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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników czwarty już tom naszych „Zeszytów Naukowych 
PUNO”. Reaktywowany periodyk, nad którym prace redakcyjne nieprzerwa-

nie trwają od 2012 roku – przypomnę: pierwszy numer ukazał się rok później – jest 
płaszczyzną prezentacji, wymiany poglądów doświadczonych pracowników na-
ukowych, doktorów oraz doktorantów skupionych wokół Polskiego Uniwersyte-
tu na Obczyźnie w Londynie, pochodzących z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA 
i Polski. To naukowe forum odzwierciedla ich problemy badawcze, stąd tak duża 
rozpiętość tematyczna i czasowa podejmowanych wątków.

Czwarty numer „Zeszytów Naukowych PUNO” nie ukazałby się, gdyby nie 
wsparcie finansowe udzielone przez fundacje: M. B. Grabowski Fund i Polonia Aid 
Foundation Trust. Rektor PUNO, prof. Halina Taborska, oraz Redakcja składają 
za nie serdeczne podziękowania. Słowa wdzięczności kierujemy także do dr hab. 
Ewy Lidii Danowskiej z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, która spo-
łecznie, wnikliwie i krytycznie zrecenzowała zamieszczone w tym tomie artykuły. 
Dziękujemy również dr Izie Krasińskiej z  Instytutu Dziennikarstwa i  Informacji 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach za  systematyczne wprowadzanie 
i uzupełnianie do bazy danych, jaką jest POL-index, bibliografii artykułów opubli-
kowanych w „Zeszytach Naukowych PUNO” od pierwszego numeru, dzięki czemu 
nasze artykuły funkcjonują i są widoczne w obiegu naukowym.

Zebrane tu materiały zostały podzielone na dwie zasadnicze części: Artykuły i roz-
prawy oraz Referaty i wystąpienia. Tradycyjnie uzupełniają go Recenzje i Sprawozda-
nia. Zasięg chronologiczny obejmuje okres od II wojny światowej do czasów obecnych.

Tom otwierają rozważania Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, dotyczące Kultu-
rowego zwrotu teorii jako nowego podejścia do tekstów kultury. Halina Taborska 
tekstem, zatytułowanym Sztuka w otwartej przestrzeni publicznej i upamiętnia-
nie ofiar cywilnych II wojny światowej – Coventry 1940–2015, otwiera w periody-
ku wielowątkową problematykę II wojny światowej. Kontynuuje ją Oskar Stani-
sław Czarnik – zgłębiający temat dorobku wydawniczego Instytutu Wschodniego 
„Reduta”, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – opisująca pobyt Polaków w  Indiach 
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Od Redakcji

w latach 1942–1948 i Michael Fleming – brytyjski historyk, badający okoliczno-
ści, w jakich Witold Pilecki poszedł „na ochotnika” do Auschwitz.

Kwestie kultury wysokiej odnajdziemy w refleksjach Magdaleny Wandy Zegar-
lińskiej, odkrywającej świat alienacji i wykluczenia w filmach Davida Lyncha, a tak-
że Reginy Wasiak-Taylor, przypominającej postać pisarza Kazimierza Sowińskiego, 
inicjatora powstania „Pamiętnika Literackiego”, organu Związku Pisarzy Polskich 
na Obczyźnie w Londynie, ukazującego się od 1976 roku.

Edyta Nowosielska rozpatruje stan języka polskiego w Wielkiej Brytanii w la-
tach 2004–2016. Mirosław Matyja analizuje genezę i ewolucję szwajcarskiego sys-
temu demokracji bezpośredniej. W jeszcze inny obszar badawczy wprowadza czy-
telnika Grażyna Czubińska, prezentując badania nad ryzykownymi zachowaniami 
seksualnymi polskich emigrantów w  Wielkiej Brytanii. Z kolei Mirosław Szcze-
śniak opisał zjawiska patologiczne występujące w miejscach pracy, takie jak mob-
bing, molestowanie seksualne i korupcja.

Teksty zamieszczone w Referatach i wystąpieniach w większości zostały zainspiro-
wane V Międzynarodową Konferencją Kwietniową PUNO „Wizerunki Polski i Pola-
ków w podręcznikach i mediach brytyjskich”, która miała miejsce 11 kwietnia 2015 
roku w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Au-
torami materiałów anglojęzycznych są: Anita J. Prażmowska, Martin Stepek i Daniel 
M. Zamoyski, a tekstów polskich doktoranci: Agata Błaszczyk i Wojciech Klas. Mamy tu 
różne formy: osobiste wspomnienia rodzinne, syntetyczne badania ankietowe, rozwa-
żania dotyczące odpowiedzialności samych Polaków za stereotypy i opinie, jakie o nich 
i o Polsce krążą w Wielkiej Brytanii, a także omówienia uproszczonych lub nieprawdzi-
wych informacji dotyczących historii Polski i jej granic, podawanych w podręcznikach 
brytyjskich. Odmienny w  charakterze, celebracyjny obraz Polski w  piśmiennictwie 
brytyjskim w okresie pontyfikatu Jana Pawła II przedstawia ksiądz dr hab. Władysław 
Wyszowadzki, któremu Redakcja gratuluje uzyskania habilitacji w Polsce.

Żaneta Steffek, obecna sekretarz redakcji naszych „Zeszytów”, była doktorantka 
z PUNO, przedstawia swój autoreferat rozprawy doktorskiej: ,,Universitas” – szwaj-
carski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, obronionej 
21 kwietnia 2016 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, doktorat zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału 17 maja 2016 roku.

Tom czwarty „Zeszytów” zamyka pięć recenzji ważnych publikacji naukowych, 
literackich, dziennikarskich oraz popularnonaukowych, dotyczących życia pol-
skiej emigracji w Wielkiej Brytanii oraz Sprawozdanie z VI Konferencji Kwietniowej 
PUNO – „Wkład polskich artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 roku”, któ-
ra odbyła się 9 kwietnia 2016 roku w Sali Malinowej POSK w Londynie.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
redaktor naczelna
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Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im . Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

PUNO w Londynie

KULTUROWY ZWROT TEORII 
JAKO NOWE PODEJŚCIE 
DO TEKSTÓW KULTURY

Teoria kulturowa otwiera nas – czytelników – na literaturę, którą możemy od-
bierać na nowo oraz analizować w najróżniejszych kontekstach. Nie tworzy 

bowiem obowiązujących rygorów odczytywania, nie formułuje też kryteriów po-
prawnej interpretacji. To dzięki niej pobrzmiewa polifonia dyskursów zakotwi-
czonych w  bogactwie kulturowych obszarów, w  których odnajdować się będzie 
sztuka interpretacji. „Kulturowy zwrot teorii” to jedno z najważniejszych zjawisk 
humanistyki, na które ogromny wpływ miała stopniowa ewolucja wiedzy o litera-
turze.

Teoria kulturowa stanowi obszar wiedzy oraz związaną z nim praktykę interpre-
tacyjną, będącą w czasach współczesnych przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych 
jedyną i najważniejszą szansą doświadczania oraz przeżywania literackich światów, 
a także poznawania siebie.

Ścieżka do takiego postrzegania obszarów, prowokowania dyskursów, mnoże-
nia języków była długa. Przebywając tę drogę, teoria literatury zmierzała przez her-
metyzujące obszary humanistycznej myśli, by stopniowo, w niedalekiej przeszłości 
otworzyć się na literaturę i czytelnika. Jednak w owym otwarciu na odbiorcę przy-
woływanie pewnego instrumentarium analitycznego może pogłębić indywidualny 
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odbiór czytelniczy. Warto zatem syntetycznie odnieść się do sytuacji, jaką przeszła 
teoria literatury, i odpowiedzieć na pytanie: co może się okazać przydatne także 
dzisiaj, w dobie teorii kulturowej, aby pogłębić czytelniczy kontakt z literaturą?

Teoria literatury jako dyscyplina zaistniała już w pozytywizmie, natomiast lite-
ratura będąca przedmiotem badań zyskała swoją samodzielność w XX wieku. Prze-
stała być wtedy traktowana jako byt przyrodniczy, ograniczony inną metodologią 
badań, a stała się integralną częścią nauk humanistycznych, które uzyskały swoją 
autonomię. 

Teoria literatury wyrosła w opozycji do pozytywizmu, w szczególności do rygo-
ru poznania naukowego ukształtowanego przez nauki przyrodnicze. I tak oryginal-
ność i specyfika literatury przedzierała się przez lata, by mogła zostać doceniona 
jako obiekt badawczy o cechach szczególnych, niedostępnych naukom przyrodni-
czym i wymagający konstruowania nowej metodologii.

Gdy na przełomie XIX i XX wieku w debatach dotyczących poznania nauko-
wego pojawiały się pytania o  istotę literatury, cechy szczególne ją konstytuujące, 
nastąpił przełom antypozytywistyczny. Nauki humanistyczne usamodzielniły się, 
odłączyły od nauk przyrodniczych i stworzyły autonomiczną metodologię. Dlate-
go w przełomie antypozytywistycznym dostrzegać należy nie tylko genezę i sens 
współczesnej humanistyki, lecz także początek nowoczesnej teorii literatury. W ten 
sposób musiały się zrodzić dylematy dotyczące podejmowania prób zdefiniowania 
istoty literatury, bowiem to właśnie ona, jako jedna z nauk humanistycznych, sta-
nowić miała przedmiot literaturoznawstwa. Poznanie literatury, istota interpreta-
cji, tajników procesów twórczych, kreowania literackich światów, stawały się coraz 
bardziej uszczegółowionymi naukowymi problemami teoretycznymi, którymi zaj-
mowały się między innymi praska szkoła strukturalna czy Ingardenowska fenome-
nologia literatury. Tak więc niejako esencjalne podejście do istoty literatury oka-
zywało się w tym rozumieniu literatury i badań literaturoznawczych priorytetem 
poznawczym i metodologicznym. 

W pierwszej połowie XX wieku wiedza o literaturze stanęła przed wyzwaniem 
zwrotu lingwistycznego. Ogromną rolę odegrał wtedy – w myśleniu o literaturze 
– wpływ teorii języka i  językoznawstwa ogólnego Ferdynanda de Saussure1. Sam 
język i  system języka, a  nie pozajęzykowe konteksty literatury, stanowić zaczęły 
o  myśleniu nad literaturą i  badaniu literatury w  kategoriach zrygoryzowanych, 
a nawet twardych prawidłowościach teoretycznych. Niewątpliwie koncepcja języ-
koznawstwa ogólnego, jak i priorytetowo traktowana kategoria języka silnie zdeter-
minowały sposób pojmowania literaturoznawstwa i samej literatury. Teoria litera-
tury znalazła się więc pod silnym wpływem teorii języka.

1 Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa, 1991.
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Szwajcarski językoznawca, uznając język jako zwarty system, uważał, że teoria 
literatury również powinna być takim systemem. Dlatego powojenny struktura-
lizm, który wyłonił się w ramach antypozytywizmu, koncentrował się na możliwo-
ści stworzenia naukowych podstaw wiedzy o literaturze. Próbowano odkryć ogól-
ne struktury rządzące literacką twórczością, skonstruować – na  wzór gramatyki 
języka ogólnego – uniwersalny algorytm, którym miała być „gramatyka literatury”. 
Wnikliwie i z głębokim przekonaniem poszukiwano reguł tworzenia wypowiedzi 
literackich. Na gruncie strukturalizmu wypracowano model naukowej teorii litera-
tury, uwzględniający przede wszystkim autonomię, obiektywność, uniwersalność, 
ponadhistoryczność, systemowość czy neutralność języka teoretycznego2. Właśnie 
ten model określa się nazwą „teorii nowoczesnej”.

Naukowy dogmatyzm teorii nowoczesnej, dążenie do nadania jej cech uniwer-
salnych, hermetyczna i  rygorystycznie traktowana pojęciowość powodowały pe-
wien rodzaj intelektualnego zmęczenia bardzo skomplikowanymi ograniczeniami. 
Kierowały one pasje poznawcze na trudne, często gubiące magię literackich świa-
tów i zabijające fenomen obcowania z literaturą, teoretyczne ramy. I tak struktura-
lizm, który miał stać się skuteczną reakcją na pozytywizm, okazał się mocnym po-
wrotem do jego założeń i odwrotem od literatury. 

Od lat 60. XX wieku, u szczytu rozwoju strukturalizmu, wróciły pytania i wąt-
pliwości dotyczące statusu teorii literatury i badań literackich. Zaczęto znów zasta-
nawiać się nad sensem tych badań i miejscem teorii literatury w literaturoznaw-
stwie. Od tego momentu można więc mówić o przełomie poststrukturalistycznym, 
zaś towarzyszący mu typ refleksji nazwano „teorią ponowoczesną”.

W przełomie poststrukturalistycznym chodziło przede wszystkim o  istot-
ne ograniczenie scjentyzmu zrodzonego z  lingwistyki ogólnej. Poststrukturalizm 
wystąpił nie tylko przeciwko strukturalizmowi, lecz także istotnie zanegował no-
woczesną tradycję intelektualną, wywodzącą się z  platonizmu i  kartezjanizmu. 
Zaczęto zatem dystansować się od esencjonalizmu i fundamentalizmu epistemolo-
gicznego. Literaturoznawstwu poststrukturalizm stwarzał możliwości opracowania 
statusu wiedzy o literaturze, teorii literatury i teorii jej interpretacji. Kierował się 
w stronę przeobrażenia uznawanego stereotypu humanistycznej refleksji i  litera-
turoznawstwa. Stał się również krytyką, ale jednocześnie kontynuacją, próbą prze-
wartościowania tradycji nowoczesności. 

Nie można w  tych rozważaniach pominąć roli, jaką odegrał dekonstrukcjo-
nizm i twórca tego terminu filozoficznego – Jacques Derrida3. To dekonstrukcjoni-

2 A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i pro-
blemy, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków, 2006, s. 46–47.

3 Tamże, s. 50.
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ści podważyli sens rygoryzowania literackich interpretacji, zanegowali wyznaczane 
im kryteria poprawności. Przekonanie o możliwości interpretowania tekstów kul-
tury z neutralnej i jedynie słusznej pozycji teoretycznej zostało obalone. Myśl de-
konstruktywistyczna i jej wyznawcy ukazywali bezzasadność wielu rygorów teore-
tycznych i wiary w ich uniwersalizm, podważali tworzenie sensów teoretycznych 
kryteriów i zasad ich stosowania.

Istotę poststrukturalizmu wyraził Robert Young stwierdzeniem: koniec teorii4. 
Myśl ta bowiem dożywała swego zmierzchu, wyczerpana rygorami i  dogmaty-
zmem. Poststrukturalizm przedmiotem swoich nowych koncepcji uczynił relacje 
między teorią a interpretacją, stając się już w latach 80. XX wieku priorytetem dys-
kursów. Słynna dyskusja na łamach „Critical Inquiry” pod tytułem Against Theory5 
okazała się mocnym głosem neopragmatystów (główni przedstawiciele to Richard 
Rorty i Stanley Fish) przeciwko podejmowaniu teoretycznego rygoryzmu w prak-
tykach interpretacji literatury, by zabronić mówić o literaturze w sposób dowolny. 
I tak w latach 70. XX wieku mocna, uniwersalna teoria odchodzi w cień i okazu-
je się, że humanistyka, a w niej literaturoznawstwo, nie może pozostać bez wiedzy 
i refleksji teoretycznej.

W latach 80. i 90. XX wieku pracowano nad określeniem nowych zadań teorii 
literatury. W 1995 roku Peter Bary opublikował książkę pod wiele mówiącym ty-
tułem Beginning theory, w której próbuje przekonać odbiorców do poszukiwań no-
wych sensów i uświadomić, że nadszedł czas praktykowania teorii6. Po tej znaczą-
cej dla losów teorii publikacji pojawiło się wiele opracowań, których autorzy snuli 
nowe perspektywy rozwoju teorii literatury. W licznych publikacjach dekonstruk-
cjoniści, jako priorytet traktując ważność czytania, poszukiwali jednocześnie pro-
porcjonalnych relacji między teorią a praktyką.

Znany amerykański dekonstrukcjonista Joseph Hillis Miller niejednokrotnie 
powtarzał, że teoria jest niczym bez praktyki7. Tytuł jego publikacji – Theory Now 
and Then – okazał się symptomatycznym wyrazem zmian zachodzących w kulturo-
wej i metodologicznej rzeczywistości, eksponując relację między teorią a praktyką. 
Najważniejszym zadaniem badań literackich jest oczywiście praktyka. I tak stwo-
rzono myślenie o literaturze wykorzystujące praktyczną użyteczność teorii. To po-
zwoliło traktować praktykę czytania jako wiedzę na użytek interpretacji.

4 Por. R. Young, Post-Structuralism. The End of Theory, London, 1982.
5 Por. Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. W. J. T. Mitchell, Chi-

cago – London, 1985.
6 P. Barry, Beginning theory, New York, 1995, s. 46.
7 J. H. Miller, Theory Now and Then, Durnham, 1991, s. 54.
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PRAKTYKA CZYTANIA, WIEDZA, INTERPRETACJA

Interpretacja stała się ważnym aspektem rodzącym się z wiedzy o literaturze jako 
efektu czytelniczej praktyki. W ten sposób nauka o literaturze i podejście samej 

literatury przyniosło odwrót od esencjalizmu. To właśnie interpretacja zdomino-
wała bowiem najcenniejszą wartość kontaktu z literaturą.

Omawiając, choć w zarysie, niezwykle istotną problematykę przeobrażeń kul-
turowo-cywilizacyjnych, których wyrazem jest poszukiwanie choćby dla edukacji, 
a przecież nie tylko, dla wszystkich odbiorców kultury, a w niej literatury, chciało-
by się określić jej istotę, a może nawet i pewne jej uniwersum. Na pewno nie jest to 
możliwe, by podać jednoznacznie brzmiącą definicję literatury, określić jej wszela-
kie cechy gatunkowe czy estetyczne. Literatura dzisiaj, a może nawet powiedzieć: 
literackość, funkcjonuje w różnych formach, do których prowokuje doskonalenie 
i  rozwój różnorodnych form wypowiedzi literackiej czy paraliterackiej zarówno 
w sieci, jak i poszukiwanie nieznanych dotąd środków wyrazu artystycznego lub 
quasi-artystycznego. To tylko bardzo ogólnie sformułowana istota literatury w naj-
różnorodniejszych, nieznanych dotąd formach wypowiedzi i w różnorodnych tek-
stach kultury. Trudno byłoby określić granicę między literaturą a  wypowiedzią 
w takich formach, które nie zasługują na miano literackich. Interpretacyjna otwar-
tość wzbogacona o wybrane teoretyczne instrumentarium tworzy potencjał wie-
dzy, czyni proces czytania o wiele bogatszym. Stwarza również szansę kreowania 
takiej interpretacji, w której odnajdować się będzie czytelnik.

Założenia, o których mowa wyżej, mistrzowsko realizował w swoich koncep-
cjach czytelnictwa Stephen Greenblatt8, twórca Nowego Historyzmu (dla niektó-
rych: Nowego Historycyzmu). Autor przekonywał o istnieniu literatury z jej kon-
tekstami kulturowymi i społecznymi. Stał się inicjatorem poetyki kulturowej, która 
koncentrowała się wokół ideowości dyskursów, ideologicznych praktyk dyskursyw-
nych, zakotwiczenia tekstu kultury w kontekstach historycznych i politycznych.

Greenblatt i jego zwolennicy nie rezygnowali z analizy formy dzieła, jego języ-
ka i oryginalności środków artystycznego wyrazu. Osadzenie dzieła w bogactwie 
kontekstów ideowych i politycznych, które stanowią o jego treści, praktyce czyta-
nia, budują wiedzę o opisywanej rzeczywistości, pozwolą na inną niż dotąd pro-
jekcję interpretacji literackiego tekstu. Zarówno Vincent B. Leitch, jak i Jonathan 
Culler potrafili określić – ich zdaniem – najważniejsze wyróżniki teorii kulturowej, 

8 S. Greenblatt, Culture, w: Critical Terms for Literary Study, ed. F. Lentricchia, T. McLaugh-
lin, Chicago – London, 1995, s. 225–232; A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kultu-
rowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków, 
2006, s. 511. Por. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kuja-
wińska-Courtney, Kraków, 2006.
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widząc w niej inspiracje wynikające zarówno z antropologii kulturowej, jak i hi-
storii, hermeneutyki, semiotyki, retoryki czy nauk społecznych. O ile poprzednia 
koncepcja eksponowała wątki ideowo-polityczno-historyczne, o tyle Culler podą-
żał w stronę bogactwa i różnorodności wątków oraz kodów kulturowych. Warto 
w tym miejscu przytoczyć słowa Stephena Greenblatta, który stwierdził, iż

pełna analiza kulturowa potrzebuje przecisnąć się poza granice tekstu, aby ustanowić 
powiązania między tekstem a wartościami, instytucjami i praktykami obecnymi wszę-
dzie w kulturze9.

Literatura i  jej czytanie stają się w pewien sposób praktyką ideologiczną, nie 
lekceważąc indywidualnego odbioru i  otwartości interpretacyjnej. Czytelnik też 
nie pozostaje obojętny na kształt artystyczny dzieła. Nie można również nie od-
notować pewnego – znaczącego dla badań kulturowych, jak i rozwijającej się my-
śli i praktyki edukacyjnej – faktu związanego z powstaniem w 1964 roku na Uni-
wersytecie w  Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). 
Jego pierwszym dyrektorem był Richard Hoggart. Postawił sobie za cel, by nauko-
we badania CCCS koncentrowały się wokół problematyki czytania współczesnej 
kultury. Wraz z Raymondem Williamsem poddawali analizie relacje między spo-
łeczeństwem a kulturą, czyniąc obiektem zainteresowania środowiska robotnicze 
i kulturę popularną. Twórcy CCCS (i związane z nim środowiska) wyrażali przeko-
nanie o całkowitym rozpadzie kultury angielskiej na różnorodne nurty oraz obiegi. 
Tak postrzegana kultura w swym bogactwie, często sprzecznościach treści i kultu-
rowej ekspresji, stała się zarówno obiektem wnikliwych badań, uwzględniających 
nowe, nieznane dotąd jej konteksty, jak i ideologię pojmowaną jako kulturę i kultu-
rę odbieraną jako ideologię.

CCCS zakończył swą działalność w 2002 roku. Okazało się jednak, że stworzo-
ny przez naukowe środowisko wielki potencjał kulturowej koncepcji egzystencji 
człowieka jest dziś niezwykle twórczy w kreowaniu współczesnej myśli humani-
stycznej. Nie znaczy to, że jest powszechnie znanym i interpretowanym obiektem 
polskiej refleksji kulturowej, choć na pewno coraz częściej staje się inspiracją ba-
dawczą i aplikacyjną twórczych środowisk akademickich, w tym humanistycznych, 
artystycznych czy edukacyjnych.

Wydawać by się mogło, że w naszej codzienności nieustannie mieszają się ele-
menty polityki, kultury, ekonomii lub zjawisk społecznych, tworząc w ten sposób 
hybrydyczny kształt naszej egzystencji. Minione czasy i utrwalone w nich przeko-
nania – jakby za głosem Juliana Tuwima – nakazywały powtarzać: patrząc, widzą 
wszystko oddzielnie. 

9 S. Greenblatt, Culture…, s. 226.
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Udowodniono i dziś sięga się do  tych argumentów także, że to w dużej mie-
rze ośrodek uniwersytecki w Birmingham przyczynił się do zrozumienia i zgłębie-
nia hybrydycznego kształtu kultury. To schemat nowoczesności odizolował kul-
turę od władzy czy ekonomii, stworzył odosobnione znaczenia i sensy, kody i ich 
interpretacje. Naukowcy związani z  Birmingham twierdzili, że to nie wystarcza 
do kształtowania i pojmowania kultury oraz kreowania kulturowej świadomości 
człowieka współczesnego. Kulturowy akt to przecież także świat władzy, polityki, 
potencjał materialny, zbiory przedmiotów, ich użytkowanie, doświadczenie po-
toczne. Samo znaczenie mówi za mało. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich 
egzystencjalnych treści subkultur, sprowadzając ich zachowania jedynie do prze-
kazu symboli i prób odczytywania ich subkulturowych kodów. Czy wyciągniemy 
poprawne wnioski związane z analizą ewolucyjnych zmian form naszego uczest-
nictwa w cyberprzestrzeni, jeżeli nie będziemy świadomi cywilizacyjnych zmian 
w nowoczesnych technologiach? 

Tragiczne wydarzenia w Norwegii i innych krajach, problemy uchodźców, bry-
tyjskie zamieszki w Londynie, Manchesterze czy Birmingham, Brexit w Wielkiej 
Brytanii, posmoleńskie konflikty „wokół krzyża”, liczne protesty i  demonstracje 
udowadniają, iż nie da się ująć sprzecznych wartości, znaczeń, symboli, kodów 
w sposób jednorodnie akceptowalny. Kultura w jej najróżnorodniejszych wymia-
rach osadzona jest w  społecznych kontrowersjach i  właśnie ona stwarza wielką 
szansę postrzegania i  analizowania świata władzy i  polityki w  bogatych kontek-
stach kulturowych. Zatem „czytanie” wydarzeń, których jesteśmy świadkami, przez 
pryzmat kontekstów kulturowych i ich głębokich sensów związanych z różnymi na-
ukami dzisiaj na nowo odkrywa się w światowych nurtach współczesnej humani-
styki.

Bogate sensy takiego kształtowania myśli humanistycznej, przekładającej się 
także na praktykę codzienności, odkrywa niegasnąca polska refleksja o kulturze, 
a także związana z nią władza i polityka. Bezcenne inspiracje czerpią dziś polscy 
badacze z dorobku myśli zrodzonej w Birmingham, ostatnio też twórczo populary-
zowanej w Polce. Oby to nowe myślenie, które prezentują już w Polsce akademickie 
środowiska naukowe, rozwijające je i interesująco opisujące w rodzimych publika-
cjach, przekładało się także w praktyce wychowawczej na hybrydyczne pojmowa-
nie kultury, warunkującej w  najróżniejszych jej przejawach odkrywanie niezna-
nych dotąd tajników ludzkiej egzystencji. Wielki dorobek z Birmingham rozświetla 
dziś humanistyczną myśl na świecie i w Polsce, kreując jej otwarcie na odbiór róż-
norodnych tekstów kultury.

Warto odnotować fakt, że we  współczesnej polskiej literaturze przedmiotu 
(zarówno w książkach drukowanych, jak i w  sieci), związanej z  szeroko pojętą 
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kulturą, pojawia się coraz silniejsza potrzeba odmiennej recepcji znaczeń niż te, 
które zapisała w naszej pamięci nieśmiertelna fraza Witolda Gombrowicza: Sło-
wacki wielkim poetą był. W dużym stopniu wybitni literaturoznawcy i kulturo-
znawcy – Anna Burzyńska, Ryszard Koziołek, Michał Paweł Markowski i Tade-
usz Nycz – przyczynili się do przełomu we współczesnym myśleniu o kulturze, 
a w niej o  literaturze, literaturoznawstwie, czytelnictwie, dydaktyce czy wycho-
waniu literackim.

Wydaje się, że po raz pierwszy od wielu lat muzy literatury zeszły z Parnasu, 
by spotkać się z młodymi czytelnikami w szkołach i poza nimi, aby porozmawiać 
o wybranych utworach literackich inaczej niż z testowego klucza bądź przyjmując 
jedynie słuszny trop analizy i interpretacji dzieła według założeń zrygoryzowanej 
egzegezy filologicznej. 

Z inicjatywy „Tygodnika Powszechnego” odbywają się w  całej Polsce „Lekcje 
czytania”10. To społeczna akcja mająca na celu popularyzację czytelnictwa wśród 
młodzieży. Pierwsze spotkanie odbyło się w  Krakowie w  listopadzie 2009 roku 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada i od tego 
momentu organizowane są niemal w całej Polsce. Prowadzą je utytułowani pra-
cownicy akademiccy, wybitni humaniści, a także pisarze i krytycy literaccy, między 
innymi Stefan Chwin, Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz i Michał Paweł 
Markowski. Inicjatywa ta jest nie tylko propozycją odmiennego niż dotąd podej-
ścia do dydaktyki literatury czy kreowania nowego paradygmatu analityczno-in-
terpretacyjnego literackiego tekstu, stanowiącego obowiązujący model szkolnego 
odbioru literatury, lecz także potwierdzeniem subiektywnego, czytelniczego sen-
su aktu lektury, pozwalającego dzielić się nim z autorem-pisarzem, uczestnikami 
tego szczególnego seansu odbiorczego – czytelnikami i kreatorem dialogów „lek-
cyjnych”, ich twórcą, intelektualnym prowokatorem, ale także uczestnikiem lektu-
rowych doznań, wyposażonym w bogatsze doświadczenie lekturowe, intelektualne 
i życiowe. 

W czasie tych spotkań niezwykle intrygująco brzmi polifonia głosów, w których 
zawierają się różnorodne wątki interpretacyjne, zadziwiające skojarzenia. Każdy 
z tych głosów odbierany jest pełnoprawnie jako głos słuchacza, uczestnika dialo-
gu. On bowiem podejmuje także rozmowę z Innym: tekstem, bohaterem, autorem, 
odbiorcą dyskutowanej lektury. To w tych różnicach i odmiennościach wyraża się 
otwartość na różne sposoby czytania i odbioru tekstu literackiego, szacunek dla od-
mienności, gotowość do nawiązywania dialogu.

10 Pisałam o tym szerzej w: E. Lewandowska-Tarasiuk, Życie na miarę literatury, czyli o nowy 
kształt wychowania literackiego, „Zeszyty Naukowe PUNO”, Londyn, 2014, seria 3, nr 2, 
s. 151–160.
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Michał P. Markowski, będąc artystycznym kierownikiem festiwalu, jest jedno-
cześnie wybitnym literaturoznawcą związanym z  Uniwersytetem Jagiellońskim 
i uczelniami amerykańskimi, eseistą oraz krytykiem. Podejmując z młodymi ludź-
mi dialog na  temat opowiadania Brunona Schulza Ulica Krokodyli czy Josepha 
Conrada Placówka postępu, potrafił niejednokrotnie stymulować uczestników py-
taniami odnoszącymi się nie tylko do  wątków tekstowych, lecz także niezwykle 
ekspresyjnie i ciekawie stawiać pytania wykraczające poza tekst i przenoszące każ-
dego z uczestników dialogu w świat jego myśli i przeżyć. Markowski zadaje pyta-
nia dotyczące indywidualnych doznań czytelniczych, a także twierdzi w dyskusji, iż 
wielki pisarz to ktoś, kto patrzy na świat ze swojego punktu widzenia i jest w stanie 
uczynić go wyjątkowym i osobliwym. Zrozumienie literatury polega na tym, że być 
może uda nam się dostać do tego punktu i świat ten pooglądać z jego perspektywy. 
Zasługą pisarza jest pokazywanie nam, że można jeszcze inaczej patrzeć na świat, 
niż my go postrzegamy.

Tak organizowane spotkania z literaturą wyzwalają u młodych odbiorców cie-
kawość życia. Nasza egzystencja, mówiąc słowami profesora, kreowana jest w my-
ślach i doznaniach nie tylko intelektualnych, lecz także emocjonalnych na miarę 
literatury11. Czytanie lektur stawać się zatem może doświadczaniem świata i same-
go siebie. Tekst literacki bowiem to przecież językowy wyraz ludzkiego bytowania. 
Opowieść, którą tworzy autor, nadaje – jak twierdzi Markowski – kształt naszemu 
życiu.

„Lekcje czytania” trwają do  dziś i  oby tak było jak najdłużej. Zmierzają one 
do tego, by w edukacyjnej przestrzeni otwarcie zanegować jednoznaczność inter-
pretacji i rygoryzm analizy filologicznej, tworzącej bezduszny i bezsensowny skan 
tekstu w świadomości uczniów, by przywrócić także przyjemność i etyczność lek-
tury oraz dostrzec w niej innych i siebie. Takie postrzeganie książek i czytelniczych 
z nimi kontaktów, nade wszystko zaś otwieranie się na dialog, którego autentycz-
nym fenomenem czytelniczym stają się „Lekcje czytania”, zapowiada wielki prze-
łom humanistyczny, pozwalający w literaturze dostrzegać i kształtować siebie. Oby 
poruszyły one intelekt i wrażliwość tych, którzy – zarządzając polską edukacją – jak 
najszybciej stworzyli nową jej filozofię i praktykę12.

W takie myślenie, które przyniósł kulturowy zwrot teorii, znakomicie wpisują 
się dzisiaj współczesne propozycje czytania literatury i jej interpretacje wspomnia-
nego już Michała Markowskiego:

11 Por. M. P. Markowski, Życie na miarę literatury, Kraków, 2009.
12 Rozszerzona wersja eseju z „Dziennika Polskiego” w Londynie, opublikowanego w zbio-

rze: E. Lewandowska-Tarasiuk, Każdy w sobie coś pięknego nosi. Eseje i felietony z lat 
2009–2012, Warszawa, 2013, s. 101. Por. mój cykl „Słowa, Obrazy, Dźwięki” w „Tygodniu 
Polskim” (do 2015 r. „Dziennik Polski”), Londyn, 2015–2016.
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Czytanie literatury nie jest czytaniem martwych, obojętnych znaków, które oderwa-
ły się na zawsze od żywej obecności wytwarzającego je człowieka i teraz wyniośle milczą 
w obcym świecie, lecz otwieranie okna, przez które widać inny, lecz także nasz świat13.

Literatura schodzi dziś z Parnasu do swego odbiorcy, który w niej poszukuje 
siebie i własnego doświadczania świata. Staje się dzięki temu innym, bogatszym 
w swej duchowości człowiekiem. Także i wtedy, a może przede wszystkim, gdy od-
rzuca ten świat, stawia pytania o sens, wchodzi w dialog z samym sobą, doświad-
cza swego losu.

Czytanie literatury nie wymaga żadnych dodatkowych kompetencji poza wraż-
liwością – stwierdza wybitny literaturoznawca Michał Markowski:

Nie trzeba znać żadnych wyspecjalizowanych języków, żadnych naukowych idiomów. 
Wystarczy jedynie dobra wola oglądania świata cudzymi oczami i – by tak rzec – cudzy-
mi słowami. W tym widzę nadzieję dla nas wszystkich, albowiem świat zmarnieje do-
szczętnie dopiero wtedy, gdy jakiekolwiek rozmowy o literaturze nie będą już możliwe14.

Kreatorem różnorodności form kontaktów z literaturą będzie dziś jedynie na-
uczyciel-pasjonat, wierny czytelnik, pozostający pod nieustannym urokiem literac-
kiego bogactwa, który wraz ze swymi wychowankami będzie uczestniczył w dialo-
gach, dzieląc z innymi swoje fascynacje i dylematy. Czytanie w taki sposób tekstów 
literackich może się stawać i zapewne już się staje bardziej docenianą ofertą dialogu 
między twórcą a bohaterem i odbiorcą (wychowankiem) czy audytorium odbior-
ców. I tak oto spełnić się może ważna dla wychowania nowa filozofia INNEGO, po-
twierdzająca sens przytoczonych wyżej słów Michała P. Markowskiego. Wybrane 
fragmenty wywodów teoretycznoliterackich, jak i  iluminacyjnie zaprezentowane 
niekonwencjonalne wątki nowego myślenia o literaturze, o formach z nią kontaktu, 
a także jej praktykowania stanowią wyraz nowego myślenia o wyzwaniach współ-
czesnego wychowania literackiego.

To właśnie „zwrot kulturowy” rozwinął dzisiaj interpretacyjne horyzonty, w któ-
rych zakotwiczone są silnie wszystkie teksty kultury, a w nich literatura. Dzięki zwro-
towi kulturowemu rozwijać się może interpretacyjna polifonia głosów uprawiana 
różnymi językami. To wielkie dobrodziejstwo rozwoju myśli humanistycznej i jedno-
cześnie ogromna odpowiedzialność za wyraz jej myśli i językowe formy tego wyrazu.
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THE CULTURAL TURN OF THEORY 
AS A NEW APPROACH TO CULTURAL TEXTS

Summary

„The cultural turn of theory” is one of the most important transformations within the 
humanities, which has been strongly influenced by the gradual evolution of knowl-

edge about literature. Thanks to it, the polyphony of interpretational discourses, anchored 
in the wealth of cultural areas, is heard and will be heard, and that is how „the art of inter-
pretation” will come into its own. Of course, the most significant objective of literary studies 
today is practice. Thus, contemporary thought about literature, which utilizes the practical 
efficacy of theory, has been created. The present study analyses the essence of this turning 
point, its scientific, cultural and practical foundations.

Keywords: cultural turn of theory, linguistic turn, Positivism, Structuralism, Post-structur-
alism, reading, interpretation, expertise
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Halina Taborska

PUNO w Londynie

SZTUKA 
W OTWARTEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
I UPAMIĘTNIANIE OFIAR CYWILNYCH 

II WOJNY ŚWIATOWEJ – COVENTRY 1940–2015

I

Coventry, angielskie miasto przemysłowe w środkowej Anglii, położone w odle-
głości 140 km na północny wschód od Londynu, uległo zniszczeniu podczas II 

wojny światowej w wyniku nalotu bombowego niemieckiego lotnictwa – Luftwaffe. 
W nocy z 14 na 15 listopada 1940 roku, w akcji powietrznej, przeprowadzonej pod 
kryptonimem „Sonata księżycowa”, około 500 bombowców zrzuciło w nalocie dy-
wanowym1 500 ton bomb eksplodujących, 30 ton zapalających i 50 min lądowych2.

1 Por. strona internetowa: Pl.wikipedia.org/wiki/Nalot_dywanowy, dostęp 15 IV 2016.
Wśród miast europejskich, które ciężko ucierpiały z  powodu nalotów dywanowych, 

znajdowały się m.in.: Warszawa (1939), Rotterdam (1940), Londyn (1940), Belgrad 
(1941), Kolonia (1942), Stalingrad (1942), Hamburg (1942–1943), Berlin (1943–1945), 
Szczecin (1944), Królewiec (1944), Drezno (1945).

2 D. McGrory, Coventry at War, Sutton, 1997, s. 38. Podawane w publikacjach i na stronach 
internetowych informacje zawierają różne dane, opisy i nazewnictwo materiałów nisz-
czących użytych podczas ataku na Coventry. Przykładowo, z polskiej strony internetowej 
czytelnik dowie się, że było to 503 000 kilogramów bomb burzących i 56 000 kilogramów 
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Atak rozpoczął się o godzinie 18.15 i w ciągu 11 godzin odchodzące oraz po-
wracające fale bombowców zamieniły Coventry w morze płomieni i ruin. Zginę-
ło 568 osób, a 863 były ciężko ranne. 430 domów zostało całkowicie zburzonych, 
około dwie trzecie zabudowy miejskiej uległo poważnym uszkodzeniom. Centrum 
miasta przestało istnieć.

Nalot dywanowy 14 listopada był jednym z 41 ataków bombowych na miasto. 
Pierwszy nastąpił 25 czerwca 1940, a ostatni – 3 sierpnia 1942 roku. W bombardo-
waniach Coventry zginęło około 1236 osób, 808 ofiar pochowano w masowej mo-
gile na terenie London Road Cemetery. 80% zostało zabitych w nalocie 14–15 listo-
pada 1940 i 8–10 kwietnia 1941 roku3.

Intencją Niemców było nie tylko unicestwienie miasta, w którym rozwijał się 
między innymi przemysł zbrojeniowy, w tym budujący silniki lotnicze, samoloty 
oraz pojazdy pancerne, lecz także rozbicie jego infrastruktury, wyniszczenie i ster-
roryzowanie ludności cywilnej, złamanie ducha oporu. Anglicy mieli się przeko-
nać, że wszelki opór nie ma sensu. Wtedy też pojawiło się niemieckie określenie 
coventrieren ‘kowentryzacja’ (ang. coventrated) – używane przez niemieckich pilo-
tów i propagandową machinę III Rzeszy w celu określenia destrukcji atakowanych 
miast i miejscowości.

Pierwsze bomby spadły na śródmieście Coventry po godzinie 7 wieczorem, oko-
ło 8 zaczęła płonąć średniowieczna katedra św. Michała położona w centrum mia-
sta. Rankiem pozostały z niej jedynie wypalone mury i gotycka wieża 90-metrowej 
wysokości. Tamtej nocy czuwały w budowli cztery osoby: ksiądz Richard Thomas 
Howard, dwaj młodzi mężczyźni, White i Eaton, oraz katedralny kamieniarz Jock 
Forbes4. Ostatni z wymienionych podniósł z pogorzeliska dwie częściowo spalone 
średniowieczne belki i uformowany z nich krzyż złożył w ruinach. Nieco później 
krzyż ten został umieszczony na utworzonym z gruzów kamiennym „ołtarzu po-
jednania” wraz ze słowami „Ojcze, wybacz”, wypisanymi na wypalonej ścianie zbu-

bomb zapalających oraz 127 min z opóźnionym zapłonem; strona internetowa: Tsk24.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=8554%3Abombowa-reedukacja-cz-
ii-piotr-jan-nasiolkowski&catid=146%3Aspotkania-z-histori&jtouchTemplateSelector=r
huk_milkyway&jtpl=rhuk_milkyway, dostęp 13 II 2016.

3 D. McGrory, Coventry at War…, s. 7; strona internetowa: En.wikipedia.org/wiki/Coven-
try_Blitz#14_November_1940, dostęp 5 I 2016.

4 R. T. Howard, Ruined and Rebuilt The Story of Coventry Cathedral 1939–1962, Letch-
worth, 1962, s. 10. W polskiej literaturze przedmiotu opis wydarzeń i powstania miejsca 
pamięci na terenie zrujnowanej katedry można znaleźć w artykule: H. Taborska, Miejsca 
duchowe współczesnej sztuki publicznej i jej związki z architekturą, w: Architektura. Bez-
głośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych w miastach XXI wieku, 
red. E. Kuryłowicz, Warszawa, 2007.
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dowanego w XIV wieku sanktuarium. Drugi krzyż utworzył ksiądz Arthur Wales, 
wikary lokalnego kościoła, łącząc drutem w  jedną całość trzy wielkie gwoździe, 
których sporo leżało na rumowisku. Ów krzyż z gwoździ stał się znakiem wojenne-
go Coventry, a także symbolem Kościoła anglikańskiego działającego na rzecz wy-
baczenia, pokoju i pojednania narodów5.

Idea zachowania ruin jako monumentu, upamiętniającego zburzone kościoły 
w otwartej przestrzeni miasta, narodziła się wkrótce po zniszczeniu katedry. Jednak 
dopiero w roku 1951, gdy zostały ogłoszone wyniki konkursu na budowę nowej 
świątyni, zwycięski projekt Basila Spence’a (1907–1976), wybrany spośród ponad 
200 przysłanych prac, utrwalił zamysł zachowania ruin dawnej katedry i utworze-

5 Z upływem lat powstało ponad 160 krzyży z gwoździ, z których każdy zawiera trzy gwoź-
dzie ze  spalonej katedry. Ofiarowane zostały królom, biskupom, premierom, księżom, 
misjonarzom i kościołom, m.in. kościołowi Pamięci (Gedächtniskirche) w Berlinie, zna-
nemu też pod nazwą kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma, w  Polsce taki krzyż można 
zobaczyć w  Fundacji Krzyżowa. Stały się światowym symbolem pokoju i  pojednania; 
R. T. Howard, Ruined and Rebuilt…, s. 25; strona internetowa: Coventrycathedral.org.uk/
wpsite/our-history, dostęp 5 I 2016.
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1. Wypalone mury sanktuarium katedry św. Michała, Coventry; fot. Halina Taborska
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nia w ich obrębie przestrzeni sakralnej oraz miejsca trwałej pamięci (złączonego 
– zgodnie z wizją architekta – z nowoczesnym Domem Bożym). Spence napisał 
w swym raporcie do sędziów konkursu:

Odczuwa się, że ruina powinna być zachowana jako ogród spoczynku…, a nowa Kate-
dra powinna wyrosnąć ze starej i być niekompletna bez niej6.

Ruiny starej katedry stały się pierwszym i najważniejszym terenem upamiętnie-
nia ludności miasta i zniszczonej świątyni, a  także miejscem symbolicznego wy-
baczenia i pojednania walczących ze sobą narodów. Zaczęto w tym miejscu gro-
madzić rzeźby, a pierwszą z nich była „Statua Chrystusa”, modelowana najpierw 
w glinie – jako figura Chrystusa błogosławiącego – przez 18-letniego ucznia, Alai-
na Johna. Figura miała mieć swoje miejsce w pustej niszy wieży zegarowej szkoły 
Alaina (Blundell’s School w Tiverton). 23-letni Alain poniósł śmierć jako nawigator 
RAF-u: ciężko ranny podczas jednego z nocnych lotów nad Niemcami, zmarł z od-
niesionych ran 23 grudnia 1943 roku.

Stworzona przez Alaina Johna rzeźba z Tiverton została po raz drugi odlana, 
z zachowanego modelu, z inicjatywy ówczesnego biskupa Coventry, Neville’a Gor-
tona, który w grudniu 1943 w liście do „The Times”7 zaproponował, aby została ona 
odtworzona i jako poruszające dzieło wiary i pamięci stanowiła pomnik lotnictwa 
wojskowego (Air Force Memorial). Rzeźba miała upamiętniać tych młodych ludzi, 
którzy – podobnie jak Alain – stracili życie w walkach powietrznych. Ostatecznie 
została umieszczona w roku 1946 na kamiennej, częściowo zachowanej ścianie ka-
tedry, razem z tablicą zawierającą informację o tym, że „Statua Chrystusa” dla Co-
ventry została odlana w betonie w celu upamiętnienia tych wszystkich, którzy stra-
cili życie w wojnie. Przedstawia Chrystusa błogosławiącego lud.

W roku 1969 dołączyła do  figury Chrystusa druga statua Jezusa, całkowicie 
odmienna w artystycznej ekspresji, stylu i nastroju. Dzieło Jakuba Epsteina (1880 
–1959) – „Ecce Homo” – wykonane przez artystę w latach 1934–1935 z marmuru 
Subiaco, zostało przekazane Coventry w 10 lat po śmierci rzeźbiarza przez wdowę, 
Kathleen Esther Garman, lady Epstein (1901–1979). Ponadtrzymetrowej wysoko-
ści postać umęczonego Zbawiciela – wykuta z jednego potężnego, kamiennego blo-

6 Na konkurs zostało nadesłanych 219 projektów. Głównym organizatorem był The Royal 
Institute of British Architects (RIBA, Królewski Instytut Architektów Brytyjskich), a jego 
asesorami trzech członków tej instytucji. Zwycięski projekt Basila Spence’a został realizo-
wany przez inżynierów z Ove N. Arup Consulting Engineers oraz przez firmę Johana La-
inga, jednego z najwybitniejszych przedsiębiorców budowlanych w Anglii; R. T. Howard, 
Ruined and Rebuilt…, s. 45.

7 List biskupa Coventry N. Gortona, „The Times”, 29 XII 1943, s. 5.
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ku, z rękoma związanymi grubym sznurem, cierniową koroną wbitą głęboko w czo-
ło i zaciśniętymi ustami – uosabia wielkie cierpienie i nieugiętość. Krytycy sztuki 
odnotowali, że głowa Jezusa i jego twarz z topornym, rozpłaszczonym nosem i wy-
pukłymi wargami została uformowana pod wpływem sztuki prymitywnej8, która 
we wczesnych dekadach XX wieku fascynowała i  inspirowała europejskich twór-
ców. Dla niektórych odbiorców „Ecce Homo” stanowi brutalną deformację postaci 
Chrystusa, dla innych jest przejmującym wyrazem duchowego i fizycznego cierpie-
nia – boskiego i ludzkiego.

Na drugim krańcu od  artystycznego i  emotywnego przekazu „Ecce Homo” 
znalazło się „Reconciliation” („Pojednanie”, 1995)9 – dwufigurowa, realistyczna 
rzeźba, zaprojektowana przez 90-letnią brytyjską artystkę pochodzenia brazylij-

8 R. Cork, Jacob Epstein, London, 1999, s. 8.
9 Rzeźba, znana początkowo pod nazwą „Reunion”, ofiarowana była Uniwersytetowi 

w Bradford, gdzie została restaurowana w 1994 r. i przemianowana (na życzenie Peace 
Studies Department University of Bradford) na „Reconciliation” („Pojednanie”). Jej kopia 
znajduje się od 1999 r. w Berlinie, na terenie Pomnika Muru Berlińskiego; strona interne-
towa: En.wikipedia.org/wiki/Josefina_de_Vasconcellos, dostęp 20 IV 2016.
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skiego, Josephine de Vasconcellos (1904–2005). Praca powstała w roku 1977, re-
staurowana była w 1994, a rok później, w 50. rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej, dwa odlewy z  brązu zostały umieszczone w  ruinach katedry Coventry10 
i w Parku Pokoju w Hiroszimie. Przedstawia dwie klęczące naprzeciw siebie po-
stacie z brązu, męską i kobiecą, złączone głowami i ramionami w uścisku pojed-
nania. Ich głowy tworzą szczytowy punkt kompozycji rzeźbiarskiej, współgrającej 
z ostrołukami gotyckich ruin, przy których spoczywa. Bazę pomnika stanowi dłu-
gi, prostokątny postument z czerwonego piaskowca. Rzeźba, przemawiająca reali-
styczną, sentymentalną figuracją i gestem zrozumiałym dla masowego odbiorcy, 
ma symbolizować akt przebaczenia i pojednania. Wzbudza uznanie tych zwiedza-
jących, którym idea rekoncyliacji jest bliska, niezależnie od wyznawanej wiary czy 
orientacji ideologicznej.

Ostatni pomnik, który przybył do katedralnego miejsca pamięci w roku 2012, 
był darem fundacji Frauenkirche Dresden Foundation11 z siedzibą w Dreźnie, mie-
ście partnerskim Coventry. Nazwany „Chórem ocalałych” (niem. „Chor der Über-

10 Był to dar dla katedry od znanego finansisty brytyjskiego, Richarda Bronsona.
11 Strona internetowa: Frauenkirche-dresden.de/gremien, dostęp 20 IV 2016.
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lebenden”, ang. „Choir of Survivors”) i dedykowany cywilom zabitym w bombardo-
waniach powietrznych, został poświęcony przez biskupa Canterbury, Christophera 
Cockswortha, 22 maja 2012 roku, w 50. rocznicę konsekracji nowej katedry Co-
ventry. Twórcą rzeźby jest Helmut Heinze (ur. 1932), który jako chłopiec przeżył 
alianckie bombardowania Drezna, a w  latach późniejszych wiele swych prac po-
święcił tematyce wojennej. Jego „Chór ocalałych” – siedmiopostaciowa grupa zle-
wających się ze sobą i ustawionych na wysokim postumencie wydłużonych figur 
odlanych z  brązu – unosi się ze  wspólnej nasady w  powietrze, a  od szczytu jest 
punktowana na różnych wysokościach niemal identycznymi głowami (o wyrazi-
stych, choć uproszczonych rysach twarzy). Płynna faktura powierzchni rzeźby, po-
rowata, pełna wgłębień i wgnieceń, jakby okaleczona w wysokich temperaturach 
może wywołać uczucie niepokoju i odosobnienia ocalonych od tych ludzi, którzy 
pożarów wojny nie doświadczyli.

Dodajmy, że styl „Chóru ocalałych” wpisuje się w ekspresjonistyczny nurt sztu-
ki XX wieku, natomiast publiczna sztuka upamiętniająca w  Coventry, powstała 
w  jego ostatniej dekadzie i  w  pierwszych latach nowego stulecia, przyjmuje od-
mienne formy i inaczej konceptualizuje swą społeczną rolę.
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II

Wola wpisania wojennej katastrofy w pamięć i wizerunek miasta wciąż towa-
rzyszy kolejnym fazom rozwoju Coventry, jednak z biegiem czasu tradycyj-

ne kommemoratywne rzeźby i  monumenty odgrywają w  tym procesie mniejszą 
rolę. Nowoczesna sztuka publiczna, zarówno w  teorii zjawisk artystycznych, jak 
i  realizowanych pracach, może przyjmować zaskakujące formy, a  echa wojennej 
przeszłości – choć obecne – nie ujawniają się w sposób łatwy, uchwytny w kontak-
tach z dziełami i ich architektoniczno-urbanistycznymi kontekstami. Zdarza się, że 
wydarzenia, których dotyczą (losy miasta i jego mieszkańców), włączane są w dłu-
gie ciągi historii narodowej.

Za koronny przykład może tu posłużyć przestrzenny, wieloelementowy monu-
ment, upamiętniający mieszkańców ulicy Bayley Lane, zniszczonej niemal całkowi-
cie w nalocie dywanowym w 1940 roku. Znajduje się w miejscu, zwanym Ogrodem 
Pokoju, przylegającym do Centrum Historii, ustanowionym w roku 2008 przy Her-
bert Art Gallery & Museum. Centrum zawiera archiwum miasta, a  także książki, 
czasopisma i inne materiały dotyczące historii Coventry. Sam monument, ściśle po-
wiązany z historią miejscowości, rozciąga się wzdłuż dzisiejszej Bayley Lane, a for-
mują go wolnostojące ściany trzymetrowej wysokości, z kortenowej stali w kolorycie 
rdzewiejącego żelaza, ustawione szeregowo na intensywnie zielonej murawie.

Na ich powierzchni zostały wygrawerowane numery domów i  nazwiska lu-
dzi mieszkających w nich poprzez stulecia. Pierwszy zapis, dotyczący XIV wieku, 
odnotowuje jedynie, że mieszkała tu rodzina Meryngtonów. Pierwsza data to rok 
1410 i od tego czasu mamy już imiona i nazwiska wyłącznie mężczyzn, połączone 
niejednokrotnie z informacją o wykonywanych przez nich zawodach. Dowiaduje-
my się, że w ciągu stuleci rezydowali na Bayley Lane piekarze, kołodzieje, architek-
ci, kamieniarze, kapelusznicy, kupcy, sukiennicy, hydraulicy, dekoratorzy, introli-
gatorzy, sukiennicy, prawnicy i wielu innych. Stały też na niej puby i apteki. Listę 
na każdej ścianie zamyka identyczny zapis: „Zniszczone przez Blitz w 1940 roku”. 
Poszarpane krawędzie metalowych ścian mają symbolizować przemoc i destrukcję.

Na krańcu instalacji znajdują się ściany połączone z niewielkimi siedziskami, 
nad którymi zostały wygrawerowane nazwiska postaci zasłużonych miastu w XX 
wieku. Są wśród nich: przemysłowiec i  benefaktor – sir Alfred Herbert (1886–
1957), pierwszy archiwista miasta – Levi Fox (1914–2006), archeolog i szambelan 
miasta – John Bailey Shelton (1875–1958), poeta i dyrektor galerii sztuki – John 
Hewitt (1907–1987) oraz dyrektor muzeum – Cyril John Scott (1914–1997). W tym 
niezwykłym dziele sztuki kommemoratywnej spotkali się i  zostali upamiętnieni 
mieszkańcy zniszczonej ulicy Bayley Lane – ci, którzy odeszli stąd w ciągu stuleci, 
z tymi, którzy przeżyli Blitz.
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III

Coventry XXI wieku, zdewastowane w wieku XX przez wojnę, a potem – w la-
tach 70. i 80. – przez wygaszanie dawnych przemysłów, bezrobocie i kolejne 

recesje ekonomiczne, szuka w procesach swej rewitalizacji nowych form wyrazu 
artystycznego i komunikacji społecznej, przekazując inicjatywę planistyczną i wy-
konawczą wieloosobowym zespołom ściśle ze sobą współpracujących architektów, 
urbanistów, artystów, archeologów, inżynierów, projektantów oświetlenia. U po-
czątków nowego stulecia celem władz miejskich stała się, w pierwszym rzędzie, od-
nowa zaniedbanych terenów śródmiejskich, zniszczonych najpierw przez działania 
wojenne, a w  latach powojennych przez rozlegle parkingi, węzły komunikacyjne 
i mało estetyczną zabudowę usługową. Odzyskaniu ich dla mieszkańców i odwie-
dzających towarzyszyć ma przypomnienie i uhonorowanie historii miejsca.

Zamówienie na wieloaspektową regenerację śródmieścia Coventry12 pozyskał 
pod koniec ubiegłego stulecia zespół działający jako Phoenix Architecture/Art/Re-
generation13. Prace finansowane były po części z  funduszy, jakie władze miejskie 
pozyskały w roku 1998 od Millenium Commission z przeznaczeniem na urbani-
stycznie i  artystycznie ambitny projekt rewitalizacji centrum, zgłoszony pod na-
zwą Phoenix Initiative14. W swym programowym oświadczeniu Phoenix podjął się 
utworzenia

serii nowych i kontrastujących ze sobą przestrzeni publicznych, które uformują nową 
trasę od katedry Basila Spence’a do nowego Ogrodu Międzynarodowej Przyjaźni (Garden 
of International Friendship). Ogród i wiele innych aspektów tego programu stanowi cele-
brację związku Coventry z międzynarodowym Ruchem Pokoju i Pojednania, który naro-
dził się po okrutnych zniszczeniach miasta, będącym następstwem Blitzu w czasie drugiej 
wojny światowej15.

Inspiracją zespołu była wydana w  roku 1962 książka architekta Basila Spen-
ce’a, zatytułowana Phoenix at Coventry, relacjonująca budowę nowoczesnej kate-

12 Projektowi regeneracji śródmieścia Coventry poświęcone są liczne strony internetowe, 
m.in. Mjparchitects.co.uk/about/publications/phoenix-ihbc.org.uk/context_archive/76/
pheonix/coventry.html, dostęp 20 IV 2016, obecnie strona już nie istnieje.

13 L. Campbell, R. Cork, S. Cork, H. Pearman, Phoenix Architecture/Art/Regeneration, Lon-
don, 2004.

14 Wedle informacji podanej w  publikacji Phoenix Architecture/Art/Regeneration…, cało-
ściowy koszt realizacji Phoenix Initiative wyniesie ponad 40 mln funtów, a największy 
grant w wysokości około 11 mln funtów został przyznany przez Millennium Commis-
sion z funduszy loterii narodowej. Komisja milenijna wydała 2700 mln funtów na projek-
ty w Wielkiej Brytanii celebrujące nadejście nowego milenium.

15 L. Campbell, R. Cork, S. Cork, H. Pearman, Phoenix Architecture…, s. 12–13.

SZTUKA W OTWARTEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ…



34

dry obok ruin jej zbombardowanej, średniowiecznej poprzedniczki, a strategię dla 
sztuki publicznej sformułowała Vivien Lovell, światowy autorytet w tej dziedzinie, 
proponując jako podstawę projektu

„komunikację” społeczną, duchową, fizyczną i przemysłową w kontekście pojednania. 
[…] Wiara w moc sztuki, która może łączyć i pojednać, a także pragnienie wprowadzenia 
antymonumentalności, spowodowało zaproszenie przez Lovell niemieckiego artysty prze-
bywającego w Paryżu, Jochena Gerza – znanego z kontramonumentów przeciwko rasi-
zmowi i faszyzmowi – aby jako pierwszy zaprezentował swoją pracę i stworzył propozycję 
dla regenerowanego terenu. Własny dom rodzinny Gerza w Berlinie został zbombardo-
wany przez Brytyjczyków, a jego siostra-niemowlę zginęła w tym ataku16.

Po dziesiątkach spotkań, kontrowersji, dyskusji z  mieszkańcami i  lokalny-
mi władzami, przy udziale ludzi wielu specjalności, zawodów i środowisk, w tym 
również społeczności akademickiej z  dwóch uniwersytetów – Coventry Univer-
sity i University of Warwick – zostały przyjęte do realizacji dwa projekty Jochena 
Gerza: „The Future Monument” („Monument przyszłości”) i „The Public Bench” 

16 Tamże.
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(„Publiczna ławka”). Usytuowane zostały w nowo wykreowanej otwartej przestrze-
ni, nazwanej Millenium Place (Miejsce Milenijne), stanowiącej epicentrum rewi-
talizowanego terenu. Obie prace, zgodnie ze strategią ustanowioną przez Phoenix 
Initiative Public Art Strategy, są powiązane ze swym fizycznym miejscem, z  jego 
oświetleniem, rzeźbą i urbanistycznym designem.

Warto tu odnotować, że światło dzienne, a także bardzo starannie zaprojek-
towane oświetlenie w godzinach wieczornych i nocnych odgrywają istotną rolę 
w funkcjonowaniu i estetyce rewitalizowanych obszarów, dzieł sztuki i łączących 
je tras, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa pieszym. Odpowiedzialna 
za  strategię oświetlenia i  realizację projektu firma „Phoenix Initiative – Speirs 
and Major Associates” widzi w świetle dziennym źródło stale zmieniającego się 
rytmu światła i cienia, ożywiającego kolory, powierzchnie, formy i przestrzenie. 
Po zmroku oświetlenie terenu zamienia go w  odmienne miejsce, tworzy inne 
pole skupienia i  kontrasty – alternatywny miejski krajobraz włączony w  serce 
miasta17.

17 M. Major, P. Rose, A journey in Light, w: L. Campbell, R. Cork, S. Cork, H. Pearman, 
Phoenix Architecture/Art/Regeneration…, s. 32.
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Elementem centralnym „Monumentu przyszłości”, zaprojektowanego dla Co-
ventry w roku 1998, jest obelisk o wysokości 4,6 metra, wykonany z ośmiu tafli zie-
lonego szkła o grubości 12 cm. Stojąca przed nim szklana plakieta informuje:

„»Monument przyszłości« jest odpowiedzią mieszkańców Coventry na długą i często 
dramatyczną przeszłość miasta. Dotyczy dawnych wrogów, stających się przyjaciółmi. 
Ponad 5000 mieszkańców miało swój wkład w to dzieło. Jest to wypowiedź zarówno 
osobista, jak i publiczna, a Rada Miasta pragnie podziękować wielu kowentryjczykom 
z innych krajów, którzy dołączyli własną pamięć do historii miasta, zabiegając o pokój 
i pojednanie. 40 podpisów było potrzebnych od grupy lub mniejszości, aby oferowana 
im była plakieta za obeliskiem, celebrująca różnorodność dzisiejszej ludności Coven-
try”.

Na ziemi, przed monumentem zostało umieszczonych osiem grawerowanych, 
szklanych plakiet o wymiarach 50 × 50 cm, każda z jednym napisem dedykacyj-
nym: „Dla naszych niemieckich lub brytyjskich // japońskich // francuskich // hisz-
pańskich // rosyjskich // amerykańskich // tureckich przyjaciół”. Ten zaskakujący 
wybór „narodowych przyjaciół” powstał z rozpoznania faktu, że dawniejsi wrogo-
wie (w tym także z czasów II wojny światowej) stają się z biegiem czasu przyjaciół-
mi w teraźniejszości, a sztuka zwracać się może ku tabu historii i pamięci, podczas 
gdy procesy wybaczania, zapomnienia, pokoju i pojednania są konieczne dla życia 
narodów i międzynarodowej koegzystencji.

Sam proces wybierania „przyjaciół” był niecodzienny i  godny odnotowania. 
Punktem wyjścia wielu prac Gerza jest założenie teoretycznej i  terminologicznej 
natury, wedle której sztuka publiczna powinna powstawać we  współpracy z  pu-
blicznością – z wieloma członkami zróżnicowanych, miejskich społeczności – i być 
„publicznego autorstwa”. W przypadku „Monumentu przyszłości” ludzie chętni 
do współudziału w projekcie mieli podać nazwy narodów, które były ich wrogami 
w przeszłości, a stały się przyjaciółmi w teraźniejszości – spośród 56 zgłoszonych 
narodów zostało wybranych osiem najczęściej przywoływanych i te umieszczono 
na wspomnianych już szklanych plakietach.

Inne, mniejsze tabliczki z ciemnoczerwonego winylu, o wymiarach 20 × 20 cm, 
znajdują się na  tyłach monumentu i  podają nazwy społeczności lub organizacji, 
które włączyły się do projektu. Uczyniło to 69 wspólnot, a ich przynależność na-
rodowa i etniczna świadczy o różnorodności populacji tworzącej dzisiejsze społe-
czeństwo.

Urbanistyczny kontekst „Monumentu przyszłości” stanowi uformowane am-
fiteatralnie Miejsce Milenijne – nowo wykreowaną przestrzeń obywatelską, któ-
ra powstała na dawnym terenie dużego węzła drogowego i opuszczonego budynku 
teatralnego. Po stronie północno-wschodniej grodząca ściana z białego betonu zo-
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stała połączona z drewnianą ławą 45-metrowej długości – dziełem miejskiego desi-
gnu, jakim jest „Publiczna ławka” Jochena Gerza. Po obu jej stronach, na grawero-
wanej, szklanej tablicy zamieszczono tekst:

„Czy masz przyjaciela? Od 1999 roku ludzie z Coventry i odwiedzający miasto upa-
miętniają przyjaźń, sekretny związek lub pamiętne spotkanie. Zaproszenie dla każde-
go, kto chce wnieść wkład do publicznej ławki, trwać będzie, dopóki ta przestrzeń nie 
zostanie pokryta tabliczkami”.

Na niewielkich czerwonych prostokątach z winylu pojawiają się imiona i na-
zwiska ludzi żyjących i  zmarłych, rzeczywistych oraz fikcyjnych. Są wśród nich 
ofiary II wojny światowej i Blitzu Coventry, a  także wojenni przeciwnicy złącze-
ni nazwiskami w  lakonicznym, anonimowym zapisie: „Ron Jordan i Georg-Wil-
helm Schulz”. 19-letni Anglik Ron Jordan zginął w roku 1942 jako ofiara torpedy 
wystrzelonej z niemieckiej łodzi podwodnej, a Niemiec Georg-Wilhelm Schulz był 
uprzednio kapitanem tej łodzi.

„Ławka publiczna” służy przechodniom, którzy zechcą tu odpocząć, obserwo-
wać życie miejskie, popatrzeć na  pobliski „Monument przyszłości”. Zwiedzający 
mogą oglądać własne wpisy czy odczytywać w większości im nieznane nazwiska lu-
dzi z przeszłości i teraźniejszości, z czasów wojen i pokoju. Ławka należy do tej ka-
tegorii współczesnej sztuki publicznej, która próbuje nawiązywać dialogi ze swym 
masowym odbiorcą, współtworząc jednocześnie wizerunek nowoczesnego miasta, 
świadomego swych uwarunkowań historycznych, a także zainteresowań oraz po-
trzeb dzisiejszych wielonarodowościowych i wielokulturowych społeczeństw. Czas 
pokaże, czy takie działania i dzieła wpiszą się trwale zarówno w codzienne życia 
miasta, jak i w jego kulturowy krajobraz.
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ART IN OPEN PUBLIC SPACE AND COMMEMORATION 
OF VICTIMS OF THE SECOND WORLD WAR 

– COVENTRY 1940–2015
Summary

The article presents commemorative works of public art in Coventry, dedicated to the 
civilian victims of the Second World War killed in aerial bombings carried out by 

the German air force, the Luftwaffe. Coventry, an important industrial city in the West 
Midlands, was largely destroyed in a devastating Blitz carpet bombing carried out on the 
night of 14/15 November 1940, during which the medieval Cathedral of St Michael was 
burned to the ground. The first part of the text is focused on the formation within its ru-
ins of an open sacral place, and on the works of contemporary art which were placed 
there between the years 1946–2012. This is followed, in the second part, by a presentation 
of an unusual installation, composed from free-standing corten steel walls, commemo-
rating people who through the centuries lived on one street, Bayley Lane, which was com-
pletely destroyed in the November Blitz. Consecutively, the urban design and selected 
works of public art brought into the city centre in the XXI century have been considered, 
and the two works: „Future Monument” and „Public Bench” of the German artist Jochen 
Gerz scrutinised in detail. Gerz’s works were made in collaboration with the general pub-
lic, and exemplify in this paper one of the strands of public art, designed and produced by 
artists in close consultation with members of their prospective mass audience.

Keywords: Coventry, the Second World War, civilian population, public art, monuments, 
commemoration, revitalization
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POLSKI EXODUS – POLACY W INDIACH 
W LATACH 1942–1948

Exodus Polaków z Rosji sowieckiej w czasie II wojny światowej jest nadal zjawi-
skiem bolesnym i niewyobrażalnym w dziejach naszego narodu. Wśród zacho-

wanych przy życiu i wyprowadzonych z nieludzkiej ziemi1 są polskie sieroty zebrane 
wielkim wysiłkiem z obszaru tego kraju oraz matki z dziećmi żołnierzy walczących 
z Niemcami, zesłane w głąb Rosji przez Stalina z Kresów Wschodnich po 17 wrze-
śnia 1939 roku. Po zawarciu 30 lipca 1941 roku umowy Sikorski-Majski, dzięki sta-
raniom gen. Władysława Andersa 116-tysięczna rzesza Polaków opuściła Rosję so-
wiecką. Wśród ludności cywilnej znajdowało się około 13 000 dzieci do lat 14, które 
etapami przyjechały do Persji (dziś Iran). Młodzież w wieku od 14 do lat 18 jeszcze 
w Rosji wstępowała do wojskowych szkół junackich i wyjechała do Palestyny.

Szlak wędrówki kilku tysięcy z nich zawiódł do Indii, gdzie mieli spędzić trzy 
lata, a zostali na siedem2. Początkowo

droga ku  wolności części z  nich prowadziła przez Krasnowodsk i  Morze Kaspijskie 
do Pahlewi. 1704 dzieci przybyło lądem z sierocińca w Aszchabadzie do Meszhedu. 675 
tych małych podróżników wyprawiono od razu w dalszą drogę przez Zahidan do Indii3.

1 J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Paryż, 1949.
2 Por. np. Polacy w Indiach, „Orzeł Biały”, 1943, nr 30 (69), s. 9.
3 Isfahan – miasto polskich dzieci, red. I. Beaupré-Stankiewicz, D. Waszczuk-Kamieniecka, 

J. Lewicka-Howelles, Koło Wychowanków Szkół Polskich Isfahan i Liban, Londyn, 1987, 
s. 113.
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Pozostałe 2600 osób w latach 1942–1945 przewinęło się przez Isfahan – mia-
sto polskich dzieci w Persji. Niektóre z nich mieszkały tam od początku do koń-
ca, inne tylko do czasu wyjazdu do Afryki czy Nowej Zelandii (dwa transporty: 25 
i 27 września 1944 roku) i Meksyku (dwa transporty: 30 kwietnia i 27 czerwca 1943 
roku zabrały 1405 osób, które zamieszkały w osiedlu Santa Rosa w pobliżu mia-
sta Leon4). Już w sierpniu 1942 roku zaczęły odchodzić transporty przez Ahwaz 
do Tanganiki, Ugandy, Kenii, Rodezji i Unii Południowej Afryki. W krajach tych 
w 22 osiedlach zamieszkało przeszło 17 000 Polaków5.

W 2013 roku Zarząd Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał nagro-
dę za działalność wydawniczą oraz monograficzne opracowanie naukowe 

pracy zbiorowej, która powstawała przez osiem lat pod redakcją Leszka Bełdow-
skiego, Teresy Glazer, Wiesławy Kleszko, Danuty Pniewskiej i Jana K. Siedleckie-
go pt. Polacy w  Indiach 1942–1948 w  świetle dokumentów i  wspomnień, wydaną 
przez Koło Polaków z  Indii 1942–1948 w Londynie w 2000 roku (Antony Rowe 
Ltd., UK). Promocja odbyła się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, dru-
giego, poprawionego i uzupełnionego wydania z 2002 roku w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Książka ma już trzecie wydanie, w języku angielskim: Second World 
War Story. Poles in India 1942–1948. Based on archive documents and personal re-
miniscences (London) – jej promocja miała miejsce 12 listopada 2009 roku w Neh-
ru Centre w Londynie.

W statucie Koła założonego w styczniu 1990 roku zapisano, że jednym z jego ce-
lów jest stworzenie historycznego archiwum do zebrania materiałów od naocznych 
świadków, potrzebnych do opracowania tego okresu w dokumentalno-pamiętnikar-
skim wydawnictwie6. Prezesem został wybrany Jan Siedlecki, redaktorem naczel-
nym „Biuletynu Koła Polaków z Indii 1942–1948” – Danuta Pniewska, archiwistą 
– Leszek Bełdowski, kierownikiem zespołu redakcyjnego – Teresa Glazer. Zarys 
książki zaprezentowano w „Biuletynie” nr 4 z 1992 roku, zamieszczając jednocze-
śnie apel Komitetu Wydawniczego o nadsyłanie tekstów z pamiętników czy dzien-
niczków. Z różnych stron świata nadeszły rozmaite wspomnienia, spisywane ręcz-
nie, nie zawsze poprawną polszczyzną. Współpracownica z biura Medical Aid for 
Poland przepisywała je na maszynie. Były problemy z ich redakcją, które opanował 

4 Por. W. J. Chmielewski, Praca oświatowo-wychowawcza w  polskim osiedlu Santa Rosa 
(Meksyk) w latach 1943–1946, „Zeszyty Naukowe PUNO”, 2015, seria 3, nr 3, s. 245–274.

5 Isfahan – miasto polskich dzieci…, s. 113.
6 Wiele informacji na temat okoliczności powstania nagrodzonej książki pochodzi z nota-

tek Teresy Glazer oraz rozmów przeprowadzonych w Londynie z Danutą Pniewską i in-
nymi członkami Koła w styczniu 2013 r.
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dopiero Jan Chrząszczewski i  Kazimierz Łubieński. Pierwsze zebranie redakcyj-
ne odbyło się w domu Danuty Pniewskiej w Londynie. Przybyło na nie wiele osób, 
jednak czas zweryfikował zaangażowanie większości w to przedsięwzięcie.

Po wielu spotkaniach i korektach udało się skompletować materiał, który ujrzał 
światło dzienne po raz pierwszy w 2000 roku w liczbie 1000 egzemplarzy. Książ-
ka ukazała się dzięki finansowej pomocy Polonia Aid Fundation Trust w Londynie 
oraz funduszowi wydawniczemu Koła Polaków z Indii 1942–1948. Wydanie angiel-
skie z 2009 roku, skonsultowane z prof. Normanem Daviesem, nieznacznie różni 
się od pierwszego wydania w języku polskim – skrócono tekst i dodano więcej foto-
grafii. Projekt okładki wykonał znany polski emigracyjny artysta Aleksander Wer-
ner oraz Jan K. Siedlecki.

Pozwolę sobie na pewne reminiscencje. Urodzona i wychowana w epoce PRL-u 
– nie licząc własnej rodziny i garstki znajomych – z trudem przebijałam się na ofi-
cjalnej ścieżce edukacji do prawdy historycznej. Nurt niedoli polskich dzieci w Ro-
sji poznałam, czytając prohibity, takie jak np. reportaż Ireny Wasilewskiej, zatytuło-
wany Za winy niepopełnione (Rzym, 1945, N. publ. Print; Londyn, 1946, Maxlove)7. 
Angielskie wydanie tej książki pt. Suffer Little Children wydano bez przerażających 
fotografii, które dokumentowały zbrodnie popełnione przez Sowietów na polskich 
dzieciach.

W ten sam nurt, poszerzony o pobyt w Indiach, wpisała się publikacja wydana 
trzy lata później – Weroniki Hort (Hanki Ordonówny) pt. Tułacze dzieci (Bejrut, 
1948, Instytut Literacki)8. Ordonównę wojna zastała w Wilnie, następnie aktorka 
została wywieziona do jednego z łagrów sowieckich, a gdy dotarła w regiony ob-
jęte tworzeniem armii gen. Andersa, postawiła sobie za cel – wraz z mężem Mi-
chałem hr. Tyszkiewiczem – ratowanie polskich dzieci, które oderwane od rodzin 
błąkały się w najcięższej poniewierce po wojennych bezkresach ZSRR. Udało się 
jej wywieźć kilkaset sierot z osiedla Wrewskoje na Bliski Wschód, gdzie znalazły 
schronienie. Książkę zadedykowała: Małym wiekiem, lecz dojrzałym cierpieniem, 
tułaczym dzieciom. Londyńskie „Wiadomości” nr 29 (120) w 1948 roku druko-
wały z tego tomu jedno z opowiadań pt. Kaziunia9. Nie było Polaka, który mógł 

7 J. Zabielska, Bibliography of books In Polish Or relating to Poland Publisher outsider Poland 
since September 1939, t. 1: 1939–1951, London, 1960, poz. 5085, s. 631.

8 Weronika Hort to pseudonim wybrany przez Hankę Ordonównę, gdy oddawała do dru-
ku w Bejrucie swą książkę Tułacze dzieci i bała się, żeby jej treść nie wpędziła do więzień 
Bezpieki rodziny i przyjaciół zostawionych w Kraju; recenzja: Z. Nowakowski, Literatura 
zsyłkowa, „Wiadomości”, 1950, nr 5/6, s. 1.

9 W. Hort, Kaziunia, „Wiadomości”, 1948, nr 29 (120), s. 2; pod opowiadaniem zamieszczo-
no informację, że to fragment książki pt. Tułacze drogi (a nie Tułacze dzieci), ale niewąt-
pliwie chodzi o ten sam tekst.
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czytać spokojnie o tym, jak szybko polskie sieroty uczyły się szkoły przetrwania, 
gdzie jedną z pierwszych lekcji, danych im przez życie, było dzielenie ludzi na Wro-
gów i Swoich10.

Autorka opisała opieszałość sowieckich władz w wypełnianiu zobowiązań wo-
bec polskich placówek z dziećmi11. Polskie interwencje Sztabu Polskiego z gen. An-
dersem na czele, Ambasady Polskiej w Kujbyszewie, wreszcie Londynu i gen. Sikor-
skiego skierowane były do centralnych władz sowieckich. Chociaż obietnice władz 
sowieckich dawane były gładko, jednak sytuacja Polaków w Rosji z dnia na dzień 
się pogarszała. Ordonówna pisała o śladowym przydziale chleba, o który musiały 
występować za każdym razem polskie placówki, o odbieraniu lokali, gdzie magazy-
nowano chleb. Władze sowieckie cały czas odmawiały prowiantowania12. Gdy tyl-
ko Polakom udało się zorganizować jakąkolwiek pomoc swoim obywatelom, jakaś 
tajemnicza siła rozbijała te poczynania i paraliżowała pracę, którą trzeba było za-
czynać od nowa.

Tak działał sowiecki system, którego celem było znużyć, zmęczyć organizatorów 
i zniechęcić tych, którzy nie mogli od nich na czas otrzymać pomocy. „Władze wa-
sze nie dbają o was” – mówiono wtedy; Wojska Polskiego nie ma, Wstępujcie do Ar-
mii Czerwonej, tam tworzą się polskie pułki […], tam się wami zaopiekują, będzie 
wam dobrze13. Gdy tylko pojawiły się transporty z żywnością i darami dla Polaków, 
przesłane z Ameryki i Anglii, i zaświtała nadzieja wydatniejszej pomocy, natych-
miast władze sowieckie zaczęły przerzucać ludność polską z południa do północ-
nego Kazachstanu, bez jakiegokolwiek uprzedzenia o  tym polskich placówek, by 
utrudnić planową organizację opieki.

Ale im bardziej zaciskała się sowiecka pętla na polskich szyjach, tym więcej ludzi sta-
wało do ofiarnej pracy. Uwijali się polscy lekarze po zawszawionych, błotnych ogrodach, 
organizując punkty sanitarne. Tyfus zbierał żniwo. Rodzące się dowcipy podawano sobie 
z ust do ust14.

10 W. Hort, Tułacze dzieci, Bejrut, 1948, s. 1.
11 Wszystkie wspomnienia Polaków zawierają uwagi na temat niewykonywania lub opóź-

niania przez Rosjan postanowień układu Sikorski-Majski, por. np. Isfahan – miasto pol-
skich dzieci…, s. 63.

12 Tamże, s. 43–46; potwierdza to Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Tworzenie się Armii Pol-
skiej w ZSRR, „Bellona”, 1958, z. 1, s. 14–37.

13 W. Hort, Tułacze dzieci…, s. 51.
14 Np.: Siedzi Sowiet i dyskutuje z Polakiem o Bogu. – „A wot u nas Stalin eto Boh. Dobryj 

Boh”. – mówi Sowiet – „Stworzył raj dla grażdan i was przyjął do tego raju. A Wasz Boh co? 
Wygnał z raju Adama i Ewę. Polak podrapał się w głowę i powiedział: – „Wiesz co, z wasze-
go raju to wolałbym być wygnany”; tamże, s. 52–53.
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Najboleśniejszym faktem było to, że w tym dantejskim piekle znajdowały się 
dzieci:

Wędrowali mali męczennicy w  mrozy przez śniegi, o  głodzie, pożerani przez wszy 
i dziesiątkowani przez choroby, gasnąc po drodze. […] Sierocieli, samotnieli. Nieufność 
do wszystkich i wszystkiego stawała się ich najważniejszym rysem charakteru15. […] Wy-
tyczną życia było zdobycie jedzenia za wszelką cenę. Kradzieży, oszustwa nie poczyty-
wano w regulaminie dzieci-tułaczy za grzech. Litość została wyeliminowana, solidarność 
podniesiona do  zenitu, instynkt był ich przewodnikiem. […] Każdy dzień kończył się 
smutkiem i  goryczą, […] płacz po  stracie bliskich był tu powszednim, nudnym zjawi-
skiem16.

Kiedy dzieci zjawiały się w polskich sierocińcach,

były owinięte gałganami, to w poprzek, to na krzyż zawinięte, i stare nogawki od spodni, 
kawałki spódnic i worków. […] Na nogach […] ni to buty, ni to łapcie, ni to nie wiado-
mo co17.

Podczas przenosin do punktu zbornego w celu wyjazdu do Indii

parami szło nieszczęście z chorobą, głód z wszami, […] ledwo wlokąc nogami […] dzie-
ci więźniowie, dzieci wykolejeńcy, dzieci sieroty, dzieci starcy. […] łachmaniarski orszak18.

Dzieci zdemoralizowane, uzależnione od alkoholu, chorujące na szkorbut, ty-
fus plamisty, trawione gorączką, przytępione wspomnieniem matek, które zostały 
na śniegu z wyczerpania w czasie przejścia z łagru do łagru, dogryzione przez psy19. 
Każde z dzieci nosiło w sobie jakąś tragedię. Z obawy przed głodem w sierocińcu 
chowały chleb pod poduszkę, przezornie wybierały większe buty, żeby starczyły 
„na potem”, kiedy podrosną20. Dzieci z Warszawy, Lwowa, Wilna w Rosji żyły w cią-
głej obawie. Bały się nawet wspomnień.

Ordonówna opisała wściekłość sowieckiego konsula w  Delhi na  to, że wy-
puszczono z Rosji polskie sieroty, które wzbudzały w Indiach powszechne współ-
czucie, którym nadsyłano dary. Zadbał o to, by później w perskiej prasie ukazały 
się kłamliwe doniesienia, że rodziców tych dzieci zamordowali Niemcy, a Stalin 
przygarnął sieroty, które są wdzięczne za pobyt w ZSRR, że władze sowieckie uła-
twiły im wyjazd do Indii. Autorka z goryczą dodała, że Brytyjczycy nie pozwoli-

15 Tamże, s. 53. Ten sam rodzaj nieufności polskich dzieci w Niemczech po wyzwoleniu opi-
sała Zofia Arciszewska w swojej książce pt. Ocaleni, Londyn, 1982.

16 W. Hort, Tułacze dzieci…, s. 66, 70.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 111–114.
19 Tamże, s. 124.
20 Tamże, s. 144.
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li zamieścić sprostowania w tej prasie, by nie zadrażniać stosunków z Sowietami, 
ponieważ mogli wstrzymać dalsze ewakuacje!21 Zaznaczyć należy, że sieroty były 
tylko częścią kilkunastotysięcznej polskiej społeczności w  Indiach w  tym cza-
sie. Wielu młodych Polaków dotarło do Indii z nieludzkiej ziemi wraz ze swoimi 
matkami.

Wszystkie te sprawy na nowo odżyły w książce wydanej przez Koło Polaków 
z Indii. Publikację pt. Polacy w Indiach 1942–1948 w świetle dokumentów 

i wspomnień autorzy zadedykowali

Naszym Matkom, tym, które przeżyły, i tym, których mogiły znaczyły szlak naszej wę-
drówki, których poświęcenie, samozaparcie, odwaga i miłość towarzyszyły nam zawsze.

To unikatowe holistyczne opracowanie naukowe, oparte na  wielu źródłach, 
w tym na publikacjach zwartych (książkach i broszurach), wydanych na uchodź-
stwie i w Kraju, artykułach naukowych, doniesieniach agencyjnych omawianego 
okresu, archiwaliach: brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Koła Polaków w Londynie, Archiwum Sta-
rostwa Osiedla kpt. Władysława Jagiełłowicza (Valivade), Archiwum Osobowego 
Emigracji im. B. Jeżewskiego, Archiwum Polskiego w Orchard Lake w USA, Ar-
chiwum Polskiej Misji Katolickiej na Anglię i Walię w Londynie, Biblioteki Pol-
skiej w Londynie, British Library, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskie-
go w Londynie, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Public Records Office 
w  Londynie, zasobów archiwów sowieckich, czasopism emigracyjnych, głównie 
„Polaka w Indiach” z lat 1943–1948.

Całość uzupełniają wydawnictwa pamiątkowe oraz wspomnienia uczestników 
opisywanych wydarzeń, kiedy po deportacjach do Rosji sowieckiej w czasie II woj-
ny światowej znaleźli w Indiach bezpieczną przystań. Za cenne uznać należy: Glo-
sariusz, Indyjskie Polonica za  lata 1939–1990, Spis uchodźców polskich na  terenie 
Indii Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Indiach, Indeks nazwisk 
i miejscowości, z których pochodzili mieszkańcy osiedli polskich w Indiach oraz zdję-
cia i mapy dokumentujące całe przedsięwzięcie wydawnicze.

Dzięki zbiorowemu wysiłkowi ocalonych w  czasie II wojny światowej dzieci, 
dziś już dojrzałych ludzi, otrzymaliśmy 758-stronicowy opis dziejów skompliko-
wanych pertraktacji rządu polskiego w Londynie ze Stalinem w sprawie wywiezie-
nia Polaków z Rosji, planów przyjęcia sierot przez władze Indii, ale pod warunkiem 
całkowitego pokrywania kosztów ich utrzymania przez rząd polski na  obczyź-
nie, kolejnych transportów z  Indii do  Rosji, które z  powrotem zabierały dzieci 

21 Tamże, s. 187.
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– pierwszy z nich miał miejsce w kwietniu 1942 roku, niebezpieczeństw czyhających 
na  5500 km trasie przejazdu, utworzenia najważniejszych ośrodków: Jamnagar 
(pierwszy transport 586 osób), Country Club k. Karachi (Obóz Polskich Ewaku-
owanych, pod namiotami, 1943–1945), tymczasowy obóz w Malir (amerykańskie 
domki budowane k. Karachi), Panchagani (uzdrowisko, sierpień 1943–1947), osie-
dle w Balachadi (lipiec 1942, Polish Children’s Camp), Valivade (1943–1948, naj-
większe osiedle – 5000 osób).

Z wielką dokładnością odtworzono kwestie ekonomiczne, podstawy prawne 
w  różnych okresach istnienia polskich osiedli, pracę, naukę w  szkołach różnego 
szczebla, działalność kulturalno-oświatową, artystyczną, zasięg i możliwości opieki 
lekarskiej w tych ośrodkach, zajęcia sportowe. Poznaliśmy postacie, dzięki którym 
los polskich tułaczy był znośniejszy, poza Polakami, przyjaciół indyjskich; nieba-
gatelną rolę harcerstwa, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiej Misji Katolickiej, 
organizacji religijnych (Sodalicja Mariańska Żeńska i  Męska, Krucjata Euchary-
styczna, Koło Ministrantów, Żywy Różaniec; wyjazd 31 chłopców do Seminarium 
w Orchard Lake w USA i 50 dziewcząt do zgromadzeń zakonnych w USA; wysłanie 
na naukę w angielskich szkołach zakonnych) i księży, dzięki którym młodzi ludzie 
odzyskiwali kręgosłup moralny i duchowy.

Poznajemy troskę i zapobiegliwość wszystkich zaangażowanych w funkcjono-
wanie osiedli polskich przez cały okres do ich likwidacji w 1948 roku, co było szcze-
gólnie istotne po decyzjach jałtańskich i cofnięciu w lipcu 1945 roku uznania pol-
skiemu rządowi na uchodźstwie. Myślę tu o sprytnym posunięciu ks. Franciszka 
Jana Pluty, komendanta obozu w Balachadzie, by on oraz maharadża Jam Saheba 
i brytyjski oficer łącznikowy Geofrey Clarke formalnie, zgodnie z prawem indyj-
skim – zaadoptowali kilkaset osieroconych dzieci i młodzieży, co zapobiegło ich 
przymusowej deportacji do zniewolonej przez komunistów Polski.

Ale przede wszystkim poznajemy bezprzykładne oddanie polskich matek, które 
 starały się w tych trudnych warunkach wojennych stworzyć swoim pociechom 

substytut normalnego domu i życia. To one zabiegały o jedzenie, o codzienny byt, 
o utrzymanie. Największe skupisko takich niepełnych rodzin było w Valivade, gdzie 
mieszkało 5000 Polaków. Polskie osiedle położone na wyżynie Dekan w księstwie 
Kolhapur, około 300 mil na południe od Bombaju, nad rzeką Panchganga miało od-
powiedni klimat dla Europejczyków oraz wystarczającą ilość wody – 50 000 galo-
nów dziennie. Początkowo przewidywano, że obóz będzie w użytku przez trzy lata. 
Polacy mieszkali tam pięć lat22.

22 Nawet obecnie (2013 r.) służy on uchodźcom z Sind i ciągle istnieje pod nazwą Gandhi-
nagar, a stacja Valivade Halt umożliwia dojazd koleją do osiedla.
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Ta namiastka polskiego miasteczka miała własną administrację ze starostą na cze-
le. Starostwo opierało swą działalność o „Statut Osiedla i Przepisy dla Uchodźstwa 
Polskiego w  Indiach”. Był kościół, świetlice, pięć szkół powszechnych, gimnazjum 
ogólnokształcące i  kupieckie, liceum humanistyczne i  pedagogiczne, poczta, te-
atr, kino, warsztaty rzemieślnicze, spółdzielnia „Zgoda”, straż pożarna, szpital, po-
sterunek policji hinduskiej. Na peryferiach obozu – sklepiki i  stragany hinduskie. 
Osiedle składało się z pięciu dzielnic. Bloki mieszkalne podzielone były na 10 sa-
modzielnych mieszkań, bez sufitu ani podłogi, składających się z dwóch pomiesz-
czeń i  kuchenki. Ściany plecione były z  mat bambusowych, dachy kryte czerwo-
na dachówką. Wodę trzeba było nosić z  wodociągów w  wiadrach. Mieszkania 
wyposażone były w  łóżka z moskitierami i  solidny stół, pod którym można było 
się schronić, kiedy dachówki leciały na  głowę w  czasie burzy przed monsunem. 
W kuchenkach z żelaznym piecykiem paliło się węglem drzewnym. Na zewnątrz 
baraków były werandy oplecione powojami dających cień, ozdobione krzewami 
bananów i papai.

Dla polskich tułaczy bardzo ważne były te osobne, prywatne mieszkania. Po okrut-
nych przeżyciach w Rosji sowieckiej i wielu miesiącach koszarowego, wspólnego, bez 
cienia intymności i spokoju koszarowego życia w obozach przejściowych, mogli do-
chodzić do równowagi psychicznej po przeżytej traumie wojennej. Istotnym elemen-
tem w kształtowaniu i hartowaniu młodzieży było harcerstwo – obozy na skraju dżun-
gli, kursy, wycieczki, zdobywanie sprawności oraz uprawianie sportu.

Matki miały trudne zadanie, bowiem w życiu rodzinnym brakowało ojców, któ-
rzy służyli w wojsku lub zginęli w Rosji. Część matek pracowała w różnych instytu-
cjach na terenie osiedla, np. w szpitalu, w administracji, świetlicach, szkolnictwie 
czy warsztatach rzemieślniczych. Inne otwierały własne punkty gastronomiczne 
dla tych, którzy nie mieli czasu sami gotować. Gospodynie starały się dopasować 
produkty lokalne do kuchni polskiej. Był wielki wybór owoców: mango, banany, 
papaje, pomarańcze, granaty, ananasy, ale brakowało jabłek, a z warzyw – ziemnia-
ków. Mięso początkowo było tylko kozie, potem starosta wystarał się z wielkim tru-
dem o pozwolenie na dostawy wołowiny.

Po likwidacji polskich osiedli część matek wyjechała z dziećmi do Afryki i na inne 
kontynenty.

Ostatni rozdział książki obnaża dramatyczną sytuację Polaków w Indiach po za-
kończeniu II wojny światowej. Opisuje rejestrację dokonywaną przez UNRRA, 
prowadzoną zgodnie z tajną klauzulą z Jałty dotyczącą przymusowej repatriacji. 
W myśl tej decyzji, za obywatela sowieckiego uważano każdego, kto mieszkał za li-
nią graniczną sowiecką z  22 czerwca 1941 lub znajdował się na  terytorium so-
wieckim przed 3 września 1939 roku. Każdy taki obywatel miał być przymusowo 
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repatriowany po zakończeniu wojny. Przymusowi tułacze w Indiach, próbując od-
naleźć się w tym powojennym chaosie, nie wiedzieli o tym, że UNRRA podjęła się 
roli naganiacza uchodźców do więzienia sowieckiego23 i że represyjnie traktuje pol-
skich dipisów w Niemczech i w Austrii24. Mimo nastroju niepewności i rozterek 
wykazali się odwagą nieulegania naciskom repatriacyjnym tej nieludzkiej organi-
zacji, która przejęła finansową odpowiedzialność za utrzymanie polskich osiedli 
w Indiach od 1 sierpnia 1946 roku, a skompromitowana – przekazała ją rok póź-
niej IRO.

Fragmenty zapisków mieszkańców polskich osiedli ujawniają ich bolesne po-
wikłanie losów i motywów działania. Poznajemy repatriację do Kraju nikłego pro-
centa mieszkańców polskich osiedli w Indiach, podjęcie decyzji dalszej emigracji 
do Afryki, Anglii, Argentyny, Australii, Kanady, USA i innych krajów.

Autorzy zadbali o  to, byśmy zapoznali się z  konsolidacją ruchu „Indian”, ich 
 życiem organizacyjnym, zjazdami – od 1954 roku, spotkaniami, wreszcie za-

łożeniem Koła w styczniu 1990 roku, sentymentalnymi powrotami do Indii oraz 
rolę ich organu – biuletynu „Koło Polaków z Indii 1942–1948”.

Dzięki takim organizacjom, jak Koło Polaków z Indii 1942–1948, ich działal-
ność, w  tym wydawnicza, by wymienić – Młodzi w  Valivade 1943–1948 (Kent, 
1974), Pielgrzymka – Zjazd 1980 (Londyn, 1982), Rzym’89 – Valivade. „Indianie” 
przy Ojcu Świętym (Londyn, 1992), „Biuletyn Koła Polaków z Indii 1942–1948” 
– wychodzi dwa razy do roku w czerwcu i grudniu (450 prenumeratorów z An-
glii, Argentyny, Australii, Kanady, Polski, USA) – wiele osób zachowało i pielę-
gnuje swoje poczucie tożsamości narodowej, a  potomni otrzymują świadectwa 
niezłomnej postawy, hartu ducha, ludzkiej solidarności i osiągania niemożliwego 
na całym świecie. Jest to szczególnie cenne w dobie zatarcia czy utraty drogowska-
zów duchowych, ludzi godnych naśladowania w ich dążeniu do rozwoju i dobre-
go życia.

Kolejnym przedsięwzięciem wydawniczym Koła będzie opracowanie biogra-
mów członków społeczności „Indian”, dopełniające zawiłe losy Polaków w Indiach 
w XX wieku25.

23 Vigil, Tajny Okólnik UNRRA nr 199. W Jałcie zgodzono się na zmuszanie do repatriacji, 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 304, s. 4.

24 Zob. J. Chwastyk-Kowalczyk, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodź-
czych, Kielce, 2011, s. 105–186.

25 Tak twierdzą Teresa Glazer i Danuta Pniewska – rozmowa przeprowadzona przez autorkę 
w styczniu 2013 r. w Londynie.
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O sierocińcu w Balachadi powstał film dokumentalny – „A Little Poland in In-
dia” – wyemitowany przez Program 2 TVP w styczniu 2014 roku. Został zrealizowa-
ny przez indyjską reżyserkę Anu Radhy, w kooperacji polsko-indyjskiej, z udziałem 
ambasad obu krajów i  TVP. Występują w  nim m.in. Jadwiga i  Jerzy Tomaszko-
wie, zamieszkali w Polsce, uczestnicy tamtych zdarzeń. Zaznaczyć należy, że film, 
z założenia dokumentalny, zawiera rażące przekłamanie, dotyczące sfinansowania 
i utrzymania osiedli dla polskich dzieci w Indiach przez maharadżę, co było nie-
prawdą. Materiały przedstawione w publikacji pt. Polacy w Indiach 1942–1948… 
wyraźnie pokazują, że ciężar tego przedsięwzięcia całkowicie spoczywał na rządzie 
polskim na uchodźstwie w Londynie:

Od samego początku było wyraźnie i często powtarzane stwierdzenie, że „Indie się nie 
przyłożą do wydatków na utrzymanie Polaków”. Ten porządek rzeczy został przerwany 
z  chwilą, kiedy Rząd w Londynie został zastąpiony Tymczasowym Rządem Warszaw-
skim, który nie chciał wziąć finansowej odpowiedzialności za  polskich obywateli poza 
granicami państwa26.

W filmie wyeksponowano rolę maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, który 
udostępnił swoje tereny pod budowę polskiego osiedla Balachadi i  niewątpliwie 
wspierał Polaków, zapraszał do swej siedziby na podwieczorki oraz po zakończe-
niu wojny adoptował kilkaset sierot, by nie musiały być przymusowo deportowa-
ne do komunistycznej Polski. Swoje pełne sympatii dla Polaków wspomnienia snuł 
syn władcy prowincji goszczącej naszych rodaków.

Dla uczczenia pamięci przychylnego władcy indyjskiego w Warszawie Zespół 
Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” przyjął imię maharadży Jam 
Saheba Digvijay Sinhji27. Placówka kładzie duży nacisk na indywidualne podejście 
do ucznia i tolerancję. Prawie w każdej klasie znajdują się uczniowie z zagranicy, 
najczęściej dzieci uchodźców.

W „Wysokich Obcasach” (dodatku „Gazety Wyborczej”) ukazał się reportaż Syl-
wii Szwed, zatytułowany Ja go po prostu kocham, opisujący historię dwojga boha-
terów zaprezentowanych w filmie „A Little Poland in India”, którzy w wieku 86 lat 
rozpoczęli wspólne życie28.

Wojenne trauma oraz pobyt w Indiach zrodziły poczucie wspólnoty rozproszo-
nych po świecie „Indian”, która generuje cykliczne spotkania, zjazdy, pielgrzym-
ki29. Pierwsze spotkanie wychowanków Zakładu Wychowawczego im. Władysława 

26 J. K. Siedlecki, Metody finansowania, w: Polacy w Indiach 1942–1948…, s. 33.
27 Strona internetowa: Bednarska.edu.pl, dostęp 5 II 2014.
28 S. Szwed, Ja go po prostu kocham, „Wysokie Obcasy”, 2014, nr 5 (764), s. 12–17.
29 K. Skorupińska (Czarnecka), Zjazdy, spotkania koleżeńskie i  założenie Koła, w: Polacy 

w Indiach 1942–1948…, s. 660–667.
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Sikorskiego z Valivade odbyło się w październiku 1954 roku w Londynie. Spotka-
nie na większą skalę miało miejsce również w Londynie, w lipcu 1971 roku. Drugi 
Zjazd – w Londynie w 1973; kolejny – w Toronto w sierpniu 1978. W lipcu 1980 
roku „Indianie” odbyli pielgrzymkę do Częstochowy. Zjazd byłych wychowanków 
z  sierocińca w  Balachadi, czyli jamnagarczyków (1942–1946) – odbył się w  Re-
ading (Pensylwania, USA) w sierpniu 1981 roku. Regularnie raz w roku od 1985 
spotykają się „Indianie” Koła Chicago, a w  lipcu 1987 roku zorganizowali Zjazd 
w Orchad Lake.

Duża grupa „Indian” miała audiencję u  Jana Pawła II w  Watykanie w  maju 
1989 roku. Zdarzenie to było bezpośrednim impulsem do założenia Koła „Indian” 
w Londynie w styczniu 1990 roku. Pierwsze walne zebranie odbyło się 24 kwiet-
nia 1991 roku. Opracowano „Statut Koła Polaków z Indii 1942–1948”, w którym 
określono cele organizacji: towarzyski – spotkania, wycieczki, zjazdy, wydawanie 
„Biuletynu Informacyjnego”; samopomoc – moralna i materialna; historyczne ar-
chiwum do zebrania materiałów od naocznych świadków, potrzebnych do opraco-
wania tego okresu w  wydawnictwie dokumentalno-pamiętnikarskim; ewidencja 
– centralna rejestracja30. Od tej pory walne zebrania oraz spotkania opłatkowe od-
bywają się w Londynie raz do roku.

Już w zorganizowanej formie przygotowano pierwszy Światowy Zjazd w War-
szawie w lipcu 1992 roku, drugi – w Henley w Fawley Court w Anglii w maju 1994 
roku. Następne odbyły się w Krakowie (wrzesień 1996), w Wasikowie niedaleko 
Białegostoku (sierpień 1998), w Miedzeszynie (maj 2000, Warszawa), w Sobiesze-
wie (czerwiec 2002, Gdańsk), w Polanicy-Zdroju (maj 2004, Kłodzko), w Nałęczo-
wie (maj/czerwiec 2006, Lublin), w Waplewie (maj 2008, Olsztynek), w Będlewie 
(sierpień 2010, Poznań), w Szczawnicy (wrzesień 2012, Pieniny)31. Ostatni Zjazd 
„Indian” odbył się we wrześniu 2014 roku w Londynie.

Polacy w Indiach to mało znane kwestie, szczególnie w Kraju. Corocznie ubywa 
członków Koła Polaków z Indii 1942–1948 na styczniowych opłatkach w pol-

skim kościele w Londynie. Możemy mieć tylko nadzieję, że pozostałym starczy sił 
i determinacji w udokumentowaniu swoich zawiłych, tragicznych, przymusowych 
tułaczych losów.

30 Tamże, s. 667.
31 Informacje na temat Zjazdów od 2000 r. pochodzą z maila Teresy Glazer do autorki z 20 

lutego 2014 r.
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Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

POLISH EXODUS – POLES IN INDIA 1942–1948
Summary

The author discusses little-known facts of the Second World War concerning the stay 
of Poles in India between 1942–1948. Among those who survived and escaped from 

the „inhuman land” (Soviet Union) were Polish orphans saved with great effort from this 
country as well as the women and children of soldiers fighting the Germans who were ex-
iled deep into the interior of Russia to the Eastern Borderlands by Stalin after the Soviet 
invasion of Poland on 17 September 1939. Following an agreement between Sikorski and 
Maisky on 30 July 1941, thanks to General Sikorski’s endeavours, a group of 116,000 Poles 
left Soviet Russia.

There were about 13,000 children below 14 years of age among the civilian population that 
came to Persia in stages. Youth between 14 and 18 years of age went to a military youth acad-
emy in Russia before leaving for Palestine. Those remaining left for India, where Maharaja 
Jam Saheb Digvijay Sinhji offered his own plot of land for the construction of the Polish Bal-
achadi Housing Estate. The Polish government in exile provided funds for its maintenance.

The first transportation of children out of Russia took place in April 1942. The established 
centres comprised of: Jamnagar (for 586 people), Country Club near Karachi (tent camp 
for evacuated Poles 1943–1945), a temporary camp in Malir (small housing units built by 
Americans near Karachi), Panchagani (health-resort; August 1943–1947), housing estate in 
Ballachadi (July 1942 Polish Children’s Camp), Valivade (1943–1948, the biggest housing 
estate with 5000 people).

Discussion focused on publications addressing economic issues, fundamental legal mat-
ters during the period of the Polish housing estates’ existence, work, learning at various ac-
ademic levels, cultural and educational activities, artistic values, the scope and capabilities 
of medical welfare at these centres, sports classes. We uncovered how the fate of the Polish 
wanderer was made more tolerable; apart from the Poles, Indian friends played a considera-
ble role, as did the scout movement, the Polish Red Cross, the Polish Catholic Mission, vari-
ous religious organizations. The sources used include: a joint publication that came out un-
der the editorship of Leszek Bełdowski, Teresa Glazer, Wiesława Kleszko, Danuta Pniewska 
and Jan K. Siedlecki, entitled The Poles in India 1942–1948 as depicted in documents and 
reminiscences, published by the Polish Circle in India 1942–1948, in London in the year 
2000 (Antony Rowe Ltd., UK), and Weronika Hort, Wandering children, Beirut, 1948. 
A film entitled „A Little Poland” by the Indian director Anu Radhy, in an Indian and Polish 
co-operative venture with the participation of the embassies of the two countries as well as 
that of Polish Television.

Keywords: Poles in India 1942–1948, the Second World War

POLSKI EXODUS – POLACY W INDIACH W LATACH 1942–1948





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 4, 2016

53

Oskar Stanisław Czarnik
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INSTYTUT WSCHODNI „REDUTA”. 
ZARYS DOROBKU WYDAWNICZEGO 

DO 1952 ROKU

WSTĘP

Instytucja powstała w niezwykłych okolicznościach. 12 marca 1946 roku w pol-
skim obozie wojskowym w Quassassin w Egipcie powołano Instytut Bliskiego 

i Środkowego Wschodu. Wkrótce dodano do tej nazwy określenie „Reduta”. Nowa 
placówka powstała na pustynnym bezludziu, wśród obozowych baraków czy na-
miotów, z  dala od  wielkich miast, od  europejskich archiwów i  bibliotek, z  dala 
od wszelkich ośrodków potrzebnych w systematycznej pracy naukowej. Czy powo-
łanie instytutu naukowego w miejscu tak niedogodnym do pracy intelektualnej nie 
było marzycielskim projektem, uczuciowym porywem, skazanym na szybkie wy-
gaśnięcie, rychłe zapomnienie?

 Założyciele przyjęli jednak założenie, że mimo wszelkich przeciwności ta pla-
cówka jest bardzo potrzebna. Jej głównym celem będą przede wszystkim bada-
nia poświęcone krajom Bliskiego i Środkowego Wschodu – ich historii, kulturze, 
współczesnym zagadnieniom politycznym i gospodarczym. Przyszły instytut, zda-
niem organizatorów, pogłębi wiedzę, nabytą w  tej dziedzinie przez wychodźców 
polskich w  toku wieloletniej wędrówki przez kraje Wschodu. Ich doświadczenia 
i nawiązane kontakty naukowe, obserwacje i nowe umiejętności będą potrzebne 
przyszłej niepodległej Ojczyźnie. Okażą się przydatne w jej polityce zagranicznej, 
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w relacjach gospodarczych i kulturalnych z krajami Wschodu. Wzmocnią pozycję 
niepodległej Polski w stosunkach międzynarodowych.

Podobne cele przyświecały innym polskim instytucjom naukowym założonym 
wówczas na Wschodzie, jak np. powołane w czasie wojny Biuro Studiów Bliskie-
go i Środkowego Wschodu w Jerozolimie, powiązane organizacyjnie z tamtejszym 
polskim Centrum Informacji na  Wschodzie (od 1942 roku) czy zorganizowany 
w kwietniu 1945 roku Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu w Bejrucie, dzia-
łający następnie pod nazwą Instytut Polski w Bejrucie1. „Reduta” powstała zatem 
nieco później, już po zakończeniu wojny, zarazem w niedogodnym miejscu.

Nowo założonej instytucji sprzyjał jednak ważny czynnik. Miała od  począt-
ku silne wsparcie organizacyjne. Powołano ją przecież pod patronatem Jednostek 
Wojska na  Środkowym Wschodzie. Stanowiły one zaplecze 2. Korpusu Polskich 
Sił Zbrojnych, walczących w latach 1944–1945 pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa na froncie włoskim. W pewnym okresie zamierzano oddziały zapasowe, 
pozostające jeszcze na Bliskim Wschodzie, przekształcić w 3. Korpus Polskich Sił 
Zbrojnych na obczyźnie. Krótko nawet używano tej nazwy. Zrezygnowano jednak 
z tego zamysłu wobec bliskiego już zakończenia działań bojowych w Europie.

Jednostki Wojska na Wschodzie, rozlokowane w Egipcie, Palestynie i Libanie, 
dość długo pełniły swą służbę. Rozbrojenie tamtejszych oddziałów polskich i prze-
niesienie ich do Wielkiej Brytanii nastąpiło dopiero w drugiej połowie 1947 roku. 
Minęły wtedy już dwa lata od zakończenia wojny. Nowy ośrodek naukowy powo-
łany na pustyni korzystał w tym okresie z dotacji Żołnierskiego Funduszu Społecz-
no-Narodowego przy Jednostkach Wojska na Wschodzie. Powyższe wsparcie nie 
było wówczas zjawiskiem wyjątkowym. Wygnańcza armia polska już od kilku lat 
sprawowała opiekę nad wieloma przedsięwzięciami kulturalnymi, podejmowany-
mi na szlakach wojennego wychodźstwa. Co więcej – w obliczu demobilizacji za-
pasowych formacji polskich na Bliskim Wschodzie podjęto decyzję, by w oparciu 
o istniejące jeszcze zasoby pieniężne kontynuować cywilną działalność naukową, 
oświatową i artystyczną w krajach Lewantu.

Ramowy program działalności „Reduty” ustaliła Rada Programowa, której 
przewodził gen. Józef Wiatr, dowódca Jednostek Wojska na Wschodzie. Kierowa-
nie Zarządem Instytutu powierzono ks. dr. hab. Kamilowi Kantakowi, który był 
przed II wojną światową m.in. profesorem katolickiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu, następnie kierownikiem biblioteki Seminarium Duchownego w Piń-
sku. Aresztowany po wybuchu wojny przez władze sowieckie, więziony w łagrach, 
opuścił ZSRR wraz z  armią gen. Władysława Andersa. Po przybyciu na  Bliski 
Wschód zamieszkiwał stale w Libanie, gdzie był dyrektorem wygnańczego Polskie-

1 Por. J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lu-
blin, 1993, s. 247–294 (rozdział pt. Polskie ośrodki naukowe i ich działalność).
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go Seminarium Duchownego i profesorem Uniwersytetu Katolickiego w Bejrucie. 
Ważną funkcję sekretarza generalnego pełnił działacz polityczny i pisarz – Włodzi-
mierz Bączkowski.

W miarę różnych przemieszczeń żołnierzy i cywilów Instytut opuścił obóz woj-
skowy na pustyni i rozwijał swą działalność w bliskowschodnich miastach – w Je-
rozolimie, a przede wszystkim w Bejrucie. Walne zebranie założycieli i członków 
„Reduty”, przeprowadzone 27 sierpnia 1947 roku, zatwierdziło budżet Instytutu, 
jak również główne kierunki działalności wydawniczej, obejmującej publikacje 
w języku polskim, angielskim, francuskim, arabskim i tureckim2.

I. ZAMIERZENIA WYDAWNICZE „REDUTY” 
NA BLISKIM WSCHODZIE

1. Działania wydawnicze Instytutu, podjęte w 1947 roku, miały od początku cha-
rakter wielokierunkowy. Staraniem „Reduty” powstały na Bliskim Wschodzie dwa 
periodyki. Pierwszy z nich, „Sprawy Bliskiego i Środkowego Wschodu”, miesięczny 
komunikat wewnętrzny Spółki Wydawniczej „Reduta”, ukazywał się w latach 1947 
–1956 w Jerozolimie, następnie w Bejrucie, a później w Londynie. W 1954 roku 
zmieniono tytuł na „Komunikat Wewnętrzny Instytutu »Reduta«”. Redaktorem pi-
sma był Włodzimierz Bączkowski, wspomniany już sekretarz generalny Instytu-
tu. Według pierwotnych założeń czasopismo miało ukazywać się jako miesięcznik, 
w rzeczywistości wychodziło jako dwumiesięcznik lub nieregularnie. Przeważały 
w jego zawartości informacje bieżące, zwłaszcza dotyczące spraw organizacyjnych.

Odmienny profil miał periodyk w języku angielskim „The Eastern Quarterly” 
(Jerozolima, potem Londyn, 1947–1953). Na Bliskim Wschodzie ukazał się tylko 
pierwszy numer kwartalnika, kolejne wydano już w Londynie. Warto wstępnie za-
znaczyć, iż przeważały w  periodyku teksty naukowe, publicystyczne i  literackie. 
Stanowiły one pierwszą część numeru. Część drugą wypełniały natomiast recenzje, 
omówienia i sprawozdania. Uwzględniano przy tym wybrane książki o  tematyce 
politycznej i społecznej, publikowane przez instytucje polskie na obczyźnie, a także 
przez ośrodki wychodźcze innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Ko-
mentowano w periodyku ważniejsze wydarzenia polityczne i kulturalne, zwłaszcza 

2 Por. K. Kantak, Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie, Bejrut, 1955, s. 130; M. Chmie-
lewski, Instytut Wschodni „Reduta”, w: Czasy nadziei. Działalność oświatowo-polityczna 
w  JWSW [Jednostkach Wojska na Środkowym Wschodzie], Londyn, 1972, zwł. s. 143 
–144; B. Topolska, Instytut Wschodni „Reduta”, w: Mobilizacja uchodźstwa do walki poli-
tycznej 1945–1990, red. L. Kaliszewicz, Londyn, 1995, s. 470–474; R. Habielski, Życie spo-
łeczne i kulturalne emigracji, Warszawa, 1999, s. 199–200; B. Topolska, Instytut Wschod-
ni „Reduta”, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń, 2003, 
t. 2, s. 251.
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związane z  tą częścią kontynentu. Redakcja starała się powiązać polskie dążenia 
demokratyczne i niepodległościowe z ruchami wolnościowymi innych narodów.

2. W tym samym początkowym okresie działalności „Reduty” wydano oraz 
rozpowszechniano jej staraniem kilka cennych książek. Należała do nich mono-
grafia Stanisława Kościałkowskiego Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym (Bej-
rut, 1949), ujmująca związki między Polską a Libanem i Syrią w czasach przedro-
zbiorowych, w okresie zaborów oraz II Rzeczypospolitej. Instytut Polski w Bejrucie 
sfinansował publikację tego dzieła w języku polskim, natomiast „Reduta” opłaciła 
wydanie książki w języku arabskim. Dzięki inicjatywie „Reduty” ukazało się w ję-
zyku arabskim dzieło Buolonia w przekładzie Józefa Daghera. Zawierało ono prace 
różnych autorów poświęcone Polsce – jej dziejom i kulturze. W wyniku zabiegów 
„Reduty” powyższa książka dotarła do wielu bibliotek akademickich i  szkolnych 
na Bliskim Wschodzie. „Reduta” zajęła się też rozpowszechnianiem książki Volodi-
mira Flaka (ks. Kamila Kantaka) Le Martyce de l’église grecque-uniate en Pologne oc-
cupée (Bejrut, 1947), Communautée Grecque-Uniate Polonaise au Liban, omawia-
jącej prześladowania przez władze komunistyczne wyznawców Kościoła obrządku 
greckokatolickiego na  terytorium przedwojennej II Rzeczypospolitej. Nakładem 
„Reduty” ukazały się w języku angielskim rozważania geopolityczne Michała So-
kolnickiego The Turkish straits (Bejrut, 1950).

Dorobek edytorski „Reduty” obejmował w tym czasie publikację Anhellego Ju-
liusza Słowackiego w  przekładzie na  język arabski Józefa Daghera i  ze wstępem 
Stanisława Kościałkowskiego (Bejrut, 1949). Powyższa placówka adresowała też 
do odbiorców arabskich dwa inne utwory z klasyki polskiej – Latarnika Henryka 
Sienkiewicza i Nie-boską komedię Zygmunta Krasińskiego.

W toku swej działalności na Bliskim Wschodzie „Reduta” sprawnie współpra-
cowała z  innymi instytucjami kulturalnymi wychodźców. Zabiegała o  przekład 
na  języki obce książek wydanych przez te ośrodki, wspierała rozpowszechnianie 
dzieł opublikowanych przez zaprzyjaźnionych wydawców. Starała się zaintereso-
wać sprawami polskimi różnych obcojęzycznych odbiorców na Wschodzie.

II. PROGRAMOWY CHARAKTER KSIĄŻKI 
WŁODZIMIERZA BĄCZKOWSKIEGO ROSJA WCZORAJ I DZIŚ

Jest pewnym paradoksem, że dzieło szczególnie ważne w działalności bliskow-
schodniej „Reduty” – Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno polityczne Wło-

dzimierza Bączkowskiego, sekretarza Instytutu – ukazało się w Jerozolimie w 1946 
roku nakładem własnym autora, bez zaznaczenia instytucji wydawniczej. Dopiero 
wersję angielską tej książki, Towards an understanding of Russia. Study in Policy and 
Strategy, opublikowano w 1947 roku w Jerozolimie, co prawda bez wymieniania 
wydawcy, ale już z logo „Reduty”, zamieszczanym również na innych publikacjach 
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Instytutu. W roku 1948 wydano powyższe dzieło również w języku arabskim oraz 
tureckim. Książka współtwórcy Instytutu funkcjonowała zatem w obiegu między-
narodowym, docierała do różnojęzycznych odbiorców w krajach Bliskiego Wscho-
du3. Jak zaznaczono w nocie redakcyjnej, zamieszczonej w wersji angielskiej, autor 
rozpoczął pracę nad tą książką w 1939 roku, a ukończył ją w 1945, co umożliwiło 
publikację oryginału polskiego w 1946 roku. Wersję angielską wzbogacono w po-
równaniu z  polskim pierwodrukiem dodatkowymi objaśnieniami edytorskimi, 
ułatwiającymi odbiorcom obcojęzycznym lekturę, zrozumienie raczej odległych 
dla nich zjawisk4.

Na czym polegał programowy charakter powyższego dzieła, jego szczególne 
miejsce w dorobku bliskowschodnim „Reduty”?

Książka Włodzimierza Bączkowskiego stanowiła próbę wyjaśnienia długotrwa-
łych procesów historycznych, wielowiekowych dążności politycznych, podejmo-
wanych konsekwentnie mimo upływu czasu, mimo przemian ustrojowych i cywi-
lizacyjnych. Podjęta przez autora analiza wybranych zjawisk prowadziła do syntezy, 
do historiozoficznych uogólnień. Przyjął on jednocześnie założenie, iż udane pod-
boje terytorialne Rosji carskiej, a następnie sukcesy geopolityczne imperium so-
wieckiego stanowią jeden z  największych fenomenów współczesnej historii świa-
towej5. Wystarczy porównać liczby. Wielkie Księstwo Moskiewskie w  1425 roku 
obejmowało powierzchnię około 400  000 km2, natomiast Cesarstwo Rosyjskie 
w 1914 roku rozciągało się na terytorium około 23 000 000 km2, a więc obszar pań-
stwa zwiększył się od początku XV do początku XX wieku prawie 57 razy! W wyni-
ku II wojny światowej i jej następstw geopolitycznych imperium sowieckie rozcią-
gnęło swe władztwo na kolejne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a zarazem 
wydatnie zwiększyło zasięg swych wpływów politycznych, militarnych i gospodar-
czych w różnych częściach i regionach świata.

Tak rozległe i skuteczne zdobycze stanowiły, zdaniem autora, rezultat wypróbo-
wanych sposobów oddziaływania i długotrwałych dążności, które w jego przekona-
niu można by ująć następująco:

3 Por. następujące zapisy bibliograficzne dotyczące tłumaczenia książki Rosja wczoraj i dziś. 
Studium historyczno polityczne Włodzimierza Bączkowskiego na  języki obce: Towards 
an understanding of Russia. A Study in Policy and Strategy, Jerusalem, 1947; Wadżah al 
wadżhu maa Rusija al Sufijatin. Tala’a Alsuaba, Bejrut, 1948 [tłumaczenie na j. arabski]; 
Waghan ma’ Russiah Assioviativah. Talla’ Al.-Thanayah, Beyrouth, 1948 [tłumaczenie 
na j. turecki]. Por. Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od 1 września 1939 do 1955 
roku, red. J. Wilgat, Warszawa, 1975, t. 1, s. 57.

4 Por. W. Bączkowski, Towards an understanding of Russia. A study in Policy and Strategy, 
Jerusalem, 1947, Note to English Edition.

5 W. Bączkowski, Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne, Jerozolima, 1946, s. 112.
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1. Warunkiem udanego podboju jest dokładne rozpoznanie warstw wyższych 
wybranego kraju, ofiary przyszłej agresji. Umiejętne intrygi i prowokacje powin-
ny doprowadzić do stopniowej demoralizacji tych środowisk, zaniku niezależności 
duchowej. Rosnący bezwład w kręgach decyzyjnych osłabi, a może wręcz zniweczy 
opór przeciw agresji. Tę pierwszą przygotowawczą fazę inwazji stosowały różne im-
peria wschodnie. Autor odwołał się do wybranych przykładów:

Czyngiz i jego potomkowie prawie nigdy nie ponosili klęsk, dlatego że armia była wpro-
wadzana przez nich dopiero w końcowym etapie pracy rozkładowej w kraju przeznaczo-
nym do podboju6.

Rosja carska skutecznie przejęła i udoskonaliła tę metodę w stosunkach ze swy-
mi sąsiadami. W wielu przypadkach podejmowano agresję militarną, gdy nastąpi-
ła już destrukcja instytucji społecznych i państwowych w kraju, który zamierzano 
zagarnąć. Intrygi wśród jego przywódców, przekupstwo w kręgu warstw wyższych 
– wszystkie te czynniki gwarantowały, że przyszła akcja militarna będzie skutecz-
na. Umiejętne wykorzystanie powyższej metody przyniosło Rosji zwycięstwo nad 
wieloma państwami. Zagarnęła w ten sposób Chanat Kazański, następnie Chanat 
Astrachański oraz dokonała skutecznych podbojów w następnych wiekach. Po wie-
lu wojnach z Rzeczpospolitą, początkowo przegranych, dyplomacja rosyjska rozwi-
nęła skuteczną akcję intryg i przekupstwa w kręgu jej wyższych sfer. Gdy w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej powstańcy zdobyli w Warszawie archiwum gen. Josifa 
Igelströma, okazało się, iż około 110 wybitnych osobistości polskich pobierało sta-
łe pensje z ambasady rosyjskiej, co miało oczywiste następstwa dla życia politycz-
nego kraju.

W przekonaniu Bączkowskiego kierownictwo imperium sowieckiego wprowa-
dziło ten mechanizm do swej polityki zagranicznej i strategii militarnej. Częstokroć 
przyjmowano założenie, że przeciwnik musi być w zasadzie pokonany przed uderze-
niem nań siłami zbrojnymi. Mogą one później

w znacznym stopniu dokończyć dzieła, uderzając pięścią w budowlę już mocno popę-
kaną. Jednym ze sposobów przygotowania klęski nieprzyjaciela jest przeniknięcie do ko-
mórek dyspozycyjnych przeciwnika i rozkład ich od wewnątrz. Po tych przygotowaniach 
armia regularna możliwie jednym silniejszym uderzeniem […] odnosi błyskawiczne 
zwycięstwo7.

Jeśli zamierzona dywersja okazała się nieskuteczna, rosyjska inwazja militar-
na napotykała na długotrwały opór lub nawet kończyła się klęską. Tak należałoby, 
według autora, ocenić rosyjskie działania wojenne na północnym Kaukazie w la-

6 Tamże, s. 5.
7 Tamże, s. 6.
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tach 1816–1864. Miejscowe plemiona górskie, m.in. Czeczeni, Ingusze, Dagestań-
czycy, Czerkiesi, nieustępliwie walczyły przeciw agresji rosyjskiej, odnosiły nie-
kiedy sukcesy w starciach z wielokrotnie liczniejszą i  lepiej uzbrojoną regularną 
armią rosyjską – zwłaszcza w swych działaniach bojowych pod ogólnym dowódz-
twem Szamila.

Podobnie zwycięstwo Polski nad inwazją bolszewicką w latach 1919–1920 wy-
nikało nie tylko z pomyślnego przebiegu wielu operacji militarnych, lecz stanowiło 
także rezultat mobilizacji duchowej całego społeczeństwa. Prawie wszystkie partie 
polityczne i środowiska społeczne odrzuciły ideologię bolszewicką lub pokusę ro-
zejmu w zamian za podporządkowanie kraju Rosji sowieckiej. Wartości duchowe 
w wyraźny sposób oddziałały na ostateczny wynik tej wojny.

2. Skutecznym wielowiekowym podbojom militarnym Rosji sprzyjały – według 
autora – dwa inne istotne czynniki. Pierwszy z nich to brak wyżej zorganizowa-
nych struktur państwowych na rozległych obszarach Syberii, wcielanych stopnio-
wo do Rosji od XVI do XVIII wieku. Można je było zagarniać stosunkowo niewiel-
kim wysiłkiem wojskowym. Drugim istotnym czynnikiem był system szpiegowski, 
wprowadzany i jawnie utrwalany w okresie narodzin oraz rozwoju imperium. Swe 
szczegółowe rozważania na ten temat autor uwieńczył stwierdzeniem:

Rosja, obok krajów klasycznego Orientu oraz obok Bizancjum, reprezentowała wyjąt-
kowy typ tworu państwowego, w którym system szpiegowski i tajne akcje są czynnikami 
kryjącymi się w samych fundamentach ustroju państwa i jego aparatu8.

Ścisła kontrola szpiegowska własnego społeczeństwa ułatwiała działalność wy-
wiadowczą na zewnątrz, przygotowującą przyszłe podboje.

3. Kierownictwo bolszewickie przejęło i udoskonaliło – zdaniem autora – umie-
jętność dostosowania języka dyplomacji i propagandy do aktualnego etapu w po-
lityce zagranicznej mocarstwa. Umiejętność sowiecka w  tej dziedzinie przerosła 
osiągnięcia Rosji przedrewolucyjnej. Charakterystycznym przykładem była, we-
dług Bączkowskiego, sprawa Kominternu. Jak wiadomo, powołano tę organizację 
decyzją Międzynarodówki Komunistycznej w marcu 1919 roku. Przyjęto wówczas 
założenie, iż zbliża się rewolucja międzynarodowa, która w oparciu o nowo powsta-
łe państwo sowieckie ogarnie wiele krajów świata. Komintern miał zatem stać się 
biurem planowania rewolucji, ośrodkiem dyspozycyjnym, koordynującym przy-
szłe „wojny wyzwoleńcze”.

Porażka państwa sowieckiego w wojnie z Polską w latach 1919–1920, słabnięcie 
nastrojów rewolucyjnych w Europie w latach dwudziestych XX wieku, kłopoty eko-
nomiczne i rozgrywki wewnętrzne w ZSRR w okresie międzywojennym narzuciły 
kierownictwu bolszewickiemu weryfikację dotychczasowych planów, a zarazem ję-

8 Tamże, s. 40.
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zyka prowadzonej propagandy. Jak wykazał szczegółowo Bączkowski, bardziej ko-
rzystne dla ZSRR były w latach 30. XX wieku hasła tak zwanego antyfaszystowskiego 
„frontu ludowego”, zrzeszającego w kilka krajach Europy środowiska i partie o róż-
norodnej proweniencji politycznej. Przejęcie przez komunistów, a zarazem przez 
kierownictwo sowieckie zręcznej kontroli nad tymi dążnościami stało się teraz nie-
zmiernie opłacalne. Interesom ZSRR służyły przy tym silne wpływy w różnych le-
wicowych organizacjach międzynarodowych, jak np. Międzynarodówka Czerwo-
nych Związków Zawodowych, Międzynarodówka Czerwonej Pomocy MOPR czy 
Liga Antyimperialistyczna i Antykolonialna. Upowszechniano zatem w ZSRR oraz 
w innych krajach wybrane hasła tych organizacji. Zapewniano w kontaktach mię-
dzynarodowych o sowieckiej tolerancji, o wsparciu wszelkich „postępowych” dąż-
ności, o pragnieniu szczerej współpracy z różnorodnymi organizacjami politycz-
nymi czy instytucjami kulturalnymi. Powyższe chwyty propagandowe były teraz 
bardziej przydatne niż uporczywe głoszenie hasła rewolucji powszechnej.

W okresie II wojny światowej, zwłaszcza po napaści III Rzeszy na ZSRR, współ-
praca bolszewickiego imperium z  zachodnimi aliantami stała się koniecznością, 
a koncepcje głoszone do niedawna przez Komintern były jeszcze bardziej niedo-
godne. Dlatego podjęto w 1943 roku decyzję o likwidacji Kominternu, który miał 
swą siedzibę w ZSRR. Weryfikacja przydatności pewnych instytucji, zmiana języ-
ka propagandy nie oznaczała rezygnacji z ekspansywnych dążności bolszewizmu. 
Funkcje Kominternu przejęły inne instytucje, w tym również kulturalne. Dostoso-
wały one swe hasła i sposoby działania do nowych potrzeb ZSRR9.

4. Fenomen mocarstwowości Rosji, a  następnie ZSRR wiązał się również 
ze  zręczną manipulacją tradycjami narodowymi. W imperium carskim sprzyjał 
wszelkim zaborczym dążeniom mit szczególnego posłannictwa dziejowego narodu 
rosyjskiego. Świadectwem tego mitu były m.in. niektóre skądinąd znakomite dzieła 
literackie. Przekonanie o posłannictwie Rosji zaznaczało się też w innych obiegach 
tekstów, m.in. w przekazach prasowych czy utworach popularnych. Powyższe zja-
wisko było długotrwałe, występowało również w czasie I wojny światowej.

Bolszewizm tylko pozornie i przejściowo oddalił koncepcję „trzeciego Rzymu”, 
historycznej misji Rosji, jej rzekomo niezbędnej i uprzywilejowanej roli w proce-
sie „jednoczenia” Słowian. Powyższe hasła powróciły stosunkowo szybko po oba-
leniu caratu, jeszcze w okresie wojny domowej. Propaganda sowiecka wykorzystała 
umiejętnie wybrane mity w czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920, 
zwłaszcza w toku polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów wiosną 1920 roku. W imię 
ratowania „świętej” Rosji przed polskim zagrożeniem powołano do służby sowiec-
kiej niektórych dawnych oficerów armii carskiej czy innych specjalistów.

9 Tamże, s. 89–113.
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Mit wielkiego posłannictwa Rosji wykorzystywano w następnych latach w mia-
rę wzrostu sił militarnych i gospodarczych ZSRR. Przejawem tej dążności był sta-
rannie upowszechniany kult wybranych postaci historycznych, jak np. Aleksan-
der Newski, Iwan Groźny, Piotr Wielki, Aleksander Suworow, Michaił Kutuzow. 
Umacniały ten pietyzm niektóre ówczesne dzieła literackie i  filmowe, niekiedy 
na dobrym poziomie artystycznym. Nawroty do wybranych tradycji zaznaczyły się 
szczególnie silnie w okresie II wojny światowej, zwłaszcza w czasie ciężkich zma-
gań z inwazją niemiecką.

5. Podobne manipulacje zastosowano wobec rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. 
Jak wiadomo, państwo bolszewickie było z  założenia ateistyczne, wrogie wobec 
wszystkich wyznań oraz instytucji religijnych, w tym prawosławia. W wyniku wie-
lu represji, często wręcz krwawych prześladowań duchowieństwa prawosławne-
go, konfiskaty większości budynków kościelnych, a także przedmiotów sakralnych 
i innych obiektów zmniejszyła się wielokrotnie liczba księży, biskupów oraz cerkwi, 
klasztorów na całym obszarze ZSRR: według zestawienia zamieszczonego przez au-
tora, w okresie od 1917 do 1941 roku liczba księży prawosławnych spadła z 50 960 
do 5665 (dziewięciokrotnie), biskupów z 130 do 28 (ponad czterokrotnie), cerkwi 
z 46 457 do 4225 (prawie 11-krotnie), klasztorów z 1026 do 38 (27-krotnie)10.

Władze państwowe oficjalnie narzucały ateizację społeczeństwa. Odpowiednie 
zarządzenia zakazywały wychowania religijnego i nauczania zasad wiary. Doraźne 
rozporządzenia władz utrudniały lub uniemożliwiały odprawianie nabożeństw. Tę-
piono wszelkie formy publicznego wyrażania swych uczuć religijnych. Propaganda 
partyjno-państwowa zapowiadała bliskie wytrzebienie wszelkich wierzeń.

Polityka bolszewicka wobec Kościoła wschodniego zmieniała się częściowo 
od 1939 roku, a więc w obliczu nowej wielkiej wojny. Podjęto pewne posunięcia tak-
tyczne, pomocne w tworzeniu pozorów swobodnego życia religijnego. Zawieszono 
również wydawanie miesięcznika „Bezbożnik”, wyspecjalizowanego w zwalczaniu 
wiary oraz instytucji religijnych. Tak samo przerwano edycję pokrewnego pisma 
„Antyreligioznik”. Odradzanie się cerkwi pod względem organizacyjnym przebie-
gało pod kontrolą władz, w  wyznaczonym przez nie zakresie. Władze partyjno-
-państwowe nie zrezygnowały przecież z ateizacji społeczeństwa, wprowadzały ją 
jednak z pewnym umiarem. Korzyści ze zmiany taktyki były widoczne, uzyskano 
je przy tym w  stosunkowo krótkim czasie. Cerkiew w  latach wojny wspomaga-
ła przecież mobilizację społeczeństwa do walki na froncie i do ogromnych wysił-
ków na jego zapleczu. Odnowiony udział cerkwi w życiu publicznym, kontrolowa-
ny zresztą przez władze, był pożytecznym zjawiskiem w relacjach ZSRR z aliantami 
zachodnimi. Współtworzył propagandowy obraz państwa, rzekomo tolerującego 

10 Tamże, s. 142.
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różnorodne poglądy i jakoby niezależne od niego instytucje. Był nader przydatny 
w kontaktach z obcymi dyplomatami i dziennikarzami, z różnymi cudzoziemcami 
przebywającymi wówczas w ZSRR.

Władze sowieckie wykorzystały przy tym powiązania Kościoła wschodniego 
z państwem w przedrewolucyjnej Rosji. Utrwalane niegdyś wśród ludu mnie-
manie, że car jest istotą „nadludzką”, nawet „równą apostołom”, znalazło w ZSRR 
swoistą kontynuację. Patriarcha Cerkwi rosyjskiej Aleksy, obdarzony tą godnością 
w 1945 roku, oświadczył po swym wyborze, iż władza sowiecka jest ustanowiona 
przez Boga, a patriarcha Sergiusz nieco wcześniej nazwał Stalina wodzem wybra-
nym przez Boga11. Cerkiew rosyjska zatem przetrwała, zapłaciła jednak za to wy-
soką cenę, przede wszystkim podporządkowaniem znacznej części duchowieństwa 
państwu bolszewickiemu. Stosowało ono wiele sposobów, by ingerować również 
w sprawy wewnątrzkościelne. Polityka prowadzona wobec innych wyznań, które 
starały się bronić swej niezależności, jak np. Kościół katolicki, była jeszcze bardziej 
wroga, prześladowcza. Autor nie omawiał już jednak tego zjawiska. Skupił się wo-
kół manipulowania rosyjskimi tradycjami narodowymi i prawosławnymi.

6. Kolejnym ogniwem rozważań Bączkowskiego jest stosunek władz Rosji car-
skiej, a  następnie ZSRR do  narodów zagarniętych w  całości lub częściowo przez 
wschodnie imperium. W przedrewolucyjnej Rosji wprowadzano najczęściej bezpo-
średnią rusyfikację. Jak twierdził autor, odgórnym zabiegom asymilacyjnym służył 
specyficzny typ koczowniczy biurokraty rusyfikatora12, wykonującego swe powinno-
ści – w zależności od dyspozycji władz centralnych – w różnych częściach impe-
rium. Rusyfikator nie zawsze był rodowitym Rosjaninem. Niejednokrotnie pełnił 
gorliwie tę funkcję Niemiec, Ukrainiec, Ormianin, Gruzin, Żyd, a także Polak, przy-
jęty do rosyjskiej służby państwowej i zajmujący w niej odpowiednie stanowisko.

Instrumentem rusyfikacji było oczywiście szkolnictwo państwowe elementarne 
i średnie. Istotną rolę odgrywały różnorodne zabiegi administracyjne, ograniczają-
ce lub niwelujące użycie pewnych języków w życiu publicznym. Dotyczyło to m.in. 
języka ukraińskiego, który starano się w pewnym okresie zredukować do gwary lu-
dowej, wykluczonej z piśmiennictwa. Wielu zagarniętym narodom narzucono cy-
rylicę jako jedyny alfabet używany w komunikacji społecznej (takie zamierzenia 
projektowano przejściowo wobec Litwinów). Ważną rolę odgrywała również wni-
kliwa cenzura czasopism i książek, wydawanych na terytorium Cesarstwa Rosyj-
skiego lub sprowadzanych z zagranicy. Stosowano wiele innych sposobów, zmie-
rzających do ograniczenia lub wytrzebienia miejscowej kultury na rzecz wartości 
narzucanych przez państwo.

11 Tamże, s. 130.
12 Tamże, s. 192.
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Polityka asymilacyjna Rosji carskiej uległa w  ZSRR różnym modyfikacjom. 
Wiązało się to – według Bączkowskiego – ze strategią bolszewizmu wobec dążeń 
wolnościowych niektórych narodów. Zgodnie z koncepcją Włodzimierza Lenina, 
należało je popierać w pewnych sytuacjach i na wybranych obszarach jako ruchy 
przydatne w ekspansji komunizmu. Poparcie dla tzw. wojen wyzwoleńczych nie-
jednokrotnie sprzyjało poszerzeniu wpływów politycznych imperium sowieckiego, 
wzmacniało jego pozycję w stosunkach międzynarodowych. Mogło również uła-
twić dalsze podboje.

Równolegle władze sowieckie zastosowały nową strategię w polityce kultural-
nej wobec krajów inkorporowanych już przez ZSRR, a także formalnie odrębnych, 
a zarazem uzależnionych politycznie od tego mocarstwa. Dawne formy rusyfika-
cji, stosowane w Rosji carskiej, były teraz mniej przydatne. Asymilacja w wydaniu 
sowieckim polegała na  selektywnym traktowaniu kultury miejscowej, na  pozor-
nej opiece nad wytworami duchowymi zagarniętych narodów. Długotrwała ma-
nipulacja wybranymi elementami, tępienie tradycji uznanych za obce lub wrogie 
– wszystkie te zabiegi pozwalały zaszczepić kulturze podbitego narodu nową hie-
rarchię wartości, narzuconą ideologię. Niekiedy odpowiednie zabiegi redukowały 
ten dorobek do miejscowego folkloru. Zdecydowaną przewagę uzyskiwały wzorce 
narzucane przez państwo komunistyczne. Wiązało się to z szerokim upowszech-
nieniem cywilizacji rosyjskiej. Sowietyzacja połączona z  pośrednią rusyfikacją 
przejawiała się na co dzień w oświacie, piśmiennictwie, w życiu literackim i arty-
stycznym, w nauce, w użyciu miejscowego języka, w różnych sferach działalności.

Powyższa strategia kształtuje – zdaniem autora – współczesną politykę ZSRR 
wobec Polski. W przekonaniu przywódców sowieckich to właśnie w Polsce znaj-
dowały oparcie wszelkie dążenia wolnościowe na zachodzie imperium. Niepodle-
gła Polska wraz ze swą odrębną, niezależną kulturą stanowiła i mogłaby stanowić 
w przyszłości wydatną przeszkodę w kontrolowaniu przez ZSRR Europy Wschod-
niej i w oddziaływaniu przez to mocarstwo na kraje Europy Zachodniej. Narzuca 
to potrzebę redukcji terytorialnej i duchowej polskości. Groźną w skutkach opera-
cją była inkorporacja przez ZSRR dotychczasowych ziem wschodnich Rzeczypo-
spolitej. Zmieniła ona kształt terytorialny kraju, skład jego ludności. Ograniczyła 
zasięg jego kultury, osłabiła oddziaływanie pewnych tradycji. Jak twierdził Bącz-
kowski w 1946 roku, dalsza redukcja terytorialna polskości może przybrać nowe 
formy. Tak np. zabiegiem korzystnym dla ZSRR byłoby wyodrębnienie na ziemiach 
etnicznie polskich tak zwanego „narodu śląskiego”, ewentualnie „narodu pomor-
skiego” czy „autonomicznego terytorium góralskiego”. Można by zręcznie przeciw-
stawić nowo powołane podmioty głównemu zrębowi polskości. Najważniejszym 
jednak przedsięwzięciem będzie, w przekonaniu autora, odpowiednia selekcja kul-
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tury polskiej – jej przeszłości oraz form współczesnych. Głównym celem tej opera-
cji stanie się unicestwienie wartości kształtujących suwerenność duchową narodu, 
likwidacja lub zniekształcenie wielu tradycji, odseparowanie go od Zachodu. Pod-
jęte zabiegi ideologiczne zmierzają do zniechęcenia przynajmniej części społeczeń-
stwa do tych wartości, które w przyszłości mogłyby umożliwić odrodzenie narodo-
we, odzyskanie utraconej tożsamości duchowej:

Chodzi bowiem o wytworzenie w narodzie polskim dynamicznego zaprzaństwa, podej-
mującego aktywną walkę z własnym narodem i polskością. Życiorysy najwybitniejszych 
zrusyfikowanych komunistów polskich są tego dowodem13.

Powyższe stwierdzenie wraz z kilkoma innymi uogólnieniami zamyka książkę 
Włodzimierza Bączkowskiego, powstałą w ciągu kilku lat na wschodnich drogach 
wojennej tułaczki.

Warto przy tym dodać, iż autor unikał w swym dziele jakiejś demonizacji Rosji 
carskiej czy ZSRR. Nie ma w nim wrogości wobec narodu rosyjskiego. Bączkowski 
traktował z szacunkiem kulturę rosyjską, odwoływał się do pewnych jej osiągnięć. 
Korzystał przy tym z licznych publikacji rosyjskich, w tym sowieckich. Jego książka 
ma charakter publicystyczny, uwzględnia jednak podstawy materiałowe, jakie były 
dostępne na Bliskim Wschodzie w okresie II wojny światowej. Wyróżnia się jedno-
cześnie jako próba całościowego ujęcia pewnych zjawisk politycznych, długotrwa-
łych dążności państwowych jako opis mechanizmów, wykorzystanych w budowie 
imperium.

Książka Włodzimierza Bączkowskiego, przetłumaczona na  trzy języki obce, 
sygnalizowała zarazem pewną ewolucję w  preferencjach badawczych i  edytor-
skich „Reduty”. Jej przedsięwzięcia coraz bardziej skupiały się wokół problematy-
ki Europy Środkowej i Wschodniej. Sprawy dotyczące Azji przesuwano stopniowo 
na dalszy plan. Kolejne inicjatywy „Reduty”, podejmowane już w Wielkiej Brytanii, 
świadczyły o wyborze tego właśnie kierunku.

III. ZMIANY ORGANIZACYJNE 
ORAZ DALSZA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Koniec lat 40. XX wieku to okres stopniowych przenosin działaczy „Reduty” 
z  Bliskiego Wschodu do  Wielkiej Brytanii. Siedzibą Instytutu stał się dom za-
kupiony już w  1947 roku przy ulicy Bolton Gardens w  Londynie. Umieszczono 
tam w 1948 roku bibliotekę Instytutu, liczącą wówczas około 1500 książek (póź-
niej zbiory wzrosły do około 4000 książek). Tej generalnej przeprowadzce towa-
rzyszyły zmiany organizacyjne. Na początku lat 50. XX wieku przewodniczącym 

13 Tamże, s. 242.
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Rady Instytutu był nadal gen. Józef Wiatr, natomiast funkcję wiceprzewodniczące-
go, a zarazem szefa Komitetu Redakcyjnego Rady pełnił Mieczysław Chmielewski, 
jej sekretarzem i  skarbnikiem został T. Krychowski. Zarząd Instytutu znajdował 
się jeszcze na Bliskim Wschodzie. W 1952 roku postanowiono, iż Rada w Londy-
nie przejmie funkcje i  kompetencje Zarządu. Można zatem przyjąć, że moment 
ten stanowi pewną cezurę w działalności organizacyjnej „Reduty”, gdyż jej ośrodek 
kierowniczy ostatecznie ustabilizował się w Londynie. Delegatem Instytutu w Li-
banie był w tym czasie nadal Zygmunt Zawadowski, we Francji Ryszard Wraga (Je-
rzy Niezbrzycki), a w USA Józef Lipski14. W okresie przenosin ośrodek zmienił swą 
nazwę. Już w 1949 roku sygnował niektóre swe publikacje jako Instytut Wschodni 
„Reduta”. Pod tą nazwą przeszedł do historii.

W wyniku tej generalnej przeprowadzki publikacje Instytutu w Londynie uzy-
skały przewagę liczebną nad tekstami wydawanymi na Bliskim Wschodzie. Szcze-
gólnie ważną rolę odegrał w  działalności naukowej i  edytorskiej Instytutu Kurs 
Spraw Wschodnich, zorganizowany w Londynie w 1949 roku pod kierunkiem Sta-
nisława J. Paprockiego. Był to cykl spotkań naukowych poświęconych wybranym 
zagadnieniom Europy Środkowej i  Wschodniej. Uwzględniono przy tym ważne 
zjawiska i wydarzenia historyczne oraz zagadnienia współczesne zwłaszcza poli-
tyczne i  gospodarcze. Sporadycznie nadal podejmowano tematy dotyczące kra-
jów Azji. W toku powyższego cyklu wystąpiło 23 prelegentów. Po zakończeniu tej 
pierwszej serii spotkań organizowano w latach 50. XX wieku kolejne zebrania na-
ukowe.

Zarówno w cyklu Kurs Spraw Wschodnich, jak i w dalszej akcji odczytowej In-
stytutu wystąpili jako prelegenci znani uczeni polscy na obczyźnie, a także publi-
cyści, politycy oraz inni autorzy, m.in. Włodzimierz Bączkowski, Adam Ciołkosz, 
Michał Grażyński, Józef Kalinowski, Tytus Komarnicki, Stanisław Kościałkowski, 
Marian Kukiel, Jan Librach, ks. Jerzy Mirewicz, Henryk Paszkiewicz, Witold Raj-
kowski, Wiktor Sukiennicki, Stanisław Swianiewicz, Wacław Szyszkowski, Jan To-
karski, Tadeusz Wałek-Czarnecki, Wiktor Weintraub, Władysław Wielhorski, Ry-
szard Wraga, Zygmunt Zawadowski. Zaznaczał się też udział autorów obcych, 
zwłaszcza Ukraińców, jak np. D. Andriejewski, B. Kordiuk, A. Leszuk, S. Onyszko, 
K. Zelenko. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilkadziesiąt, 
niekiedy około 100 osób. Audytorium współtworzyli m.in. naukowcy, publicyści, 
działacze kulturalni, a także słuchacze polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Lon-
dynie15.

14 B. Topolska, Instytut Wschodni „Reduta”, w: Mobilizacja uchodźstwa…, s. 470–474; 
M. Chmielewski, Instytut Wschodni „Reduta”…, s. 146.

15 M. Chmielewski, Instytut Wschodni „Reduta”…, s. 147–148.
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Odczyty wygłoszone w 1949 roku w ramach Kursu Spraw Wschodnich, a na-
stępnie w latach 1950–1951 utrwalono w serii wydawniczej „Wschód Polski” pod 
redakcją Stanisława J. Paprockiego. Był to zbiór zeszytów jednolicie opracowanych 
pod względem redakcyjnym i powielonych. Nosiły one kolejne numery, tworzyły 
pewną jednostkę edytorską, liczącą łącznie około 1000 stron.

2. Warto zwrócić uwagę na opublikowane w  tej serii dwie prace znanego hi-
storyka Mariana Kukiela: Próby unii polsko-rosyjskiej (1805–1815) oraz Polity-
ka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w dobie emigracyjnej16. W pierwszym 
swym wystąpieniu autor postawił generalne pytanie: Czym była próba unii pol-
sko-rosyjskiej, pojętej w duchu dawnej unii polsko-litewskiej, związana z planami 
i wysiłkami dwóch ludzi: Aleksandra I i księcia Adama Czartoryskiego? Czy była 
wielką szansą historyczną, utraconą przez Polskę, czy raczej kolejną iluzją politycz-
ną, projektem bez możliwości realizacji? Może stanowiła swoistą grę polityczną, 
prowadzoną w pewnym okresie przez dwie wybitne osobistości?17 Zdaniem uczo-
nego, odpowiedź na te pytania wymaga bezstronnej analizy ówczesnych zdarzeń 
i uwarunkowań politycznych, wolnej od wszelkich uprzedzeń.

Marian Kukiel referował wnikliwie, jak daleko sięgały wstępne uzgodnienia cara 
Aleksandra I i księcia Adama Czartoryskiego w sprawie ewentualnego odbudowa-
nia przedrozbiorowej Rzeczypospolitej – oczywiście w unii dynastycznej z Rosją, 
a więc pod ogólnym władztwem Romanowów. Autor rozważał, czy projekty obu 
rozmówców były rzeczywiście realne w konfrontacji z postawą czołowych dygnita-
rzy rosyjskich oraz na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza w latach 
1810–1815, a więc w okresie ostatnich zwycięstw Napoleona, następnie jego pora-
żek i klęsk, wreszcie ostatecznego upadku cesarstwa Bonapartego. Kukiel położył 
nacisk na przebieg kongresu wiedeńskiego i decyzje w sprawie nowego podziału 
Europy. W przekonaniu autora, car Aleksander I nie był monarchą tak samowład-
nym, jak na ogół sądzono. Jego propolskie propozycje napotykały na opór ze stro-
ny własnych doradców oraz innych wpływowych dygnitarzy rosyjskich. Wszelkie 
wstępne wypowiedzi Aleksandra I na  temat ewentualnej odbudowy państwowo-
ści polskiej spotkały się w 1815 roku, zwłaszcza w czasie kongresu, ze zdecydowa-
nym sprzeciwem czołowych państw Europy Zachodniej – Wielkiej Brytanii, Austrii 
(reprezentowanej przez Metternicha), ponapoleońskiej Francji (reprezentowanej 
przez Talleyranda), a także Prus.

16 M. Kukiel, Próby unii polsko-rosyjskiej (1805–1815), odczyt wygłoszony 23 lutego 1950 r., 
publikacja: Londyn, 1950; tenże, Polityka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w do-
bie emigracyjnej, odczyt wygłoszony 8 lutego 1951 r., Londyn, 1951.

17 M. Kukiel, Próby unii…, s. 1.
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W tej sytuacji wyodrębnienie w zaborze rosyjskim tak zwanego Królestwa Pol-
skiego, a  w  zaborze pruskim Wielkiego Księstwa Poznańskiego było – zdaniem 
uczonego – rozwiązaniem w miarę korzystnym dla Polski, chociaż dalszy bieg wy-
padków zniweczył wartość tych uzgodnień. W przekonaniu Kukiela, Aleksander I 
do końca życia snuł niejasne projekty restytucji dawnej Rzeczypospolitej w powią-
zaniu z tronem carskim. Wrogość otoczenia cara oraz Zachodu wobec tych wstęp-
nych propozycji fatalnie zaciążyła – zdaniem autora – na  losach Polski, a  także 
na przyszłości Rosji.

W kolejnym swym wystąpieniu na forum „Reduty” Marian Kukiel rozwinął te-
mat Polityka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w dobie emigracyjnej. Uczo-
ny przedstawił zatem swego bohatera – niegdyś przyjaciela cara Aleksandra I, mi-
nistra spraw zagranicznych Rosji w latach 1804–1806, kuratora wileńskiego okręgu 
naukowego w  latach 1803–1824, wreszcie prezesa Rządu Narodowego w okresie 
powstania listopadowego – w jakże odmiennej sytuacji. Omówił wybrane inicja-
tywy księcia Adama jako polityka Wielkiej Emigracji. Uwydatnił jego koncepcje 
i poczynania polityczne o zasięgu międzynarodowym. Ujął w zarysie rozległe i dłu-
gotrwałe kontakty i wpływy polityczne Adama Czartoryskiego, obejmujące m.in. 
Węgry, Bałkany, Turcję i kraje północnego Kaukazu. Autor uzasadniał w swym wy-
wodzie dwie generalne tezy. W jego przekonaniu Adam Czartoryski był wybitnym 
prekursorem współczesnego prometeizmu – idei wyzwolenia wszystkich zniewolo-
nych narodów Europy południowo-wschodniej. Uczony twierdził zarazem, iż dzię-
ki swym kontaktom na Wschodzie, dzięki zabiegom dyplomatycznym i poparciu 
dążeń wolnościowych różnych ludów książę Adam cieszył się większym uznaniem 
wśród działaczy serbskich, węgierskich i rumuńskich, wśród polityków tureckich 
i bojowników kaukaskich niż w  licznych środowiskach ówczesnej emigracji pol-
skiej. Oskarżany przez nią o konserwatyzm, był dla Rosji cara Mikołaja I bardziej 
groźnym i wytrwałym przeciwnikiem niż wielu przywódców lewicy emigracyjnej18.

Autor omówił m.in. działalność emisariuszy księcia Adama na  Bałkanach, 
a także w Persji, Chiwie i Bucharze. Podkreślił zarazem autorytet A. Czartoryskiego 
na Kaukazie, gdzie Czerkiesi przyzwyczaili się do jego stałego orędownictwa u Porty 
i na Zachodzie, a jeszcze w r. 1861 dawali mu uroczyste pełnomocnictwa do występo-
wania w ich imieniu w Londynie i w Paryżu. Zdaniem autora, z rad Czartoryskiego 
korzystali niektórzy przywódcy serbscy: Można powiedzieć, że wtedy Czartoryski 
bardziej słuchany był przez Serbów niż przez Polaków19.

3. Prelegenci „Reduty” poświęcili swe wystąpienia innym ważnym zjawiskom 
i wydarzeniom historycznym, często o długotrwałych następstwach. Seria wydaw-

18 M. Kukiel, Polityka wschodnia…, s. 3–4.
19 Tamże, s. 30, 4.
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nicza „Wschód Polski” obejmowała m.in. odczyt Wiktora Sukiennickiego Stalin 
a Polska (Londyn, 1949), przypominający sytuację Gruzji pod panowaniem rosyj-
skim w XIX i na początku XX wieku oraz pierwsze zetknięcie (jeszcze przed I woj-
ną światową) przyszłego dyktatora sowieckiego z Polską, zwłaszcza z postawą po-
lityczną napotkanych przygodnie mieszkańców zaboru austriackiego20. Program 
odczytowy i  wydawniczy „Reduty” uwzględniał też inne istotne kwestie, jak np. 
świadomość narodowa Białorusinów, relacje krajów bałtyckich z Rosją czy dzieje 
emigracji rosyjskiej po I wojnie światowej. Prelegentami i autorami tych tekstów 
byli m.in. Władysław Wielhorski, Józef Kalinowski, Henryk Paszkiewicz i Wiktor 
Sukiennicki21.

Tak np. Władysław Wielhorski w swych rozważaniach o Białorusi ujął na wstę-
pie dwie istotne kwestie metodologiczne: cechy etnograficzne oraz więzi etnicz-
ne wybranych zbiorowości. Podkreślił podmiotową interpretację pojęcia „naród”, 
wskazał sytuacje, kiedy pewne zjawiska etnograficzne, jak np. dialekt, wierzenia, 
obyczaje, obrzędy, architektura ludowa, zdobnictwo, nie pokrywają się swym za-
sięgiem z granicami narodowymi, wyznaczonymi przez świadomość mieszkań-
ców – łączące ich tradycje, dążenia, idee, poczucie wspólnoty. Rozróżnienie po-
wyższych pojęć stanowiło podstawę metodologiczną dalszych rozważań autora 
o dziejach północno-wschodnich plemion słowiańskich nad górnym Dnieprem 
i górną Dźwiną (jak np. Krywiczanie), o położeniu i roli tych grup w Wielkim 
Księstwie Litewskim oraz w  przedrozbiorowej federacyjnej Rzeczypospolitej. 
Wielhorski opisał zarazem, jak różnorodne wpływy polityczne oraz inspiracje 
kulturalne współtworzyły historię tych ziem. Kolejnym ogniwem jego rozważań 
było kształtowanie się wspólnoty białoruskiej w sensie regionalnym, a następnie 
narodowym w XIX i XX wieku. Autor zajął się bliżej białoruskim ruchem nie-
podległościowym na początku XX stulecia (zwłaszcza po upadku Rosji carskiej), 
białoruskimi orientacjami politycznymi w czasie wojny polsko-sowieckiej w la-
tach 1919–1920, następnie położeniem Białorusinów po pokoju ryskim w ZSRR 
oraz w państwie polskim. Zamknął swe wywody omówieniem współczesnego za-
sięgu narodowości białoruskiej w Europie Wschodniej, zwłaszcza na styku z in-
nymi narodami.

20 W. Sukiennicki, Stalin a Polska, Londyn, 1949, z. 1.
21 Zob. W. Wielhorski, Kraje bałtyckie a Rosja, wykład 11 lipca 1949 r., Londyn, 1949; ten-

że, Naród białoruski wśród swych sąsiadów, odczyt 28 listopada 1949 r., Londyn, 1949; 
J. Kalinowski, Dziesięć lat polityki Związku Sowieckiego, odczyt wygłoszony 2 lutego 1950 
r., Londyn, 1940; H. Paszkiewicz, Rokowania polsko-litewskie o unię 1385–1386, odczyt 
wygłoszony 9 maja 1950 r., Londyn, 1950; W. Sukiennicki, Trzydzieści lat emigracji rosyj-
skiej, odczyt wygłoszony 26 października 1950 r., Londyn, 1950.
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W toku kolejnych spotkań organizowanych przez Instytut poruszano również 
wybrane problemy gospodarcze, jak np. rywalizacja między mocarstwami o  do-
stęp do źródeł surowców w Iranie, a także doniosłe kwestie prawne, jak np. defini-
cja ludobójstwa stosowana w relacjach międzynarodowych22. Powyższe przykłady 
dowodzą, iż w stosunkowo krótkim okresie „Reduta” stała się w Londynie poważ-
nym ośrodkiem pogłębiającym wiedzę o Europie Środkowej i Wschodniej, a po-
mimo skromnych możliwości materialnych osiągnęła w tej dziedzinie wymierne 
rezultaty.

4. Nakładem „Reduty” nadal ukazywało się w  tym czasie w Londynie pismo 
„The Eastern Quarterly”, powstałe wcześniej na  Bliskim Wschodzie. Utrzymano 
w  kwartalniku wspomniany już podział na  artykuły o  charakterze monograficz-
nym, poświęcone wybranym zagadnieniom Europy Środkowej i Wschodniej, oraz 
na  część dokumentacyjno-recenzyjną, prezentującą anglojęzycznym odbiorcom 
aktualny dorobek piśmienniczy emigracji z krajów wcielonych bezpośrednio przez 
ZSRR lub kontrolowanych przez to mocarstwo. Zakres tematyczny i charakter tych 
rozważań sygnalizowały artykuły takich autorów, jak np. Cyril List (In Czechoslo-
vakia: The Political Background of Religious Persecutions)23, A. Oras (Soviet Policy 
in Estonia)24, Stanisław Stroński (Russia’s Commun Cause with Germany Ten Years 
Ago)25. Prócz wielu publikacji poświęconych sprawom wschodnioeuropejskim czy 
działalności emigracji polskiej zaznaczył się w zawartości periodyku nowy ważny 
temat: początki integracji zachodnioeuropejskiej, pierwsze osiągnięcia w tej dzie-
dzinie i perspektywy dalszego rozwoju powyższego procesu. Zajmowali się tymi 
zagadnieniami m.in. Edward Raczyński i Jan Starzewski26.

ZAKOŃCZENIE

Jak już wspomniano, powołanie wiosną 1946 roku ośrodka naukowego i wydaw-
niczego na pustynnym bezludziu mogło wywołać obawę, że ambitne zamierzenie 

nie ma szans na realizację. Bieg wypadków nie potwierdził tych niepokojów. Dzięki 
ofiarnej i racjonalnej działalności, a także dzięki mecenatowi społecznemu „Redu-
ta” najpierw na Bliskim Wschodzie, a potem w Londynie skupiła wielu uczonych, 

22 W. Rajkowski, Konflikt naftowy w Persji (tło polityczno-gospodarcze), Londyn, 1951; Wa-
cław Szyszkowski, O ludobójstwie, Londyn, 1951.

23 Tamże, s. 38–41.
24 „The Eastern Quarterly”, June 1949, no 1, s. 9–16.
25 „The Eastern Quarterly”, September 1949, no 2, s. 28–37.
26 J. Starzewski, Tendencies towards integration and regional federal movements, „The East-

ern Quarterly”, June 1949, no 1, s. 3–8; E. Raczyński, Session of the European Movement, 
tamże, s. 42–45.
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pisarzy, polityków, popularyzatorów wiedzy. Osiągnęła już w  pierwszych latach 
działalności pokaźny dorobek wydawniczy, upowszechniany w języku polskim i ję-
zykach obcych. Zainteresowała swym programem odczytowym i edytorskim auto-
rów innej narodowości. Publikowała wielokrotnie ich teksty.

Instytut Wschodni „Reduta” kontynuował zarazem ważną inspirację ideową 
z okresu II Rzeczypospolitej. Był nią mit prometejski – idea wyzwolenia narodów 
Europy, zwłaszcza jej części południowo-wschodniej, podbitych niegdyś przez Ro-
sję carską, a następnie zagarniętych przez imperium sowieckie.

Znanym głosicielem dążności prometejskich był w Polsce międzywojennej m.in. 
Włodzimierz Bączkowski, który w latach 30. pełnił obowiązki kuratora orientali-
stycznego koła młodych przy Instytucie Wschodnim w Warszawie, a także reda-
gował kwartalnik „Wschód” i  tygodnik „Biuletyn Polsko-Ukraiński”27. W swych 
ówczesnych wystąpieniach publicystycznych m.in. dowodził, że prometeizm jest 
ideologią, która ułatwia słabszemu, zarazem zagrożonemu państwu odeprzeć in-
wazję silniejszego agresora. Umiejętne, konsekwentne i uczciwe poparcie dla dążeń 
wolnościowych podbitych narodów przynosi wymierne korzyści polityczne i mili-
tarne. Autor odwoływał się do różnych przejawów prometeizmu w dziejach Polski, 
zwłaszcza do koncepcji federacyjnych Józefa Piłsudskiego i sojuszu polsko-ukraiń-
skiego w czasie decydujących zmagań przeciw agresji sowieckiej w 1920 roku. Dla-
tego aktualne poparcie Rzeczypospolitej dla idei prometejskiej, dla zamierzeń nie-
podległościowych Ukraińców za Zbruczem, Tatarów krymskich i nadwołżańskich, 
Kozaków dońskich i kubańskich, dla narodów północnego Kaukazu, a także Gru-
zinów i  Azerbejdżan wzmocni w  przekonaniu Bączkowskiego obronność Polski 
w obliczu nowych zagrożeń28.

Prócz Instytutu Wschodniego wspierały dążności prometejskie inne ważne in-
stytucje, m.in. Instytut Badań Narodowościowych w  Warszawie czy kierowany 
przez Władysława Wielhorskiego Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschod-
niej w Wilnie. Wysoko oceniał przydatność dorobku wileńskiego Instytutu Oddział 
II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Co roku odbywało studia w Szkole Nauk Po-
litycznych związanej z Instytutem kilku lub kilkunastu oficerów, skierowanych tam 
przez władze wojskowe. Wspierały finansowo akcję prometejską, w tym pomoc dla 
emigrantów z krajów podbitych, odpowiednie ośrodki Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zajmowały się powyższą dzie-
dziną inne krajowe instytucje państwowe oraz niektóre zagraniczne placówki dy-
plomatyczne II Rzeczypospolitej29.

27 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa, 1971, s. 205.
28 W. Bączkowski, Czy prometeizm jest fikcją?, Warszawa, 1939, nadbitka z „Problemów Eu-

ropy Wschodniej”.
29 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce…, s. 200–210.
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Instytut Wschodni „Reduta” – w jakże odmiennej sytuacji politycznej i z dala 
od Ojczyzny – przejął powyższą ideę. Współtworzyli „Redutę” lub współpracowali 
z nią ludzie niejednokrotnie zaangażowani w dążności prometejskie przed wybu-
chem II wojny światowej. Po tym kataklizmie, w pojałtańskiej Europie przyjmowa-
li założenie, iż odzyskanie przez Polskę niepodległości i wolności wiąże się ściśle 
z wyzwoleniem innych narodów zagarniętych przez imperium sowieckie. Można 
zatem przyjąć, iż działalność „Reduty” na Bliskim Wschodzie i w Londynie stano-
wiła kontynuację ważnej tradycji o międzynarodowym zasięgu.
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Summary

The paper explores the publishing legacy of the „Reduta” Eastern Institute (Instytut 
Wschodni), which first functioned under the name Near and Middle Eastern Institute. 

This was an academic and editorial institution, established in 1946 by Polish refugees dur-
ing the course of their wartime and post-war wandering. It initially functioned in the Near 
East, and, at the end of the 1940s and the beginning of the 1950s, it moved to Great Britain. 
It had its permanent headquarters in London. The author discusses magazines and selected 
books published by „Reduta” in the first phase of its existence up to the early 1950s. He em-
phasises the significance of the Institute’s publications dedicated to history and to contem-
porary issues related to countries of the Near and Middle East and Russia. He mentions the 
role played by „Reduta” in the lives of Poles from the so-called „Independence Emigration” 
of the first half of the 20th century, living in Britain.
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OPIS STANU JĘZYKA POLSKIEGO 
W WIELKIEJ BRYTANII 

OD MOMENTU WEJŚCIA POLSKI 
DO UNII EUROPEJSKIEJ (2004–2016)

Pierwsze ślady obecności Polaków w Anglii pochodzą z przełomu XIV i XV wie-
ku, kiedy to polscy kupcy i wysłannicy królewscy zawędrowali na Wyspy. Jed-

nak dopiero w wieku XX obecność języka polskiego stała się tam tak wyraźna, iż 
nie sposób jej nie zauważyć. Nie oznacza to jednak, że sytuacja języka polskiego 
w Wielkiej Brytanii jest już dokładnie zbadana. Mówi się wiele o tysiącach Polaków 
zamieszkujących Wyspy, o języku polskim i jego wszechobecności, o polskich szko-
łach sobotnich działających od wielu lat, o dzieciach zdających egzaminy z języka 
polskiego w angielskim systemie edukacyjnym. Nie mówi się natomiast zbyt często 
o potencjale i zagrożeniach związanych z obecnym stanem. Poniższy tekst stano-
wi próbę opisania tej sytuacji i stworzenia ogólnego obrazu stanu języka polskie-
go w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w okresie od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 roku oraz nakreślenia wizji jego przyszłości na Wyspach.

Temat wydaje się cały czas aktualny. Według ostatniego spisu powszechnego, 
dokonanego w 2011 roku1, język polski jest oficjalnie drugim najczęściej używa-

1 Office for National Statistics, strona internetowa: Ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-cen-
sus-analysis/language-in-england-and-wales-2011/rpt---language-in-england-and-
wales--2011.html, dostęp 16 V 2016.
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nym językiem obcym w Anglii i Walii (po języku angielskim)2. Brytyjski Krajo-
wy Urząd Statystyczny oficjalnie podaje, iż Wielką Brytanię zamieszkuje 679 000 
Polaków, co oznacza, iż naród ten stanowi 1% populacji na Wyspach. Nieoficjalne 
źródła dowodzą jednak, że Polonia w Wielkiej Brytanii może liczyć nawet 800 000 
osób, choć prawdopodobnie i ta liczba jest niedoszacowana.

Ten niewątpliwy fenomen społeczny spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem 
medialnym. Rozpoczęła się publiczna debata na temat wielokulturowości Wielkiej 
Brytanii i nieuchronnego przenikania języka polskiego i angielskiego. Pojawiło się 
naturalne pytanie, czy ta rosnąca fala obecności języka polskiego na Wyspach może 
być postrzegana jako nowy rodzaj kryzysu, czy niepowtarzalna szansa i potencjał 
do wykorzystania.

O zainteresowaniu tematem mogą świadczyć liczne artykuły w mediach brytyj-
skich. Opiniotwórcze gazety, jak „The Independent”, podkreślały gwałtowny wzrost 
liczebności rodzimych użytkowników tego języka i przytaczały fakt, iż w badaniach 
przeprowadzonych w 2001 roku polski nie był nawet w pierwszej dwunastce naj-
częściej używanych języków3. Największe dzienniki krajowe intensywnie zajmowa-
ły się tym tematem. „The Guardian” pisał: Polish becomes England’s second langu-
age (Polski staje się drugim językiem Anglii)4. Wtórował mu „The Times”: Polish is 
now our second language – but parts of London have 100 main tongues (Polski jest 
teraz naszym drugim językiem – ale niektóre części Londynu mają ich 100)5. Szerzej 
problem nakreślał „The Independent”: Polish is second most spoken language in En-
gland, as census reveals 140,000 residents cannot speak English at all (Polski jest dru-
gim najpowszechniej używanym językiem w Anglii, jak spis powszechny pokazuje, 

2 Więcej na ten temat na stronie internetowej: Nns.gov.uk/peoplepopulationandcommuni-
ty/culturalidentity/language/articles/languageinenglandandwales/2013-03-04, dostęp 16 
V 2016.

3 K. Rawlinson, Polish is second most spoken language in England, as census reveals 140,000 
residents cannot speak English at all, „The Independent”, 30 I 2013, strona internetowa: In-
dependent.co.uk/news/uk/home-news/polish-is-second-most-spoken-language-in-eng-
land-as-census-reveals-140000-residents-cannot-speak-8472447.html, dostęp 16 V 2016. 
Badania powołują się na analizę językową publikacji Ethnologue, dotyczącą języka imi-
grantów, strona internetowa: Ethnologue.com.

4 R. Booth, Polish becomes England’s second language, „The Guardian”, 30 I 2013, strona in-
ternetowa: Theguardian.com/uk/2013/jan/30/polish-becomes-englands-second-language, 
dostęp 16 V 2016.

5 R. Ford, Polish is now our second language – but parts of London have 100 main tongues, 
„The Times”, 31 I 2013, strona internetowa: Thetimes.co.uk/tto/news/uk/article3673391.
ece, dostęp 16 V 2016.
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140 tysięcy mieszkańców nie umie mówić w ogóle po angielsku)6. W tabloidach zosta-
ła wywołana istna burza i temat ten na długo rozgrzał serca i pióra Anglików. Przy-
toczyć wystarczy tylko pierwsze z artykułów w „The Sun”: Polish now second most 
common language in England and Wales (Polski jest drugim najpowszechniej używa-
nym językiem w Anglii i Walii)7 lub w „Daily Mail” i „Expressie”: England’s second 
language is Polish (Drugim językiem Anglii jest polski)8.

OBECNOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO NA WYSPACH 
– RYS HISTORYCZNY

Choć głównym przedmiotem moich badań to ostatnie 12 lat, aby poznać do-
kładniej przyczyny obecnego stanu rzeczy, należy się cofnąć do II wojny świa-

towej. Historia dziejąca się tu i teraz ma w tych czasach swój początek.
Powtórna polityczna zawierucha dziejów, jaką była II wojna światowa, po raz 

kolejny skazała tysiące Polaków na  tułaczkę. Po brutalnym napadzie Niemców 
i Związku Sowieckiego Polska dostała się pod okupację dwóch wrogich krajów. Bez 
szansy na  jakąkolwiek walkę w  zniewolonej Polsce nasi żołnierze masowo prze-
mieszczali się po Europie, szukając okazji do zasilenia armii walczących z Niemca-
mi. Po kapitulacji Francji tysiące z nich znalazło się w Wielkiej Brytanii, a Londyn 
stał się stolicą polskiej emigracji wojennej. Tu przeniosły się władze Rzeczypospo-
litej Polskiej, naczelny wódz i znaczna część wojska. Powstały i rozwinęły działal-
ność partie polityczne, stowarzyszenia naukowe, kulturalne, religijne i oświatowe. 
Organizowano archiwa i biblioteki. Już w 1939 roku utworzono Polski Ośrodek Na-
ukowy, powstawały polskie szkoły i placówki akademickie, a także stowarzyszenia 
kombatanckie, związki grup zawodowych, organizacje opiekuńcze. Ukazywało się 
wiele pism, a wśród nich najpopularniejszy „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”.

Tuż po zakończeniu II wojny światowej w Wielkiej Brytanii przebywało 95 000 
Polaków, a w ciągu następnych kilku miesięcy liczba ta uległa podwojeniu. Część 

6 K. Rawlinson, Polish is second most spoken language in England, as census reveals 140,000 
residents cannot speak English at all…

7 Polish now second most common language in England and Wales, „The Sun”, 30 I 2013, st-
rona internetowa: Thesun.co.uk/sol/homepage/news/4770543/Polish-now-second-most-
common-language-in-England-and-Wales.html, dostęp 16 V 2016.

8 S. Poulter, M. Chorley, Revealed: The language map of England which shows where up to 
40% of people say English is not their mother tongue, „Daily Mail”, 30 I 2013, strona inter-
netowa: Dailymail.co.uk/news/article-2270638/Revealed-The-language-map-England-
shows-40-people-say-English-mother-tongue.html, dostęp 16 V 2016; D. Dassanayake, 
England’s second language is Polish, „Express”, 30 I 2013, strona internetowa: Express.
co.uk/news/uk/374464/England-s-second-language-is-Polish, dostęp 16 V 2016.
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żołnierzy wraz ze  swoimi rodzinami zdecydowała się wrócić do komunistycznej 
Polski i w rezultacie spis powszechny w 1951 roku odnotował 152 000 osób uro-
dzonych w Polsce. Liczba ta zmniejszała się wraz z upływem czasu i w roku 1981 
wynosiła już tylko 88 000. Lata 80. i stan wojenny niewiele zmieniły w tej kwestii 
i nieuniknione starzenie się pokolenia wychodźców było przyczyną tego, że w roku 
2001 polska diaspora liczyła jedynie 58 000 osób. Rok wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej diametralnie zmienił sytuację. Fala napływających Polaków (emigracja 
ekonomiczna) przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby i w 2011 roku Polo-
nia liczyła już 676 0009. Był to prawie dziesięciokrotny wzrost w ciągu 10 lat10 (il. 1).

9 Office for National Statistics, Immigration Patterns of Non-UK Born Populations in Eng-
land and Wales in 2011, 17 XII 2013, strona internetowa: Webarchive.nationalarchives.
gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_346219.pdf, dostęp 16 
V 2016.

10 Więcej na temat początków pobytu Polaków w Wielkiej Brytanii można znaleźć w: Ra-
port o  sytuacji Polonii i  Polaków za  granicą 2012, red. zespół pracowników Departa-
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1. Polacy w Wielkiej Brytanii w latach 1945–2011 (w tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Office for National Statistics (Brytyjski Krajowy 
Urząd Statystyczny); Konsulat Generalny w Manchesterze, strona internetowa: Manche-
ster.msz.gov.pl/pl/poloniawb/polacywuk; Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 
2012, red. zespół pracowników Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Gra-
nicą MSZ, Warszawa, 2013, strona internetowa: Gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/182677/DFE-RR160.pdf
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KRAJOBRAZ LINGWISTYCZNY

Koniec II wojny światowej zastał setki tysięcy Polaków rozrzuconych po wszyst-
kich kontynentach, bez realnej możliwości powrotu do kraju. Polacy przeby-

wający w Wielkiej Brytanii, licząc na rychłą zmianę sytuacji politycznej, próbowali 
organizować swoje tymczasowe – jak myśleli wówczas – życie na Wyspach. Wi-
dząc potrzebę utrzymania języka, a  tym samym tożsamości narodowej swoich 
dzieci, spontanicznie i  dobrowolnie zaczęli zakładać szkoły, w  których młodzi 
Polacy mogli uczyć się języka polskiego, historii i geografii naszego kraju. Należy 
tutaj wspomnieć, iż już na początku XX wieku powstało w Londynie kilka pol-
skich szkół, założonych przez Towarzystwo Polskie, dla dzieci polskich emigran-
tów, których liczbę można szacować na około 350011, ale dopiero w okresie powo-
jennym nastąpił prawdziwy ich rozkwit. Szkoły te zwane były polskimi szkołami 
sobotnimi, gdyż nauka odbywała się podczas weekendów. Działały one pomimo 
licznych trudności, braku materiałów, funduszy czy lokali. W 1953 roku istniało 
już 35 szkół sobotnich z 1000 uczęszczających do nich dzieci12. Szczyt ich popu-
larności przypadł na lata 60., kiedy w Wielkiej Brytanii działało 150 szkół z około 
7000 uczniów13 (il. 2).

Nieuchronnie jednak liczba szkół sobotnich zaczęła się zmniejszać. Do obniże-
nia popularności i powolnego ich zaniku z brytyjskiego krajobrazu edukacyjnego 
przyczyniło się zarówno kurczenie się diaspory polskiej, jak i naturalna asymilacja 
kolejnych pokoleń Polaków rodzących się w Wielkiej Brytanii. Aby zilustrować ten 
proces liczbami, wystarczy powiedzieć, że w 1992 roku działało 71 szkół sobotnich, 
a w 2002 zaledwie 45 z około 3700 zarejestrowanymi uczniami.

mentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Warszawa, 2013, strona in-
ternetowa: Gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/182677/
DFE-RR160.pdf, s. 265, dostęp 16 V 2016.

11 Istnieje niewiele informacji dotyczących historii szkolnictwa polskiego w Wielkiej Bryta-
nii przed II wojną światową. Kwestię tę podnosiła już Maria Dąbrowska w opowiadaniu 
Marcin Kozera. Najszerzej temat ten został opracowany przez Joannę Pyłat w studium 
„Rys historyczny szkolnictwa polskiego w  Wielkiej Brytanii”, strona internetowa: Pau.
krakow.pl/projekty_badawcze/raporty/Polskie_szkolnictwo_UK/Polskie_szkolnictwo_
UK_zal2.pdf. Oprócz tego informacje można znaleźć pod hasłem: Wielka Brytania, Po-
lonia i Polacy, strona internetowa: Encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wielka-Brytania-Polonia-
-i-Polacy;4575701.html, dostęp 16 V 2016.

12 M. Lasocka, Polska oświata w  Wielkiej Brytanii – rzeczywistość a  potrzeby, Kraków, 
2011, strona internetowa: Swp.krakow.pl/panel/spaw2/uploads/files/lasocka_1.pdf, do-
stęp 16 V 2016.

13 A. Podhorodecka, Sytuacja polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Nauko-
we PUNO”, Londyn, 2015, seria 3, nr 3, s. 70.
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Oprócz polskich szkół sobotnich na Wyspach istniały przykłady polskojęzyczne-
go szkolnictwa średniego i wyższego w ramach oficjalnej edukacji. Jednym z przy-
kładów jest założona w 1957 roku polska szkoła gimnazjalna z polskim językiem 
wykładowym w Fawley Court, działająca do 1986 roku, kiedy to została zamknięta 
z powodu braku chętnych. Inne przykłady – Polska Politechnika RAST w Londy-
nie14, przekształcona w Polish University College i rozwiązana w 1953 roku, czy też 
powstała w roku 1939 w Paryżu polska uczelnia wyższa, działająca od 1949 roku 
pod nazwą Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.

Wejście Polski do Unii Europejskiej okazało się niemal zbawienne dla obecno-
ści języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Od 2004 roku sytuacja zmieniła się dia-
metralnie i liczba szkół sobotnich zaczęła lawinowo wzrastać. Obecnie łączną licz-
bę polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii szacuje się na około 150 z ponad 
19 000 uczęszczających do nich uczniów. Liczba ta nie odzwierciedla jednak rze-
czywistej liczby dzieci polskiego pochodzenia mieszkających w Wielkiej Brytanii, 
ponieważ nie wszystkie z nich uczęszczają do polskich szkół sobotnich.

14 Por. R. Chmielowiec, Kształcenie polskich inżynierów w  Wielkiej Brytanii w  przeszłości 
i obecnie, „Zeszyty Naukowe PUNO”, Londyn, 2015, seria 3, nr 3, s. 33–47.
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2. Polskie Szkoły Sobotnie w Wielkiej Brytanii w latach 1953–2015

Źródło: Opracowanie własne na podst.: M. Lasocka, Polska oświata w Wielkiej Brytanii – 
rzeczywistość a potrzeby, strona internetowa: Swp.krakow.pl/panel/spaw2/uploads/files/
lasocka_1.pdf; A. Podhorodecka, Sytuacja polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii, 
„Zeszyty Naukowe PUNO”, Londyn, 2015, seria 3, nr 3, s. 70
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POPULACJA DZIECI POLSKIEGO POCHODZENIA 
W WIELKIEJ BRYTANII

W Wielkiej Brytanii obligatoryjny system kształcenia obejmuje dzieci w wie-
ku od 5 do 16 lat. Po szkole podstawowej (sześć klas) dzieci kontynuują na-

ukę w szkole średniej. Wieńczy ją egzamin GCSE (General Certificate of Secon-
dary Education), odpowiednik polskiej przedwojennej małej matury. Dzieci mają 
możliwość wyboru od 6 do 10 przedmiotów, a wśród oferty języków obcych coraz 
bardziej popularnym wyborem od pewnego czasu staje się język polski. Jest szcze-
gólnie atrakcyjny dla dzieci polskiego pochodzenia, gdyż daje im możliwość uzy-
skania dodatkowego dobrego wyniku.

Według danych statystycznych, w 2001 roku odnotowano niemal 900 urodzeń 
dzieci, których matki urodziły się w Polsce. W roku akcesji Polski do UE urodziło 
się ich prawie dwa razy tyle, a w 2011 liczba dzieci urodzonych z polskich matek 
wzrosła do ponad 20 000. Dzieci z najstarszej grupy już w przyszłym roku ukoń-
czą szkołę średnią. Dzieci z najmłodszej grupy właśnie zostały objęte obowiązkiem 
edukacyjnym i zaczęły uczęszczać do pierwszej klasy. Ten rocznik będzie zdawać 
swoje egzaminy GCSE za 11 lat (il. 3).
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3. Liczba dzieci urodzonych w Anglii i Walii z matek urodzonych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Office for National Statistics (Brytyjski Krajowy 
Urząd Statystyczny)
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Dodając do tej sumy dzieci urodzone w Polsce, które przyjechały już lub dopie-
ro przyjadą do Wielkiej Brytanii, łatwy można przewidzieć utrzymanie się trendu 
wzrostowego liczby zdających egzaminy dzieci polskojęzycznych. Oczywiście, mu-
simy zdać sobie sprawę, że nie wszystkie te dzieci podejdą do egzaminów z języka 
polskiego. Mimo wszystko to znaczna liczba.

Badania przeprowadzone w styczniu 2011 roku przez Wiktora Moszczyńskie-
go15 pokazują, iż we wszystkich londyńskich dzielnicach liczba dzieci polskiego po-
chodzenia szacowana jest na 16 475. Tyle dzieci objętych było obowiązkiem szkol-
nym w  szkołach podstawowych i  średnich w  angielskim państwowym systemie 
nauczania. W tym samym czasie do polskich szkół sobotnich uczęszczało jedynie 
4070 uczniów, co oznacza, iż aż 75% polskojęzycznych dzieci w Londynie nie było 
zapisanych do żadnych polskich szkół działających w stolicy (il. 4).

Chociaż po roku 2011 nie prowadzono podobnych badań, biorąc pod uwagę 
ciągły i stabilny wzrost grupy Polaków w Wielkiej Brytanii, możemy ogólnie osza-
cować liczbę dzieci polskiego pochodzenia mieszkających na Wyspach oraz pro-
cent dzieci, które uczęszczają do polskich szkół sobotnich.

15 M. Lasocka, Polska oświata w Wielkiej Brytanii – rzeczywistość a potrzeby…

Edyta Nowosielska

4. Dzieci polskie objęte polskim systemem edukacyjnym, Londyn, 2011 rok

Źródło: Opracowanie własne na podst.: M. Lasocka, Polska oświata w Wielkiej Brytanii – 
rzeczywistość a potrzeby…
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Próbę odpowiedzi na pytanie o powody tak niskiej relacji liczby dzieci polskiego 
pochodzenia mieszkających w Wielkiej Brytanii do liczby osób uczących się w pol-
skich szkołach podjęła Małgorzata Lasocka, dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej 
w Wimbledon-Putney, zastępca kierownika Polskiej Macierzy Szkolnej. Problem 
ten opisała w  swojej pracy „Polska oświata w  Wielkiej Brytanii – rzeczywistość 
a potrzeby”, napisanej na potrzeby III Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych 
na Obczyźnie w 2011 roku. Autorka jako główne powody nieuczęszczania do szkół 
polskich wymienia: brak funduszy, brak zainteresowania, brak miejsca w  lokal-
nej szkole, zaabsorbowanie szkołą angielską, kłopoty w angielskiej szkole lub chęć 
szybkiego zasymilowania się16.

Autorka podejmuje również problem poważnych wyzwań stojących obecnie 
przed polskim szkolnictwem polonijnym, jak: usprawnienie systemu kształcenia ję-
zyka polskiego i przedmiotów ojczystych, zapewnienie młodym emigrantom moż-
liwości kształcenia i pielęgnowania tożsamości narodowej w globalnym świecie czy 
też problem dotarcia z  przekazem do  nowo przybyłych Polaków, rozproszonych 
po całym terytorium Wielkiej Brytanii. Są to realne problemy. Dzieci uczęszczają-
ce do szkół sobotnich tworzą niezwykle zróżnicowany pejzaż, pochodzą z różnych 
pokoleń emigracyjnych. Są tam wnuki andersowców, trzecie pokolenie Polaków 
zamieszkujących Wyspy, jak również nowe fale migrantów ekonomicznych, przy-
byłe po 2004 roku. Inne kręgi kulturowe i społeczne, zróżnicowany poziom znajo-
mości języka, odmienne aspiracje i oczekiwania wnoszą niespotykany gdzie indziej 
koloryt. Stwarzają również coraz to nowe wyzwania.

Narastający problem niskiej liczby uczniów w  polskich szkołach sobotnich 
w  stosunku do  liczby dzieci polskiego pochodzenia został zanalizowany z  nie-
co innej perspektywy przez Romana Laskowskiego17. Jako naczelny powód au-
tor wskazuje wyzwania, przed którymi stoją ci migranci, którzy dopiero niedaw-
no przybyli do Wielkiej Brytanii: konieczność jak najszybszego przystosowania się 
do nowej rzeczywistości społecznej oraz zachowanie własnej tożsamości kulturo-
wej i systemu wartości. Wynikiem prób sprostania tym wyzwaniom jest sięganie 
po skrajne rozwiązania. Z jednej strony nieznajomość języka, obcość kulturowa, 
brak wiedzy na  temat reguł rządzących dominującym społeczeństwem popycha 
migranta ku pozornie łatwemu rozwiązaniu. Próbuje on ograniczyć swój krąg spo-
łeczny do ludzi posługujących się tym samym językiem, bliskich kulturowo, czyli 
praktycznie zamyka się we własnym getcie kulturowym. Z drugiej strony, potrze-
ba ułożenia sobie życia w nowych warunkach, obawa przed społeczną margina-
lizacją uruchamia mechanizm „mimikry”, naśladowania, próby wpasowania się 

16 Tamże.
17 R. Laskowski, Bilingwizm drugiej generacji migrantów, a problem kształtowania się ich po-

czucia narodowego, „Zeszyty Naukowe PUNO”, Londyn, 2015, seria 3, nr 3, s. 49–66.
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za wszelką cenę w dominujące społeczeństwo kosztem odrzucenia własnego dzie-
dzictwa. Obydwie te postawy – zwane odpowiednio „strategią oblężonej twierdzy” 
oraz „strategią ucieczki do przodu” – są szkodliwe zarówno z punktu widzenia mi-
granta, jak i społeczeństwa kraju, do którego się przybywa, gdyż uniemożliwiają in-
tegrację diaspory ze środowiskiem. Cokolwiek by jednak powiedzieć o powodach 
niewielkiej liczby dzieci polskiego pochodzenia uczęszczających do polskich szkół 
sobotnich, należy podkreślić fakt, iż istnieje niemała grupa dzieci nieobjętych pro-
gramem edukacji polskiej.

Szkolny spis powszechny przeprowadzony w  2012 roku w  Wielkiej Brytanii 
ukazał dramatyczną zmianę w krajobrazie językowym w szkołach Anglii i Walii. 
Liczba użytkowników języka polskiego, czyli dzieci polskich lub polskiego pocho-
dzenia, z 26 840 w 2008 roku wzrosła do 53 91518 w ciągu zaledwie czterech lat, co 
czyni polski język piątym najczęściej używanym językiem w szkołach angielskich. 

18 Strona internetowa: Naldic.org.uk/research-and-information/eal-statistics/lang/, dostęp 
16 V 2016. Liczby te mogą się różnić od rzeczywistych, gdyż szkoły nie miały obowiązku 
dostarczania informacji na tym poziomie uszczegółowienia.

Edyta Nowosielska

5. Liczba dzieci polskojęzycznych w angielskich szkołach w Anglii i Walii

Źródło: Opracowanie własne na podst. strony internetowej: Naldic.org.uk/research-and-
-information/eal-statistics/lang
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Śmiało można powiedzieć, iż nasz język okazuje się być zdecydowanie bardziej po-
wszechny niż mniej powszechnie używane języki świata (język polski jest zaliczany 
do grupy tzw. less widely spoken (taught) languages) (il. 5).

JĘZYK POLSKI – EGZAMINY GCSE I A-LEVEL 

Po zakończeniu obowiązkowej edukacji w szkole średniej uczniowie mogą kon-
tynuować naukę przez następne dwa lata. Kończy się ona egzaminem GCE 

(General Certificate of Education – Advanced), zwanym popularnie A-Level, od-
powiednikiem polskiej matury. Po pierwszym roku uczniowie zdają egzamin zwa-
ny AS, po drugim – A2. Suma wyników z obydwu egzaminów daje ocenę całościo-
wą egzaminu A-Level i jest podstawą rekrutacji studentów na wyższe uczelnie.

Język polski jest coraz popularniejszym i częściej wybieranym językiem na eg-
zaminach GCSE i A-Level. W ubiegłym roku do egzaminu A-Level z języka pol-
skiego podeszło 1090 uczniów, a do AS – 1293. To wzrost o 700% od roku 2004, 
kiedy egzamin ten zdawało 155 uczniów. Liczba ta jest jeszcze bardziej uderzająca 
na poziomie egzaminu GCSE, do którego podeszło 5018 dzieci. Dla porównania: 
w 2004 roku do tych egzaminów przystąpiło 352 uczniów (il. 6).

Wzrastająca popularność języka polskiego jest ewenementem na lingwistycznej 
mapie Wielkiej Brytanii, gdyż języki obce są coraz rzadziej wybierane jako przed-
mioty egzaminacyjne na GCSE. Zapewne przyczynia się do tego niespójna polity-
ka językowa Wysp. W roku 2004 rząd zniósł wymóg zdawania co najmniej jednego 
egzaminu GCSE z języka19. Od tego czasu widać stały spadek liczby dzieci zdają-
cych GCSE z języków. Dotyczy to zwłaszcza francuskiego i niemieckiego. Według 
danych Joint Council for Qualifications dotyczących egzaminu, w ciągu siedmiu 
lat liczba uczniów zdających język francuski na GCSE spadła o połowę: z 318 963 
w 2004 do 154 221 w 2011 roku20.

Zamieszania dopełniła 10 lat później dyrektywa rządowa, wprowadzająca ję-
zyki obce jako obowiązkowy element curriculum w  szkołach podstawowych21. 

19 W. Jin, A. Muriel, L. Sibieta, Subject and course choices at ages 14 and 16 amongst young 
people in England: insights from behavioural economics, strona internetowa: gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/182677/DFE-RR160.pdf, 
dostęp 16 V 2016.

20 C. L. Vidal Rodeiro, Some issues on the uptake of Modern Foreign Languages at GCSE. 
Statistics Report Series No. 10, June 2009, strona internetowa: Cambridgeassessment.org.
uk/images/111064-some-issues-on-the-uptake-of-modern-foreign-languages-at-gcse-.
pdf, dostęp 16 V 2016.

21 T. Tinsley, K. Board, Compulsory languages in primary schools: does it work?, 18 III 2015, 
strona internetowa: Britishcouncil.org/voices-magazine/compulsory-languages-prima-
ry-schools-does-it-work, dostęp 16 V 2016; R. Ratcliffe, Languages in primary schools – 
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Szkoły stały się więc bezradne wobec sprzecznych dyrektyw i  braku skonsoli-
dowanej, długoterminowej polityki językowej. Wydaje się, iż rządowi nie zależy 
na zmianie tej sytuacji. Potwierdzać to może również fakt, iż z języków krajów, 
które weszły w 2004 roku do Unii Europejskiej, oferowany jest jedynie język pol-
ski, któremu i  tak ostatnio groziło usunięcie z  listy opcji językowej na egzami-
nach AS i A-Level.

W 2014 roku Assessment and Qualifications Alliance, organ przyznający kwali-
fikacje, w tym A-Level z języka polskiego, ogłosił likwidację tego egzaminu po roku 
2017. Wywołało to falę oburzenia wśród Polonii brytyjskiej i spowodowało masową 
akcję koordynowaną przez Polską Macierz Szkolną, mającą na celu zmianę decy-
zji. Polska diaspora silnie się zjednoczyła i na wiele sposobów próbowała wymusić 
zmianę tej decyzji, jakże groźnej dla egzystencji polskich szkół sobotnich i  przy-
szłości języka polskiego na Wyspach. Pojawiły się papierowe i internetowe petycje, 

getting ready for 2014, „The Guardian”, 15 V 2013, strona internetowa: Theguardian.com/
teacher-network/teacher-blog/2013/may/15/languages-primary-schools-2014, dostęp 16 V 
2016; A. Zulawski, Every language has an asset, „Bulletin”, Summer 2012, National Re-
source Centre for Supplementary Education, strona internetowa: Supplementaryeduca-
tion.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/nrcsebulletin-21-EveryLanguageIsAnAssetar-
ticle.pdf, dostęp 16 V 2016.

Edyta Nowosielska

6. Liczba uczniów zdających egzaminy GCSE, AS oraz A-Level 
z języka polskiego w latach 2002–2015

Źródło: Opracowanie własne na podst.: A. Podhorodecka, Sytuacja polskich szkół sobotnich 
w Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Naukowe PUNO”, Londyn, 2015, seria 3, nr 3, s. 70
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do akcji włączyły się polskie i brytyjskie uniwersytety, pisano apele do  lokalnych 
parlamentarzystów, doprowadzono nawet do debaty w parlamencie brytyjskim22.

Akcja odbiła się także echem w naszych mediach23 opisujących działania pol-
skiej strony rządowej. Również w  mediach brytyjskich został poruszony ten te-
mat, choć nie były to mocno słyszalne głosy24. W końcu, po ponadrocznej akcji, 
w kwietniu 2016 roku została wydana oficjalna decyzja przywracająca język pol-
ski do kanonu języków oferowanych na egzaminach A-Level w Wielkiej Brytanii. 
Przyczyniło się do  tego zapewne wydarzenie bez precedensu, jakim była wizyta 
ministra do spraw szkolnictwa Nicka Gibba w polskiej szkole sobotniej Wimble-
don-Putney. Wizyta potwierdziła znakomity poziom polskich szkół sobotnich i ich 
przygotowanie do kształcenia językowego i kulturowego. Potwierdziła wagę istnie-
nia egzaminów i pokazała, iż dzieci uczęszczające do szkół sobotnich wykazują się 
nieprzeciętnymi walorami pożądanymi w każdym społeczeństwie, jak etos pracy, 
wielojęzyczność czy zaangażowanie społeczne25.

FENOMEN DZIECI TRZECIEJ KULTURY

W ostatnim czasie globalizacja przyczyniła się do powstania nowego fenome-
nu. Fala rodzących się dzieci polskich migrantów, będąca skutkiem otwar-

cia rynków pracy przez niektóre kraje Unii Europejskiej, już zyskała nazwę „dzieci 
trzeciej kultury” (third culture kid, TCK). Termin ten, utworzony w latach 50. ubie-
głego wieku, odnosił się głównie do potomstwa ambasadorów, urzędników pań-
stwowych, przedsiębiorców, wojskowych, misjonarzy i  uchodźców. Obecnie zo-
stał rozszerzony na potomków większości migrantów ekonomicznych, szukających 
lepszego życia i godnych warunków w innych krajach26.

22 Zapis debaty parlamentarnej: Is there a future for Poles in the UK, 24 III 2015. Pełny tekst 
znajduje się na  stronie internetowej: Publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmhan-
srd/cm150324/debtext/150324-0004.htm#15032473000009, dostęp 16 V 2016. 

23 J. Suchecka, Brytyjczycy chcą się pozbyć polskiego z ich matury. Kluzik-Rostkowska pisze 
do brytyjskiej minister edukacji, „Gazeta Wyborcza”, 24 III 2015, strona internetowa: Wy-
borcza.pl/1,76842,17653070,Brytyjczycy_chca_sie_pozbyc_polskiego_z_ich_matury_.
html, dostęp 16 V 2016.

24 W. Stewart, Ministers call on exam boards to save minority language qualifications, „Tes”, 
25 III 2015, strona internetowa: Tes.com/news/school-news/breaking-news/ministers-
call-exam-boards-save-minority-language-qualifications, dostęp 16 V 2016; Vital mod-
ern languages could be lost, warns Labour, 26 III 2015, „BBC News”, strona internetowa: 
Bbc.co.uk/news/education-32056478, dostęp 16 V 2016.

25 Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. M. Skłodowskiej-Curie, Putney-Wimbledon, strona inter-
netowa: Flickr.com/photos/polishschoolputney/sets/72157663391751540, dostęp 16 V 2016.

26 Termin stworzony przez parę antropologów Johna i  Ruth Useem, opisujących dzie-
ci obywateli amerykańskich mieszkających poza granicami Stanów Zjednoczonych; np. 
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Fenomen ten pozostawał jeszcze do  niedawna niezauważany lub pomijany 
w Polsce27. Polskie spojrzenie na zjawisko dzieci emigrantów, jak i imigrantów było 
dość wąskie – myślano o  nich głównie jako o  ofiarach wojen lub migracji eko-
nomicznych spowodowanych biedą w krajach pochodzenia. Dopiero w ostatnich 
latach termin ten zaczął funkcjonować w  szerszym kontekście, a  zainteresowa-
nie socjologów, psychologów i antropologów fenomenem dziecka trzeciej kultury, 
dziecka wędrujących rodziców, wyraźnie się zwiększyło.

Dziecko trzeciej kultury to osoba, która wychowuje się w kraju innym niż kraj 
jej rodziców. Czasami, ze względu na pracę rodziców, zmienia miejsce swego za-
mieszkania. Dziecko siłą rzeczy wytwarza związki nie tylko z kulturą kraju, w któ-
rym żyje, lecz także z kulturą kraju swoich rodziców. Nie posiada natomiast pew-
nej wyłączności kulturowej. W przypadku takiego dziecka można mówić o swoistej 
amalgamacji kulturowej – nie należy już bowiem wyłącznie do jednej z kultur, ale 
jednocześnie do dwóch lub trzech w przypadku pochodzenia z tzw. mieszanej ro-
dziny, jeśli żadne z rodziców nie jest obywatelem kraju, w którym mieszkają.

W 2013 roku w  Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświę-
cona temu problemowi pt. „Moim domem jest samolot – dzieci trzeciej kultury”. 
W jej trakcie na problemy dzieci migrantów w życiu dorosłym zwróciła uwagę Ha-
lina Grzymała-Moszczyńska:

Wielu osobom wydaje się, że to atrakcyjne być dzieckiem trzeciej kultury, być na pięciu 
kontynentach świata, znać kilka języków. Te dzieci jako dorośli mają problem z tożsamo-
ścią i odpowiedzią na rutynowe pytanie: skąd jesteś28.

Zdaniem badaczki, dzieci trzeciej kultury często cierpią na  tzw. fatamorganę 
kotwicy – zjawisko polegające na poczuciu straty i nieprzynależności do jednego 
miejsca, konieczności odnalezienia go; dążeniu do wyjazdu do innego kraju, na-
wet jeśli pojawia się szansa zamieszkania gdzieś na stałe. Same dzieci trzeciej kul-
tury zaczynają się utożsamiać z tym terminem – z pomocą wirtualnej komunikacji 
i portali społecznościowych wiele z nich odkrywa, iż socjologowie przyporządko-
wali je do konkretnej grupy. Widzą, że coś je łączy, i czują, że jednak przynależą 
do jakiejś kategorii, mają swoje miejsce w społeczeństwie.

J. Useem, R. Useem, J. Donoghue, Men in the middle of the third culture. The roles of 
American and non-western people in cross-cultural administration, „Human Organiza-
tion”, 1963, nr 22 (3), s. 169–179.

27 A. Trąbka, Pomiędzy światami, strona internetowa: Dwujezycznosc.info/?q=pl/pomi-
%C4%99dzy-%C5%9Bwiatami, dostęp 16 V 2016.

28 Strona internetowa: Naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395725,o-dzieciach-trzeciej-
kultury--na-konferencji-w-krakowie.html, dostęp 16 V 2016.
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Wydaje się jednak, iż negatywne strony bycia TCK przeważone zostają przez 
wyraźne zalety takiego stanu. Bycie dzieckiem trzeciej kultury to ogromna szansa. 
Dzieci te są niezwykle kreatywne, znakomicie radzą sobie w sytuacjach wymagają-
cych znajomości kultur, dyplomacji. Posługują się w naturalny sposób dwoma lub 
kilkoma językami, mają przyjaciół na całym świecie.

Najmłodsi migranci dobrze radzą sobie w obu kulturach. I w Polsce, i w Wiel-
kiej Brytanii czują się jak u siebie w domu. Pobierają z obu kultur to, co najważ-
niejsze dla nich i  ich rodziców. Stwarzają wokół siebie świat będący w  pewnym 
sensie amalgamatem kulturowym. Ubierają choinkę tuż przed świętami, jedzą kar-
pia w Wigilię i indyka w Boże Narodzenie, z wprawą używają ponglish, niektórzy 
uczęszczają do polskich szkół, aby pogłębiać swoją wiedzę o języku, inni używają 
polskiego tylko w kraju na wakacjach i podczas wirtualnych rozmów z przyjaciół-
mi pozostawionymi w Polsce. To, kim się staną – Polakami, Brytyjczykami, Euro-
pejczykami – zależy od wielu czynników. Pewne jest, iż dorastając, zaczną zadawać 
sobie trudne pytania o swoje korzenie, tożsamość, którą będą starały się odnaleźć 
lub potwierdzić. Może to się objawiać fascynacją kulturą przodków, chęcią pogłę-
bienia wiedzy o kraju, z którego pochodzą ich rodzice. Niewątpliwie część z nich 
wróci do Polski, by tam budować swoją przyszłość, ale zdecydowana większość po-
zostanie tu, w Wielkiej Brytanii, aby w tym miejscu żyć i pracować. Dorosłe dzieci 
trzeciej kultury są idealnymi kandydatami na dyplomatów, doradców czy pracow-
ników międzynarodowej korporacji: znając wiele kultur i kilka języków, doskonale 
odnajdują się w zagranicznej placówce danej firmy. Wydają się być także natural-
nymi kandydatami na badaczy specjalizujących się w Polsce i Europie Środkowej 
na brytyjskich uczelniach wyższych. Są szansą dla nas wszystkich, gdyż dzisiejsze 
dzieci polskich migrantów są jutrzejszymi ambasadorami Polski.

Dzieci polskich emigrantów już dzisiaj są cenionymi uczniami w  brytyjskich 
szkołach podstawowych i średnich. W mediach bardzo często można znaleźć po-
chwałę polskiego etosu pracy, zdolności dzieci i ich pozytywnego wpływu na bry-
tyjski pejzaż edukacyjny.

Przykładów jest wiele, np. „The Telegraph” podaje:

Polish children boosting standards among English pupils, study suggest. The influx of 
Polish children into schools in the UK has helped lift their British-born classmates’ grades 
despite language difficulties, an economic study suggests (Polskie dzieci podwyższają stan-
dardy wśród angielskich uczniów – sugerują badania. Napływ polskich dzieci do szkół 
w Wielkiej Brytanii pomógł podnieść oceny ich brytyjskich kolegów mimo trudności języ-
kowych, sugerują badania ekonomiczne)29.

29 J. Bingham, Polish children boosting standards among English pupils, study suggests, „The 
Telegraph”, 22 V 2012, strona internetowa: telegraph.co.uk/news/uknews/immigra-
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Podobnie „The Daily Mail”:

Influx of Polish children into schools has ‘helped improve British pupils’ grades’. Study 
suggests children from the Eastern European country help boost standards in mathe-
matics. Could be due to better ‘work ethic’ of their parents. Eastern European parents 
have complained British schools do not challenge their children (Napływ polskich dzie-
ci w szkołach „pomógł brytyjskim uczniom podnieść oceny”. Badania sugerują, iż dzieci 
z krajów Europy Wschodniej pomagają podnieść standardy w matematyce. Może to wy-
nikać z lepszej „etyki pracy” swoich rodziców. Wschodnioeuropejscy rodzice narzekają, iż 
brytyjskie szkoły nie stanowią wyzwania dla ich dzieci)30.

I jeszcze raz „The Telegraph”:

Poland is leading the way for England’s schools, Education Secretary says. Bristol Uni-
versity found that schools with large numbers of children from immigrant families per-
form better than those with a mainly white British intake (Polska pokazuje drogę angiel-
skim szkołom, mówi sekretarz ds. edukacji. […] Uniwersytet w Bristolu odkrył, iż szkoły 
w dużą ilością dzieci z imigranckich rodzin radzą sobie lepiej niż ci, którzy mają typowo 
brytyjskie pochodzenie)31.

Dzieci polskich migrantów są dziećmi trzeciej kultury. Są już ich dziesiątki, jeśli 
nie setki tysięcy. Wydaje się, iż fenomen ten – będący niezwykłym zjawiskiem kul-
turowym – coraz częściej jest spotykany w dzisiejszym świecie i chociażby z tego 
powodu godny poważniejszych badań.

STUDIA POLSKIE NA BRYTYJSKICH UNIWERSYTETACH

Zainteresowanie językiem polskim i  Polską znacząco wzrasta. Oprócz dzieci 
polskiego pochodzenia w kręgu zainteresowań są osoby mające partnerów Po-

laków. Dla nich chcą poznawać kulturę Polski i uczyć się języka. Odwiedzają ojczy-
znę swoich bliskich, zacieśniając więzy między krajami. Następną, ciągle rosnącą 
grupą zainteresowaną językiem polskim, są osoby zmotywowane zawodowo. Co-
raz mocniejsze powiązania gospodarcze, zakładanie filii firm w Polsce wymagają 

tion/9280815/Polish-children-boosting-standards-among-English-pupils-study-sug-
gests.html, dostęp 16 V 2016.

30 J. McGinnes, Influx of Polish children into schools has ‘helped improve British pupils’ 
grades’, 22 V 2012, strona internetowa: Dailymail.co.uk/news/article-2147976/Influx-
Polish-children-schools-helped-improve-British-pupils-grades.html, dostęp 16 V 2016.

31 S. Swinford, Poland is leading the way for England’s schools, Education Secretary says, 
„The Telegraph”, 19 I 2015, strona internetowa: Telegraph.co.uk/education/education-
news/11355797/Poland-is-leading-the-way-for-Englands-schools-Education-Secretary-
says.html, dostęp 16 V 2016.
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znajomości języka. Niektórzy planują założenie tam własnego biznesu. Inni, miesz-
kający w Wielkiej Brytanii, pracują z Polakami lub są ich przełożonymi i chcą bli-
żej poznać język współpracowników. Coraz silniejsza popularność języka polskie-
go przyciąga również większą grupę entuzjastów pragnących zmierzyć się z  tym 
„najtrudniejszym językiem świata”. Powstała w 2000 roku szkoła językowa Polword 
była pierwszą i jedyną prywatną szkołą języka polskiego w Londynie. Dzisiaj ist-
nieje kilka, niektóre już nawet upadły, a duże korporacje, takie jak firma języko-
wa Cactus czy City Lit już dawno wprowadziły język polski do swojego portfolio. 
Na portalu Gumtree można znaleźć dziesiątki osób oferujących naukę języka 
polskiego. Szkoły, prywatni nauczyciele, różnego rodzaju kursy rosną jak grzyby 
po deszczu, a głównym tego powodem jest to, że prywatne instytucje rozpoznały 
potrzebę wprowadzenia kursów języka polskiego i po prostu zareagowały adekwat-
nie na szybko zmieniające się wymagania i potrzeby rynku.

Wydaje się, iż jest to wręcz idealna sytuacja dla polskiej diaspory i jej przyszło-
ści. Pojawia się jednak w  tym miejscu pytanie: jeśli jest tak dobrze, to dlaczego 
jest tak źle? Dotyczy ono brytyjskich uniwersytetów i ich oceny oraz odpowiedzi 
na obecną sytuację. Sposobu, w jaki zamierzają wykorzystać potencjalną okazję – 
masy polskojęzycznych studentów tworzących potężne zaplecze naukowe i najlep-
szą, jaką można sobie wymarzyć, armię ambasadorów Polski.

Uniwersytety wydają się nie zauważać okazji pukającej do ich drzwi. Ta swoista 
– jeśli można użyć tutaj tego słowa – „popularność” języka polskiego, nie przekłada 
się na ofertę uczelni wyższych, liczby i rodzaju kursów oferowanych przez uniwer-
sytety. Kierunki związane z językiem polskim nie są oblegane i brak jest na nich list 
oczekujących.

Gdzie tkwi błąd? Czy naprawdę studia polskie są kierunkiem niewartym in-
westowania, czy po  prostu uniwersytety nie zauważają tej fantastycznej szansy 
na stworzenie nowych kierunków działania i wykorzystania możliwości młodych 
dzieci trzeciej kultury? Może ciągle jeszcze niski status języka jest przeszkodą, któ-
ra zniechęca uczelnie do podejmowania nowych wyzwań związanych z językiem 
polskim? Może się to oczywiście wiązać również z ogólnym trendem zmniejszania 
się zainteresowania studiami językowymi na uniwersytetach, a może winą powin-
no się obarczyć zły marketing lub brak wizji dyrektorów uczelni?

We wrześniu 2015 roku została przeprowadzona ankieta na  uniwersytetach, 
które oferują naukę języka polskiego i/lub kultury Polski w postaci osobnego kie-
runku, jakim są studia polskie, lub które prowadzą kursy języka polskiego. Dane 
zostały zaktualizowane w maju 2016 roku32. Wyniki ankiety wykonanej latem ubie-

32 Zaktualizowane dane dotyczą uniwersytetów w Cambridge, Glasgow, Oxford, Manches-
ter, Salford, Sheffield i SSESS UCL.
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głego roku pokazują33, iż pozornie niewiele się zmieniło na brytyjskich uczelniach. 
Na większości z nich istniejące kierunki, niestety, nie są zatłoczone i choć można 
zanotować względnie stałą liczbę studentów, nie są to liczby, które w jakikolwiek 
sposób obrazowałyby wzmożone zainteresowanie językiem polskim (il. 7).

Warto jednak wspomnieć, że w ostatnich latach kilka uczelni wyższych, takich 
jak uniwersytety w Bath, Belfaście, Dandee, Kings College czy Leicester, wprowa-
dziło niekierunkowe kursy polskiego. Są to szkolenia wieczorowe bądź, tak jak 
na  uczelni w  Bath, tak zwane uniwersyteckie – uczęszczają na  nie, oprócz osób 
spoza uczelni, także doktoranci.

Na innych uniwersytetach, chociaż nie istnieją tam typowe studia polskie, stwo-
rzono kierunki oferujące język polski, jak na Cardiff University, lub studia magi-
sterskie, kierunek translatorski na Westminster University.

Wiele uniwersytetów posiada specjalistyczne kierunki, studia polskie, które są 
mniej lub bardziej efektywnie rozwijane. Uniwersytet w  Oxfordzie prowadzi licz-
ne opcje studiów licencjackich i magisterskich, aczkolwiek nie rozwija swojej oferty 
i w ciągu ostatnich kilku lat nie wprowadził żadnych nowych rozwiązań. W tym roku 
natomiast rozpoczyna swoją drugą fazę ustanowiony z rozmachem w 2012 roku Pro-
gramme on Modern Poland, promujący badania dotyczące Polski w Wielkiej Brytanii.

Podobnie jest na UCL School of Slavonic and East European Studies, gdzie – 
paradoksalnie – zauważa się nawet obniżenie liczby studentów i likwidację – miej-
my nadzieję, że tylko tymczasową – niektórych kursów (magisterskie, język polski 
z  elementami przekładu) z  różnych powodów. Prężnie działają natomiast studia 
polskie na Uniwersytecie w Manchesterze i w Salford, otwarte w 2005 roku, gdzie 
do bogatej już oferty studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich dołą-
czono nową opcję – kurs podstawowy języka polskiego dla użytkowników innego 
języka słowiańskiego. Studia cieszą się sporą popularnością i widać trend wzrostu 
zainteresowania. Można jedynie przyklasnąć uniwersytetowi Sheffield za pomysł 
stworzenia w 2014 roku translatorskich studiów licencjackich z językiem polskim 
(jeden z  ich głównych komponentów). Podobna sytuacja jest na  Uniwersytecie 
w Glasgow, gdzie w ciągu ostatnich paru lat imponująca wręcz oferta kursów zosta-
ła rozszerzona o dwa dodatkowe: dwa stopnie Advanced Translation and Language 
Study oferowane w ramach studiów magisterskich Translation Studies oraz Begin-
ners i Intermediate Polish for Social Scientists. Szybko rozwijają się studia polskie 
będące pilotażowym programem na Uniwersytecie Cambridge. Studia polskie ist-
niały tam do 2001 roku i zostały wznowione w 2014. Wchodzą w skład Katedry Sla-
wistyki i obecnie są jej najbardziej prężnym kierunkiem.

33 Nie wszystkie uniwersytety odpowiedziały na ankietę lub odpowiedziały niewystarczają-
co szczegółowo, więc należy te dane traktować jako niefinalne.
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Spoglądając na mapę językową Wielkiej Brytanii na poziomie uniwersyteckim, 
można zauważyć lekki powiew. Otwierane są nowe kursy i kierunki. Wygląda na to, 
iż uniwersytety, świadome przecież faktu, iż studia językowe cieszą się obecnie 
mniejszą popularnością, zaczynają zauważać potencjał języka polskiego. Niestety, 
nie jest to ani przejaw skorelowanej polityki językowej uniwersytetów, ani zdecy-
dowane i ukierunkowane w wyraźny sposób inicjatywy. Uniwersytety borykają się 
z licznymi problemami: zmniejszającą się popularnością języków, kłopotami finan-
sowymi, nieskutecznym marketingiem i nieumiejętną sprzedażą swojej oferty stu-
diów. Nauczyciele akademiccy skarżą się na brak bodźców, zwłaszcza finansowych, 
czasem również brak im energii do tworzenia nowych planów i wcielania ich w ży-
cie bez mocnego poparcia swojej uczelni.

Dzieci polskiego pochodzenia, dzieci trzeciej kultury, dwu- lub kilkujęzycz-
ne, dobrze wykształcone, obyte i świetnie egzystujące w wielokulturowym świecie 
mogą stać się szansą tak dla uczelni, jak i dla obu krajów na lepsze zrozumienie, 
rozwój, możliwość zapewnienia przyszłości swoim obywatelom, rozszerzenie wa-
chlarza możliwości dla studentów, nowe rynki zbytu, kontakty międzynarodowe. 
Młodzi ludzie są znakomitymi kandydatami na  ambasadorów Polski w  Wielkiej 
Brytanii i można tę możliwość w jak najlepszy sposób zagospodarować. Pierwsza 
fala pokoleniowa Polaków urodzonych w  2004 roku w  Wielkiej Brytanii już za-
częła się uczyć w szkole średniej. Uniwersytety powinny popatrzeć w przyszłość, 
przyspieszyć: mają jedynie siedem lat na stworzenie tak przyszłym studentom, jak 
i sobie nowych możliwości na jak najbardziej efektywne zagospodarowanie poten-
cjału, którego nie powinno się zaprzepaścić.
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AN ACCOUNT OF THE STATE 
OF THE POLISH LANGUAGE IN GREAT BRITAIN 

FROM THE ACCESSION OF POLAND 
TO THE EUROPEAN UNION (2004–2016)

Summary

The Polish language is officially the most commonly used language in the UK, after Eng-
lish. What are the principal reasons behind this phenomenon and should it be seen as 

a new kind of crisis in the UK, or rather as an opportunity? Do young Polish children born 
in the UK really belong to the Third Culture Child generation?

The main objective of the article is an analysis of the state of the Polish language in the UK 
since 2004, i.e. from the Polish entry into the European Union until today. I intend to use 
both well-established and newly introduced language strategies to look into the discourse of 
British language politics. Can the teaching of the Polish language be seen in terms of a po-
litical debate, especially in light of recently undertaken decisions regarding the teaching of 
languages? How do we understand conflicting signals, such as the recent attempt to discon-
tinue Polish A-Level examinations despite the increased presence and popularity of Polish 
language in primary and secondary schools? Also, how does this translate into the creation 
and development of Polish Studies at British universities in the UK?

What is the image of today’s young Polish migration – woven into a dynamic social, po-
litical and cultural landscape – in the context of language education? How can the oppor-
tunity of the existence of cultural mediators in the Europe of the future be effectively used?

Keywords: Polish diaspora in the UK; Polish language; Polish Saturday Schools; Poland’s 
entry into the EU; Third Culture Kid/Child

OPIS STANU JĘZYKA POLSKIEGO W WIELKIEJ BRYTANII…
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INSTRUMENTY I DOŚWIADCZENIA 
SZWAJCARSKIEGO SYSTEMU 

DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

WPROWADZENIE

W dyskusjach o demokracji szwajcarskiej często są podawane argumenty ma-
jące wskazywać jej dysfunkcjonalność, zazwyczaj dwa główne:

– polityką powinny zajmować się osoby kompetentne;
– demokracja bezpośrednia wydłuża proces podejmowania decyzji.

Podane powody nie wydają się jednak przekonujące. Wskazują na to chociaż-
by badania informujące o tym, że poziom kompetencji wyborców nie ma istotnego 
znaczenia dla wyniku referendów1. Przyznając natomiast rację twierdzącym, że de-
mokracja bezpośrednia wydłuża proces podejmowania decyzji, wskazać należy, że 
nie wszystko, co przeprowadzone pośpiesznie, jest dobre – często niezwykle istotne 
jest dogłębne przedyskutowanie danego tematu.

Demokracja bezpośrednia daje obywatelom możliwość poruszania takich kwe-
stii i decydowania w sprawach, które w innych warunkach nigdy nie znalazłyby się 
w agendzie politycznej władzy. Służą temu głównie dwa instrumenty spośród kil-
ku przeanalizowanych w tym artykule: inicjatywa ludowa oraz referendum. Pierw-

1 W. Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen – Prozesse – Perspektiven, Bern – Stutt-
gart – Wien, 2012, s. 147–148.
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szy instrument ma charakter „innowacyjny”, ale jego skuteczność jest niska. Refe-
rendum natomiast jest narzędziem kontroli, kształtowania ustroju i wyrazem woli 
społeczeństwa.

GENEZA I EWOLUCJA SZWAJCARSKIEGO 
SYSTEMU DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

W skład struktury politycznej Szwajcarii wchodzą instytucje państwowe, or-
gany władzy i wszystkie siły, w tym elektorat, które partycypują w wypra-

cowaniu i realizowaniu decyzji politycznych. Taki system jest odzwierciedleniem 
systemu społecznego narodu, którego istnienie polega na  wyrażaniu swojej woli 
politycznej2. Wspólna dla wszystkich mieszkańców tego kraju tożsamość narodo-
wa jest tożsamością polityczną, natomiast instytucje polityczne i społeczne, które 
powstały i rozwinęły się z myśli Szwajcarów, zostały utworzone dla podtrzymywa-
nia tej tożsamości. Struktura polityczna państwa jest trójpoziomowa, a  jej cechy 
szczególne mają historyczne korzenie.

Również źródła każdej płaszczyzny tego systemu politycznego (gmina, kanton, 
federacja) odnajdujemy w  historii kraju. Podstawą są z  pewnością gminy, które 
były na początku uniami właścicieli gruntów i gospodarstw, a tworzono je w celu 
wspólnego rozwiązywania spraw dotyczących posiadania ziemi.

Drugim szczeblem systemu politycznego Szwajcarii, o szczególnej dla niego wa-
dze, jest kanton, który składa się z gmin połączonych w dystrykty3. W czasach pak-
tu z 1291 roku, według historyka Stanisława Grodziskiego, to właśnie wolne gminy 
chłopskie były nazywane kantonami4.

Dzięki instrumentom ustroju demokratycznego obywatele Szwajcarii mogli i na-
dal mogą wpływać na procesy decyzyjne i organy władzy. W rękach społecznych są 
narzędzia umożliwiające kształtowanie prawodawstwa ustrojowego na wszystkich 
szczeblach federacji. Są to: referendum, inicjatywa ludowa, wiec ludowy, konsultacja 
ludowa oraz odbywające się w niektórych częściach kraju zgromadzenia ludowe5.

Ewa Myślak wskazuje dwa czynniki jako źródła i  inspiracje kształtowania się 
szwajcarskiej demokracji bezpośredniej na poziomie federacji: idee rewolucji fran-
cuskiej oraz szwajcarską kulturę zgromadzeń ludowych6. Rewolucja francuska 

2 H. Kriesi, Le système politique suisse, Paris, 1995, s. 6.
3 S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków, 1998, s. 159.
4 Daty podpisania przez kantony kolejnych paktów powodujących przyłączenie do Konfe-

deracji: 1332 r. – Lucerna, 1351 r. – Zurych, 1352 r. – Glarus i Zug, 1352 r. – Berno, 1482 
r. – Fryburg, Solura, 1501 r. – Bazylea i Szafuza, 1513 r. – Appenzel; Historisches Lexikon 
der Schweiz, strona internetowa: Hls-dhs-dss.ch, dostęp 26 V 2015.

5 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa, 2002, s. 38–41.
6 E. Myślak, System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków, 2014, s. 25–26.
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miała zasadniczy wpływ na demokratyzację Szwajcarii, natomiast doświadczenia 
gminnych form demokracji bezpośredniej przyczyniły się do ukształtowania de-
mokracji o charakterze referendalnym.

Demokracja bezpośrednia rozpowszechniła się, jak już wspomniano, najpierw 
na szczeblu kantonów, a później – federacji. Pierwszy etap rozwoju tej instytucji 
nastąpił w latach 30. XIX wieku i polegał na ostrożnym wprowadzaniu reform lu-
dowych, dokonywanych przez liberałów i pod silnym naciskiem chłopstwa, radyka-
łów i demokratów7. Nadal jednak dominowała zasada zwierzchnictwa parlamentu 
w systemie politycznym.

Drugi etap miał miejsce w połowie XIX wieku i związany był z wprowadzeniem 
dwóch różnych referendów: referendum fakultatywnego i obowiązkowego referen-
dum ustawodawczego w większości kantonów.

Trzeci etap to okres tuż po założeniu konfederacji. Szczególnie w latach 60. XIX 
wieku kolejne kantony domagały się odejścia od prawa weta do ustaw i wprowa-
dzenia referendów fakultatywnego i obowiązkowego oraz inicjatywy ludowej.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja na szczeblu federacji, gdzie rozwiązania praw-
ne gwarantowała konstytucja już w 1848 roku. Wówczas wprowadzono obligatoryj-
ne referendum konstytucyjne oraz inicjatywę ludową w sprawie całkowitej rewizji 
konstytucji. Rozszerzenie instytucji demokracji bezpośredniej nastąpiło w pełnej 
nowelizacji konstytucji w 1874 roku przez wprowadzenie referendum ustawodaw-
czego. W 1891 roku wprowadzono z kolei możliwość zgłaszania przez obywateli 
propozycji poprawek do konstytucji (przez inicjatywę ludową).

Kolejne zmiany rozszerzały stosowanie referendum obligatoryjnego o tak zwane 
przepisy pilne pozbawione podstawy konstytucyjnej – w 1949 roku oraz o członko-
stwo w organizacjach międzynarodowych – w 1977 roku.

Zakres stosowania referendum fakultatywnego został również rozszerzony – 
na przyjęcie traktatów międzynarodowych8.

INSTRUMENTY I PROCEDURY 
DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W SZWAJCARII

Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii realizowana jest – jak wyżej wspomnia-
no – za pomocą odpowiednich instrumentów. Głównymi są inicjatywa ludo-

wa oraz referendum9. Instytucje te działają na szczeblach lokalnych (tj. w kanto-
nach i gminach) oraz na płaszczyźnie federalnej (tab. 1).

7 Tamże, s. 27.
8 Tamże.
9 Por. M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa ludowa i  referendum w  Szwajcarii w  latach 

2000–2010, „Polityka i Społeczeństwo”, 2012, t. 9, s. 272–283.
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Dzięki ustawodawstwu konstytucyjnemu i  instrumentom demokracji bezpo-
średniej naród stał się prawdziwym suwerenem mającym głos w  każdej ważnej 
kwestii – od spraw na poziomie gminy po wypowiedzenie się na temat zmian kon-
stytucji federacyjnej. Kolektywny system władzy oraz duży wpływ grup interesów 
i  obywateli nie znajdują odpowiednika w  żadnym innym państwie10. Warto do-
dać, że instrumenty charakterystyczne dla demokracji bezpośredniej były w latach 
1848–2010 stosowane 570 razy11.

Nawet jeśli w  innych krajach istnieją systemy zbliżone do demokracji bezpo-
średniej, to jednak nie da się ich porównać z  systemem szwajcarskim z powodu 
jego specyfiki i rozbudowanej formy oddolnego podejmowania decyzji12.

Jak zatem zdefiniować sprawnie funkcjonujący system demokratyczny i jego in-
strumenty polegające na subsydiarności? W Szwajcarii praktycznie każda ustawa 
federalna i lokalna może być poddana pod referendum, które pozwala obywatelom 
zweryfikować decyzję parlamentu na szczeblu ogólnokrajowym i zmusić instytucje 
ustawodawcze do modyfikacji danego aktu. Stosowanie instrumentów demokracji 
bezpośredniej obejmuje wszystkie szczeble administracji publicznej, od władzy lo-
kalnej poczynając, na federalnej kończąc. Instrumenty te służą społecznej kontro-
li władzy przedstawicielskiej, ale muszą liczyć się z nią także rządzący i elity poli-
tyczne. Pod głosowanie są poddawane różne problemy – o mniejszym i większym 
znaczeniu dla państwa. Wynika to z dużej swobody Szwajcarów, dzięki której każda 
sprawa polityczna może stać się przedmiotem inicjatywy ludowej. W takiej sytuacji 
rządzący nie obawiają się podnoszenia kwestii trudnych, które mogłyby okazać się 
barierą dla reelekcji, dlatego przestają zachowywać się konformistycznie.

10 S. Möckli, Das politische System der Schweiz verstehen, Altstätten, 2007, s. 21 n.
11 Dane pochodzą ze Statistik Schweiz (Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcar-

skiej w Neuchâtel), strona internetowa: Bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03/
blank/key/eidg__volksinitiativen.html, dostęp 10 VI 2014.

12 A. Kost, Direkte Demokratie, Wiesbaden, 2008, s. 105 n.
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Tabela 1. Instytucje demokracji bezpośredniej w Szwajcarii

Źródło: M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian 
helweckiej demokracji bezpośredniej, Poznań, 2012, s. 154

Federacja Kantony Gminy

referendum obligatoryjne referendum obligatoryjne referendum obligatoryjne

referendum fakultatywne referendum fakultatywne referendum fakultatywne

inicjatywa ludowa inicjatywa ludowa inicjatywa ludowa

projekt przeciwny zgromadzenie ludowe inicjatywa indywidualna

zgromadzenie lokalne
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Referendum to podstawowa, kształtowana przez stulecia instytucja demokracji 
bezpośredniej, umożliwiająca obywatelom decydowanie o sprawach publicznych. 
Największe zastosowanie znajduje na szczeblu gminy, a mniejsze – na szczeblu kan-
tonu oraz federacji. Referendum stanowi wiążącą dla władz wypowiedź społeczną, 
rodzącą skutki prawne w dziedzinie, której dotyczy13.

W Szwajcarii funkcjonują dwie postaci tego instrumentu: referendum obligato-
ryjne oraz referendum fakultatywne14. Zgodnie z art. 140 konstytucji, przedmiotem 
referendum obligatoryjnego są trzy grupy zagadnień:

– zmiana konstytucji federalnej;
– akcesja do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub do wspólnot ponadnarodowych;
– ustawy federalne uznane za pilne, które nie mają podstaw konstytucyjnych i których 

czas obowiązywania jest dłuższy niż jeden rok (wówczas w ciągu roku od przyjęcia ta-
kiej ustawy przez Zgromadzenie Federalne musi ona być przedłożona pod głosowanie).

W art. 140 pkt 2 konstytucji zawarto postanowienia dotyczące zastosowania re-
ferendum obligatoryjnego:

Narodowi przedstawia się pod głosowanie:
a) inicjatywy ludowe w sprawie całkowitej zmiany konstytucji federalnej;
b) inicjatywy ludowe w sprawie częściowej zmiany konstytucji federalnej w formie propo-

zycji o ogólnym charakterze, która została odrzucona przez Zgromadzenie Federalne;
c) pytanie, czy należy przeprowadzić całkowitą zmianę konstytucji federalnej w razie nie-

jednomyślności obu izb.

Naród i kantony wyrażają wolę w sprawach: zmiany konstytucji federalnej; przy-
stąpienia do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub do wspólnot ponadnaro-
dowych; ustaw federalnych uznanych za  pilne, których czas obowiązywania nie 
przekracza roku – ustawy te w ciągu roku od przyjęcia przez Zgromadzenie Fede-
ralne muszą być poddane pod głosowanie.

Natomiast tylko naród wyraża swoją wolę w odniesieniu do: inicjatyw ludowych 
w sprawie całkowitej zmiany konstytucji federalnej; inicjatyw ludowych w sprawie 
częściowej zmiany konstytucji federalnej w formie propozycji o ogólnym charakte-
rze, która została odrzucona przez Zgromadzenie Federalne, oraz pytania, czy na-
leży przeprowadzić całkowitą zmianę konstytucji federalnej w razie niejednomyśl-
ności obu izb.

Referendum fakultatywne, zwane również wetem ludowym, wprowadzono 
w 1874 roku. Zwołuje się je dla wyrażenia sprzeciwu wobec rozwiązań przyjętych 

13 T. Branecki, Szwajcarskie referendum „Stop minaretom” – podstawa prawna, wyniki i skut-
ki, „Athenaeum. Polskie studia politologiczne”, 2011, nr 32, s. 175.

14 B. Degen, Referendum, hasło w: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 10: Pro–Schafroth, 
red. M. Jorio, Basel, 2011, s. 166–168.
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w obowiązującym systemie prawa. Instytucja ta jest stosowana przeciwko uchwa-
lonemu aktowi prawnemu. Zgodnie z art. 141 konstytucji, za jego przeprowadze-
niem musi opowiedzieć się 50 000 osób lub co najmniej osiem kantonów. Wymaga-
na liczba podpisów pod wnioskiem o takie referendum musi być zebrana w okresie 
100 dni od  ogłoszenia (publikacji) w  „Bundesblatt” (dziennik federalny) tekstu 
aktu prawnego, będącego przedmiotem głosowania15.

Pod to głosowanie poddaje się: ustawy federalne; ustawy federalne uznane 
za pilne, których czas obowiązywania przekracza rok; uchwały federalne, których 
czas obowiązywania przekracza rok; umowy międzynarodowe. Te ostatnie są bez-
terminowe i nie przewiduje się ich wypowiedzenia. Przewiduje się natomiast przy-
stąpienie do organizacji międzynarodowych. Wprowadza się wielostronne ujedno-
licenie prawa. Zgodnie z konstytucją, Zgromadzenie Federalne może poddać pod 
głosowanie w  referendum fakultatywnym także inne umowy międzynarodowe. 
Według art. 142 konstytucji, projekty przedstawione pod głosowanie narodowi sta-
ją się obowiązujące wtedy, gdy opowie się za nimi większość głosujących16.

Referendum jest sztandarowym narzędziem demokracji bezpośredniej Szwaj-
carów17, świadczyć o tym może liczba tych przeprowadzanych – od 1848 roku od-
było się ich 364 (por. tab. 2).

15 N. Braun, Direct Democracy in Switzerland. Case Study, w: Direct Democracy. The Inter-
national IDEA Handbook, ed. V. Beramendi a.o., Stockholm, 2008, s. 28.

16 Por. S. Hug, Occurrence and Policy Consequences of Referendums, „Journal of Theoretical 
Politics”, 2004, vol. 16, s. 321–336.

17 Statistik Schweiz (Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej w Neuchâtel), stro-
na internetowa: Bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03/blank/key/eidg__volksi-
nitiativen.html, dostęp 10 VI 2014.
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Tabela 2. Referenda w Konfederacji Szwajcarskiej w latach 1840–2014

Okres
Łączna
liczba

głosowań

Referenda obligatoryjne Referenda fakultatywne

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

1840–1899 51 13 13 8 17

1900–1949 55 24 4 12 15

1950–1999 207 96 27 48 36

2000–2014 51 12 4 30 9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Center for Research on Direct Democracy, strona 
internetowa: C2d.ch/inner.php?table=country_information&sublinkname=country_infor-
mation&countrygeo=1&level=1&menuname=menu&continent=Europe, dostęp 22 X 2015
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Drugą formą jest inicjatywa ludowa, o której mowa w art. 138, 139 i 139b usta-
wy zasadniczej z 1999 roku. Ten instrument odgrywa istotną rolę w omawianym 
modelu demokracji bezpośredniej. Jego przedmiotem może stać się całkowita lub 
częściowa rewizja konstytucji federalnej. Zmiana ustawy zasadniczej może być za-
proponowana przez 100 000 obywateli uprawnionych do głosowania, którzy w cią-
gu 18 miesięcy zbiorą wymagane podpisy18.

Najogólniej mówiąc, inicjatywa ludowa polega na tym, że grupa 100 000 obywa-
teli uprawnionych do głosowania może wystąpić z żądaniem wprowadzenia popra-
wek konstytucyjnych, zaproponować nowe rozwiązania prawne oraz uchylić funk-
cjonujące.

Inicjatywa może dotyczyć zarówno rozwiązań szczegółowych, jak i tych natu-
ry ogólnej. Jeśli taka propozycja się pojawi, jest poddawana pod dyskusję na forum 
Rady Federalnej oraz Zgromadzenia Federalnego, które ustosunkowują się for-
malnie do proponowanych rozwiązań, czyli zgłaszają inne propozycje lub uszcze-
góławiają te przedstawione. Następnie wszystkie inicjatywy, łącznie z  kontrpro-
pozycjami, są poddawane pod osąd społeczeństwa i  poszczególnych kantonów 
w referendum. Inicjatywa ludowa uzyskuje akceptację wtedy, gdy opowie się za jej 
przyjęciem większość społeczeństwa i kantonów.

W szwajcarskim systemie politycznym wyróżnia się inicjatywę ludową mają-
cą na celu przyjęcie nowej konstytucji oraz wniesienie poprawek konstytucyjnych. 
Pierwszy rodzaj inicjatywy istnieje od 1848 roku, drugi zaś – od 1891. W 1977 roku 
w art. 138 konstytucji, dotyczącym inicjatywy ludowej w sprawie całkowitej zmiany 
konstytucji federalnej, przyjęto, że z inicjatywą może wystąpić co najmniej 100 000 
obywateli, o  czym już wspomniano. Ze względu na  rosnącą liczbę mieszkańców 
Szwajcarii, dyskutowane są obecnie propozycje, mające na celu zwiększenie dolnej 
granicy liczby obywateli, mogących wystąpić z inicjatywą.

W art. 139 konstytucji, dotyczącym częściowej zmiany konstytucji federalnej, po-
stanowiono, iż 100 000 uprawnionych do głosowania może żądać częściowej zmiany 
konstytucji federalnej. Inicjatywa ludowa w sprawie częściowej zmiany konstytucji 
może przybrać formę propozycji o charakterze ogólnym lub formę już gotowego pro-
jektu. Jeśli inicjatywa narusza jedność formy prawnej lub bezwzględnie obowiązujące 
postanowienia prawa międzynarodowego, to parlament może ją uznać za całkowicie 
lub częściowo nieważną. Jeśli natomiast parlament zgadza się z inicjatywą, to opraco-
wuje częściową zmianę konstytucji w duchu tej inicjatywy i przedstawia ją pod gło-
sowanie narodowi i kantonom. Jeśli jednak parlament nie zgadza się z inicjatywą, to 
przedstawia ją narodowi pod głosowanie. Naród wówczas rozstrzyga, czy inicjatywie 
należy nadać bieg. Jeśli rozstrzygnięcie jest pozytywne, to parlament przygotowu-

18 M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa ludowa i referendum…, s. 273.
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je odpowiedni projekt. Inicjatywa w formie opracowanego projektu jest poddawana 
pod głosowanie narodowi i kantonom. Parlament zaleca bądź przyjęcie, bądź odrzu-
cenie. Jeżeli zaleca odrzucenie, może przedstawić kontrpropozycję, nad którą naród 
i kantony głosują w tym samym czasie. Mogą w tym wypadku udzielić poparcia obu 
propozycjom lub wskazać tę z nich, którą chciałyby poprzeć, gdyby obie uzyskały po-
parcie. Jeśli jedna propozycja uzyskuje większość w głosowaniu ludowym, a druga 
więcej głosów kantonów, żadna z nich nie wchodzi w życie19.

W kantonach realizujących głosowanie przez zgromadzenie ogółu obywate-
li przedmiotem inicjatywy ludowej może być w zasadzie każdy projekt. Z wnio-
skiem o  podjęcie proponowanego rozwiązania może wystąpić każdy obywatel, 
który jest członkiem zgromadzenia. W kantonach, gdzie funkcjonują przedstawi-
cielskie organy uchwałodawcze, prawo wnoszenia inicjatywy ludowej przysługuje 
tylko określonej liczebnie grupie obywateli, a dotyczyć może jedynie spraw zastrze-
żonych do kompetencji głosowania powszechnego (wybór władz, budżet, ważniej-
sze wydatki, obsada personalna urzędów)20. Należy nadmienić, że jeżeli zgroma-
dzenie zaleca nieprzyjmowanie projektu, którego dotyczy inicjatywa ludowa, może 
przedstawić swój projekt przeciwny (counter-proposal) wobec projektu inicjatywy. 
W takim wypadku naród i kantony głosują jednocześnie nad inicjatywą oraz nad 
projektem sformułowanym przez zgromadzenie21.

Inicjatywa ludowa jest rzadziej stosowanym instrumentem demokracji niż refe-
rendum. Odwołano się do niej (do 2014 roku) 233 razy (por. tab. 3).

Zgromadzenie ludowe jest swoistym zebraniem uprawnionych obywateli, którzy 
gromadzą się na wolnym powietrzu na centralnym placu kantonu (Landsgeme-

indeplatz), aby debatować i decydować o najważniejszych kantonalnych kwestiach22. 
Przedmiotem każdego zgromadzenia ludowego są sprawy istotne dla mieszkańców. 
Każdy uczestnik ma możliwość zabrania głosu w debacie. Głosowanie odbywa się 
przez podniesienie ręki i każdorazowo traktowane jest jako referendum o charak-
terze obligatoryjnym. Jak podaje Bogusław Banaszak, istnieje możliwość przepro-
wadzenia głosowania tajnego lub ograniczenia przedmiotu zgromadzenia ludowe-
go tylko do wyboru określonych organów bądź głosowania nad jakąś sprawą bez 

19 Por. M. Leupold, M. Besson, Gefährden Volksinitiativen die „gute Ordnung” der Verfas-
sung?, „Leges”, 2011, nr 3, s. 389–407.

20 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Warszawa, 2007, s. 248–249.

21 M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa ludowa i referendum…, s. 274.
22 S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rze-

szów, 2009, s. 158.
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uprzedniej dyskusji23. Z powodów praktycznych Landsgemeinde zostało zniesione 
we wszystkich kantonach z wyjątkiem dwóch – Glarus i Appenzell Innerrhoden, 
gdzie nadal jest najwyższą instytucją polityczną na szczeblu kantonalnym.

W około 80% gmin funkcjonują także tzw. zgromadzenia obywateli (zgroma-
dzenie lokalne) – Gemeindeversammlung (znane też pod nazwą Einwohnerversam-
mlung). Spotykają się wówczas wszyscy zainteresowani uprawnieni do głosowania, 
aby podejmować decyzje w kwestiach najważniejszych dla swoich wspólnot lokal-
nych. Zgromadzenia w gminach są w istocie kopią kantonalnych Landsgemeinde, 
w przeciwieństwie do nich jednak organizowane kilka razy w roku24.

W skład zgromadzenia gminy wchodzą wszyscy uprawnieni do głosowania. Za-
leżnie od przyjętego w kantonie systemu organizacji zgromadzenie ma moc uchwa-
łodawczą lub jest zwoływane w  celu ustanowienia organu przedstawicielskiego 
mającego moc uchwałodawczą25. Do kompetencji zgromadzenia należy między in-
nymi uchwalanie budżetu gminy i zatwierdzanie jego wykonania. Istotnym zada-
niem jest uchwalanie podatków, wybór władz gminnych i nadzór nad ich działal-
nością oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności organów gminnych.

23 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne…, s. 301.
24 F. Helg, Die schweizerischen Landsgemeinden. Ihre staatsrechtliche Ausgestaltung in den 

Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden und Ob-
walden, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich – Basel – Genf, 2007, s. 17.

25 M. Matyja, System polityczny Szwajcarii. Federalizm i demokracja bezpośrednia, „Kul-
tura i  Historia”, 2009, t. 16, strona internetowa: Kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archi-
ves/1484, dostęp 25 VIII 2016.
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Tabela 3. Inicjatywa ludowa w Konfederacji Szwajcarskiej 
w latach 1840–2014

Okres
Łączna 
liczba

głosowań

Inicjatywa ludowa Projekt przeciwny

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

1840–1899 4 1 3 0 0

1900–1949 41 6 27 6 2

1950–1999 112 5 86 13 8

2000–2014 76 10 56 4 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Center for Research on Direct Democracy, strona 
internetowa: C2d.ch/inner.php?table=country_information&sublinkname=country_infor-
mation&countrygeo=1&level=1&menuname=menu&continent=Europe, dostęp 22 X 2015
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DOŚWIADCZENIA SZWAJCARSKIEJ 
DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

System demokracji bezpośredniej powoduje, że nowe ustawy uzyskują duże po-
parcie społeczne, a z drugiej strony osiągnięcie kompromisów politycznych ge-

neruje spowolnienie procesu decyzyjnego. Szwajcarska demokracja bezpośrednia 
ma bardzo bogate doświadczenia, jej instrumenty są bowiem stosowane powszech-
nie i często (por. tab. 4).

W latach 1840–2014 Szwajcarzy 562 razy korzystali z instrumentów demokracji 
bezpośredniej, 47% głosowań zakończyło się akceptacją proponowanych rozwią-
zań. Inicjatywa ludowa stosowana była 194 razy, jedynie w 22 inicjatywach społe-
czeństwo wypowiedziało się na „tak”.

Zakres i  częstotliwość sięgania po  ten instrument stawia inicjatywę ludową 
na drugim miejscu zaraz za referendum. Jest więc istotnym narzędziem, aczkol-
wiek w zestawieniu z głosowaniami referendalnymi wypada gorzej pod względem 
liczebności. Warto zaznaczyć, iż każda zaakceptowana inicjatywa kończy się de fac-
to głosowaniem w drodze referendum.

Sztandarowym narzędziem demokracji bezpośredniej w Szwajcarii jest jednak 
referendum. Świadczy o  tym liczba już przeprowadzonych. W latach 1840–2014 
(por. tab. 4) przeprowadzono łącznie 368 referendów, z czego 66% przyjęło propo-

Mirosław Matyja

Tabela 4. Stosowanie instytucji demokracji bezpośredniej 
w Szwajcarii w latach 1840–2014

Okres

G
ło

so
w

an
ia

 
og

ół
em

A
kc

ep
ta

cj
a

O
dr

zu
ce

ni
e Inicjatywy

ludowe
Referenda

obligatoryjne
Referenda

fakultatywne

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

wynik
na „tak”

wynik
na „nie”

1840–1899 55 22 33 1 3 13 13 8 17

1900–1949 88 42 46 6 27 24 4 12 15

1950–1999 298 149 149 5 86 96 27 48 36

2000–2014 121 52 69 10 56 12 4 30 9

Razem 562 265 297 22 172 145 48 98 77

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Center for Research on Direct Democracy, strona 
internetowa: C2d.ch/inner.php?table=country_information&sublinkname=country_infor-
mation&countrygeo=1&level=1&menuname=menu&continent=Europe, dostęp 22 X 2015
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nowane rozwiązania26. Przedmiot głosowania jest natomiast analogiczny do inicja-
tywy ludowej – to bardzo bogaty i szeroki zakres tematyczny (wykres 1).

Analizując dane z  wykresu 1, można sformułować wniosek, iż w  Szwajcarii 
prawie każda sprawa nurtująca obywateli może się stać przedmiotem głosowania 
powszechnego. W latach 1991–2011 wyborcy najczęściej wypowiadali się w  re-
ferendum na  temat polityki społecznej, stanowionego prawa oraz infrastruktury 
i środowiska, a zdecydowanie rzadziej w kwestiach finansowych. Podobną liczbę 
głosowań referendalnych przeprowadzono w sprawach związanych z polityką za-
graniczną, obronnością państwa i  gospodarczych. Najmniej uwagi w  analizowa-
nym okresie poświęcono sprawom edukacji, kultury oraz środków społecznego 
przekazu.

Przytoczyć tu wypada wyniki wybranych referendów. 17 lutego 1924 roku od-
było się fakultatywne referendum dotyczące poprawek w federalnym prawie ochro-
ny zatrudnienia – propozycja została odrzucona przez 57,6% głosujących27.

26 Statistik Schweiz (Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej w Neuchâtel), 
strona internetowa: Bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03/blank/key/eidg 
__volksinitiativen.html, dostęp 21 III 2015.

27 Tamże, strona internetowa: Bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03.html, do-
stęp 29 III 2015.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Data on Switzerland 2012, Departa-
ment ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej w Neuchâtel, 2012, s. 40

Wykres 1. Przedmiot federalnych głosowań powszechnych 
w Szwajcarii w latach 1991–2011
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W 1944 roku odbyło się referendum dotyczące nieuczciwej konkurencji. Spo-
łeczeństwo 19 października decydowało, czy należy zmienić to prawo – za takim 
rozwiązaniem opowiedziała się większość – 52,9% głosujących. Partycypacja wy-
niosła dokładnie 50,9% uprawnionych do głosowania28. W referendum przeprowa-
dzonym w 1994 roku wyborcy zostali zapytani, czy zatwierdzają nową ustawę fe-
deralną o zwalczaniu zjawiska nieuczciwej konkurencji. Większość opowiedziała 
się „za”.

Charakterystyczne dla Szwajcarii jest bardzo późne przyznanie kobietom fede-
ralnych praw wyborczych, stało się to dopiero w 1971 roku (mężczyźni uzyskali je 
w 1831). Zadecydowało o tym 65,7% uprawnionych do głosowania oraz 14 kanto-
nów i trzy półkantony29.

W latach 90. XX wieku przeprowadzono referendum dotyczące budżetu fede-
ralnego. Federalny pomysł na spożytkowanie środków mających zrównoważyć bu-
dżet uzyskał znaczne poparcie społeczeństwa (70,7%) oraz wszystkich kantonów. 
Głosowanie odbyło się 7 czerwca 1998 roku30.

W latach 80. XX wieku lawinowo wzrastała liczba uchodźców szukających azy-
lu w państwie helweckim. Udzielanie go doprowadziło do obciążenia funduszy i to 
zarówno na szczeblu kantonalnym, jak i federalnym. W 1985 roku parlament prze-
prowadził nowelizację prawa azylu, dzięki czemu proces decyzyjny przy rozpatry-
waniu wniosków o azyl i wydaleń został przyśpieszony, a w rezultacie zwiększona 
została jego skuteczność. Parlament starał się, aby nowelizacja stanowiła kompro-
mis między stanowiskami prawicy i lewicy. Znowelizowana ustawa nie odpowiada-
ła jednak ani organizacjom uchodźców, ani ugrupowaniom zielonych czy partiom 
lewicowym. Na skutek ich sprzeciwu 5 kwietnia 1987 roku przeprowadzono refe-
rendum, którego poparcie było wyrazem sprzeciwu wobec nowelizacji. Władza nie 
osiągnęła zamierzonego celu, a więc wyrażenia sprzeciwu. Zwolennicy nowelizacji 
okazali się zdecydowaną większością (stanowili 67,4%), która wpłynęła na ustawo-
dawstwo, popierając i zatwierdzając zmiany w prawie azylowym31.

W czerwcu 2005 roku przeprowadzono istotne referendum. Na karcie do gło-
sowania znajdowały się dwa pytania. Pierwsze dotyczyło realizacji umowy między 
Konfederacją Szwajcarską a  Unią Europejską w  sprawie przystąpienia Szwajcarii 
do  strefy Schengen. Drugie natomiast – legalizacji i  rejestracji związków homo-

28 Tamże.
29 Center for Research on Direct Democracy, strona internetowa: C2d.ch/inner.php?table-

=country_information&sublinkname=country_information&countrygeo=1&level=1&
menuname=menu&continent=Europe, dostęp 22 X 2015.

30 Tamże.
31 W. Linder, Schweizerische Demokratie…, s. 164–165.
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seksualnych. Obie idee zostały poparte przez społeczeństwo większością głosów 
(54,6% i 58%), frekwencja wyniosła ponad 56%. Skutkami tego poparcia są przy-
należność Szwajcarii do strefy Schengen i legalność związków homoseksualnych32.

W listopadzie 2014 roku elektorat szwajcarski przegłosował inicjatywę o nazwie 
„ratujmy nasze szwajcarskie złoto” na „nie”. Inicjatywa miała na celu zobligowanie 
Szwajcarskiego Banku Narodowego, aby ten utrzymywał aktywa w złocie w wyso-
kości 20% i aby wszystkie zasoby złota były zdeponowane w Szwajcarii.

W lutym 2016 roku elektorat wypowiedział się pozytywnie w referendum doty-
czącym rozbudowy tunelu Gotthard: chodziło o budowę równoległego – do istnie-
jącego już – tunelu drogowego.

Bardzo często w  referendach wymagających poparcia podwójnej większo-
ści zdarza się, że kantony i ogół głosujących obywateli federacji nie zgadzają się 
ze sobą. Polegająca na współpracy i zgodzie idea demokracji konsensualnej w ta-
kich sytuacjach zostaje podważona. Zdarzało się to już w  referendach w  latach: 
1970 (finanse federalne), 1983 (polityka energetyczna), 1994 (naturalizacja mło-
dych cudzoziemców). W tych głosowaniach aprobatę wyraziła większość federal-
nego ogółu obywateli, w kantonach natomiast większość okazała sprzeciw. Podob-
ny przypadek odnotowano przy głosowaniu w sprawie edukacji federalnej33.

Analizując doświadczenia w stosowaniu głównych instrumentów demokracji  
 bezpośredniej w  Konfederacji Szwajcarskiej, można wyciągnąć wniosek, iż 

są one bardzo ważnym instrumentem kształtowania wyników przez wolę narodu. 
Oba główne instrumenty objęte były, i nadal są, szerokim zakresem tematycznym 
głosowań. W porównaniu z  referendum inicjatywa ludowa ma o wiele mniejszą 
skuteczność, a Szwajcarzy sięgają po nią zdecydowanie rzadziej. Siłę referendum 
ukazują wyniki głosowań, które były wyrazem woli społeczeństwa. Można jednak 
stwierdzić, że często mniejszość wyraża swoją wolę, o czym świadczy frekwencja 
poszczególnych głosowań. W przybliżeniu średnia partycypacyjna w głosowaniach 
referendalnych, przy uwzględnieniu wyników od 1848 roku do dziś, oscyluje poni-
żej 40% uprawnionych do głosowania34.

Według Wojciecha Sokoła, ocena instytucji referendum jest ambiwalentna, po-
nieważ z jednej strony podkreśla się zalety zaangażowania dużej liczby obywateli 
w proces decyzyjny, a z drugiej strony w wyniku referendum następuje modyfika-
cja parlamentarnego procesu podejmowania decyzji politycznych. Modyfikacja ta 

32 Center for Research on Direct Democracy…
33 W. Linder, Schweizerische Demokratie…, s. 140 n.
34 Schweizerische Bundeskanzlei, Chronologie Abstimmungen, strona internetowa: Ad-

min.ch/ch/d//pore/va/vab_2_2_4_1.html, dostęp 29 III 2015.
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oznacza zwiększenie stopnia mechanizmu decyzyjnego i wydłużenie procedury de-
cyzyjnej oraz osłabienie pozycji parlamentu. Poza tym referenda, które w założeniu 
miały osłabiać rolę partii politycznych, są w stanie ją wzmacniać, ponieważ to wła-
śnie one są inicjatorkami przeprowadzenia referendum35.

PROBLEM FUNKCJONALNOŚCI I DYSFUNKCJONALNOŚCI 
DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W SZWAJCARII

Uczestnictwo obywateli we  władzy jest podstawą demokracji bezpośredniej, 
a głosująca ludność nosi miano suwerena. Określając suwerena w ten sposób, 

trzeba pamiętać, że chodzi o  większość, czyli ponad 50%. To właśnie większość 
decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu ustawy. Co ciekawe, większość ta obejmuje 
obywateli uprawnionych do głosowania, a nie populację krajową. Atut głosowania 
posiada około 60% wszystkich mieszkańców36. Jak już wspomniano, średnia fre-
kwencyjna utrzymuje się w granicach 40%, co stanowi około jednej czwartej popu-
lacji, czyli niemal 2 000 000 obywateli. Większość wymagana do przyjęcia jakiejś 
kwestii przez referendum stanowi ponad 1 000 000 obywateli, czyli 12–13% po-
pulacji. Tyle osób odrzuca lub aprobuje propozycje wysuwane przez organy wła-
dzy, autorów inicjatyw oraz decyduje o kwestiach najwyższej wagi. Pułap procento-
wy decydujących to 12–18% Szwajcarów. Szczególny wzrost tej liczby zanotowano 
w latach 70. XX wieku, a spowodowany był przyznaniem kobietom praw wybor-
czych w 1971 roku. Jak wynika z moich obliczeń, w tamtych latach liczba głosują-
cych wzrosła z 5–14% do 12–18%. Z tych wszystkich wyliczeń widać, że decydującą 
większość głosujących stanowi mniejszość obywateli. Pojawia się problem identy-
fikacji poglądów głosujących z pozostałą częścią społeczeństwa, które nie uczest-
niczy w głosowaniu.

Mając świadomość liczebnej siły decydujących, można wysnuć także wniosek, 
iż w tym przypadku wystarczającym wyrazicielem woli narodu byłby sam parla-
ment. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, iż bez względu na  stopień partycypa-
cji obywateli w bezpośrednich rządach, jest to zawsze najwłaściwszy sposób legi-
tymizacji. Wola narodu wyraża się przez tych, którzy tego chcą, niegłosujący nie 
mają zakazu uczestnictwa w referendach. Należy brać pod uwagę także fakt „ta-
sowania się” obywateli w zależności od przedmiotu głosowania. Zjawisko to pole-
ga na tym, że na przykład podczas jednego referendum głosuje pewna grupa spo-
łeczeństwa, w innym zaś biorą udział wcześniej niegłosujący. Z pewnością prawie 

35 W. Sokół, Demokracja bezpośrednia, w: Polityka – ustrój – idee. Leksykon politologiczny, 
red. M. Chmaj, W. Sokół, Lublin, 1999, s. 70.

36 W. Linder, Schweizerische Demokratie…, s. 145.
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każdy uprawniony do głosowania Szwajcar miał okazję „wyrażać wolę narodu” po-
przez instrumenty demokracji bezpośredniej. Mimo niskiego odsetka głosujących 
i zarzutu dyktatury większości, będącej w istocie mniejszością, to dalej naród, a nie 
poszczególne organy władzy są głównym podmiotem nadającym kształt prawo-
dawstwu ustrojowemu w Konfederacji Szwajcarskiej. Należy zwrócić uwagę na to, 
że mimo bezwzględnej mniejszości decydującej w pojedynczych głosowaniach, za-
leżnie od przedmiotu i wagi referendum, ludzie stanowiący ten odsetek zmieniali 
się przez lata.

Wolf Linder wskazuje, iż 30% głosujących to obywatele świadomi swoich obo-
wiązków obywatelskich, regularnie głosujący. Około 20% to tzw. abstynenci, któ-
rzy nigdy nie głosowali z różnych przyczyn. Najliczniejsza jest jednak grupa trze-
cia, stanowiąca blisko 50% wyborców. Jak określa Linder, są to głosujący od czasu 
do czasu, a więc à la carte – ich partycypacja zależna jest od przedmiotu głosowa-
nia37.

W zasadzie każda kwestia poddawana pod głosowanie może być przyczyną 
zmian agendy politycznej. Często te kłopotliwe kwestie są z  niej usuwane przez 
organy władzy, ma to pomóc w uniknięciu sprzeciwu społeczeństwa i pozyskaniu 
elektoratu. Z drugiej strony jednak, demokracja bezpośrednia daje obywatelom 
możliwość poruszania kwestii i decydowania w sprawach, które nigdy nie znalazły-
by się w agendzie politycznej władzy. Służą temu głównie dwa analizowane instru-
menty: referendum i inicjatywa powszechna. Ten drugi ma innowacyjny charakter 
i powoduje poszerzenie agendy politycznej o nowe kwestie. Jego skuteczność jest 
jednak niska, o czym już mówiono poprzednio. Referendum to narzędzie kontroli, 
kształtowania ustroju oraz wyraz woli społeczeństwa.

W głosowaniach referendalnych obywatele mogą określić swoje stanowisko po-
przez poparcie bądź odrzucenie danej kwestii. Sprawy najwyższej wagi są rozpatry-
wane w ramach obowiązkowego referendum. Władza liczy się z tym, iż zmieniając 
konstytucję, może doczekać się całkowitego jej odrzucenia przez lud. Dlatego or-
gan władzy stara się sformułować jej treść tak, aby uniknąć potencjalnego referen-
dum. Zagrożenie nim istnieje zawsze, co powoduje, iż władza w obawie przed cał-
kowitym odrzuceniem ustawy za sprawą tego instrumentu dostosowuje jej treść, 
starając się zachować kompromis między swoimi celami a głosem społeczeństwa. 
Dochodzi do konsultacji władzy ze społeczeństwem, jego różnymi grupami intere-
sów38. Zjawisko to jest zauważalne również w kwestiach podlegających referendum 

37 Tamże, s. 148.
38 Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren vom 18. März 2005 (Ustawa federal-

na o  procedurze konsultacyjnej z  18 marca 2005 r.), Vernehmlassungsgesetz, VlG, SR 
172.061.
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fakultatywnemu. Pokazuje to, że ten instrument ma nie tylko bezpośredni wpływ 
na władzę, lecz także jest pośrednim czynnikiem kształtowania ustroju. Władza li-
czy się ze społeczeństwem i ma świadomość siły narzędzi, jakimi ono dysponuje.

Należy zwrócić uwagę na  fakt, iż to demokracja bezpośrednia spowodowała 
ewolucję ustroju. Dzięki instrumentowi referendum zdołano poszerzyć demokra-
cję konsensualną, opartą na zasadach porozumienia i współpracy, przez co umoc-
niono ideę współrządzenia. Wpływanie na  prawodawstwo ustrojowe można po-
kazać na  przykładzie kryzysu gospodarczego lat 30. XX wieku, kiedy to proces 
ustawodawczy był skutecznie blokowany przez różne grupy, tj. lewicę czy siły eks-
tremistyczne. To dowód na to, iż instrument referendum może być skutecznym na-
rzędziem w rękach niewielkich grup interesów.

Grupy interesów wysuwają swoje propozycje, potrafią zebrać większość, aby 
przeforsować bądź odrzucić daną ustawę w referendum39. Są bardzo ważnym akto-
rem kształtującym szwajcarski system polityczny. Wywodzące się ze społeczeństwa 
ugrupowania walczą o  swoje racje, są to na  przykład ugrupowania ekologiczne, 
związki przemysłowe i  zawodowe. Referendum, a przede wszystkim potencjalne 
zagrożenie jego przeprowadzenia, jest w rękach grup interesów narzędziem, któ-
rym mogą straszyć władzę i wywierać na nią wpływ. Co istotne, konsultacje ludo-
we, odbywające się przed uchwaleniem ustawy przez parlament, dają szansę nego-
cjacji wszystkim grupom. Bardzo często dzieje się tak w ramach wypracowanego 
kompromisu grup interesów negocjujących z rządem, który ma świadomość siły 
obywateli.

Popularność demokracji bezpośredniej w Szwajcarii jest bardzo duża. Obywa-
tele mają świadomość potencjału instrumentów tego systemu i kiedy zajdzie taka 
potrzeba, potrafią je wykorzystać. Wyróżnia to Konfederację spośród innych demo-
kratycznych państw, mimo iż zauważa się niejednokrotnie brak innowacyjności oraz 
otwarcia na społeczność międzynarodową. Potwierdzeniem może być na przykład 
jej późne przystąpienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych – dopiero w 2002 
roku. Stało się to aż po 57 latach istnienia organizacji, która skupia ponad 190 człon-
ków i której ważne organy usytuowane są na terenie Szwajcarii. Współczesne trendy 
integracyjne stawiają ją pod tym względem na dalekiej pozycji.

Narastająca zewnętrzna i wewnętrzna presja powoduje, iż coraz bardziej oczy-
wistym celem Szwajcarów staje się pogodzenie dwóch zależnych zjawisk: zewnętrz-
nej integracji oraz niezależności. Wydaje się jednak, że właściwym posunięciem 
będzie nie tyle zmiana na płaszczyźnie politycznej, ile w świadomości społecznej. 
Nie ma tu mowy o ograniczeniu demokracji bezpośredniej, a  jedynie o zmianie 

39 Por. Élites politiques et peuple en Suisse. Analyse des votations fédérales 1970–1987, red. 
Y. Papadopoulos, Lausanne, 1994, s. 40 n.
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świadomości jej uczestników. Poczucie odrębności i neutralności oraz świadomość 
specyfiki ustrojowej, polegającej na głęboko zakorzenionych w kulturze politycznej 
instrumentach demokracji bezpośredniej, powoduje, iż wymaga to długiego cza-
su40. Ważne jest jednak, aby takie inicjatywy wypływały od społeczeństwa, które 
jest suwerenem i ostatecznym decydentem.

Funkcjonalność systemu demokracji bezpośredniej związana jest przede wszyst-
kim z szeroko rozumianą partycypacją obywateli i politycznych aktorów w pro-

cesie decyzyjnym państwa, kantonów i gmin.
Po pierwsze – demokracja bezpośrednia ułatwia obywatelom udział w  bez-

pośrednim podejmowaniu decyzji politycznych. Nawet podmioty polityczne nie-
wchodzące w  struktury rządowe współdecydują w  procesie politycznym41. Oby-
watele stają się świadomi tego, że ponoszą odpowiedzialność za podjęte przy urnie 
decyzje. Klaus Armingeon słusznie komentuje to zjawisko: Das Volk mache sich in 
der Abstimmung klar, dass es auch die Konsequenzen der Entscheidung tragen müsse 
(W trakcie głosowania naród zdaje sobie sprawę z tego, że musi ponosić konsekwen-
cje podjętej decyzji)42.

Po drugie – każdy podmiot polityczny jest w  stanie skutecznie artykułować 
swoje żądania. Podejmuje się nawet takie inicjatywy i przeprowadza takie referen-
da, które od początku nie mają szans powodzenia. Stanowią jednak pewnego ro-
dzaju input polityczny i oddziałują pośrednio na kształtowanie opinii publicznej43.

Po trzecie – demokracja bezpośrednia charakteryzuje się silną tendencją 
do tworzenia kompromisów i liczenia się z opinią publiczną44. Dla polityków ozna-
cza to stały kontakt ze społeczeństwem w obawie przed nieprzewidzianym prze-
prowadzeniem inicjatywy ludowej; szczególnie dla mniejszości jest szansą na prze-
forsowanie ich sugestii i żądań politycznych.

Po czwarte – w systemie demokracji bezpośredniej występuje szeroka akcep-
tacja podjętych decyzji politycznych przez wszystkich aktorów sceny politycznej, 
ekonomicznej i społecznej. Decyzja polityczna podjęta w referendum bezsprzecz-
nie ma szersze echo społeczne niż decyzja forsowana przez elity polityczne.

40 Szerzej na ten temat: E. Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Basel, 1946.
41 S. Möckli, Funktionen und Dysfunktjonen der direkten Demokratie, „Beiträge und Berich-

te”, 1995, nr 237, s. 9.
42 K. Armingeon, Direkte Demokratie als Exportartikel, w: Demokratie als Leidenschaft. Pla-

nung, Entscheidung und Vollzug in der schweizerischen Demokratie. Festschrift für Prof. Dr. 
Wolf Linder zum 65. Geburtstag, red. A. Vatter, F. Varone, F. Sager, Bern, 2009, s. 433–442.

43 A. Vatter, Das politische System der Schweiz, Baden-Baden, 2014, s. 358 n. 
44 S. Möckli, Funktionen und Dysfunktjonen…, s. 10.
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Po piąte – demokracja bezpośrednia spełnia dwie ważne funkcje systemowe 
w procesie decyzyjnym: funkcję politycznej komunikacji i politycznej socjalizacji45. 
Pierwsza wiąże się z wieloma podmiotami politycznymi zaangażowanymi w pro-
ces decyzyjny, co doprowadza do sytuacji, w której tak zwana wiedza polityczna 
w społeczeństwie stoi na wyższym poziomie niż w systemach opartych na demo-
kracji reprezentatywnej. Wiąże się też z usilnym dążeniem do osiągnięcia kompro-
misu i pociąga za sobą całą gamę politycznych i społecznych powiązań, w których 
ramach dochodzi do wymiany informacji.

Polityczna socjalizacja oznacza z kolei, że partycypacja w systemie demokra-
cji bezpośredniej sprzyja ugruntowaniu w świadomości społecznej podstawowych 
praw demokratycznych, na  przykład respektowania argumentów przeciwników 
politycznych.

Dysfunkcjonalność tej formy demokracji, podobnie jak jej funkcjonalność, jest 
zagadnieniem kompleksowym i wielowymiarowym.

Po pierwsze – system ten umożliwia wprawdzie szeroką partycypację obywa-
teli w  życiu politycznym państwa, jednak tylko nikła mniejszość społeczeństwa 
angażuje się w ten proces. Jest to taka mniejszość obywateli, która – abstrahując 
od systemu politycznego – przejmuje bądź przejmowałaby inicjatywę polityczną 
i aktywnie uczestniczyłaby w każdym procesie decyzyjnym państwa. Mniejszość tę 
stanowią elity polityczne, tak zwane classe politique, z których zdaniem i poglądami 
liczy się większość społeczeństwa. Polityczne prądy o charakterze input w systemie 
politycznym nie są więc silniejsze w demokracji bezpośredniej niż w demokracji 
reprezentatywno-parlamentarnej46.

Po drugie – demokracja bezpośrednia spowalnia proces decyzyjny, a przez to 
ogranicza i blokuje znalezienie pożądanych rozwiązań. Ze względu na to, że w pro-
cesie politycznym bierze udział wielu uczestników (partie polityczne, grupy inte-
resów, społeczeństwo), generuje to szukanie kompromisów. Natomiast celem elit 
politycznych nie jest wciąganie przedstawicieli społeczeństwa w proces podejmo-
wania decyzji. Wręcz przeciwnie – elity dążą do ograniczenia liczby głosowań i re-
ferendów w obawie przed niepożądanymi decyzjami przy urnie.

Po trzecie – demokracja bezpośrednia osłabia pozycje ustabilizowanych akto-
rów politycznych, stwarza bowiem możliwość pominięcia kompetencji decyzyj-
nych organów państwowych. Tym samym system ten wzmacnia rolę opozycji i do-
puszcza o wiele rzadziej niż w demokracji reprezentatywno-parlamentarnej proces 
negocjacji decyzji w postaci dyskutowania przeciwstawnych argumentów, szuka-

45 Tamże, s. 11.
46 Tamże, s. 12.
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nia kompromisu, doradztwa i  osobistej konfrontacji politycznych kontrahentów. 
Grupy interesów mogą w ten sposób eksponować tematy ważne dla ich partykular-
nych interesów, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności politycznej. Z powodu ta-
kiej polityki, grupy interesów stają między społeczeństwem i państwem jako kon-
kurencja w stosunku do partii politycznych, co z kolei osłabia rolę partii.

Po czwarte – demokracja bezpośrednia ze swoją wielością i różnorodnością de-
cyzji podejmowanych przez wyborców sprawia, że społeczeństwo staje się bierne 
politycznie. Jak przykładowo już podawałem, 18 maja 2003 roku szwajcarscy wy-
borcy zostali poddani poważnej próbie – w głosowaniu musieli się wypowiedzieć 
aż w dziewięciu kwestiach tak różnych, jak zmiana ustawy o  reformie armii czy 
wprowadzenie czterech niedziel w roku wolnych od samochodów.

Wyborcy nie są w  stanie informować się na  bieżąco o  wszystkich zmianach, 
wiązałoby się to ze zbyt wysokimi kosztami informacyjnymi, szczególnie przy po-
dejmowaniu decyzji w sprawach złożonych i kompleksowych. Występuje pewnego 
rodzaju przeciążenie, a nawet zmęczenie liczbą i różnorodnością podejmowanych 
decyzji w głosowaniach powszechnych, zaledwie jedna szósta wyborców jest w peł-
ni doinformowana w przededniu referendum47.

Po piąte – system demokracji bezpośredniej może doprowadzić do  zaognie-
nia konfliktów politycznych. Szczególnie łatwo może się to stać przy głosowaniach 
o wszystko albo nic. Istnieje wtedy ryzyko eskalacji walki politycznej, a niekiedy 
dochodzi nawet do tyranizowania mniejszości przez większość – przykładem jest 
głosowanie z 2009 roku w efekcie zabraniające budowy minaretów. Przez ograni-
czenie możliwości decyzji do „tak” lub „nie” głosowanie powszechne polaryzuje 
stanowiska i ogranicza możliwości negocjacji, uzupełnień i kompromisów.

Po szóste – demokracja bezpośrednia jest kosztowna i czasochłonna.

Osobnego omówienia funkcjonalności i dysfunkcjonalności procesu decyzyj-
nego wymaga samo referendum, które najczęściej hamuje zmiany, ponieważ 

obywatele na ogół są sceptycznie nastawieni do zmian. Poza tym referendum wy-
klucza w procesie decyzyjnym uprawnienia mniejszości i wprowadza mechanizm 
decyzyjny rządów większości.

Dysfunkcjonalność tego instrumentu związana jest również z procesem wdra-
żania przegłosowanego w referendum problemu. Rzadko się zdarza, aby to wdro-
żenie było wiernym odzwierciedleniem woli większości przy urnie. Proces wdroże-
nia zostaje przegłosowany w parlamencie, brane są przy tym pod uwagę dodatkowe 
aspekty: zasady prawa międzynarodowego i kompatybilność wdrażanego postano-
wienia z konstytucją federalną. W konsekwencji wprowadzenie zmiany do konsty-

47 Tamże, s. 14.
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tucji czy ustawy często ma charakter rozwiązania soft, nieodpowiadającego oczeki-
waniom grupy inicjującej, wywołującego rozczarowanie i niezadowolenie różnych 
grup politycznych i  społecznych. Przykładem może być wdrożenie inicjatywy 
dotyczącej wydalania z kraju tzw. kryminalnych obcokrajowców. Zgromadzenie 
parlamentarne uchwaliło w tym wypadku decyzję, na której mocy zagwaranto-
wano wyjątki od tej zasady, co było niezgodne z postulowaną inicjatywą, jednak 
zgadzało się z  innymi artykułami konstytucji federalnej i zasadami prawa mię-
dzynarodowego48.

Poza tym, jak już wcześniej wspomniano, referendum pomija normalny tryb 
ustawodawczy, ogranicza tym samym kompetencje parlamentu. Umożliwia to rzą-
dzącym uchylenie się od odpowiedzialności za sprawy publiczne, ponieważ zostały 
one rozstrzygnięte przez społeczeństwo. Egzekutywa może natomiast kontrolować 
referendum przez decydowanie o jego przedmiocie i odpowiednie sformułowanie 
propozycji pytań, które mają być poddane pod głosowanie49.

Funkcjonalność referendum związana jest przede wszystkim z jego demokra-
tycznym wymiarem. Służy ono bowiem nie tyle osłabieniu pozycji parlamentu, co 
zapewnieniu – jak słusznie zauważa Bogusław Banaszak – kontrolowania go przez 
suwerena50.

Samo przeprowadzenie referendów ma istotne znaczenie w procesie politycz-
nej edukacji społeczeństwa. Z decyzją podjętą w referendum utożsamiają się wszy-
scy obywatele, bez względu na to, czy brali w nim udział, czy nie. Obywatel sam 
decyduje o tym, czy i w jakim zakresie chce korzystać z przysługujących mu praw 
do udziału w referendum51.

Instrument ten stanowi ponadto formę samoobrony przed decyzjami rozmija-
jącymi się z oczekiwaniami społeczeństwa, natomiast samo jego przeprowadzenie 
ma znaczenie dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego52. Referendum nie sta-
nowi instytucji przeciwnej wobec legislatywy czy egzekutywy, lecz jest ich uzupeł-
nieniem53.

48 Por. „Neue Zürcher Zeitung”, 11 III 2015, strona internetowa: Nzz.ch/schweiz/natio-
-nalrat-setzt-ausschaffungsinitiative-mit-haertefallklausel-um-1.18499799, dostęp 12 III 
2015.

49 W. Linder, Schweizerische Demokratie…, s. 212.
50 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne…, s. 307.
51 Tamże.
52 E. Olejniczak-Szalowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, War-

szawa, 2002, s. 27–28.
53 M. Gallagher, Elections and referendums, w: Comparative Politics, ed. D. Caramani, Ox-

ford, 2008, s. 259.
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PODSUMOWANIE

Pytanie, czy system polityczny Szwajcarii ma więcej wad czy zalet, pociąga 
za  sobą dyskusję ideologiczną, ponieważ nie ma bezpośrednich porównań 

z  systemami politycznymi innych państw. Federalizm tego kraju w  powiązaniu 
z demokracją bezpośrednią ma wiele uwarunkowań, które w zależności od punktu 
widzenia i sytuacji można uznać za wady bądź zalety.

Ze względu na wielokulturowość Szwajcarii trudno byłoby osiągnąć społeczno-
-polityczny konsens bez demokracji bezpośredniej. Dzięki temu systemowi mniej-
szości narodowe, językowe czy religijne nie powinny się czuć pokrzywdzone lub go-
rzej traktowane54. Wiele decyzji podejmuje się na najniższym szczeblu politycznym, 
co chroni obywatela przed nieuzasadnioną lub nietrafioną ingerencją państwa55.

Demokracja bezpośrednia hamuje napięcia międzykulturowe i  etniczne oraz 
dopasowuje działalność państwa do  różnic międzyregionalnych. Nikłe regional-
ne napięcia czy znikome konflikty polityczne są najlepszym świadectwem tego, że 
państwo federalne w szwajcarskim wydaniu funkcjonuje prawidłowo i na wskroś 
demokratycznie. Wprawdzie proces negocjacji na płaszczyznach między kantona-
mi oraz między federacją a kantonami jest niejednokrotnie długotrwały – czego 
często nie rozumie się za granicą – to jednak w efekcie prowadzi do pozytywnych 
rezultatów56.

Do wad systemu federalnego w ujęciu szwajcarskim zdecydowanie należą jego 
koszty. Każdy kanton ma między innymi własny rząd, administrację, uregulowa-
nia sądownicze, nawet uniwersytety finansowane są przez kantony. System fede-
ralny Szwajcarii, jak każdy system polityczny, nie jest idealny. Biorąc jednak pod 
uwagę sytuację wewnętrzną i zewnętrzną tego kraju, Helweci nie wyobrażają sobie 
innego systemu mimo globalizacji i rozszerzającego się procesu integracji europej-
skiej. Kantonalne kompetencje i demokracja bezpośrednia bronione są w Szwajca-
rii konsekwentnie, a tam gdzie dochodzi do kontrowersji między kantonami, szuka 
się pokojowych rozwiązań na zasadzie tak zwanego konkordatu, czyli umowy mię-
dzykantonalnej57.

54 Por. M. Matyja, Federalism and multiethnicity in Switzerland, w: Essays on Regionalisa-
tion. Collection of reports submitted at the International Conference. Regionalisation in 
Southeast Europe. Comparative Analysis and Perspectives, ed. N. Ćuk Skenderović, Subot-
ica, 2001, s. 129–136.

55 Por. J. G. Matsusaka, The eclipse of legislatures. Direct democracy in the 21st century, „Pub-
lic Choice”, 2000, vol. 124, s. 157–177.

56 R. Eichenberger, Starke Föderalismus. Drei Reformvorschläge für fruchtbaren Föderalis-
mus, Zürich, 2002, s. 7 n.

57 Por. M. Fenner, R. Hadorn, R. H. Strahm, Politszene Schweiz. Politik und Wirtschaft heute, 
Basel, 2000, s. 241 n.
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Mimo wszystko brak podziału władzy w oczywisty sposób jest sprzeczny z regu-
łami demokracji, która wyklucza koncentrację władzy. Skrajnym przypadkiem może 
się okazać niebezpieczeństwo urzeczywistnienia dyktatury parlamentu. Z prakty-
ki ustrojowej wynika, że system ten na pewno nie gwarantuje przejrzystych relacji 
między parlamentem a rządem, które mając bardzo podobne uprawnienia, mogą 
sobie nawzajem przeszkadzać. Brak odpowiedzialności politycznej rządu może też 
skutkować różnymi problemami, na  przykład nie sposób odwołać źle działające-
go rządu, który tym samym musi być tolerowany przez całą kadencję. Rozbudowa 
procedur demokracji bezpośredniej i  częste korzystanie z  referendum umożliwia 
wprawdzie ludziom jedyny w swoim rodzaju wpływ na kształtowanie polityki pań-
stwa, zarazem jednak skutkuje dezawuowaniem kluczowej dla demokracji instytu-
cji przedstawicielstwa politycznego58. Problemy jeszcze bardziej pogłębiają się, gdy 
rozstrzygnięcia referendalne mają słabą legitymizację na skutek niskiej frekwencji 
w czasie głosowania.

W tym kontekście celowe wydaje się zaproponowanie uproszczonej konstruk-
cji teoretycznej mającej na celu ukazanie głównych pól wyboru i wyzwań stojących 
przed gremiami decydującymi o kształcie polityki szwajcarskiej. Wydaje się, że nie 
budzi wątpliwości teza o konieczności odrzucenia a priori skrajnej oceny „albo – 
albo” i to zarówno z perspektywy teorii, jak i doświadczenia. W praktyce bowiem 
nie da się jednoznacznie ocenić poszczególnych decyzji politycznych, podejmowa-
nych w ramach demokracji bezpośredniej, jako tylko funkcjonalnych bądź tylko 
dysfunkcjonalnych. W rachubę wchodzi także formuła, którą kolokwialnie można 
określić jako „zarówno to, jak i to”.

W rzeczywistości każdorazowo należy poszukiwać właściwych proporcji mię-
dzy jednym a drugim rozwiązaniem, przy czym nigdy nie będzie łatwo je znaleźć. 
Punkt równowagi jest zmienny w czasie, zależny między innymi od stopnia roz-
woju i dojrzałości podejmowanych decyzji, ale i od wielu innych czynników we-
wnętrznych i zewnętrznych.

Proponowany tu ogólny postulat ustawicznego poszukiwania modus vivendi nie 
jest bynajmniej tożsamy z próbą interpretacji zjawiska funkcjonalności i dysfunk-
cjonalności szwajcarskiej demokracji bezpośredniej jako poszukiwania „zgniłego 
kompromisu”. Nie jest to też, spotykana niekiedy, próba ucieczki analityka przed 
odpowiedzialnością, z jaką może się wiązać udzielenie jasnej i jednoznacznej odpo-
wiedzi. W rachubę wchodzi tu raczej zdefiniowanie „pożądanego pola” czy „strefy 
preferowanej”, która obejmuje podejmowanie decyzji w ramach demokracji bez-
pośredniej, mogącej mieć charakter zarówno funkcjonalny, jak i dysfunkcjonalny.

58 W. Sadurski, Referendum nie jest dobre na wszystko, „Rzeczpospolita”, 1998, nr 81, strona 
internetowa: Archiwum.rp.pl/artykul/167717-Referendum-nie-jest-dobre-na-wszystko.
html, dostęp 25 VIII 2016.
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Mirosław Matyja

INSTRUMENTS AND EXPERIENCES 
OF THE SWISS SYSTEM OF DIRECT DEMOCRACY

Summary

The direct democracy in Switzerland is a political system in which decisions are made 
through a popular vote (a referendum), in which all people with voting rights are eli-

gible to take part.
An important element shaping the political system of Switzerland was the adoption of the 

Federal Constitution in 1848, when a governance system rooted in direct democracy was 
established. Consequently, the management of local matters was left to cantonal authori-
ties. The current Federal Constitution of the Swiss Confederation was adopted in 1999. Its 
reforms mainly concerned the system of basic civil liberties and the relationship between 
the federation and the cantons.

An important governance tool in the current constitution is Article 3, which primarily 
defines the federal system: The Cantons are sovereign insofar as their sovereignty is not limit-
ed by the Federal Constitution; they exercise all rights which are not transferred to the Confed-
eration. This Article is basically the foundation of the Swiss political system, and indicates 
the clear role of the principle of subsidiarity.

The Swiss political system is unique in many respects: from its regulations (uncharac-
teristic of European countries) concerning the functioning of its executives, through to its 
very strong federal system, and its regulations concerning the political parties. The funda-
mental democratic instruments in the country comprise: referenda, popular initiatives and 
popular assemblies.

The functionality of this system of direct democracy is related, first and foremost, to the 
broadly defined participation of the citizens and political players in the decision-making 
processes of the state, the cantons and the communes.

Nonetheless, a direct democracy, just as all known democratic systems, also has some 
dysfunctional qualities. However, the solution does not involve eliminating these qualities 
completely; rather, it is more about a question of minimising their negative consequences, 
which can generate undesirable directions of economic and socio-political developments.

It should be stated that the functionality and dysfunctionality of the Swiss political sys-
tem concerns only the legally and constitutionally guaranteed legal order. While its dys-
functional qualities hinder the system, and even constitute a barrier for the effectiveness of 
the process of decision-making, they do not threaten the overall functionality of the system 
of direct democracy.

Keywords: direct democracy, Swiss political system, functionality, federalism, popular ref-
erendum
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ALIENACJA I WYKLUCZENIE 
W FILMACH DAVIDA LYNCHA

Filmy Davida Lyncha często uważane są za kontrowersyjne ze względu na po-
ruszane przez reżysera tematy i sposób ich przedstawiania. Kenneth C. Kaleta, 

w przedmowie do monografii Lyncha, opisuje reżysera w następujący sposób:

Lynchowska wizja świata jest wyraźna; ale, co ważniejsze, siła jego obrazów, ich ładu-
nek emocjonalny – w sposób wyjątkowy i dokładny opisuje współczesny świat1.

Mel Brooks, wielbiciel Lyncha i jego pełnometrażowego debiutu „Głowa do wy-
cierania”, tak opisuje pierwsze spotkanie z reżyserem:

Spodziewałem się spotkać postać groteskową. […] Zamiast tego, zobaczyłem czystego, 
amerykańskiego młodzieńca, przypominającego Jimmy’ego Stewarta z Marsa2.

Cytat ten wyraźnie podkreśla wyjątkowość artystycznej wizji reżysera.
Jednym z kluczowych motywów związanych z konstrukcją świata przedstawio-

nego u Lyncha jest temat wykluczenia. Reżyser nie stroni od pokazywania bohate-
rów nieszablonowych, pochodzących z różnych warstw społecznych, jak również 
postaci „nie z tego świata” – demonicznych, których interakcje ze światem rzeczy-
wistym są istotnym elementem kreacji Lynchowskiego uniwersum. Chris Rodley 
napisał, że

1 K. C. Kaleta, David Lynch, New York, 1995, s. IX.
2 P. A. Woods, Weirdsville USA. The Obsessive Universe of David Lynch, London, 1997, s. 44.
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nastrój albo poczucie, jakie wywołują filmy Lyncha, jest silnie związany z formą inte-
lektualnej niepewności, którą sam reżyser nazywa „byciem zagubionym w ciemności i za-
mieszaniu”. To tam wyraźnie odznacza się niesamowitość filmów Lyncha3.

Poniższa rozprawa jest omówieniem sposobów prezentacji bohaterów wyklu-
czonych i wyobcowanych oraz ich roli w filmach Davida Lyncha.

Z licznych biografii reżysera dowiadujemy się, iż jako dziecko przejawiał on 
skłonności do indywidualizmu i izolowania się od świata. Cechy te przeniósł 

później na swoich bohaterów. Miał wyraźne problemy z integracją w grupie, szcze-
gólnie, że zmuszony był zmienić szkołę. Spowodowało to typową alienację i spra-
wiło, że Lynch nigdy nie potrafił się wpasować w środowisko4. Swoje odczucia opi-
suje następująco:

przyzwyczaiłeś się do jednego miejsca i nagle musiałeś przenieść się do drugiego i mu-
siałeś nawiązywać nowe przyjaźnie. To dobrze działa na niektóre dzieci, inne niszczy5.

Do tego dodał:

Trudno jest być na zewnątrz, zmusza cię to do próby wejścia do środka, a to zabiera dużo 
czasu. Kiedy jesteś wyrzutkiem, możesz to poczuć i to cię dotyka. Każde dziecko to czuje6.

Chris Rodley twierdzi, że David Lynch owocnie czerpał z dzieciństwa w poszu-
kiwaniu inspiracji7.

Lynch najlepiej czuł się, kontemplując przyrodę we własnym ogrodzie lub pod-
czas wypraw do lasu z ojcem – leśnikiem.

Ojciec małego Dave’a był naukowcem pracującym dla leśnictwa i  to on wprowadził 
syna do niezwykłych prywatnych światów istniejących poza granicami miasta8.

Sam reżyser następująco wspomina te wycieczki:

Zawoził mnie do lasu w samochodzie Służby Leśnej, jechaliśmy po bezdrożach, przez naj-
piękniejsze lasy, gdzie drzewa są bardzo wysokie i promienie słońca prześwitują pomiędzy 
nimi. W górskich potokach tęczowe pstrągi składały ikrę, w której odbijało się słońce. Oj-
ciec wysadzał mnie tam z samochodu i odjeżdżał. Bycie samemu w lesie było dziwne, lecz 
komfortowe. Były tam dziwne, tajemnicze rzeczy. W takim właśnie świecie dorastałem9.

3 Lynch on Lynch, ed. Ch. Rodley, New York, 2005, s. 10.
4 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 5.
5 Lynch on Lynch…, s. 2.
6 Tamże, s. 3.
7 Tamże, s. 1.
8 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 8.
9 Tamże, s. 8.
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Paul A. Woods następująco komentuje wspomnienia Lyncha:

Kiedy mały David leżał w wysokiej trawie, słuchając owadów poruszających się wokół 
niego, kiedy oglądał pomrukujące samoloty przelatujące nad głową, jego młode serce in-
stynktownie wiedziało, że żyje w najlepszym z możliwych światów – zbudowanym z har-
monicznego połączenia przemysłu i natury10.

Zapewne dlatego miasto i duże skupiska ludzkie były dla niego źródłem niepo-
koju i poczucia obcości. Stąd konflikt pomiędzy naturą a krajobrazami przemysło-
wymi jest bardzo silnie zaznaczony w poszczególnych dziełach reżysera.

Gdy ludzie z  czasem stawali się coraz bardziej odcięci od natury, to uczucie [niesa-
mowitość] stało się współczesnym źródłem lęku, utożsamianym z chorobą i zaburzenia-
mi psychicznymi. Dziecięca panika związana z  krajobrazem miejskim, jaką odczuwał 
Lynch, jak również jego zamiłowanie do natury i idyllicznej przeszłości, prawdopodob-
nie przyczyniły się do utworzenia poczucia przestrzennego lęku, jaki dominuje w jego fil-
mach,

twierdzi Rodley i następnie dodaje:

brak poczucia bezpieczeństwa, balansu i dezorientacja, są czasami tak wyraźne w Lyn-
chlandzie, że pojawia się pytanie czy jego bohaterowie kiedykolwiek czują się jak w domu 
i czy w ogóle jest to możliwe11.

Swoje idealne, szczęśliwe dzieciństwo Lynch postrzegał jako sztuczne i nierealne, 
stąd w jego filmach obraz rozbitej, dysfunkcyjnej rodziny. Paul A. Woods zauważa:

Mały David Lynch, rozwijał wewnętrzną wizję świata, która nijak się miała do jego cu-
kierkowego, niewinnego dzieciństwa. Z jego punktu widzenia, mama i tata zachowywali 
się tak miło i idealnie, że wywoływało to u niego kłującą samoświadomość12.

Sam reżyser tak opisuje swoje dzieciństwo:

Moje dzieciństwo to eleganckie domy, ulice z drzewami po obu stronach, mleczarz, bu-
dowanie fortów na podwórku, rzucanie samolotów w powietrze, niebieskie niebo, spicza-
ste płoty, zielona trawa, drzewa wiśniowe. Środek Ameryki, taki, jaki powinien być13.

Woods dodaje, że – pomimo tej nostalgii – Lynch nie był dumny ze swojego 
dzieciństwa, ponieważ wychowano go w bajkowej wersji amerykańskiego snu, która 
wydawała mu się obca i nierealistyczna14. Z tego powodu protagonistów w swoich 

10 Tamże, s. 7.
11 Lynch on Lynch…, s. X.
12 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 8.
13 Lynch on Lynch…, s. 10.
14 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 7.
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filmach tworzył tak, aby byli zmieszani, zagubieni w ciemności15 otaczającego ich 
świata. Rzeczywiście, poszczególni bohaterowie mają problem z przystosowaniem 
się do środowiska, w którym żyją, społeczności czy rodziny i nierzadko spotyka-
ją się z wykluczeniem. Aby uniknąć konfrontacji z własnymi lękami, często tworzą 
swój własny świat lub mentalnych „sobowtórów”, którzy próbują się „wpasować” 
w rzeczywistość.

Problem wyobcowania i wykluczenia zaobserwować można już w najwcześniej-
szych dziełach reżysera. W krótkometrażowym filmie „Babcia” główny boha-

ter, nazywany zwyczajnie Chłopcem, żyje w dysfunkcyjnej rodzinie, w której rodzi-
ce przejawiają silne skłonności sadystyczne oraz kazirodcze wobec własnego syna. 
Ich relacja znacznie odbiega od typowych stosunków pomiędzy dziećmi a rodzica-
mi, przez co chłopiec czuje się wyobcowany i wykorzystywany tylko do zaspokaja-
nia potrzeb rodziców. Woods twierdzi, że postać chłopca uosabia podświadome sny 
– lęki dzieciństwa, horror złego rodzicielstwa i samotności, organiczną obcość naro-
dzin. Ponadto dodaje, że chłopiec szuka schronienia przed koszmarem świadomego 
życia w świecie snów16.

Aby wypełnić pustkę powstałą w wyniku braku miłości i opieki rodzicielskiej, 
tworzy postać babci, którą hoduje na swoim łóżku z ziarenka. Babcia staje się je-
dyną życzliwą mu osobą, odskocznią od horroru domowej przemocy. Alienacja 
chłopca jest również podkreślona przez fakt, że jego pokój znajduje się na stry-
chu, z dala od pokoju rodziców. Pomieszczenie jest ciemne i nieprzyjazne, urzą-
dzone ascetycznie, zupełnie nieprzypominające pokoju dziecięcego. W tym śro-
dowisku chłopiec dorasta w osamotnieniu – nie dlatego, że pragnie izolacji, ale 
został do takiego stanu rzeczy zmuszony. Potrzeba bliskości przejawia się przede 
wszystkim w desperackiej próbie stworzenia podmiotu, który tę bliskość zapewni. 
Pomysł wyhodowania babci może wydawać się kontrowersyjny w swoim odreal-
nieniu, jednak warto zaznaczyć, że wszystkie postacie ludzkie w filmie narodziły 
się w ten sposób. Animacja komputerowa przedstawia moment poczęcia chłopca 
pod ziemią, a rodzice wyłaniają się spod ziemi jak rośliny. Ich zachowanie, wyraź-
nie odczłowieczone, pokazuje silny związek człowieka z przyrodą. Jest on orga-
niczną tkanką, żywą i pulsującą, choć sterowaną przez najprostsze, prymitywne, 
zwierzęce instynkty. Chłopiec w tym świecie czuje się obco i pozostaje wyobcowa-
ny aż do końca filmu.

Michel Chion twierdzi, że niezdrowe zachowanie rodziców spowodowane 
jest tym, że podczas poczęcia i porodu nie było żadnego cielesnego kontaktu pomię-

15 Lynch on Lynch…, s. 90.
16 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 15.
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dzy dzieckiem i matką17. Z tego powodu wszystkie cechy matki zostają przeniesio-
ne na  kolejną najbliższą osobę, na  przykład babcię… Przeniesienie uczuć z  matki 
na babcię znaczy, że archetyp zostaje podniesiony na wyższy poziom18. Z babcią chło-
piec może nawiązać ludzki kontakt19 na różnych płaszczyznach – fizycznej i emo-
cjonalnej, co też czyni. Pozwala mu to łatwiej przetrwać w świecie pozbawionym 
opieki i miłości rodzicielskiej.

Temat wyobcowania i wykluczenia kontynuowany jest w pełnometrażowym de-
biucie Lyncha „Głowa do wycierania”. Główny bohater, Henry Spencer, zamro-

żony w wiecznej niedojrzałości lat nastoletnich20, żyje samotnie w mikroskopijnym 
mieszkaniu, w przemysłowej dzielnicy. Przez cały film błąka się po świecie z dzie-
cinnym zdziwieniem Jacquesa Tati i Bustera Keatona21 – twierdzi Woods i dodaje, 
że Henry jest biernym graczem w swojej własnej egzystencji22 i jej zaskoczonym wi-
dzem23. Ponadto możemy go określić jako

prostego człowieka, który zostaje wtrącony w związek i  rodzicielstwo; jest zagubiony 
i wszystko wokół niego staje się ciemne i obce, podczas gdy on tęskni za czystym, niewin-
nym obrazem dzieciństwa, które trwało zanim to wszystko mu się przytrafiło24.

Lynch tak opisuje wizję świata, jaką chciał pokazać w filmie:

W mojej głowie istniał świat pomiędzy jedną a drugą fabryką. Małe, nieznane, pokręco-
ne, niemal zupełnie zagubione, ciche miejsce, gdzie istnieją małe szczegóły i małe cierpie-
nia. Ludzie walczyli ze światem w ciemności. To nie jest świat ani tu, ani tam. Narodził się 
w filadelfijskim powietrzu. Zawsze powtarzam, że to jest moja „filadelfijska opowieść”25,

co stanowi nawiązanie do filmu George’a Cukora z 1940 roku. Woods opisuje 
świat Henry’ego następująco:

W świecie Henry’ego organiczna tkanka miesza się z mechaniczną26 i rury to jedyna 
rzecz, jaka mogłaby rosnąć na drzewach27.

17 M. Chion, David Lynch, London, 1997, s. 16.
18 C. G. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, Princeton, 1990, s. 102.
19 M. Chion, David…, s. 20.
20 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 34.
21 Tamże, s. 36.
22 Tamże, s. 23.
23 Tamże, s. 34.
24 Tamże, s. 35.
25 Lynch on Lynch…, s. 55.
26 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 27.
27 Tamże, s. 30.
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Kaleta dodaje, że widzowie, podobnie jak Henry, czują się pożarci przez prze-
mysł i  są ciągnięci przez pozbawione sensu sytuacje, z których nie mają szansy się 
wyrwać28.

Ponadto twierdzi:

Pokój jest abstrakcją przerażających kształtów i cieni pojawiających się w wadliwym 
świetle. […] Pokój wygląda strasznie i niepokojąco w migotającym świetle lampy. Z tego 
powodu ani Henry, ani publiczność nie czuje się w tym otoczeniu bezpiecznie. […] Pu-
bliczność wciąż się boi29.

Co więcej, Rodley, twierdzi, że poczucie obcości wynikać może z braku jasnych 
granic pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem30 w świecie Henry’ego. Założenie to wyni-
ka z faktu, iż widok przez okno jest na ceglaną ścianę i, choć dźwięki się od siebie róż-
nią, niemal zawsze panuje hałas, zarówno wewnątrz apartamentu, jak i poza nim31. 
Opinia Lyncha o miejscu jest jednak inna:

Jego pokój był dość przytulny. To było jedyne miejsce, gdzie mógł pomyśleć. […] Chciał-
bym mieszkać w mieszkaniu Henry’ego32.

Spokój Henry’ego zostaje zburzony po pojawieniu się w jego życiu Mary – dziew-
czyny, z którą nawiązuje krótki romans. Długo po jego zakończeniu Henry dostaje 
zaproszenie na obiad do państwa X, rodziców Mary. Atmosfera podczas spotkania 
jest niezręczna dla obu stron. Samopoczucia Henry’ego nie poprawiają zaloty mat-
ki dziewczyny i rubaszne żarty jej ojca. Po raz kolejny zauważyć można prezentację 
dysfunkcyjnej rodziny i subtelne odniesienia do kazirodztwa. Chłopak czuje się za-
żenowany i nie rozumie celu swojej wizyty. Uświadamia go matka Mary, która in-
formuje, iż Henry jest ojcem dziecka, które jej córka niedawno powiła. Henry jest 
wyraźnie zaskoczony konsekwencjami swych czynów. Wydaje się przechodzić przez 
wyjątkowo trudne dojrzewanie, ponieważ traktuje seks jako coś jednocześnie nęcą-
cego i obrzydliwego33 oraz z pewnością niezrozumiałego. Dziewczyna po przepro-
wadzce do mieszkania Henry’ego, wraz z nowo narodzonym dzieckiem, czuje się 
nieswojo i po pewnym czasie wraca do rodziców. Zanim to następuje, widzimy, jak 
dysfunkcyjne jest ich małżeństwo: Mąż i żona śpiący razem w łóżku są sobie zupeł-
nie obcy, dzielą ich mile od fizycznej intymności34.

28 K. C. Kaleta, David…, s. 23.
29 Tamże, s. 24.
30 Lynch on Lynch…, s. 56.
31 Tamże, s. 56.
32 Tamże, s. 57.
33 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 34.
34 M. Chion, David…, s. 185.
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Hermetyczny świat Henry’ego nie był jej światem, a ponadto chłopak nie był 
w  stanie (i z  pewnością nie chciał) nikogo do  niego wpuścić. Nawet pojawienie 
się dziecka nie spowodowało otwarcia się Henry’ego na świat. Nie w pełni rozwi-
nięty noworodek, o wyglądzie istoty pozaziemskiej lub zdeformowanego potwora, 
budzi w Henrym lęk i poczucie obcości, podobne do tego, jaki wywołuje diabel-
ska kreatura w  filmie Romana Polańskiego „Dziecko Rosemary”. Woods opisuje 
dziecko jako wzbudzającą litość amfibię, uosobienie Lynchowego strachu przed ro-
dzicielstwem i odpowiedzialnością; odpychająco żywą płodopodobną istotę35, która 
nieustannie wydaje z siebie przerażający płacz błagający o uwagę36. W wizji reżysera 
poczęcie staje się tajemniczym, niemal instynktownym aktem zbiorowej świadomo-
ści, archetypowym aktem przemocy seksualnej. Akt ten jednocześnie odstręcza i po-
zostaje w świadomości37.

Mimo że pod nieobecność Mary Henry opiekuje się potomkiem, szczególnie 
gdy ten zapada na poważną chorobę, wciąż patrzy na niego z niepokojem i nie-
zrozumieniem, wręcz obrzydzeniem. Zabójstwo dziecka jest potwierdzeniem bra-
ku rodzicielskiej więzi między nim a Henrym i aktem ostatecznego wykluczenia. 
Chion sugeruje, że dziecko,

rozwijając się niezależnie od swojego twórcy, staje się oddzielną, wymagającą jednost-
ką, niezależną od umysłowej kontroli ojca. Niszcząc je, Henry dokonuje samokastracji38.

Co więcej, pozbywając się dziecka, Henry unicestwia symbolicznie sam siebie, 
pozbywa się własnej tożsamości. We śnie widzi utratę własnej głowy i jej zastąpie-
nie głową dziecka. Alienacja i wyobcowanie przyjmują tu ekstremalną formę. Hen-
ry, aby uniknąć konfrontacji ze światem i uciec od roli, która mu przypadła, jest 
gotowy posunąć się do środków ostatecznych, z zabójstwem i mentalnym samobój-
stwem włącznie. Kiedy rzeczywistość wokół niego się destabilizuje i kończy się im-
plozją mieszkania39, Henry znajduje pocieszenie u „kobiety z kaloryfera”, która wita 
go z niewinnym uśmiechem i obiecuje: W niebie wszystko jest w porządku40. Henry 
wreszcie czuje się szczęśliwy.

Motyw wykluczenia najbardziej obrazowo przedstawiony jest w kolejnym fil-
mie Davida Lyncha – dramacie historycznym – „Człowiek słoń”. Fizyczna 

deformacja głównego bohatera staje się powodem wykluczenia przez społeczeń-

35 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 29.
36 Tamże, s. 28.
37 Tamże, s. 45.
38 M. Chion, David…, s. 45.
39 K. C. Kaleta, David…, s. 20.
40 „Głowa do wycierania”, reż. D. Lynch, The American Film Institute Center for Advanced 

Film Studies, 1977.

ALIENACJA I WYKLUCZENIE W FILMACH DAVIDA LYNCHA



130

stwo oraz licznych upokorzeń, których doznaje jako gwiazda cyrku osobliwości. 
Wraz z  innymi dziwolągami John jest obiektem szykan, ale również ciekawości 
mieszkańców wiktoriańskiego Londynu. Samo miasto jest pokazane jako nieprzy-
jazne i zdominowane przez przemysł. Allister Mactaggart tak opisuje konstrukcję 
świata przedstawionego w filmie:

Uświadomienie widzowi potencjalnych zagrożeń ze  strony przemysłu i  świata ze-
wnętrznego pojawia się już na początku filmu, gdy Frederick Treves wykonuje operację 
na  człowieku w  sali przypominającej fabrykę. […] Przez cały film widać dialektyczny 
kontrast pomiędzy „naturalnym” zniekształceniem Merricka a industrialną deformacją, 
które pokazane są w jednym miejscu41.

Jak twierdzi Kenneth C. Kaleta, Lynchowi udało się w filmie uchwycić […] at-
mosferę dziewiętnastowiecznego Londynu widzianego oczami Merricka42.

Gdy Merrick trafia pod opiekę doktora Trevesa, wydaje się, iż jego los ma 
szansę odmiany na lepsze. Niestety, gdy doktor przedstawia jego przypadek gru-
pie ekspertów, prezentuje go nagiego przed całą salą lekarzy, co niewiele różni się 
od jego wcześniejszych występów w cyrku. Bohater zostaje ostatecznie upodlony, 
gdy przedmiotem dyskusji ekspertów stają się jego niezmienione przez chorobę 
genitalia. Chion kwestionuje motywy, które skłoniły Trevesa do przyjęcia Johna 
do szpitala:

Czy jego działania spowodowane są szaleńczą ciekawością, chęcią zaimponowania 
współpracownikom poprzez odkrycie rzadkiego przypadku, czy przez współczucie dla 
drugiego człowieka?43

Pytanie pozostaje bez odpowiedzi.
Choroba Johna powoduje powstawanie kalafiorowatych narośli na  jego cie-

le oraz upodabnia jego skórę do skóry słonia. Co więcej, zniekształcenie czaszki 
oraz nadmiar luźnej skóry na twarzy potęgują ten efekt, tworząc narośl w kształ-
cie słoniowej trąby. Cechy te powodują, iż John nie jest postrzegany jako czło-
wiek, lecz – w  najlepszym wypadku – jako ludzko-zwierzęca hybryda. Kaleta 
stwierdza, że

film pokazuje Merricka w  sposób bezpośredni, nie w  postaci złagodzonej abstrakcji 
– jest on odrażający. Wybór przedstawienia bohatera w taki sposób kontrastuje fizyczną 
brzydotę i zniekształcony głos z jego ludzką naturą44.

41 A. Mactaggart, The Film Paintings of David Lynch. Challenging Film Theory, Chicago, 
2010, s. 54.

42 K. C. Kaleta, David…, s. 40.
43 M. Chion, David…, s. 54.
44 Tamże, s. 40.
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Sposób postrzegania bohatera nie zmienia się aż do  samego końca pomimo 
prób wprowadzenia Merricka do  społeczeństwa przez doktora Trevesa. Znajo-
mi lekarza przychodzą w odwiedziny do  jego osobliwego znajomego, w  tym sa-
mym celu, co widzowie do cyrku – aby obejrzeć potwora. Co prawda, odnoszą się 
do Johna z sympatią, jednak nie jest traktowany jak „swój” i pozostaje towarzyską 
ciekawostką.

Jedną z niewielu osób, które zdają się dostrzegać człowieczeństwo Merricka, jest 
aktorka, z  którą odgrywa scenę z  „Romea i  Julii” podczas jej wizyty. Urzeczona 
wrażliwością bohatera, kobieta zapewnia go: Pan jest Romeo, panie Merrick45. To 
pierwsza sytuacja, w której John przestaje być tym wykluczonym i zostaje rozpo-
znany jako istota ludzka, a nie dziwoląg. Nawiązuje się między nimi nić przyjaźni, 
która trwa aż do jego śmierci. Podobnie pani Treves dostrzega w Johnie człowie-
ka, gdy ten pokazuje jej zdjęcie swojej pięknej matki. John wini się za śmierć ro-
dzicielki:

Musiałem sprawić jej ogromny zawód. Gdyby mogła zobaczyć mnie z takimi wspania-
łymi przyjaciółmi – zastanawia się – może pokochałaby mnie takim, jaki jestem. Bardzo 
staram się być dobry46.

Słowa te podkreślają wyraźnie tragizm postaci.
Niestety, pomimo usilnych starań doktora Merrick do  końca życia pozostaje 

wykluczony ze społeczeństwa. Dowodem na to jest napaść na bohatera przez noc-
nego stróża i grupę gapiów. Chion zauważa, że John

jest przerażony tak, jak ci, którzy go oglądają, o ile nie bardziej. To, co widzimy, w po-
staci dużej, nieproporcjonalnej głowy i smutnych oczu Johna Hurta [grającego Merric-
ka], to nie potwór, ale dziecko. Posłusznie wykonuje polecenia i zachowuje się jak dziec-
ko47.

Szpital staje się więc kolejnym miejscem udręki, więzieniem dla Johna. Okazu-
je się jasne, że Treves nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Merrickowi i jedy-
ne, co może zrobić, to postarać się o tymczasowe lokum48, które jednak nie staje się 
bezpiecznym sanktuarium. Kaleta nazywa szpital mikrokosmosem wiktoriańskiego 
porządku społecznego, którego Merrick jednocześnie szuka i przed którym ucieka49. 
Jedynym miejscem, w którym John może się poczuć bezpiecznie, jest dom Trevesa. 
Wnioskować zatem możemy, że prawdziwe więzienie Merricka jest złożone ze zde-

45 „Człowiek słoń”, reż. D. Lynch, Brooksfilms, 1980.
46 Tamże.
47 M. Chion, David…, s. 54.
48 A. Mactaggart, The Film Paintings…, s. 54.
49 K. C. Kaleta, David…, s. 67.
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formowanych kości i organów jego własnego ciała, które znajduje odzwierciedlenie 
w jego uwięzieniu w szpitalnej sali50.

Gdy John opuszcza mury szpitala i przenosi się z jednego potencjalnie bezpiecz-
nego miejsca do drugiego51, jest pozostawiony sam sobie. Podczas sceny w miejskim 
szalecie, gdzie zostaje zaszczuty przez wściekły tłum, rozpaczliwie próbuje bronić 
swojego człowieczeństwa słowami: Nie jestem potworem! Jestem istotą ludzką!52. 
Chion wnioskuje:

Zamiast zaakceptować swoją potworność, John aspiruje do jednego: normalności. […] 
Jego chęć bycia jak inni, spania jak inni i picia herbaty jak inni, jest przytłaczająca53.

Ten kulminacyjny moment przypuszczalnie umacnia w nim poczucie bezsen-
sowności dalszej walki o przynależność do społeczeństwa i podsuwa myśl o samo-
bójstwie. Aktu tego dokonuje po wizycie w teatrze, gdzie główną rolę w przedsta-
wieniu gra zaprzyjaźniona z  nim aktorka. Owacje, które gotuje mu publiczność 
(na prośbę aktorki), są dla niego chwilowym wyrazem uznania. Miłe przyjęcie w te-
atrze nie zmienia jednak zamiarów bohatera, który tego samego wieczoru odbiera 
sobie życie. Po raz kolejny Lynch posłużył się samobójstwem jako reakcją bohatera 
na alienację. W przeciwieństwie jednak do Henry’ego, John nie wyzbywa się toż-
samości, a desperacki akt staje się wyrazem protestu przeciwko ludzkiej znieczuli-
cy i ignorancji. Merrick nie ucieka przed wykluczeniem, on świadomie odcina się 
od społeczeństwa, którego postawą czuje się głęboko rozczarowany.

Kategorie swojego i obcego, akceptowanego i wykluczonego regularnie prze-
wijają się w kolejnych filmach Davida Lyncha. Społeczności małych miaste-

czek, takich jak Twin Peaks czy Lumberton („Blue Velvet”), są zazwyczaj przed-
stawiane jako hermetyczne, niechętnie dopuszczające do siebie ludzi z zewnątrz. 
W „Miasteczku Twin Peaks”, do którego przybywa agent FBI Dale Cooper (w celu 
przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci Laury Palmer), mieszkańcy począt-
kowo odnoszą się do niego z nieufnością, dając mu odczuć, że jest obcy. Co jed-
nak ważne, nie przejawiają wrogości wobec przybysza. Wręcz przeciwnie, Cooper 
zostaje potraktowany życzliwie i z gościnnością, pomimo że mija trochę czasu, za-
nim zdobywa pełne zaufanie mieszkańców. Momentem symbolicznego wtopienia 
się Coopera w społeczność Twin Peaks jest jego zawieszenie z funkcji agenta FBI 
po uratowaniu Audrey Horne z klubu One-Eyed Jack’s. Cooper zostaje zastępcą 

50 Tamże, s. 25.
51 A. Mactaggart, The Film Paintings…, s. 54.
52 „Człowiek słoń”, reż. D. Lynch…
53 M. Chion, David…, s. 56.
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szeryfa Trumana, zmienia styl ubierania na bardziej miejscowy i zastanawia się 
nad kupnem domu w okolicy. Z czasem przestaje być dla mieszkańców obcy i za-
czynają go traktować jak jednego ze swoich. Wciąż jednak zwracają się do niego 
per „agent Cooper”, co znaczy, iż całkowita asymilacja jest w jego przypadku nie-
możliwa. Sam Cooper fascynuje się pięknem okolicy i sielską atmosferą miastecz-
ka, jednakże ze względu na pełnioną funkcję zmuszony jest do zachowania pew-
nego dystansu.

Postać Coopera to – według Woodsa – uosobienie Lynchowskiego podejścia 
do „mało-miasteczkowości”: sentymentalnie aprobującego, pełnego serdecznych, wy-
pełnionych zachwytem wypowiedzi, ale jednocześnie wyśmiewającego życie na pro-
wincji swoim niezwykłym intelektem54.

Chion z kolei opisuje Coopera jako odwrotność Krokodyla Dundee: wystylizo-
wanego agenta FBI wśród drwali, który jest wyraźnie określony, szarmancki, naiwny 
i pełen młodzieńczego entuzjazmu55, czym zjednuje sobie sympatię widzów.

Warto tu wspomnieć, że istotnym elementem świata przedstawionego w filmie 
jest las, który izoluje Twin Peaks od reszty świata i – jednocześnie – jest siedliskiem 
niewyjaśnionych zjawisk. Lynch tak opisywał znaczenie lasu w serialu:

W moim umyśle było to miasteczko otoczone przez lasy. To jest ważne. Lasy zawsze 
były tajemniczym miejscem. Więc uczyniłem z nich postać w swojej głowie56.

Innym razem dodaje:

Wielu ludzi, którzy lądują w lesie, nie ma wszystkich klepek na miejscu. W to miejsce 
– do lasu – możesz się przejść i robić rzeczy po swojemu, z dala od wszystkich, którzy mo-
gliby ci przeszkodzić – jak rząd i urząd podatkowy57.

Samo miasteczko jest odizolowane od reszty świata i hermetyczne:

Lubię miasteczka, które są wystarczająco małe, aby nie przytłaczać, ale wystarczająco 
duże, że nie zna się wszystkich – pojawiają się tajemniczy nowi ludzie, obcy, których mo-
żesz poznać58.

W miasteczku takim rzeczy dzieją się za zamkniętymi drzwiami, a zło nie pocho-
dzi nawet z tego świata. Pochodzi spoza tego świata59. I tak właśnie dzieje się w Twin 
Peaks.

54 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 96.
55 M. Chion, David…, s. 110.
56 Lynch on Lynch…, s. 163.
57 Tamże, s. 25.
58 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 95.
59 Lynch on Lynch…, s. 178.
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Co ciekawe, postać, która jest głównym motorem napędowym fabuły, Laura Pal-
mer, pomimo przedstawienia jej jako osoby lubianej i emocjonalnie związanej z wie-
loma mieszkańcami miasteczka, jest postacią wybitnie wyalienowaną, „wypełnioną 
tajemnicami”, jak opisuje ją karzeł ze snu Coopera. Na co dzień wzorowa uczenni-
ca, dobra przyjaciółka i  kochająca córka, w  odosobnieniu Laura jest uzależnioną 
od narkotyków młodocianą prostytutką, która poprzez swój tryb życia próbuje uciec 
od świadomości przemocy seksualnej, której doświadcza ze strony ojca. Po raz ko-
lejny Lynchowski bohater ucieka się do zachowań destrukcyjnych, w odpowiedzi 
na rozczarowanie życiem i zewnętrzną brutalną w nie interwencję. Według Woodsa,

zagubiona i pozbawiona poczucia bezpieczeństwa, pomimo swojej popularności i uro-
dy [Laura] szuka otuchy i wsparcia gdziekolwiek może: w kokainie, seksualnej swobodzie, 
wyuzdanym seksie ze starszymi mężczyznami – […] aby udowodnić, że żaden mężczy-
zna nie może jej już zranić; za to może zaspokoić ją w ekstremalnie dzikich zabawach, 
w które wprowadził ją ojciec gwałciciel60.

Lynch tłumaczył się z zastosowania tak kontrowersyjnej tematyki w następują-
cy sposób:

Kazirodztwo jest tematem problematycznym dla wielu ludzi, ponieważ prawdopodob-
nie sami robią to w domu! A to, wiesz, nie jest miła sprawa. Laura jest jedną z wielu osób, 
które przez to przeszły. To jej sposób radzenia sobie z problemem. O to w tym chodziło 
– o samotność, wstyd, poczucie winy, zmieszanie i zniszczenie ofiary kazirodztwa. Film 
również rozprawia się z wewnętrzną walką ojca61.

Koszmar przemocy domowej sprawił, że Laura czuła się obco i niebezpiecznie 
nawet we własnej sypialni: Czasami moja sypialnia zamyka się nade mną i dusi mnie 
– wspominała w pamiętniku62. Frost powtarzał, że Laura żyła innym, ukrytym ży-
ciem, które było dużo mroczniejsze, ciemniejsze, bardziej niebezpieczne i przerażają-
ce63. Lyncha z kolei pociągał koncept kobiety z problemami64, która sprawiła, że pod 
koniec serii David powiedział: Zakochałem się w postaci Laury Palmer i jej sprzecz-
nościach: w tym, że promieniała na zewnątrz, a wewnątrz umierała65.

W filmie „Ogniu, krocz za mną”, który przedstawia wydarzenia poprzedzające 
akcję serialu, agenci oddelegowani do rozwikłania zagadki śmierci Teresy Banks, 
pierwszej ofiary mordercy Laury, muszą stawić czoła miejscowej ludności. Gdy 

60 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 155.
61 Lynch on Lynch…, s. 185.
62 J. Lynch, The Secret Diary of Laura Palmer, New York, 1990, s. 19.
63 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 94.
64 Lynch on Lynch…, s. 156.
65 Tamże, s. 184.
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przybywają na miejscowy posterunek, spotykają się z wyjątkowo wrogim przyję-
ciem. Posterunkowi naigrawają się z nich, a szeryf odmawia współpracy. Podobnie 
reszta mieszkańców miasteczka odnosi się do agentów z nieufnością i jest niechęt-
na do pomocy. Podział na „swoich” i „obcych” jest tu bardzo wyraźnie zaznaczo-
ny i – w przeciwieństwie do Twin Peaks – niechęć nie zostaje zażegnana. Agenci są 
wykluczeni i nie mają możliwości rozwiązania konfliktu. Sprawia to, że są poiryto-
wani odmową współpracy, z racji tego, że uniemożliwia im to wykonanie obowiąz-
ków służbowych.

Zarówno w filmie, jak i w serialu występuje szereg postaci drugoplanowych, któ-
re w pewien sposób odstają od społeczeństwa, są wyobcowane lub – podobnie jak 
Laura – pełne tajemnic. Warto tu wymienić Margaret – Pieńkową Damę, Harolda 
Smitha – człowieka cierpiącego na agorafobię albo postacie „z innego świata”, takie 
jak Olbrzym, Karzeł, pani Tremond z wnuczkiem czy zabójca Bob. Manifestują oni 
swoją obecność tylko wtedy, gdy uznają to za stosowne, w związku z czym wciąż 
pozostają obcy dla większości bohaterów. Co ciekawe, Margaret pomimo swojego 
wyraźnego ekscentryzmu, przejawiającego się w tym, iż wszędzie nosi ze sobą pie-
niek (w którym, jak twierdzi, zaklęta jest dusza jej tragicznie zmarłego męża), nie 
jest odtrącana przez społeczność Twin Peaks, lecz traktowana z sympatią. Kaleta 
komentuje symbolikę pieńka w następujący sposób:

W „Miasteczku Twin Peaks” pieniek jest znaczeniowo daleki od zwyczajnych, zmysło-
wych konotacji. Jest nierozpoznawalny jako symbol i staje się bliski abstrakcji66.

Z kolei Harold izoluje się ze  względu na  chorobę. Lęk przed wychodzeniem 
z domu uniemożliwia mu kontakty z innymi ludźmi. Pomimo wrażliwego uspo-
sobienia ma problem z  kontaktami interpersonalnymi. Jedynie Laurze udaje się 
do niego dotrzeć i z nim zaprzyjaźnić. Nawiązuje się między nimi specyficzna więź, 
niedostępna i niezrozumiała dla nikogo z zewnątrz. Gdy spokój Harolda zostaje 
zburzony przez Donnę – przyjaciółkę Laury, która nadużywa jego zaufania i pró-
buje wykraść pamiętnik Laury – Harold staje się agresywny i ostatecznie popełnia 
samobójstwo. Postępuje tu podobnie jak wspomniany wcześniej Henry z „Głowy 
do wycierania”.

Analogicznie do Laury, bohaterowie hollywoodzkiej trylogii obejmującej „Zagu - 
 bioną autostradę”, „Mulholland Drive” oraz „Inland Empire”, uciekają w świat 

fantazji w obliczu niemożności stawienia czoła otaczającej ich rzeczywistości. Boha-
ter pierwszego z wymienionych filmów, Fred Madison, muzyk jazzowy mieszkają-
cy w Los Angeles, tworzy alternatywną osobowość, aby uciec nie tylko od nieszczę-

66 K. C. Kaleta, David…, s. 152.
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śliwego małżeństwa, lecz także od świadomości brutalnego morderstwa, którego 
się dopuścił na własnej żonie. Muzyka staje się jego odskocznią od codzienności 
i pozwala się zatopić w świat dźwięków. Wszystkie te działania mają na celu próbę 
oszukania siebie, aby uniknąć stawienia czoła temu, co wydaje się nie do zniesienia67.

Kolejnym ze sposobów – według Mactaggarta – jest ucieczka w świat snu,

choć sen pojawia się w filmie przed sceną morderstwa, tak naprawdę to morderstwo 
prezentuje, a Fred próbuje się od tego zdystansować, najpierw próbując zaprzeczyć, że to 
Renee była ofiarą leżącą w łóżku, a później stając się Petem Daytonem68.

Ten zawikłany sposób narracji Rodley określa jako złożoną przeplatankę równo-
ległych światów i osobowości, które nie ujawniają swoich sekretów zbyt łatwo i któ-
rych jakiekolwiek wyjaśnienie będzie nieadekwatne i  niewłaściwe69. Dzieje się tak 
dlatego, że konwencjonalny sposób narracji filmowej, wymagający zachowania zasad 
logiki, nie znajduje u Lyncha zastosowania70. Stąd w jego filmach

światy – te prawdziwe i te wyobrażone – zderzają się. Poczucie niepokoju w jego filmach 
jest spowodowane przez brak reguł i konwencji, które byłyby źródłem komfortu i – co waż-
niejsze – orientacji71.

Slavoj Žižek twierdzi, że Fred

przenosi się w świat psychotycznej halucynacji, której bohater rekonstruuje trójkąt Edy-
pa, który przywraca mu sprawność seksualną. Pete znowu staje się Fredem, dokładnie 
wtedy, gdy, w świecie swojej iluzji, niemożliwość jego związku umacnia się72.

Co więcej – według Žižka – oba scenariusze w życiu Freda są równie przerażają-
ce: życie wyobcowanego impotenta, zazdrosnego o żonę i perwersyjnego mordercy:

Fred został skonfrontowany z jałowym, szarym, wyobcowanym, przedmiejskim – me-
galopolis małżeńskiego życia. Stąd, zamiast typowego kontrastu pomiędzy ultra-reali-
styczną idylliczną powierzchownością a  koszmarnym jej przeciwieństwem, dostajemy 
kontrast dwóch koszmarów: fantazmatycznego horroru czarnego uniwersum perwersyj-
nego seksu, zdrady i morderstwa oraz (może nawet bardziej niepokojącej) rozpaczy na-
szego odseparowanego codziennego życia pełnego niemocy i braku zaufania73.

67 Lynch on Lynch…, s. 289.
68 A. Mactaggart, The Film Paintings…, s. 101.
69 Lynch on Lynch…, s. 215.
70 Tamże, s. IX.
71 Tamże, s. X.
72 S. Žižek, The Art of the Ridiculous Sublime. On David Lynch’s Lost Highway, Seattle, 2000, 

s. 19.
73 Tamże, s. 17.
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Anne Jerslev zwraca uwagę na alienację głównych bohaterów w domu, który nie 
daje im poczucia komfortu.

Nawet gdy przebywają w tym samym pokoju, Rene i Fred komunikują się, jakby znaj-
dowali się w dwóch różnych miejscach w różnym czasie. Ich dom, podobnie, jest niepo-
kojąco transparentny. Fred przechodzi przez nieistniejące drzwi i ciemne, niekończące się 
korytarze, które dają poczucie, że przestrzeń w filmach Lyncha jest dogłębnie dwuznacz-
na74.

Rodley dodaje do tego, że niepewna geografia domu sprawia wrażenie, że jest 
on nieskończony i jeśli do niego wejdziesz, znajdziesz się w wielkim, ciemnym labi-
ryncie75.

Bohaterka kolejnego filmu Lyncha, Diane Selwyn z „Mulholland Drive”, marzą-
ca o karierze w Hollywood początkująca aktorka, niepowodzenia w życiu zawo-
dowym i miłosnym rekompensuje sobie we śnie, w którym jej alter ego zakochuje 
się z wzajemnością w pięknej nieznajomej i odnosi liczne sukcesy na castingach. 
W realnym życiu Diane czuje się odrzucona przez Camillę, która nie tylko dosta-
je jej wymarzone role, lecz także nawiązuje romans z reżyserem, odrzucając miłość 
Diane. Poczucie wykluczenia doprowadza bohaterkę do zlecenia zabójstwa Camil-
li, a następnie do samobójstwa (kolejnego już u Lyncha). Koncepcja „sobowtóra” 
Ericha Sterna zdaje się idealnie opisywać postać Diane:

Świadomość winy bohatera każe mu przenieść odpowiedzialność za pewne własne czy-
ny na drugie „ja”, na „sobowtóra”, co też Diane czyni76.

Działania te mają na celu odtworzenie poczucia bezpieczeństwa:

Zarówno Fred Madison, jak i Diane Selwyn są zmuszeni uciec się do drastycznych środ-
ków, aby odbudować poczucie stabilizacji i szczęścia. Udaje im się to przez stworzenie al-
ternatywnych osobowości i światów – scenariuszy sennych, w których wydarzenia próbu-
ją przykryć rzeczywistość mentalnego upadku77.

Warto wspomnieć, że motyw wykluczenia został zastosowany również w od-
niesieniu do kloszarda, który mieszka za restauracją Winkie’s w „Mulholland Dri-
ve”. Postać zostaje opisana przez jednego z bohaterów jako straszliwy potwór ze snu 

74 A. Jerslev, Beyond Boundaries: David Lynch’s „Lost Highway”, w: The Cinema of David 
Lynch. American Dreams, Nightmare Visions, ed. E. Sheen, A. Davison, London – New 
York, 2011, s. 151.

75 Lynch on Lynch…, s. 225.
76 E. Stern, Review of Otto Rank’s „Der Doppelgänger”, „Die Literatur”, XXIX, 1926–1927, 

s. 555.
77 Lynch on Lynch…, s. XI.
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o diabolicznym wyglądzie. Pokazanie bezdomnego w konwencji horroru zdecydo-
wanie wyróżnia go na tle innych postaci i czyni go obcym nawet w Lynchowskich 
kategoriach. Samo miasto również jest nieprzyjazne i w filmie stanowi kontrolującą 
inteligencję i staje się głównym bohaterem, miejscem gdzie każdy marzy o byciu kimś 
lub czymś innym. Jest to miasto pełne duchów i nawiedzonych domów78. Mactaggart 
dodaje, że Hollywood jest domem zarówno filmowych snów, jak i koszmarów79, któ-
rych ofiarą padają główni bohaterowie.

W trzeciej części trylogii, zatytułowanej „Inland Empire”, fabuła skupia się 
na historii dwóch zupełnie obcych sobie kobiet, których losy w  tajemniczy spo-
sób się ze sobą przeplatają. Obie są odizolowane od świata: Nikki Grace w swo-
jej eleganckiej willi na wzgórzach Hollywood; Karolina – „zagubiona dziewczyna” 
– zamknięta w pokoju z telewizorem, w którym wyświetlane są na przemian film 
z udziałem Nikki oraz sitcom o królikach. Karolina, pozbawiona możliwości kiero-
wania własnym życiem, płacze z bezsilności, obserwując, jak Nikki „odgrywa” jej 
życie za nią. Dziewczyna bezskutecznie próbuje dowiedzieć się, co się dzieje w dziw-
nej przestrzeni, w której się znalazła, gdzie wszystko wydaje się jednocześnie znajome 
i obce80. Stan ten powoduje poczucie wyobcowania.

Co ciekawe, z rozwoju fabuły wnioskujemy, że dziewczyna jest martwa. Aby jej 
dusza odzyskała spokój, Nikki musi dokończyć jej rolę w filmie, by umożliwić po-
jednanie Karoliny z mężem w zaświatach. Sama Nikki traci w pewnym momen-
cie poczucie własnej tożsamości i  stapia się w  jedno z postacią graną przez sie-
bie w filmie. Powoduje to jej oderwanie się od rzeczywistości i – w konsekwencji 
– izolację, podobną do tej w wykonaniu Freda czy Diane z poprzednio wspomnia-
nych filmów. Mactaggart sugeruje, że wszystkie bohaterki grane przez Laurę Dern 
[Nikki, Sandy z „Blue Velvet” i Lula z „Dzikości serca”] są tak naprawdę uosobie-
niem umęczonej psychiki jednej Bitej Kobiety81, co sugerowałoby, że postać Nikki 
pokazuje przyszłość pozostałych bohaterek i brutalne konsekwencje życia, jakie 
prowadzą.

Film pokazuje również inne postacie, powszechnie odrzucane przez społeczeń-
stwo, takie jak prostytutki, bezdomnych śpiących w Alei Gwiazd w Hollywood czy 
zaniedbaną kobietę – ofiarę przemocy ze strony męża. Co najważniejsze, film w ża-
den sposób nie wartościuje przedstawianych postaci. Historie opowiadane przez 
bezdomnych czy prostytutki są równie ważne jak główny wątek i  potraktowane 
z taką samą powagą. Mactaggart dodaje, że w filmie tym my również jesteśmy za-

78 Tamże, s. 267.
79 A. Mactaggart, The Film Paintings…, s. 72.
80 Tamże, s. 143.
81 Tamże, s. 158.
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proszeni do przejścia przez portale lub dziurki od klucza do zupełnie niezwiązanych 
ze sobą miejsc i czasów, aby jeszcze lepiej poczuć odizolowanie i zagubienie głów-
nych bohaterek82. Film charakteryzuje skomplikowana struktura czasu i miejsca, 
gdzie wnętrze i zewnętrze mieszają się ze sobą. W filmie dwie różne lokalizacje geo-
graficzne oraz dwa różne wymiary czasowe i dwa różne języki dodają tajemniczości 
i konfudują widza… Od samego początku jesteśmy zdezorientowani i tacy pozosta-
jemy do samego końca83.

Podsumowując, w filmach Davida Lyncha można zauważyć różne przejawy wy-
kluczenia i alienacji, odzwierciedlające hermetyczność amerykańskich miaste-

czek i strach ludzi przed innością i dziwnością. Warto jednak zaznaczyć, że reżyser 
nie dzieli bohaterów na lepszych i gorszych. Zamiast tego stara się pokazać pięk-
no w brzydocie i zaintrygować tym, co odmienne, niekonwencjonalne. Bez wzglę-
du na zastosowane konwencje poszczególnych gatunków filmowych, dzieła Lyncha 
wywołują lęk, często również zgorszenie i umacniają pozycję reżysera jako holly-
woodzkiego Króla dziwów84. Mark Frost, scenarzysta „Miasteczka Twin Peaks”, źró-
dła owej dziwności upatruje w fakcie, iż Lynch lubi dostawać się pod powierzchnię 
rzeczy i sprawiać, że ludzie czują się niekomfortowo85.

Greg Olson z kolei twierdzi, że Lynch spędza życie na pokazywaniu niespójnych 
przeciwieństw i śmieszno-strasznych przemieszczeń świata86 oraz dodaje:

Lynch jest mistrzem uwidaczniania niesamowitych wydarzeń i obrazów w kontekście 
codziennej, znanej nam rzeczywistości, modus operandi, które Kafka i Gogol praktyko-
wali z przyjemnością87.

Sam Lynch do opinii na temat swojej twórczości odnosi się następująco:

Na tym właśnie dla mnie polega kręcenie filmów: są światy i historie, ale są też rzeczy, 
które da się pokazać na ekranie, a których nie da się opisać słowami. To jest właśnie pięk-
ny język kina88.

82 Tamże, s. 145.
83 Tamże, s. 145.
84 P. A. Woods, Weirdsville…, s. 112.
85 David Lynch. Interviews, ed. R. A. Barney, Jackson, 2009, s. 58.
86 G. Olson, David Lynch: Beautiful Dark, Lanham, 2011, s. 56.
87 Tamże, s. 54.
88 Lynch on Lynch…, s. 27.
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Magdalena Wanda Zegarlińska

ALIENATION AND EXCLUSION 
IN THE FILMS OF DAVID LYNCH

Summary

The article presents David Lynch’s treatment of the themes of alienation and exclusion in 
his films. It shows the relation between the director’s biography and his cinematic vi-

sions. The analysis comprises the majority of Lynch’s oeuvre – from the short film Grand-
mother and his feature debut Eraserhead, through The Elephant Man and Twin Peaks to the 
Hollywood trilogy (Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire). In each of these films 
the protagonists are either excluded from society or alienate themselves from the outside 
world. The repertoire of characters that Lynch depicts in his cinematic creations is versatile: 
abused children, teenage rebels, adults who are unable to form a healthy, loving relationship, 
incestuous rapists and psychotic murderers with split personality, to name only a few. All of 
them struggle with their identity and aim to run away from the crude and disappointing re-
ality of their lives. The measures that they undertake are sometimes drastic and portrayed in 
detail by Lynch, which is one of the main sources of Freudian uncanny in the director’s films. 
Another significant aspect that is discussed is how particular characters are excluded from 
society due to their physical disfigurement, mental illnesses or unconventional behaviour. 
The conclusion discusses how Lynch creates his beautiful language of cinema.

Keywords: alienation, exclusion, David Lynch, dysfunctional family, industry and nature, 
society, uncanny

Magdalena Wanda Zegarlińska
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RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE 
POLSKICH EMIGRANTÓW 

W WIELKIEJ BRYTANII

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku. Dzięki temu nasi 
obywatele uzyskali możliwość życia i pracy w innych krajach członkowskich (il. 1).

1. Kierunki polskiej emigracji po 2004 roku (%)

Źródło: opracowanie własne na  podstawie danych GUS w  ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego (NSP) 2011: Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach 
emigracji z Polski w latach 2004–2011, strona internetowa: Stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU 
_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2011.pdf, dostęp 1 II 2014
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EMIGRACJA POLSKA W WIELKIEJ BRYTANII 
PO 2004 ROKU

Po przystąpieniu Polski do UE Wielka Brytania stała się głównym krajem doce-
lowym polskich emigrantów. W 2004 roku Polacy stanowili około 66% wszyst-

kich migrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – członków UE – w Wiel-
kiej Brytanii1. Społeczność polska zwiększyła się tutaj siedmiokrotnie – z  około 
75 000 w 2003 roku do 532 000 w 2011 roku Polacy stanowią drugą co do wielkości 
mniejszość narodową – za Hindusami, ale przed Irlandczykami, Pakistańczykami 
i obywatelami USA. Co istotne, polscy migranci poakcesyjni mieszkający w Wiel-
kiej Brytanii to głównie ludzie młodzi.

Tabela 1. Liczba urodzeń dzieci, których matkami są Polki 
zamieszkujące Wielką Brytanię w latach 2005–2012

Rok
Liczba urodzeń 

wśród Polek zamieszkujących 
w Wielkiej Brytanii

% wszystkich urodzeń 
w Wielkiej Brytanii

2005 3403 0,5

2006 6620 1,0

2007 11 952 1,7

2008 16 101 2,3

2009 18 159 2,6

2010 19 762 2,7

2011 20 495 2,8

2012 21 156 2,9

Źródło: Office for National Statistics, Population by Country of Birth and Nationality Re-
port, August 2013, strona internetowa: Ons.gov.uk/ons/dcp171776_324663.pdf, dostęp 
29 VIII 2013

Według wyników NSP, w Wielkiej Brytanii w 2011 roku mieszkało 532 000 Po-
laków, w Szkocji – 53 000 oraz w Irlandii Północnej – 15 000. W samym Londy-
nie zarejestrowano 146 000 mieszkańców polskiego pochodzenia (23% ogółu Pola-
ków w Wielkiej Brytanii). Stanowią oni w mieście największą grupę etniczną przed 

1 Office for National Statistics, strona internetowa: Data on Polish people living in the UK 
from Census 2011, onsOns.gov.uk/ons/about-ons/businesstransparency/freedom-of-in-
formation/what-can-i-request/previous-foi-requests/population/dataon-poleis-people- 
living-in-the-uk/, dostęp 20 IX 2013.
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Hindusami i Irlandczykami. Według raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych2, 
kolejnymi skupiskami Polonii są: Manchester, Birmingham, Bradford, Leeds, Wol-
verhampton, Nottingham, Sheffiled, Coventry, Leicester, Swindon, Bristol, Edyn-
burg, Glasgow, Northampton, Derby i Slough. Etniczna, kulturowa, a także języko-
wa różnorodność w Wielkiej Brytanii stała się więc faktem. 

Istotnym tematem w całym aspekcie emigracyjnym jest kwestia macierzyństwa. 
Polki stanowią obecnie, po Brytyjkach, największą grupę wśród rodzących kobiet 
w Wielkiej Brytanii. W 2012 roku urodziło się 21 156 polskich dzieci – sześciokrot-
nie więcej niż w 2005 (tab. 1)3.

Dane dotyczące rynku pracy oraz wzrastająca liczba rodzących w Wielkiej Bry-
tanii Polek wydają się wskazywać na trwały charakter tej migracji.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA STI

Polscy migranci, podobnie jak wiele innych osób podlegających procesowi akul-
turacji w Wielkiej Brytanii, są narażeni na wiele trudnych doświadczeń, które 

mogą prowadzić do różnych zaburzeń zdrowotnych (w tym infekcji przenoszonych 
drogą płciową – STI). Częstość występowania zakażeń przenoszonych podczas 
kontaktów seksualnych w Wielkiej Brytanii jest jedną z najwyższych w UE (tab. 2).

CEL BADANIA

Badania dotyczące porównania częstości występowania niebezpiecznych zacho-
wań seksualnych emigrantów polskich w  Wielkiej Brytanii przeprowadzono 

po raz pierwszy. Wykazały one istotne statystycznie zwiększenie liczby osób podej-
mujących takie ryzyko na obczyźnie (w porównaniu z analogicznym zachowaniem 
w kraju). Analizy te dotyczą stosunków seksualnych z przypadkową osobą bez za-
bezpieczenia prezerwatywą, pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Znajomość czynników mających wpływ na zdrowie seksualne może zapobiegać 
negatywnym skutkom w tym zakresie i ułatwiać działania prewencyjne. W związku 
z tym priorytetowym celem badania była ocena determinantów wybranych ryzy-
kownych zachowań seksualnych u dorosłych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 
roku, a także porównanie tych zachowań przed emigracją i po niej.

2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, 
strona internetowa: Msz.gov.pl/resource/90f1454c-8ac1-439a-9e5f-ac2ca6a0f013, dostęp 
12 XII 2014.

3 Office for National Statistics, Population by Country of Birth and Nationality Report, Au-
gust 2013, strona internetowa: Ons.gov.uk/ons/dcp171776_324663.pdf, dostęp 29 VIII 
2013.
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Tabela 2. Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV w Wielkiej Brytanii 
w latach 2003–2013 z uwzględnieniem prawdopodobnej drogi zakażenia

Droga zakażenia
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

st
os

un
ki

 h
o-

m
os

ek
su

al
ne

 
m

ęż
cz

yz
n

współczyn-
niki standa-

ryzowane
2,450 2,670 2,650 2,890 2,850 2,880 2,850 2,950 3,230 3,250

surowe 
współczyn-

niki
2,419 2,640 2,607 2,834 2,756 2,746 2,729 2,839 3,037 2,947

st
os

un
ki

 h
et

e-
ro

se
ks

ua
ln

e

współczyn-
niki standa-

ryzowane
4,890 4,850 4,410 4,110 4,050 3,430 3,180 2,950 2,780 2,490

surowe 
współczyn-

niki
4,829 4,794 4,333 4,010 3,913 3,271 2,996 2,815 2,569 2,153

pr
zy

jm
ow

an
ie

 
na

rk
ot

yk
ów

 
dr

og
ą 

in
ie

kc
ji współczyn-

niki standa-
ryzowane

160 190 200 180 180 160 160 140 120 130

surowe 
współczyn-

niki
155 187 193 176 178 155 148 131 113 112

po
zo

st
ał

e 
dr

og
i 

za
ka

że
ń

współczyn-
niki standa-

ryzowane
210 180 190 170 140 160 150 130 110 130

surowe 
współczyn-

niki
201 175 184 167 140 157 142 130 104 116

ni
ew

y-
sz

cz
eg

ól
-

ni
on

e surowe 
współczyn-

niki
96 96 129 164 238 305 318 258 422 690

Razem 7,700 7,892 7,446 7,351 7,225 6,634 6,333 6,173 6,245 6,000

Źródło: Public Health England, HIV in the United Kingdom: 2014 Report, strona inter-
netowa: Hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317140300680, dostęp 20 IX 2014; 
obecnie raport dostępny na stronie: Gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/401662/2014_PHE_HIV_annual_report_draft_Final_07-01-2015.pdf
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MATERIAŁ I METODY

W okresie od marca do sierpnia 2013 roku zostało przeprowadzone epidemio-
logiczne badanie przekrojowe. Uczestników rekrutowano za  pośrednic-

twem mediów lokalnych i  społecznych, z wykorzystaniem techniki kuli śnieżnej 
(snowball). Dzięki wspomaganej komputerowo metodzie wywiadu internetowego 
(CAWI) respondentom zapewniono anonimowość i intymność.

Według Office for National Statistics, w 2011 roku w Wielkiej Brytanii mieszka-
ło 750 348 polskich emigrantów. Przy zachowaniu poziomu ufności 95% i błędzie 
maksymalnym 4% wymagane minimum 384 uczestników badania było koniecz-
ne do pozyskania grupy reprezentatywnej. Uzyskano 408 odpowiedzi, co oznacza 
spełnienie tego warunku.

Do przeprowadzenia badania został przygotowany autorski kwestionariusz za-
wierający 48 pytań. Odnosiły się one do:
 ■  cech demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, religia, status za-
trudnienia i miejsce zamieszkania w Polsce);

 ■  ryzykownych zachowań seksualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii (liczba partne-
rów seksualnych, niezabezpieczone kontakty seksualne z przypadkowymi part-
nerami, po użyciu alkoholu i/lub narkotyków);

 ■  osobistych uwarunkowań ryzykownych zachowań seksualnych (poczucie warto-
ści mierzone za pomocą skali samooceny Rosenberga – SES);

 ■  uwarunkowań środowiskowych i kulturowych otrzymanej edukacji seksualnej, 
proces akulturacji mierzony skalami depresji oraz satysfakcji życiowej profesora 
Johna Berry’ego (MIRIPS) i modelem z użyciem skal wrażliwości międzykultu-
rowej Bennetta (DMIS);

 ■  przebycia STI i testów w kierunku HIV/STI.
Dane uzyskane w  badaniu zostały wprowadzone i  przetworzone za  pomocą 

programu Statistica w wersji 7.1. (StatSoft Inc., 2007). Istotne było zdefiniowanie 
zmiennych wpływających na uzyskane wyniki badania. Grupy danych zostały ska-
tegoryzowane pod kątem zmiennych w analizie jednoczynnikowej4.

Z 1026 wejść na dedykowaną stronę badania w serwisie Ankietka.pl 500 osób 
rozpoczęło badanie, 408 (82%) z nich je ukończyło (il. 2).

4 Analiza została przeprowadzona za pomocą testu chi-kwadrat, testu chi-kwadrat z po-
prawką Yatesa i  testu dokładności Fishera. Dla zmiennych numerycznych użyto testu 
Manna-Whitneya. Wykorzystano również test McNemary do oceny istotnych różnic po-
między dwoma skorygowanymi proporcjami, opartymi na tej samej próbce, którymi były 
ryzykowne zachowania seksualne w Polsce i Wielkiej Brytanii.

RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE…
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2. Schemat uczestnictwa w badaniu

Źródło: Opracowanie własne

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

Kobiety stanowiły 56,9% (232/408) respondentów. Wiek badanych zawierał się 
w przedziale 19–57 lat (mediana – 32 lata). Prawie jedna trzecia (32%) respon-

dentów miała wykształcenie wyższe, średnie/ponadgimnazjalne posiadało 31% 
badanych, licencjat – 26%, podyplomowe – 9,6%, a podstawowe – 0,7%. Trzech 
na czterech respondentów pochodziło z miast, a tylko co dziesiąty – ze wsi. Poło-
wa badanych nie pracowała w Wielkiej Brytanii w swoim zawodzie (50,7%). 38,5% 
wykonywało zawód wyuczony, uczyło się 4,2%, a na utrzymaniu innych było 3,2% 
respondentów. Ponad jedna trzecia (35,2%) badanych to osoby zamężne/żonate, 
w związku nieformalnym było 28,7%. Singiel/ka to 28,2%, rozwiedziony/a 5,4%. 
79% respondentów deklarowało, że są osobami wierzącymi.

WYNIKI

Porównanie ryzykownych zachowań seksualnych 
w Polsce i Wielkiej Brytanii

Wyniki badania wykazały wysoki odsetek ryzykownych zachowań seksual-
nych wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii (wyższy niż deklaro-

wany w  Polsce). Dotyczyło to niezabezpieczonego kontaktu seksualnego z  przy-
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padkowym partnerem, kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu i/lub 
narkotyków. Dynamika występowania niektórych niebezpiecznych zachowań sek-
sualnych przed wyjazdem i po przyjeździe do Wielkiej Brytanii różniła się w zależ-
ności od płci. Mężczyźni istotnie statystycznie częściej niż w Polsce podejmowali 
kontakty seksualne bez zabezpieczenia oraz pod wpływem alkoholu. Mniejszy od-
setek deklarował posiadanie pięciu i więcej partnerek/partnerów. Kobiety istotnie 
statystycznie częściej niż w Polsce podejmowały kontakty seksualne bez zabezpie-
czenia pod wpływem narkotyków (tab. 3).

Tabela 3. Porównanie ryzykownych zachowań seksualnych 
w Polsce i Wielkiej Brytanii

Ryzykowne
zachowania

seksualne

Polska n (%) Wielka Brytania n (%)

p*
razem

p

razem

pM
n = 176

K 
n = 232

M
n = 176

K 
n = 232

n (%) n (%) n (%) n (%)

stosunek seksual-
ny z przypadkową 
osobą bez zabez-

pieczenia

84 (20,6) 158 (38,7) <0,0001
0,29 (K)

<0,0001 (M)
32 

(18,2)
52 

(22,4) <0,0001 99 
(56,3)

59 
(25,4) <0,0001

stosunek seksual-
ny z przypadkową 
osobą pod wpły-

wem narkotyków

9
(2,2)

41
(10,8) <0,0001

<0,0001 (K)
0,02 (M)6 (3,4) 3 (1,3) <0,0001 16 (9,1) 25 

(10,7) <0,001

stosunek seksual-
ny z przypadkową 
osobą pod wpły-
wem alkoholu

62
(15,1%)

95
(23,3%) 0,001

0,16 (K)
0,002 (M)33 

(18,8)
29 

(12,5) <0,0001 57 
(32,4)

38 
(16,3) 0,002

liczba partnerów 
seksualnych – co 

najmniej 5

127
(31,1)

114
(27,9) 0,24

0,39 (K)
0,008 (M)85 

(48,3)
42 

(18,1) <0,0001 65 
(36,9)

49 
(21,1) <0,0001

Źródło: StatSoft, Internetowy podręcznik statystyki: Statsoft.pl/textbook/stathome_stat.
html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fesc.html

* p-wartość – prawdopodobieństwo testowe (ang. p-value, probability value), graniczny po-
ziom istotności. Prawdopodobieństwo uzyskania wartości pewnej statystyki (np. różni-
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cy średnich), takich jak faktycznie zaobserwowane lub bardziej oddalonych od zera, przy 
założeniu, że hipoteza zerowa jest spełniona. Określa tym samym maksymalne ryzyko 
błędu, jakie badacz jest skłonny zaakceptować. Najczęściej przyjmuje się α = 0,05. Jeśli 
p-wartość jest większa, oznacza to, iż nie ma powodu do odrzucenia tzw. hipotezy zero-
wej H0, która zwykle stwierdza, że obserwowany efekt jest dziełem przypadku.

Stosunek seksualny z przypadkową osobą 
bez zabezpieczenia

Badanie z użyciem modelu regresji logistycznej wykazało, że niezależnymi czyn-
nikami zwiększającymi ryzyko niezabezpieczonego kontaktu seksualnego 

z przypadkowym partnerem w Wielkiej Brytanii były: płeć męska, niewielkie po-
czucie własnej wartości, niski poziom satysfakcji życiowej, bycie na etnocentrycz-
nych etapach wrażliwości międzykulturowej i  brak edukacji seksualnej w  szkole 
w formie przedmiotu (tab. 4).

Tabela 4. Model regresji logistycznej: powiązanie między 
zmiennymi niezależnymi wpływającymi na podejmowanie 

ryzykownych zachowań seksualnych – stosunek seksualny 
z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą 
(iloraz szans, istotność określana za pomocą testu Walda; 

liczba respondentów n = 408)

OR* p 95% CI

Płeć – męska 2,67 <0,0001 1,68–4,25

Samoocena – do przeciętnej 2,13 <0,0001 1,30–3,48

Edukacja – brak 1,48 0,04 1,03–2,12

Satysfakcja życiowa – do przeciętnej 1,64 0,04 1,02–2,61

Akulturacja – fazy I 2,37 0,0004 1,47–3,82

Źródło: Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care, 
Słownik EBM/HTA, strona internetowa: Ceestahc.org/ebm,slowniczek.html

* OR – iloraz szansy wystąpienia określonego stanu w grupie badanych na dany czynnik 
lub interwencję i szansy wystąpienia tego stanu w grupie nieeksponowanej (kontrolnej). 
W badaniach kliniczno-kontrolnych może to być iloraz szansy narażenia na potencjalny 
czynnik sprawczy w grupie, w której określony punkt końcowy wystąpił, i szansy nara-
żenia na ten sam czynnik w grupie kontrolnej. Szansa to stosunek prawdopodobieństwa 
wystąpienia określonego stanu klinicznego do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia 
w danej grupie.
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Stosunek seksualny z przypadkową osobą 
pod wpływem narkotyków

Polscy migranci żyjący w Wielkiej Brytanii częściej niż we własnym kraju anga-
żowali się w kontakty seksualne pod wpływem narkotyków. Większe prawdo-

podobieństwo podejmowania kontaktu bez prezerwatywy z przypadkowym part-
nerem zaobserwowano u mężczyzn.

Analiza wieloczynnikowa z użyciem modelu regresji logistycznej wykazała rów-
nież, że zmiennymi niezależnie wpływającymi na  podejmowanie ryzykownych 
kontaktów seksualnych pod wpływem narkotyków były wykształcenie wyższe oraz 
niższy stopień akulturacji (tab. 5).

Tabela 5. Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi 
niezależnymi wpływającymi na podejmowanie ryzykownych 

zachowań seksualnych – stosunek seksualny 
z przypadkowym partnerem pod wpływem narkotyków 

(iloraz szans, istotność określana za pomocą testu Walda; n = 408)

OR p 95% CI

Stan cywilny – bycie singlem 2,14 0,03 1,07–4,25

Wykształcenie – wyższe 2,25 0,02 1,14–4,44

Akulturacja – fazy I 5,14 <0,0001 2,48–10,63

Stosunek seksualny z przypadkową osobą 
pod wpływem alkoholu

W przypadku podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych pod wpływem 
alkoholu determinantami okazały się: płeć męska, satysfakcja życiowa na po-

ziomie niskim/przeciętnym, pierwsze fazy wrażliwości międzykulturowej (tab. 6).

Tabela 6. Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi 
niezależnymi wpływającymi na podejmowanie ryzykownych zachowań 

seksualnych – stosunek seksualny z przypadkowym partnerem 
pod wpływem alkoholu (iloraz szans, istotność określana 

za pomocą testu Walda; n = 408)

OR p 95% CI

Płeć – męska 2,21 0,001 1,36–3,60

Satysfakcja życiowa – do przeciętnej 1,74 0,02 1,08–2,81

Akulturacja – fazy I 1,79 0,02 1,10–2,93
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Liczba partnerów seksualnych – co najmniej 5

Posługując się analizą wieloczynnikową z użyciem modelu regresji logistycznej, 
wykazano również, iż na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych 

z dużą liczbą partnerów miały wpływ następujące czynniki: płeć męska, bycie sin-
glem, brak edukacji seksualnej w szkole (tab. 7).

Tabela 7. Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi 
niezależnymi wpływającymi na podejmowanie kontaktów seksualnych 

z pięcioma partnerami i więcej (ilorazy szans, istotność określana 
za pomocą testu Walda; n = 408)

OR p 95% CI

Płeć – męska 2,29 0,0005 1,43–3,65

Stan cywilny – bycie singlem 3,21 <0,0001 2,00–5,13

Edukacja seksualna – brak 1,77 0,004 2,60–1,20

STI’s (Sexually transmitted infections)

Na pytanie półotwarte, czy respondent miał kiedykolwiek medycznie potwier-
dzone zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową (jeśli tak, to ja-

kie?), 17% osób (68/408) odpowiedziało twierdząco. Wśród 68 osób, które po-
twierdziły przebyte zakażenie, 34 badanych podało, że zakaziło się chlamydią, 
8 – HPV, 7 – grzybicą, 6 – opryszczką, 4 – rzęsistkiem, 2 – HCV, 1 – rzeżączką, 4 – 
innymi STI. Możliwe było podanie kilku odpowiedzi. Wśród badanych 174 osoby 
(42,6%) przyznały, że przeszły wcześniej testy w kierunku HIV; 5 osób (1,2%) po-
informowało o zakażeniu HIV.

Badano wpływ ryzykownych zachowań seksualnych na przebycie STI przy po-
mocy modelu wieloczynnikowego. Istotny wpływ okazał się mieć kontakt seksual-
ny z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą, pod wpływem 
narkotyków i z wieloma partnerami seksualnymi (il. 3).

Nowi polscy emigranci w Wielkiej Brytanii to głównie osoby młode (20- lub 
30-latkowie5), będący w  apogeum aktywności seksualnej. Część emigrantów nie 
posługuje się biegle językiem angielskim lub z innych powodów nie korzysta z sys-
temu profilaktyki zdrowotnej zapewnianej przez państwo brytyjskie6. Nie są zatem 

5 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii…
6 H. V. McCoy, W. M. Hlaing, E. Ergon-Rowe, D. Samuels, R. Malow, Lessons from the fields: 

a migrant HIV prevention project, „Public Health Reports”, 2009, nr 124 (6), s. 790–796; 
S. Dias, A. Gama, H. Cargaleiro, M. O. Martins, Health workers’ attitudes toward immi-
grant patients: a cross-sectional survey in primary health care services, strona interne-
towa: Human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-10-14.
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objęci systemem fachowej pomocy w zakresie przeciwdziałania zakażeniom STI, 
jaką świadczy m.in. West London Centre for Sexual Health7.

Niemal co drugi Polak, biorący udział w badaniu, miał ryzykowne zachowanie 
seksualne, co piąty – nigdy się nie testował na obecność zakażenia HIV. Ta część 
osób może stanowić potencjalną grupę z  nierozpoznanym zakażeniem HIV lub 
innymi STI. Co więcej, u  tych Polaków, którzy nigdy nie testowali się w kierun-
ku HIV, obserwowano częściej ryzykowne zachowania seksualne. Wyniki innych 
badań wskazują, że zwiększanie świadomości osób o możliwości zakażenia HIV 
czy STI oraz doradzanie, jaką stosować profilaktykę, prowadzi do znaczącej reduk-
cji ryzykownych zachowań8. Dlatego promowanie testowania w kierunku HIV/STI 
wśród tej populacji powinno być stałą strategią.

Należy podjąć wysiłki zmierzające do  zwiększenia świadomości na  temat 
możliwości zakażenia STI. Behawioralne interwencje skierowane do  imigran-
tów okazały się skuteczne w  redukcji ryzykownych zachowań seksualnych i  za-
każeń STI, a  więc powinny być traktowane jako potencjalne narzędzie zapobie-
gania tego typu zakażeniom9. Podczas promowania testowania w  kierunku HIV 

7 E. Scheppers, E. van Dongen, J. Dekker, J. Geertzen, J. Dekker, Potential barriers to the use 
of health services among ethnic minorities, „Family Practice”, 2006, nr 23, s. 325–348.

8 J. Castilla, P. Sobrino, J. del Amo, HIV infection among people of foreign origin voluntari-
ly tested in Spain: a comparison with national subjects, „Sexually Transmitted Infections”, 
2002, nr 78, s. 250–254; P. A. Gilbert, S. D. Rhodes, HIV testing among immigrant sexual 
and gender minority Latinos in a US region with little historical Latino presence, „AIDS Pa-
tient Care and STDS”, 2013, nr 27, s. 628–636.

9 F. M. Burns, A. R. Evans, C. H. Mercer, V. Parutis, C. J. Gerry, R. C. M. Mole, R. S. French, 
J. Imrie, G. J. Hart, Sexual and HIV risk behaviour in central and eastern European mi-
grants in London, „Sexually Transmitted Infections”, 2011, 87, s. 318–324.
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i  innych STI należy dotrzeć do  osób, które nigdy się nie badały i  nie korzystały 
z poradnictwa w zakresie zdrowia seksualnego10. Wyniki licznych badań pokazu-
ją, że znaczna część emigrantów nigdy nie korzystała z usług w tym zakresie. Cho-
ciaż nie ma danych dotyczących analizowania barier w wykorzystaniu usług zdro-
wotnych, autorzy wskazują w głównej mierze na niewiedzę na temat dostępności 
placówek ochrony zdrowia, brak kompetencji kulturowej personelu medycznego, 
bariery kosztowe, dystans do placówek zdrowotnych i ograniczenia prawne11. Ob-
serwacje te potwierdzają konieczność przezwyciężenia wymienionych przeszkód 
i propagowania korzystania z usług zdrowotnych w celu wczesnego wykrywania 
i zapobiegania zakażeniom STI w badanej populacji. Inicjatywy lokalne podejmo-
wane przez pracowników socjalnych i edukatorów seksualnych, którzy cieszą się 
zaufaniem społecznym, mogą przyczynić się do  promowania skutecznych inter-
wencji profilaktycznych HIV/STI wśród emigrantów.

Im wyższy poziom akulturacji, tym mniej występuje ryzykownych zachowań. 
Dlatego konieczne wydaje się opracowanie i prowadzenie treningów wrażliwości 
międzykulturowej w społeczności emigrantów polskich przez organizacje i insty-
tucje polonijne we współpracy z brytyjskimi12. Wyniki badań jednoznacznie poka-

10 G. Donker, S. Dorsman, P. Spreeuwenberg, I. van den Broek, J. van Bergen, Twenty-two 
years of HIV-related consultations in Dutch general practice: a  dynamic cohort study, 
„BMJ Open”, 2013, nr 3 (12), strona internetowa: Bmjopen.bmj.com/content/3/4/e001834.
full; S. Dias, A. Gama, H. Cargaleiro, M. O. Martins, Health workers’ attitudes…; Global 
HIV/AIDS Response. Epidemic Update and Health Sector Progress Towards Universal Ac-
cess, World Health Organization, Geneva, 2011, s. 170–174; B. Jędrzejewska, P. Kalinowski, 
A. Stachowicz, Knowledge of healthy behaviours among teenagers attending selected schools 
of the Lublin region, „Annales Academiae Medicae Stetinensis”, 2005, nr 51 (1), s. 65–69.

11 S. Dias, A. Gama, H. Cargaleiro, M. O. Martins, Health workers’ attitudes toward immi-
grant patients…; J. Q. Wu, K. W. Wang, R. Zhao, Y. Y. Li, Y. Zhou, Y. R. Li, H. L. Ji, M. Ji, 
Male rural-to-urban migrants and risky sexual behavior: a cross-sectional study in Shang-
hai, China, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2014, 
nr 11, s. 2846–2864; G. De Luca, M. Ponzo, A. R. Andrés, Health care utilization by immi-
grants in Italy, „International Journal of Health Economics and Management”, 2013, nr 13 
(1), s. 1–31.

12 J. W. Berry, Conceptual Approaches to Acculturation, w: Acculturation. Advanc es in Theo-
ry, Measurement and Applied Research, red. K. M. Chun, P. B. Organista, G. Marin, Wash-
ington, 2003, s. 17–37; H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Drogi 
i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psycholo-
giczno-socjologiczna, Kraków, 2010, s. 351–369; J. M. Bennett, M. J. Bennett, Developing 
intercultural sensitivity. In integrative approach to global and domestic diversity, w: Hand-
book of intercultural training, red. D. Landis, J. Bennett, M. J. Bennett, Thousand Oaks 
California, 2004, s. 147–165.
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zują powiązania braku edukacji seksualnej z występowaniem ryzykownych zacho-
wań seksualnych, takich jak znaczna liczba partnerów seksualnych, przypadkowe 
kontakty bez zabezpieczenia, przemoc seksualna. Monica Patton i współautorzy13 
podkreślają potrzebę tworzenia programów prewencyjnych, wzywających do bez-
pieczniejszych praktyk seksualnych oraz promowania wiedzy o STI, a także pro-
wadzenia badań przesiewowych w kierunku rzeżączki, chlamydii i zakażenia HIV.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto szereg wniosków. Polscy emi-
granci w Wielkiej Brytanii częściej niż we własnym kraju angażują się w ryzy-

kowne zachowania seksualne, realizując swoje potrzeby intymne. To zdecydowanie 
zwiększa możliwość zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Czyn-
niki demograficzne – płeć męska, osobowościowe – niska samoocena i  społecz-
no-kulturowe – niewielka satysfakcja życiowa i spowolnienie procesu akulturacji 
mogą mieć wpływ na częstsze podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych. 
Ponieważ opóźnienie procesu akulturacji stanowi czynnik wpływający na niebez-
pieczne zachowania seksualne, konieczne wydaje się wdrożenie działań ułatwiają-
cych emigrantom przystosowanie się do zmiany kulturowej. 

Kontakty z przygodnym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą oraz pod 
wpływem narkotyków stanowią istotne czynniki ryzyka zakażeń. Wysoki odsetek 
osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i deklarujących przebycie 
STI w przeszłości, wskazują na potrzebę większej dostępności do usług w zakre-
sie zdrowia seksualnego i wzmocnienia dotychczas istniejących metod kontroli za-
każeń, w  tym utworzenia polskiej poradni edukacyjnej. Warto wzmocnić status 
edukacji seksualnej, prowadzonej najlepiej w  formie przedmiotu szkolnego, jako 
ważnego czynnika ograniczającego podejmowanie ryzykownych zachowań seksu-
alnych. Aby spełnić powyższe wymogi, należy wprowadzić do szkół edukację sek-
sualną w pełnym wymiarze godzinowym i w oparciu o wiedzę naukową. Obecny 
jej wymiar godzinowy i programowy realizowany jest w sposób ograniczony i nie 
spełnia wszystkich wymogów oraz rekomendacji WHO/UNAIDS14. Badania prze-

13 M. E. Patton, J. R. Su, R. Nelson, H. Weinstock, Primary and Secondary Syphilis – United 
States, 2005–2013, „Morbidity and Mortality Weekly Report”, 2014, nr 63 (18), s. 402–406.

14 Z. Izdebski, Seksualność Polaków na  początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków, 
2012, s. 717–755; A. Walendzik-Ostrowska, Edukacja seksualna a profilaktyka HIV, „Re-
medium”, Warszawa, 2009, nr 1, s. 53–70; United Nations Programme on HIV/AIDS 
– World Health Organization, UNAIDS/WHO working group on global HIV/AIDS/STI 
surveillance: Initiating second generation HIV surveillance systems – practical guideli-
nes, strona internetowa: Who.int/hiv/pub/surveillance/en/isbn9291732192.pdf.
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prowadzone przez WHO wykazały, iż realizowanie programów edukacji seksual-
nej w szkołach ma korzystny wpływ na zachowania prozdrowotne młodych ludzi: 
opóźnienie wieku inicjacji seksualnej, zmniejszenie liczby partnerów u osób ak-
tywnych seksualnie oraz zwiększenie częstotliwości używania prezerwatyw, ochro-
nę przed zakażeniem HIV lub innymi STI15.

Podsumowując, badanie własne pokazuje, że znaczna część polskich emigran-
tów angażuje się w ryzykowne zachowania seksualne, narażając się na zakażenia 
STI. Większość osób decydujących się na takie zachowanie i deklarujących prze-
bycie STI w przeszłości, wskazuje na potrzebę lepszej dostępności do usług w za-
kresie zdrowia seksualnego i wzmocnienia dotychczas istniejących metod kontroli 
zakażeń. Badani widzą również potrzebę kształcenia kadry polskich specjalistów 
i  utworzenia polskiej stacjonarnej poradni edukacyjnej. Ważne stają się wysiłki 
na rzecz propagowania badań w kierunku STI, jak również wzmocnienie dostoso-
wania kulturowego interwencji wspierających strategie redukcji ryzyka. Ze wzglę-
du na różnorodność społeczności imigrantów dostosowane interwencje powinny 
być rozwijane i  ukierunkowane na  podgrupy podatne na  zachowania seksualne 
wysokiego ryzyka i  dostosowane do  ich specyficznych potrzeb profilaktycznych. 
Choć działania edukacyjno-profilaktyczne w kontekście zakażeń STI należy kie-
rować do społeczności emigrantów w Wielkiej Brytanii. Grupą szczególnej troski 
powinni stać się mężczyźni, single, osoby z niską samooceną i niewystarczającym 
stopniem akulturacji.

15 W. Rymer, M. Beniowski, E. Mularska, Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na za-
każenie HIV, HBV, HCV, w: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia 
PTN AIDS, red. A. Horban, Warszawa – Wrocław, 2014, s. 220–230; D. Kirby, School-
based programs to reduce sexual risk behaviors: a review of effectiveness, „Public Health 
Reports”, 1994, nr 109 (3), s. 339–360; R. Vivancos, I. Abubakar, P. Phillips-Howard, 
P. R. Hunter, School-based sex education is associated with reduced risky sexual behaviour 
and sexually transmitted infections in young adults, „Public Health”, 2013, nr 127, s. 53–57; 
M. Gańczak, P. Barss, F. Alfaresi, S. Almazrouei, A. Muraddad, F. Al-Maskari, Break 
the silence: HIV/AIDS knowledge, attitudes and educational needs among Arab univer-
sity students in United Arab Emirates, „The Journal of Adolescent Health”, 2007, nr 40 
(6), s. 572.
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Grażyna Czubińska

RISKY SEXUAL BEHAVIOURS 
OF POLISH MIGRANTS IN GREAT BRITAIN

Summary

The aim of the research was to assess the determinants of risky sexual behaviours of Pol-
ish migrants in the UK after the year 2004, and to compare those behaviours to the 

sexual behaviour of the same people before they emigrated from Poland. Results relate to 
408 respondents, 56.9% of whom were women. Respondents had a median age of 32 years. 
38.7% of them admitted to having unprotected sexual intercourse with an unknown part-
ner in the UK. Such behaviour occurred with greater frequency in the UK than in Poland. 
Also more respondents declared themselves to have engaged in sexual intercourse after the 
use of drugs and alcohol in the UK than in Poland. Relatively poor sensitivity to cultural 
differences was, in the case of this research, an independent predictor of unprotected sex-
ual intercourse. Males were more likely to engage in unprotected sex with casual partners 
as well as sex after alcohol and with multiple partners, which could result in a much higher 
probability of contracting sexually transmitted infections. All the results demonstrated the 
significance of cultural adaptation and sexual education for the health of immigrants.
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WSTĘP

W dzisiejszym świecie, zarówno w  organizacjach biznesowych, społecznych, 
partiach politycznych, jak i w instytucjach rządowych, często występują zja-

wiska patologiczne, jakimi niewątpliwie są: mobbing, molestowanie seksualne, ko-
rupcja. Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia przyczyn, konsekwen-
cji i aspektów prawnych związanych z tymi negatywnymi praktykami. Traktuje się 
je jako ważne tematy społeczne, dlatego są przedmiotem badań psychologicznych, 
socjologicznych, kryminologicznych, wiktymologicznych i prawnych. Problemy te 
w istotny sposób należy wiązać nie tylko ze zjawiskami agresji czy przemocy, lecz 
także z zagadnieniami godności osobistej człowieka, satysfakcji oraz efektywności 
zawodowej.

Nienagłaśnianie tych zjawisk i mówienie o nich, że są sztuczne i znane raczej 
z mediów czy zachowań występujących w wysoko rozwiniętych społeczeństwach, 
nie wydaje się słuszne. Problem jest zdecydowanie dużo poważniejszy i  bardzo 
groźny, ponieważ skala (szczególnie mobbingu i molestowania seksualnego) nie-
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ustannie rośnie. Niewątpliwie oszacowanie wielkości tego zjawiska jest bardzo 
trudne, ponieważ pracownicy boją się lub wstydzą mówić głośno o  tych proble-
mach, a także nie mają podstawowej wiedzy na ten temat. Szczególna rola w dzia-
łaniach na rzecz zapobiegania bądź przeciwdziałania tym problemom przypada za-
równo organizacjom prawnym, jak i związkom zawodowym oraz pracodawcom.

Niezwykle istotna jest tu również postawa kadry zarządzającej. Promowanie 
przez menadżerów odpowiednich wartości i poszanowanie norm etycznych w du-
żym stopniu będzie oddziaływać na  kulturę organizacyjną, a  przez to również 
na postawy pracowników. Współczesne firmy nie mogą zapominać, że to właśnie 
potencjał ludzki może przesądzić o jej sukcesie na bardzo wymagającym i konku-
rencyjnym rynku. Pracownicy powinni być odpowiednio traktowani (po partner-
sku i etycznie), aby czuli się częścią organizacji i chcieli się zaangażować w osią-
gnięcie jej celów.

MOBBING

Jan Paweł II w encyklice Laborem excercens twierdzi:

Praca jest dobrem człowieka. […] i to nie tylko dobrem „użytecznym” czy „użytko-
wym”, ale dobrem „godziwym”, czyli odpowiadającym godności człowieka, wyrażającym 
tę godność i pomnażającym ją. Chcąc bliżej określić znaczenie etyczne pracy, trzeba mieć 
przed oczyma tę prawdę przede wszystkim. Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego 
człowieczeństwa, przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostoso-
wując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także ponie-
kąd bardziej staje się człowiekiem1.

Słowa tego znamienitego Polaka niewątpliwie wyrażają istotę pracy, która dla 
większości ludzi stanowi podstawową aktywność w ich codziennym życiu. Można 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że w pewnym sensie wyznacza ona społeczną po-
zycję człowieka i jego miejsce w tej społeczności. Normy prawne z kolei są podsta-
wowym czynnikiem, który wyznacza rodzaj oraz zakres działań pracodawcy w sto-
sunku do  osób zatrudnionych w  danym przedsiębiorstwie. Dlatego też od  osób, 
które zajmują kierownicze stanowiska i zarządzają organizacją, wymagać należy co 
najmniej podstawowej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy2.

W myśl art. 94 pkt 10 Kodeksu pracy (k.p.) pracodawca jest zobowiązany wpły-
wać na kształtowanie zasad współżycia społecznego w kierowanej firmie, z czym 

1 Jan Paweł II, Ewangelia pracy. Encyklika „Laborem exercens” wraz z komentarzem, Kra-
ków, 1983, s. 29.

2 A. Świątkowski, Przyszłość prawa pracy, w: Polskie prawo pracy w procesie przemian, red. 
A. Świątkowski, Kraków, 1991, z. 138, s. 12.
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związany jest jednocześnie pracowniczy obowiązek przestrzegania wspomnianych 
zasad (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.). Uregulowane ustawowo zasady współżycia społecz-
nego najczęściej posiadają charakter akceptowanych społecznie norm moralnych, 
zaś ich przestrzeganie stanowi powszechny obowiązek, ponieważ nikt nie ma moż-
liwości ze swojego prawa uczynić użytku w sposób sprzeczny z omawianymi za-
sadami. Zatem w treści regulacji zawartej w art. 94 pkt 10 k.p. nie chodzi o zasady 
współżycia społecznego ujęte ogólnie, lecz adekwatne do warunków funkcjonowa-
nia całej załogi zatrudnionej w organizacji, które wyrażają się przede wszystkim 
postawą ukierunkowaną na harmonijną współpracę, w atmosferze przejawiającej 
się wzajemną życzliwością oraz gotowością udzielania sobie koleżeńskiej pomocy. 
Pracodawca ma możliwość wywierania wpływu na kształtowanie się tak rozumia-
nych zakładowych zasad społecznego współżycia, dając przede wszystkim przykład 
załodze swoim zachowaniem, które będzie przenoszone jako swoisty wzorzec, za-
równo na stosunki pomiędzy kierownictwem oraz pracownikami, jak i na relacje 
pomiędzy tymi grupami zatrudnionych3.

Niezbędny warunek wiarygodności wspomnianego wzorca stanowi przestrze-
ganie przepisów ustawodawstwa pracy4. Wyjątkowo oddziaływanie na kształtowa-
nie zasad współżycia społecznego w  danym zakładzie pracy ma jednak, w  myśl 
przepisu art. 111 k.p., poszanowanie godności i innych osobistych dóbr pracowni-
ka przez pracodawcę. Obowiązek poszanowania godności pracownika oraz innych 
dóbr osobistych w stosunkach pracy stanowi podstawową powinność pracodawcy, 
która została podniesiona do rangi zasady prawa pracy i  jednocześnie wyrażona 
jest w wyżej wspomnianym akcie prawnym5.

Jak zatem wyraźnie widać, z tej zasady wynika obowiązek pracodawcy, na któ-
ry składa się nakaz powstrzymania się od  działań, które stanowią bezpośrednią 
ingerencję w chronione prawem dobra osobiste pracownika6, a  także powinność 
podejmowania pozytywnych działań mających na celu stworzenie właściwych wa-
runków pracy, pozbawionych potencjalnego zagrożenia bądź naruszenia tych dóbr.

Rozumiana w  ten sposób godność może być naruszona różnego typu zacho-
waniami pracodawcy, na przykład przez wydawanie poleceń w bardzo obraźliwej 
formie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o danym pracowniku bądź 
delegowanie go do pracy niezgodnej z jego kwalifikacjami zawodowymi.

3 A. Nerka, Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy, „Annales. Ety-
ka w życiu gospodarczym”, 2013, nr 16, s. 281–294.

4 Wyrok SN z dnia 15 VII 1987 r., I PRN 25/87, OSNCP 1988, nr 12, poz. 180.
5 Por. I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 

1998, nr 2.
6 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa, 2006, s. 81.
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Często takie postępowanie przełożonego stanowi podstawę do tego, żeby uznać, 
że dopuścił się wykroczenia, zwanego fachowo „mobbingiem”. Sąd Najwyższy 
wskazał w sposób jednoznaczny, że od każdego pracodawcy trzeba wymagać sza-
cunku dla pracowników i jednocześnie liczenia się z poczuciem wartości osobistej 
oraz własnej godności podwładnego. Pracodawca nie ma możliwości bezpodstaw-
nie i negatywnie zwracać się do pracownika czy też wyrażać się o nim w sposób, 
który poniżałby go wśród zespołu pracowniczego7.

W nauce mobbing jest zaliczany do zagrożeń psychospołecznych, które wystę-
pują w miejscu pracy8 i powodują skutki uboczne w sferze zdrowotnej pracownika 
(zawały, nadciśnienie tętnicze, sięganie po używki i alkohol). Jeśli chodzi o płasz-
czyznę prawa europejskiego, należy zwrócić uwagę na dyrektywę ramową 89/391/
WE z 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków prawnych w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy9.

Przepis art. 6 wspomnianej dyrektywy charakteryzuje obowiązki pracodaw-
ców w kwestii rozpoznawania ryzyka oraz przedsięwzięcia środków celem zapew-
nienia bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia pracowników. Szkoda, że braku-
je precyzyjnej regulacji odnośnie tego, czy na wspomniane obowiązki składają się 
przykładowo społeczne oraz psychiczne czynniki środowiska pracy.

Poza tą dyrektywą warto zwrócić uwagę na porozumienia autonomiczne, które 
zawierane są pomiędzy europejskimi partnerami społecznymi, a mianowicie euro-
pejskie porozumienie ramowe z 8 października 2004 roku, odnoszące się do kwe-
stii stresu spowodowanego pracą, jak również porozumienie ramowe z 26 kwiet-
nia 2007 roku, odnoszące się do kwestii nękania oraz przemocy w miejscu pracy. 
Wprowadzenie porozumień w Polsce miało miejsce pod postacią wspólnej dekla-
racji partnerów społecznych z 14 listopada 2008 roku, odnoszącej się do kwestii za-
pobiegania oraz przeciwdziałania zjawisku stresu spowodowanego pracą, jak rów-
nież wspólnej deklaracji partnerów społecznych z 24 marca 2011 roku, odnośnie 
nękania i przemocy w miejscu pracy10.

Ważny charakter posiada wspomniane porozumienie ramowe z 2007 roku, po-
nieważ wskazuje także procedury antymobbingowe, jak również uprawnienia in-
dywidualne i zbiorowe pracowników w przypadku pojawienia się zjawiska nękania 
oraz przemocy11. W myśl tego porozumienia, nękanie przejawia się systematycz-

7 Wyrok SN z dnia 3 III 1975 r., I PR 16/75, „Lex Polonica”, nr 318105.
8 T. Wyka, Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne, w: Wieloaspektowość mobbingu 

w stosunkach pracy, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa, 2012, s. 123.
9 Ramowa dyrektywa Unii Europejskiej 83/391/WE z dnia 12 VI 1989.
10 A. Nerka, Mobbing…, s. 281–294.
11 Por. B. Surdykowska, Dialog społeczny wokół zagrożeń psychospołecznych, „Praca i Zabez-

pieczenie Społeczne”, 2011, nr 7.
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nym oraz umyślnym znieważaniem, zastraszaniem bądź poniżaniem pracowników 
albo przełożonych w okolicznościach, które związane są z pracą.

Z kolei przemoc to naruszenie nietykalności cielesnej albo godności osobistej 
pracownika bądź przełożonego w okolicznościach, które związane są z wykonywa-
ną pracą. Definicja przemocy nie odnosi się jedynie do przemocy fizycznej, któ-
ra rozumiana jest jako naruszenie nietykalności cielesnej pracownika, lecz rów-
nież do naruszania godności osobistej. Zgodnie z art. 31 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, każdy pracownik posiada prawo do pracy w warunkach, które 
zapewniają mu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa oraz godności12.

Termin mobbingu wywodzi się od angielskiego słowa mob, które oznacza:
1. dość liczną grupę ludzi, często wyjątkowo agresywną i  powodującą problemy 

(motłoch);
2. gromadzenie się, rzucanie się na kogoś13.

Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku Heinz Leymann dzięki badaniom, w cza-
sie których obserwował różne psychospołeczne relacje międzyludzkie w miejscu 
pracy, zaproponował najbardziej trafną definicję „mobbingu”, uznając go za

terror psychiczny w życiu zawodowym, charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi 
zachowaniami, które są powtarzane systematycznie, przez jedną osobę lub większą licz-
bę osób, skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w ich wyniku zosta-
je pozbawiona szans na pomoc i obronę. Działania te występują bardzo często (przynaj-
mniej raz w tygodniu) i przez długi okres czasu (przynajmniej przez sześć miesięcy). Duża 
częstotliwość i długi okres występowania tego wrogiego zachowania skutkuje poważnymi 
problemami mentalnymi, psychosomatycznymi i społecznymi14.

Natomiast Agata Bechowska-Gebhardt oraz Tadeusz Stalewski przez pojęcie 
„mobbingu” rozumieją nieetyczne i jednocześnie irracjonalne – z uwagi na cele or-
ganizacji – działanie, które polega na długotrwałym, powtarzającym się oraz bez-
podstawnym dręczeniu pracownika przez jego przełożonych, jak również współ-
pracowników. Jest ono skierowane w  stosunku do  potencjalnej ofiary przemocy 
ekonomicznej, społecznej oraz psychicznej celem zastraszenia, upokorzenia oraz 
ograniczenia jej zdolności obrony.

Mobbing jest niewątpliwie zjawiskiem odczuwanym subiektywnie, jednak dają-
cym się potwierdzić intersubiektywnie. To proces wielofazowy, w którym mobber 
używa metod manipulacji, od najbardziej subtelnych, niezauważalnych przez ofia-
rę, po drastyczne, skutkujące u ofiary izolacją społeczną, jej autodeprecjacją, po-
czuciem krzywdy, odrzucenia przez współpracowników i bezsilności, przez co jest 

12 A. Nerka, Mobbing…, s. 281–294.
13 Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim, Oxford, 2002, s. 493.
14 A. Nerka, Mobbing…, s. 281–294.
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narażony na silny stres oraz choroby psychiczne i somatyczne (bezsenność, brak 
łaknienia lub nadmierny apetyt)15. Ofiary często cierpliwie znoszą owe działania, 
gdyż boją się stracić pracę, ponieważ znalezienie nowego zajęcia nie jest dziś zada-
niem łatwym.

W naukach zarządzania przez pojęcie „mobbing” rozumie się także 

nieetyczne, złośliwe nękanie jednego z członków zespołu lub grupę pracowników przez 
współpracownika o wyższej pozycji w grupie bądź pełniącego funkcję kierowniczą; jest to 
poddanie jednostki lub grupy oddziaływaniu, które ma ją upokorzyć i ograniczyć jej zdol-
ności obronne16.

Każdy pracodawca powinien zapobiegać pojawianiu się przemocy psychicz-
nej w miejscu pracy, a także zapewnić ofierze pomoc oraz wyeliminować zjawisko 
mobbingu, które pojawiło się w środowisku pracy17.

Postępowanie pracodawcy w sytuacji pojawienia się zjawiska mobbingu pole-
ga przede wszystkim na  wyciągnięciu konsekwencji dyscyplinarnych (zgodnych 
z  Kodeksem pracy) w  odniesieniu do  pracownika (mobbera), któremu zostało 
udowodnione stosowanie przemocy psychicznej. Poza tym pracodawca powinien 
sprawdzić, czy w dalszym ciągu nie występują okoliczności sprzyjające powstawa-
niu omawianego zjawiska, a jeżeli tak, to niezbędne jest podjęcie koniecznych dzia-
łań celem ich eliminacji bądź zmniejszenia oddziaływania na  środowisko pracy 
w przyszłości18.

Zgodnie z art. 943 § 1 k.p. pracodawca ponosi prawną odpowiedzialność za nie-
zapobieganie mobbingowi także wtedy, kiedy nie jest on zaangażowany osobiście 
w stosowanie wspomnianego typu przemocy oraz gdy nie zorientował się, że jest 
ona stosowana w  jego organizacji. Zatem widać bardzo wyraźnie, że pracodaw-
ca odpowiada zarówno za czynne psychiczne znęcanie się nad pracownikami, jak 
również za niewypełnianie obowiązku przeciwdziałania występowania psychiczne-
go terroru w miejscu pracy19.

Warto również dodać, że poszkodowany pracownik ma możliwość dochodze-
nia od pracodawcy:
- zadośćuczynienia z tytułu utraty zdrowia spowodowanego mobbingiem (art. 943 

§ 3 k.p.);

15 A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing. Patologia zarządzania personelem, War-
szawa, 2004, s. 16.

16 W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Toruń, 2007, s. 241.
17 W. Muszalski, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa, 2009, s. 365–366.
18 A. Nerka, Mobbing…, s. 281–294.
19 A. Abramowska, M. Nałęcz, Prawna regulacja mobbingu, „Monitor Prawa Pracy”, 2004, 

nr 7, s. 182.
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- odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy w wyniku mobbingu 
(art. 943 § 4 i 5 k.p.);

- odszkodowania w przypadku niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy w opar-
ciu o art. 55 § 11 k.p.

Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniano, jeżeli działania mobbera kwalifiko-
wane są także jako naruszenie sfery osobistych dóbr pracownika, powstaje odpo-
wiedzialność z tytułu naruszenia osobistych dóbr na warunkach ogólnych prawa 
cywilnego20.

MOLESTOWANIE SEKSUALNE W MIEJSCU PRACY

O molestowaniu seksualnym, które pojawiało się w miejscu pracy, do niedawna 
prawie wcale się nie mówiło. Uważano, że problem ten tak naprawdę nie ist-

nieje, a jedynie kilka procent pracowników przyznaje, że było molestowanych sek-
sualnie, co jednocześnie potwierdzałoby tezę, że stanowi to problem o ograniczo-
nym zasięgu. Jednak należy się zastanowić, że może omawiany problem nie istniał 
z uwagi na brak odpowiednich przepisów w bezpośredni sposób regulujących kwe-
stię ochrony pracownika przed tym zjawiskiem.

Dodatkowo brak jednolitej definicji molestowania seksualnego w polskim usta-
wodawstwie powodował, że pomiar omawianego zjawiska także był utrudniony, 
a w konsekwencji ochrona pracownika przed tego typu praktykami ograniczona. 
Pracownik, który stał się ofiarą molestowania, miał możliwość dochodzenia swoich 
praw na drodze postępowania cywilnego, domagając się tym samym zaniechania 
działań, które naruszały jego dobra osobiste, bądź w tego typu przypadkach zasto-
sowanie mogły mieć przepisy prawa karnego.

W aktualnie obowiązującym Kodeksie pracy termin molestowania seksualnego 
został jednoznacznie zdefiniowany. W myśl przepisu art. 183 § 6 k.p. molestowa-
niem seksualnym, które stanowi przejaw dyskryminacji z uwagi na płeć, jest

każde niepożądane zachowanie o  charakterze seksualnym lub odnoszące się do  płci 
pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szcze-
gólności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 
uwłaczającej atmosfery21.

Na zachowanie takie mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne 
elementy, czyli jest to nie tylko niepożądany kontakt fizyczny czy też niechciany 
dotyk, obmacywanie, lecz także natarczywe spojrzenia, żarty posiadające erotycz-
ny podtekst, komentarze odnośnie wyglądu i ubioru, propozycje seksualne, dwu-

20 A. Nerka, Mobbing…, s. 281–294.
21 Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.
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znaczne gesty czy erotyczne aluzje. Nie należy zapominać, że molestowanie nie 
odnosi się wyłącznie do zachowań ze strony pracodawcy, ale również współpra-
cowników.

Molestowanie seksualne negatywnie wpływa na  satysfakcję z  pracy, stanowi 
przyczynę złego samopoczucia oraz wielu innych chorób, takich jak rozstrój ner-
wowy, stres czy depresja. Ponadto może stanowić przyczynę zaburzeń funkcji sek-
sualnych lub rozpadu rodziny. Cechą charakterystyczną molestowania jest cierpie-
nie osoby molestowanej i wcale nie chodzi tutaj o tzw. złe samopoczucie czy zły 
klimat organizacyjny. Molestowane osoby czują się upokorzone, gorsze od innych, 
a często także współwinne, że taka sytuacja zaistniała22.

Osoby molestowane podejmują walkę bądź ucieczkę. Skarżą się swoim prze-
łożonym, sądom pracy, czasami powołują grupy samoobrony. Są również i  tacy, 
którzy cierpią w milczeniu, nie mając najmniejszej szansy na zmianę pracy, dzia-
łu, zawodu czy opuszczenie organizacji23. Osoba molestowana może zwrócić się 
do prokuratora z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale to 
dosyć długa i  skomplikowana procedura z powodu trudności z udowodnieniem 
tego zjawiska.

Należy pamiętać o tym, że pracodawca ponosi odpowiedzialność karną także 
wtedy, gdy to nie on molestował, ale dopuścił do tego rodzaju patologii w podległej 
mu jednostce organizacyjnej. Zgodnie bowiem z art. 218 § 1a. k.k., osobie wyko-
nującej czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, która złośliwie 
lub uporczywie narusza prawa pracownika, grozi grzywna, kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Uporczywym, a nawet złośliwym naru-
szeniem prawa pracownika może być w tym przypadku tolerowanie w firmie oznak 
dyskryminacji ze względu na płeć, jak również przymykanie oczu na molestowanie 
seksualne.

KORUPCJA W MIEJSCU PRACY

Korupcja jest zjawiskiem, które dotyczy nie tylko świata polityki, lecz także biz-
nesu. Pojawienie się zjawiska korupcji wywiera niekorzystny wpływ na sytu-

ację gospodarczą oraz ekonomiczną zarówno organizacji, jak i państwa, prowadząc 
jednocześnie do  niewydolności oraz nieracjonalności w  sferze zarządzania pań-
stwem i jego poszczególnymi sektorami bądź regionami.

Patrząc z drugiej strony, istnienie korupcji często stanowi skutek dysfunkcjonal-
nych prawnych rozwiązań bądź przekazania zbyt dużej decyzyjności pojedynczym 
osobom, przy jednoczesnym braku kontroli zwierzchników zajmujących w hierar-

22 M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa, 2007, s. 89.
23 Tamże, s. 90.
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chii wyższe stanowiska. Do jej rozwoju niewątpliwie przyczynia się również szereg 
innych czynników, jednak osoby dopuszczające się korupcji nie są bezkarne, po-
nieważ ich czyny podlegają bezpośrednio sankcjom prawa karnego.

Podstawowy akt prawny, w  oparciu o  który jest zwalczana przestępczość ko-
rupcyjna w naszym kraju, stanowi uchwalony 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 
(k.k.)24. Wyróżnia on pięć zasadniczych form korupcji, a mianowicie: łapownictwo, 
czynną i bierną płatną protekcję, handel wpływami, przekroczenie uprawnień bądź 
niedopełnienie obowiązków służbowych.

Niewiele wiadomo, jeżeli chodzi o korupcję, która ma miejsce wewnątrz organi-
zacji. W relacjach, jakie panują pomiędzy przełożonym a podwładnym, są wyma-
gane jasne zasady postępowania. Łamanie wspomnianych reguł organizacyjnych, 
wykorzystywanie stanowiska dla osiągnięcia zarówno materialnych, jak i niemate-
rialnych korzyści czy nieprecyzyjnie określone kryteria, zgodnie z którymi przy-
znawane jest dodatkowe wynagrodzenie (mam tu na myśli bardzo wysokie premie 
i nagrody), prowadzą do korupcji25.

O korupcji wewnątrzorganizacyjnej mówimy wówczas, gdy w  przedsiębior-
stwie dochodzi do złamania zasad oraz norm społecznych albo przepisów prawa 
pracy. Wspomniana korupcja przybiera następującą postać:
- korupcji materialnej, czyli na przykład wręczenie łapówki w zamian za awans, 

podwyżkę, skierowanie na studia, zapewnienie lepszych warunków pracy czy so-
cjalnych itp.;

- korupcji niematerialnej, a zatem na przykład zaaranżowanie przez podwładne-
go intymnego spotkania z przełożonym celem uzyskania lepszych warunków za-
trudnienia, korzystniejszej umowy o pracę itp.26.

Wśród najczęściej spotykanych form korupcji należy z pewnością wskazać ła-
pownictwo. Jest ono przestępstwem, które godzi w zasadę bezstronności oraz jed-
nakowego traktowania obywateli w sferze publicznej, jak również właściwie funk-
cjonujących organów państwowych. Prawo karne dodatkowo wyodrębnia dwie 
odmiany łapownictwa, a mianowicie:
- bierne, czyli tzw. sprzedajność, odnoszącą się do osób biorących;
- czynne, a więc tzw. przekupstwo, odnoszące się do osób wręczających.

Łapówki przybierają różne formy, między innymi:
- pieniądze przekazywane z ręki do ręki;
- pobyty w ośrodkach wczasowych i rekreacyjnych (bardzo często w drogich kuror-

tach zagranicznych);

24 Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
25 M. Bugdol, Gry…, s. 137.
26 Tenże, W zamian za korzyści. Działania nietypowe i korupcja w organizacji, „Personel 

i Zarządzanie”, 1–15 V 2003, nr 5, s. 22–23.
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- wynagrodzenie przekazywane na zasadach umowy o dzieło, a właściwie wykona-
nie tego dzieła jest fikcją.

Za łapówkę uznawane jest również załatwienie komuś w  zamian za  korzyści 
materialne licencji, pracy, cennej informacji czy pozwolenia na limitowaną dzia-
łalność.

Sprzedajność (art. 228 k.k.) jest przestępstwem indywidualnym, które polega 
na przyjęciu majątkowej bądź osobistej korzyści lub jej obietnicy w związku z peł-
nieniem funkcji publicznej. Wspomnianą korzyść można przyjąć przed, jak rów-
nież po dokonaniu służbowej czynności27, z kolei w sytuacji uzależnienia wykonania 
konkretnej czynności od wręczenia majątkowej korzyści, przyjęcie korzyści stano-
wi warunek podjęcia danej czynności. Sprawcą, czyli podmiotem tej odmiany prze-
stępstwa, może być wyłącznie osoba, która pełni funkcję publiczną. Określony w ten 
sposób podmiot obejmuje nie tylko publicznych funkcjonariuszy wskazanych w art. 
115 § 13 k.k., lecz także każdą inną osobę, która pełni funkcję publiczną28.

Drugi rodzaj łapownictwa, określany mianem „łapownictwa czynnego” lub 
„przekupstwa”, jest odwrotną stroną przestępstwa sprzedajności i polega na umyśl-
nym udzieleniu osobistej bądź majątkowej korzyści lub jej obietnicy osobie, która 
pełni funkcję publiczną29. Udzielenie korzyści polega na pośrednim bądź bezpo-
średnim wręczeniu korzyści. Z kolei udzielenie obietnicy oznacza, że sprawca dzia-
ła także, używając na przykład gestów, które są powszechnie zrozumiałe30.

Płatna protekcja polega na podjęciu się pośredniczenia w załatwieniu konkret-
nej sprawy w państwowej instytucji bądź instytucji samorządu terytorialnego, mię-
dzynarodowej organizacji albo zagranicznej lub krajowej instytucji, która dyspo-
nuje publicznymi środkami, w zamian za majątkową bądź osobistą korzyść lub jej 
obietnicę. Działanie sprawcy może polegać wyłącznie na powoływaniu się na wpły-
wy bądź na wywoływaniu u zainteresowanej osoby przekonania o tym, że wpły-
wy takie istnieją lub na utwierdzeniu jej w takim przekonaniu31, ponieważ z uwagi 
na byt przestępstwa nieistotny jest fakt, czy osoba, która powołuje się na wpływy, 
w rzeczywistości je posiada i czy działania pośrednictwa zostaną realnie podjęte32.

Przestępstwo handlu wpływami, określane także jako „czynna płatna protekcja”, 
polega na  udzieleniu pośrednikowi osobistej obietnicy lub majątkowej korzyści 
w zamian za pośrednictwo w załatwieniu konkretnej sprawy w instytucji samorzą-
dowej lub państwowej, organizacji międzynarodowej albo zagranicznej lub krajo-

27 Wyrok SN z dnia 8 XI 1974 r., RW 522/74, OSNPG, 1975, nr 2, poz. 20.
28 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, 2004, s. 494.
29 Wyrok SN z dnia 7 XI 1994 r., WR 186/94, OSNKW, 1995, nr 3–4, poz. 20.
30 Wyrok SN z dnia 5 XI 1997 r., V KKN 105/97, OSNKW, 1998, nr 1–2, poz. 7.
31 Wyrok SN z dnia 2 III 1972 r., II KR 4/71, OSNPG, 1972, nr 2, poz. 156.
32 Postanowienie SN z dnia 20 X 2005 r., II KK 184/05, OSNKW, 2005, nr 12, poz. 120.
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wej jednostce organizacyjnej, która dysponuje publicznymi środkami pieniężnymi. 
Działanie sprawcy ma na celu skłonienie pośrednika, aby w bezprawny sposób wy-
warł wpływ na podjęcie decyzji przez osobę pełniącą funkcję publiczną. W takim 
przypadku działanie sprawcy nie różni się od przekupstwa, z tą jednak różnicą, że 
w przypadku handlu wpływami działanie sprawcy ma na celu opłacenie pośrednic-
twa, a niekoniecznie musi to być osoba podejmująca decyzje.

Korupcja stanowi przestępstwo ścigane z urzędu i podlega karze bezwzględnej. 
Kara odnosi się zarówno do osoby oferującej, jak i przyjmującej korzyść osobistą 
bądź majątkową. W zależności od wagi popełnionego przestępstwa korupcji, karą 
może być:
- grzywna;
- ograniczenie wolności;
- pozbawienie wolności do lat 1233;

Sąd ma również możliwość orzec tzw. środek karny, jakim może być:
- pozbawienie praw publicznych;
- zakaz zajmowania określonego stanowiska;
- zakaz wykonywania określonego zawodu;
- zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
- podanie wyroku do wiadomości publicznej;
- pieniężne świadczenia na wyznaczony cel społeczny.

Ponadto sąd ma możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów, które pocho-
dzą bezpośrednio z przestępstwa, jak również korzyści bądź ich równowartości, ja-
kie osiągnął sprawca, chociażby pośrednio, z przestępstwa korupcyjnego34.

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach zjawiska mobbingu, molestowania seksualnego i korupcji 
nasiliły się. Z tego powodu zaczęto szerzej interesować się tymi patologicz-

nymi zjawiskami oraz analizować przyczyny ich powstawania i konsekwencje. W 
wyniku stosowania tych negatywnych praktyk wymierne straty ponoszą nie tylko 
ofiary, lecz także organizacja, w której są zatrudnione, oraz całe społeczeństwo, po-
nosząc koszty leczenia.

Zła atmosfera w  przedsiębiorstwie, będąca niewątpliwie skutkiem takich zja-
wisk, zdecydowanie wpływa na niższą efektywność i zaangażowanie zatrudnione-
go personelu. Przyczynia się również do rezygnacji z pracy osób szykanowanych, 
przez co firma ponosi niepotrzebne koszty skomplikowanej procedury rekrutacji 
i szkolenia nowych pracowników. Przedsiębiorstwo, w którym doszło do omawia-

33 Tamże, s. 25.
34 J. Mańdok, Problematyka antykorupcyjna, Katowice, 2005, s. 25.
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nych w artykule negatywnych zjawisk, traci dobry wizerunek, na który ciężko pra-
cowało latami, nie tylko w oczach klientów, lecz także wśród kontrahentów oraz 
potencjalnych przyszłych pracowników.

Dlatego priorytetowym zadaniem dla każdego pracodawcy powinny być wszel-
kiego rodzaju działania, zapobiegające i zwalczające tego rodzaju patologie występu-
jące w miejscu pracy. Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania omawianych 
problemów są – moim zdaniem – odpowiednie rozwiązania legislacyjne, które ja-
sno i jednoznacznie sformułowane i przestrzegane, powinny być skuteczną barierą 
ochronną. Niezbędne jest również podnoszenie poziomu świadomości zatrudnio-
nego personelu poprzez odpowiednie kampanie informacyjne, szkolenia pracow-
ników oraz wprowadzania etycznych kodeksów postępowania w zakładach pracy.
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MOBBING, SEXUAL HARASSMENT AND CORRUPTION 
AS DANGEROUS PATHOLOGICAL PHENOMENA 

OCCURRING IN THE WORKPLACE
Summary

The presented article analyses the essence and the basic aspects of pathological phenom-
ena occurring in the workplace, such as bullying, sexual harassment or corruption. 

The author tries to summarise these very serious problems that occur on a  daily basis 
not only within organizations conducting business activities, but also in local government 
organizations, political parties, in the offices of state or non-governmental organizations 
that process access to state funds. The article also shows ways to prevent the occurrence of 
these negative practices, and describes simple ways of combating them in the workplace.

Keywords: mobbing, sexual harassment, psychological violence, harassment, corruption, 
act, organization, pathology
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WITOLD PILECKI: 
VOLUNTEER FOR AUSCHWITZ?

One of the central tenets of the narrative both popular and scholarly about 
Witold Pilecki, member of Tajna Armia Polska (TAP, Secret Polish Army) and 

participant in the Warsaw Rising of 1944, who was executed on the orders of the 
Warsaw Regional Voivodship Court in 1948, and posthumously awarded the Or-
der Orła Białego (Order of the White Eagle) in 2006, is that he volunteered to go to 
Auschwitz in 1940. The respected historian Józef Garliński, who first brought Pi-
lecki’s activities to widespread public attention, contended in his important 1975 
book Fighting Auschwitz that Pilecki

proposed to his commander that he should be assigned a new task… to go [to Ausch-
witz] in order to organise the prisoners, look for means of resistance and mutual assistan-
ce, and send reports to Warsaw1.

In Rotmistrz Witold Pilecki from 1997, historians Adam Cyra and Wiesław Wy-
socki do not indicate who conceived the idea of entering Auschwitz to organise pris-
oners and report conditions to the Polish Government in London, but argue that

1 J. Garliński, Fighting Auschwitz. The resistance movement in the concentration camp, Lon-
don, 1975, p. 11. It is worth noting that Garliński spoke about Pilecki during a conversa-
tion with Piotr Jarecki in a 1985 Radio Free Europe broadcast. „Witold Pilecki: Zapomni-
any bohater”, 5 April 1985, Radio Free Europe, available at internet site: Zolnierzewykleci.
polskieradio.pl/zrwe, last accessed 29 IV 2016.
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the second lieutenant „Witold” volunteered to carry out that task, with the acknowledge-
ment of the TAP commander. Also Col. Tadeusz Pełczyński, the head of ZWZ intelligence 
service, knew about Pilecki’s volunteering to go to Auschwitz2.

Wiesław Wysocki in his 2009 book Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948 claims 
that it was Pilecki’s own idea to go Auschwitz3.

„Witold’s Report”, written by Pilecki during his stay in Italy in 1945 and passed to 
(then General) Tadeusz Pełczyński in October 1945, is one of the sources to which 
Józef Garliński refers, but the books written by Wysocki, and Cyra and Wysocki, 
do not give precise references since they are pitched to a general audience, so it is 
not clear what primary material supports their assertions4. However, it is not pos-
sible from reading „Witold’s Report” to claim that the idea of going to Auschwitz 
was Pilecki’s own idea, and there is evidence suggesting that Pilecki was pressured 
to accept a mission to get into a camp.

The precise sequence of events leading to Pilecki getting himself arrested in 
Warsaw in September 1940 has remained surprisingly poorly understood and this 
is both of historical interest and, increasingly, public concern, given the promi-
nence that Pilecki now has in the popular memory of the Second World War. In 
2000, Adam Cyra’s Ochotnik do Auschwitz: Witold Pilecki 1901–1948 (Volunteer for 
Auschwitz: Witold Pilecki 1901–1948) provided much needed detail on the events 
leading to Pilecki’s arrest, though sixteen years on, this knowledge has not yet im-
pacted on the popular story of Pilecki5. Ochotnik do Auschwitz is a rich and fully 

2 A. Cyra, W. J. Wysocki, Rotmistrz Witold Pilecki, Warszawa, 1997, p. 61.
3 W. J. Wysocki, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa, 2009, p. 45. Wysocki 

writes: Pilecki would have an in-depth talk with Major Włodarkiewicz, in which he sug-
gested the creation of a  resistance network in the Auschwitz camp. He tried to convince 
Włodarkiewicz to hand over TAP affairs to another officer and allow him to go to KL Ausch-
witz. Their first conversation did not yield results. Włodarkiewicz told Pilecki to rethink the 
issue. Pilecki however remained adamant and would not cease in his attempts to persuade 
Włodarkiewicz until the Major granted him the permission he longed for. Since Wysocki 
does not provide references, it is not clear on what basis he makes these assertions. Pi-
lecki’s own testimony contradicts Wysocki’s claims.

4 „Witold’s Report” has been available online for some time and has recently been translated 
and published in English by Jarek Garliński; see: W. Pilecki, The Auschwitz Volunteer: Be-
yond Bravery, transl. by J. Garliński, Los Angeles, 2012. Józef Garliński also refers to a re-
port written by Władysław Dering and an account written by Pilecki’s daughter, Zofia. In 
his introduction to „Witold’s Report” Jarek Garliński refers to Pilecki as having volunteered 
to get himself arrested; see J. Garliński, Historical Horizon, in: W. Pilecki, The Auschwitz 
Volunteer…, p. XVIII. „Witold’s Report” of 1945 should not be confused with „Raport W”, 
which was written by Pilecki shortly after he escaped from Auschwitz in April 1943.

5 A. Cyra, Ochotnik do Auschwitz. Witold Pilecki 1901–1948, Oświęcim, 2000.
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referenced work which draws on a wide variety of material written by Pilecki him-
self, some of which has not yet been published. It discusses the pressures applied 
to Pilecki to accept the mission to organise resistance in a camp, though the title of 
the book may have had the unfortunate effect of sustaining a view which Cyra’s own 
research has shown to be erroneous.

Cyra drew on a range of documents, including those relating to Pilecki’s inter-
rogation while in custody in 1947. On 18 June 1947 Pilecki stated that:

I would like to clarify that Major Jan Włodarkiewicz persuaded me to take this step by 
declaring that he had mentioned my name to Colonel Rowecki, pseudonym „Grot”, who 
was at the time Commandant in Chief of the ZWZ [Union for Armed Struggle], as so-
meone who would agree to enter any camp and organise resistance activity6 [underlining 
– M. F.].

The meeting between General Stefan „Grot” Rowecki, the leader of the Under-
ground army in Nazi-occupied Poland, and Major Jan Włodarkiewicz, a member 
of TAP and Pilecki’s superior, took place in early August 19407.

Another important document to which Cyra refers is the 15 page introducto-
ry part of an incomplete memoir written by Pilecki. Cyra received it from Pilecki’s 
son, Andrzej. This document is currently held at the archive of the Auschwitz-Bir-
kenau State Museum and is untitled8. However, a copy of the same document is 
held at the Polish Underground Movement (1939–1945) Study Trust in London. 
In this text, Pilecki provides further details of the pressure applied to him to take 
the mission to get into a camp. Włodarkiewicz informed Pilecki: Well, you’ve been 
honoured, I mentioned your name to „Grot” as the only officer who will achieve this9.

The text at the Study Trust includes annotation seemingly handwritten by Pi-
lecki, which shines fresh light on Pilecki’s motivation and sentiment about the 
mission to set up resistance in a camp10. This document, entitled „W jaki sposób 
znalazłem się w Oświęcimiu” („How I found myself in Auschwitz”), was written 

6 Ibid., p. 60–61: Wyjaśniam, że do tego kroku nakłonił mnie mjr Włodarkiewicz Jan przez 
oświadczenie mi, że wymienił on moje nazwisko przed płk. Roweckim ps. „Grot”, który 
był wówczas głównym komendantem ZWZ, jako człowieka, który zdecydowałby się wejść 
do pierwszego z brzegu obozu i zorganizować pracę konspiracyjną.

7 Ibid.
8 Ibid., p. 12. The document can be found at: Auschwitz-Birkenau State Museum, Wspo-

mnienia, t. 179, W. Pilecki, wspomnienia od dzieciństwa do września 1940 r. (bez tytułu), 
k. 1–15.

9 Polish Underground Movement (1939–1945) Study Trust, BI6991, Witold Pilecki: W jaki 
sposób znalazłem się w Oświęcimiu, p. 15: No, spotkał Ciebie zaszczyt, Twoje nazwisko 
wymieniłem u „Grota” jako jedynego oficera, który tego dokona.

10 Ibid.
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by Pilecki (the document is undated) in the third person. It may have been passed 
to General Tadeusz Pełczyński at the same time as „Witold’s Report” – Pilecki’s ac-
count of Auschwitz – in October 1945. It seems that this annotated document has 
been overlooked by scholars working on Pilecki. Garliński, for example, does not 
refer to it in his book Fighting Auschwitz and this may have been because he did 
not have access to it.

Indeed, it is worth noting that despite Pełczyński making Garliński aware of Pi-
lecki’s report in the 1960s, Garliński had to persuade Pełczyński to allow him to 
make reference to „Witold’s Report” in his book. Pełczyński considered „Witold’s 
Report” to be under his personal disposition. It was only after a meeting at the Pol-
ish Underground Movement Study Trust (SPP), which Pełczyński organised to take 
place on 15th December 1969 and to which he invited Garliński, and Władysław 
Bartoszewski to act as a moderator, that Garliński secured Pełczyński’s agreement 
to be able to refer to Pilecki’s report (i.e. „Witold’s Report”)11. In short, a key barrier 
to Pilecki’s story becoming publically known was in London, not just in Warsaw as 
has often been suggested.

Pilecki’s response to his assignment is revealed in two different documents. In 
„How I found myself in Auschwitz”, Pilecki handwrites his sentiments in the mar-
gin of his typewritten text:

Witold was not all that keen on the project. But TAP as an independent organisation 
was coming to an end. The position taken up by Witold himself shattered [the] ambitions 
[of TAP’s leadership to remain as an independent organisation]12.

Here Pilecki highlights an aspect of the increasing political dissonance within 
TAP during the summer of 1940. In addition, he records that Jan Włodarkiewicz 
wished recruits to TAP to take an oath which expressed a particular ideological po-
sition. Pilecki was in favour of accepting anyone who sought the independence of 
Poland. In „How I found myself in Auschwitz” Pilecki writes about himself in the 
third person:

Wishing to swear in as many good Poles as possible, he did not wish to introduce into the 
[resistance] work any elements which would divide them. He approached people apoliti-
cally and swore them in on a military level only, explaining that party interests should be 

11 Polish Underground Movement (1939–1945) Study Trust, Kol. 13/82, Pełczyński’s corre-
spondence with Garliński.

12 Polish Underground Movement (1939–1945) Study Trust, BI6991, Witold Pilecki: W jaki 
sposób znalazłem się w Oświęcimiu, p. 15: Tak bardzo Witold się nie zachwycał tym pro-
jektem. Lecz TAP kończył się jako samodzielna organizacja. Stanowisko, jakie zajął sam 
Witold, było przekreśleniem ambicji.
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left for a time after independence had been [re]gained. This approach allowed the swear-
ing in of many people whose main concern was for the freedom of Poland13.

It seems that Włodarkiewicz wished to exclude those who did not share his par-
ticular political (nationalist) sensibilities14. Cyra convincingly argues that Pilecki’s 
lack of enthusiasm for Włodarkiewicz’s restrictive ordinance, and disagreements 
regarding TAP’s integration with the Union for Armed Struggle (ZWZ) (Pilecki 
was in favour), were important factors in encouraging Włodarkiewicz to remove 
Pilecki from Warsaw15.

In „How I found myself in Auschwitz”, Pilecki notes that his aim to integrate 
TAP into the ZWZ (the Union for Armed Struggle had been sanctioned by General 
Sikorski) went directly against the ambitions of TAP’s leadership:

In the spring of 1940 Witold and his friend „Jeż” manage to reach the leadership of ZWZ 
and finally see for themselves General Sikorski’s authorisation. From this time onwards 
Witold aims to integrate TAP into ZWZ, which requires going against the ambitions of 
TAP’s leadership16.

Pilecki also points out that Włodarkiewicz spent a  long time working on his 
version of the oath of allegiance, and that he’d been counting on Pilecki’s support. 
The lack of this support offended Włodarkiewicz:

13 Ibid.: Chcąc związać możliwie większą ilość dobrych Polaków nie chciał wprowadzać 
do pracy jakichkolwiek momentów, któreby ich różniły. Podchodził do ludzi apartyjnie 
i wiązał na płaszczyźnie tylko żołnierskiej, tłumacząc, że interesy partyjne należy zostawić 
na czas po zdobyciu niepodległości. Takie podejście umożliwiło związanie wielu ludzi, któ-
rzy mieli na myśli przedewszystkim wolność Polski. For Pilecki, it seems that the phrase 
‘good Pole’ was inclusive, referring to those prepared to fight for a free Poland.

14 Włodarkiewicz played a significant role in the Konfederacja Narodu (Confederation of 
the Nation), founded in September 1940. On 7th October 1940 this organisation issued 
a declaration outlining goals and objectives. The authoritarian, Catholic and antisemitic 
vision of the Confederation of the Nation was promulgated through its publication Nowa 
Polska – the editor in chief being the fascist Bolesław Piasecki. This group did not rec-
ognise the authority of the Sikorski government, though it agreed to co-operate with the 
Union for Armed Struggle; see: M. Kunicki, Between the Brown and the Red: National-
ism, Catholicism, and Communism in 20th century Poland. The politics of Bolesław Piasecki, 
Athens (Ohio), 2012, p. 60.

15 A. Cyra, Ochotnik do Auschwitz…, p. 60.
16 Polish Underground Movement (1939–1945) Study Trust, BI6991, Witold Pilecki: W jaki 

sposób znalazłem się w Oświęcimiu, p. 14: Wiosną 40-go roku Witoldowi razem z przyja-
cielem „Jeż”-em udaje się dotrzeć do góry Z.W.Z.-tu i widzieć nareszcie upoważnienie gen. 
Sikorskiego. Od tej chwili Witold dąży do podporządkowania T.A.P.-u Z.W.Z.-owi, co wy-
maga przekreślenia ambicji góry org. T.A.P.-u.
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And so the introduction of such a declaration [oath of allegiance] would constitute the 
breaking up of the [resistance] work from the inside, a fact that „Witold” pointed out at 
one of the meetings, organised by „Jan” for the purpose of discussing and approving the 
declaration he’d been working on. And it was „Witold” that Jan had been counting on the 
most… This gave rise to deep resentment17.

„How I found myself in Auschwitz” also allows fruitful re-readings of „Witold’s 
Report”. In the report Pilecki suggests that he felt pressured to some degree to take 
up the mission. He writes:

There flashed in my mind some words of Janek W. [Major Jan Włodarkiewicz], spoken 
to me after the first street round-up (August [1940]) in Warsaw: „So, you see, you missed 
such a good opportunity – people caught in the street are not charged with any political 
case – this is the safest way to get into a camp” 18.

Later in „Witold’s Report”, when writing about being in Auschwitz, Pilecki re-
cords that he received a message from Warsaw which revealed that Włodarkiewicz, 
pricked by his conscience, was asking everyone why Pilecki went to the camp19. 

This message, summarised in „Witold’s Report”, points to the seemingly bad faith 
of Włodarkiewicz. When Pilecki’s family inquired about organising a bribe to get 
Pilecki out of the camp, Włodarkiewicz stated that there was no money available 
for such a course of action.

The strongest claim that can be made on the basis of available sources is that Pi-
lecki allowed himself to be arrested in order to get into a camp, a position not too 
far from Cyra’s contention in Ochotnik do Auschwitz. In his preface to Garliński’s 
book, Michael Foot, the official historian of the Special Operations Executive, ar-

17 Ibid., p. 15: Wprowadzenie więc deklaracji takiej było by rozbijaniem roboty od wewnątrz, 
co też „Witold” oświadczył na jednym z zebrań, zorganizowanym przez „Jana” celem prze-
dyskutowania i zatwierdzenia opracowanej deklaracji. A Jan na „Witolda” właśnie najwię-
cej liczył… Powstała głębsza uraza.

18 See A. Cyra, Ochotnik do Auschwitz…, p. 267: W głowie zabłysły mi słowa Janka W. [major 
Jan Włodarkiewicz], wyrzeczone do mnie po pierwszej łapance (sierpień [1940]) w Warsza-
wie: „Ot, widzisz, nie skorzystałeś z tak dobrej okazji – ludziom złapanym na ulicy nie zarzu-
cą żadnej sprawy politycznej – w ten sposób najbezpieczniej można się dostać do obozu.

19 Ibid., p. 316: And so I wrote to my family, without being able to reveal my work, that I really 
was fine here, that they should not bring up my case, that I wanted to remain here until the 
end. Fate would decide whether I would be able to get out, etc. By return I received the re-
sponse that Janek W. [Włodarkiewicz], who – once he found out where I was – was plagued 
by a guilty conscience, kept asking everyone: „Why did he go?” But he was consistent and in-
formed my family, who had asked for help in paying for my release, that there was no mon-
ey available to this end. Pilecki did not wish to be bought out of the camp, but Włodark-
iewicz ensured that he wasn’t.
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gues that Pilecki let himself be arrested by the Germans, in the deliberate hope that 
he would be sent to Auschwitz20. It would have been more accurate for Foot to have 
written in the deliberate hope that he would be sent to a  camp. For Foot, Pilecki 
was a heroic figure. In the final analysis it seems that Pilecki’s mission – to get into 
a camp and set up resistance – was negotiated between Pilecki and his superiors. 
Pilecki agreed to the task, under some pressure. Once arrested by the occupying 
Germans, Pilecki had no choice as to where he would be incarcerated – there was 
no ‘volunteering’ for Auschwitz. Viewing the decision to go to a camp as a pressur-
ized negotiation between Pilecki and his superiors provides insight into Pilecki’s 
character and into the relationships within part of the Underground at this par-
ticular point in time.

There were significant political reasons within the TAP leadership to remove 
Pilecki from Warsaw. First, he was in favour of a  swift merger of TAP into the 
structures of the Union for Armed Struggle, the resistance organisation linked 
to the Sikorski Polish Government in Exile (at this point, already in London). 
Włodarkiewicz wished TAP to remain independent, and harboured anti-Sikorski 
sentiments. Second, Włodarkiewicz supported a  restrictive notion of Polishness 
which manifested itself in his desire for an exclusionary oath of allegiance. With Pi-
lecki removed from Warsaw, Włodarkiewicz was able to liaise to some degree with 
the Union of Armed Struggle, but maintain some distance from Sikorski’s govern-
ment through the Konfederacja Narodu (Confederation of the Nation). In short, 
Pilecki seems to have been outmanoeuvred, and Włodarkiewicz was able to pursue 
his particular ethno-centric ambitions with colleagues, including the nationalist 
and antisemitic Bolesław Piasecki, in the Confederation of the Nation.

„How I found myself in Auschwitz” is important for several reasons. The docu-
ment reveals more details of how Pilecki came to allow himself to be arrested, and 
provides further insight into the man himself. It also offers a cautionary message 
to those who make use of history in their socio-political lives. In recent years, Pi-
lecki’s reputation has soared and been mythologised, as his story is parleyed in the 
seemingly unending conflicts over the memory and history of the Second World 
War and its immediate aftermath. For some he is conceptualised as a heroic mar-
tyr21. „How I found myself in Auschwitz” highlights the political manoeuvrings 
which led to Pilecki allowing himself to be arrested, and undermines the ongoing 
attempt by the Polish national right to co-opt his history to their exclusionary and 

20 M. Foot, Foreword, in: J. Garliński, Fighting Auschwitz…, p. 2.
21 Jacek Pawłowicz, in a 2008 book Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, published by the In-

stytut Pamięci Narodowej (Institute of National Remembrance), casts the net of responsi-
bility for Pilecki’s execution wide and contends that Pilecki was (judicially) murdered by 
(at least) 17 people.
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ethnocentric agenda. Pilecki’s writings suggest that he was a patriot, not a nation-
alist. Pilecki was well aware that his actions during the Second World War could 
be co-opted for particular purposes. On the first page of „How I found myself in 
Auschwitz” Pilecki humorously and presciently writes directly to the mythmakers. 
In a handwritten annotation he declares that „How I found myself in Auschwitz” is:

Written for those colleagues who write novels about me ascribing to me it seems feats at 
the Battle of Kirchholm or Grunwald (in this framework only may you fib, my colleagues/
friends)22.
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WITOLD PILECKI: OCHOTNIK DO AUSCHWITZ?
streszczenie

Autor idzie śladem historyka Adama Cyry w problematyzowaniu twierdzenia, że Wi-
told Pilecki poszedł „na ochotnika” do  Auschwitz. Korzysta z  15-stronicowego do-

kumentu, zatytułowanego „W jaki sposób znalazłem się w Oświęcimiu”, napisanego przez 
Pileckiego, który zawiera szczegóły dotychczas pomijane przez naukowców. Autor zwraca 
uwagę na spory wewnątrz Tajnej Armii Polskiej, dotyczące wcielenia jej do Związku Walki 
Zbrojnej i restrykcyjnej przysięgi na wierność, uznając je za ważne czynniki, które zachęci-
ły zwierzchnika Pileckiego – Jana Włodarkiewicza – do przekonania go, aby podjął się misji 
zorganizowania grupy oporu w obozie. Okoliczności, jakie doprowadziły do tego, że Pilec-
ki dał się aresztować, rzucają światło na polityczne rozgrywki w lecie 1940 roku, toczące się 
wśród części polskiego podziemia.

Słowa klucze: Witold Pilecki, Auschwitz, ochotnik
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KAZIMIERZ SOWIŃSKI 
– PISARZ, INICJATOR PISMA 

ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE

„Historia bieżąca jest najgorzej udokumentowaną dziedziną wiedzy” – po-
wtarzają niezmiennie historycy. Opinię tę podzielał emigracyjny pisarz 

Kazimierz Sowiński, który w styczniu 1974 roku rozpoczął przygotowania do wy-
dawania „Pamiętnika Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie”. Wobec wielkiego 
rozproszenia Polaków mieszkających na  wszystkich kontynentach, niedostatecz-
nego przepływu informacji o działalności kulturalnej ośrodków polonijnych, ni-
skich nakładów książek, słabego docierania polskich czasopism we wszystkie re-
jony świata, dojrzał konieczność stworzenia pisma o  charakterze reference book. 
W komunikacie do twórców na emigracji pisał m.in.:

Związek Pisarzy pragnie stworzyć dokumentację życia literatury, którą nazwano ser-
cem emigracji. W tym celu przystępuje do wydawania co dwa–trzy lata PAMIĘTNIKA 
Związku Pisarzy Polskich na Uchodźstwie. Tom I obejmie okres 1970/71–1973. Zawierać 
będzie ok. 250 stron. Zamknięcie rzeczowe: koniec 1973. Zamknięcie redakcyjne: 1 lipca 
1974. Data ukazania się w druku: kwiecień 1975. Prace będą honorowane. KOMITET 
REDAKCYJNY: J. Garliński, B. Przyłuski, K. Rowiński (sekretarz), K. Sowiński (przewod-
niczący), I. Wieniewski1.

1 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, Komunikat Kazimierza Sowińskiego do człon-
ków ZPPnO, styczeń 1974 r.
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Po wysłaniu tego komunikatu nastąpiło wiele nieprzewidzianych wydarzeń, 
zmiany objęły kształt pisma, skład redakcji, datę ukazania się pierwszego zeszy-
tu, ale raz nakreślona potrzeba wydawnictwa przetrwała cztery dziesięciolecia i pi-
smo nadal się ukazuje. Jego pomysłodawca odszedł jednak w zapomnienie. Dlate-
go w tym artykule przypominam Kazimierza Sowińskiego przede wszystkim jako 
inicjatora „Pamiętnika Literackiego”. Wypada rozpocząć od nakreślenia biogramu 
pisarza.

Kazimierz Sowiński urodził się w Łodzi 30 października 1907 roku w wielo-
dzietnej rodzinie robotniczej. W Miejskim Gimnazjum Męskim w Łodzi (lata 

1922–1928) ujawnił zainteresowania literackie, talent do pisania i pracy z innymi, 
współredagował szkolny „Almanach Literacki”. Wkrótce zadebiutował. W 1923 
opublikował swój pierwszy wiersz Korsarz na  łamach łódzkiego dziennika „Re-
publika”. Z kolegami szkolnymi – Grzegorzem Timofiejewem i Marianem Piecha-
lem – powołał do życia grupę literacką Meteor w roku ukończenia gimnazjum, tj. 
w 1928. Jej organ prasowy ukazywał się w Warszawie, dokąd Sowiński się przeniósł. 
Do rodzinnego miasta stale powracał, organizując spotkania z poezją i jej twórca-
mi, były to m.in. Poranki Norwida z prelekcjami Wilama Horzycy.

Poezja czwartego wieszcza wywarła ogromny wpływ na twórczość Sowińskiego. 
Całe życie przyszłego pisarza usłane jest dowodami hołdu składanymi Norwidowi. 
Na ślad norwidowskiego „zaczadzenia” natrafiamy w 1933 roku, kiedy Sowiński 
przygotował do druku i opatrzył komentarzem Fortepian Szopena. Poemat wyszedł 
jako praca dyplomowa w Klubie Liternictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Zdobni-
czych w wyjątkowo pięknej szacie graficznej.

Kazimierz Sowiński dużo w tym czasie pisze i redaguje, należy tutaj wymienić 
kilka czasopism: „Droga” (tam pomieścił opowiadania Piotr i Anna oraz Zwycię-
stwo Gustawa Sorensena), „Głos Poranny”, „Zew” (tam ukazały się fragmenty nie-
dokończonej powieści Bruzda), „Głos Literacki”. W 1930 roku ogłasza swój pierw-
szy zbiór wierszy Gwiazdy na  strychu. Wspólnie z  Władysławem Strzemińskim 
(malarzem i  teoretykiem sztuki) zakłada w Łodzi w 1936 miesięcznik „Budowa”, 
rok później wchodzi do  redakcji stołecznego tygodnika społeczno-politycznego 
„Pion” o dużym zasięgu, do którego pisali znani dziennikarze i literaci.

Studia kontynuuje w Warszawie, zdobywa przy tym różne inne kwalifikacje, naj-
pierw zapisuje się na ekonomię, studiuje i kończy filozofię, a następnie polonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobywa dyplom kursu wymowy, prowadzonego 
przez znaną interpretatorkę poezji Kazimierę Rychterównę. Sowiński czerpał wie-
le przyjemności z prowadzenia wieczorów literackich i czytania utworów poetyc-
kich, posiadał piękny głos, co go zachęciło do wzięcia udziału w konkursie na spi-
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kera Polskiego Radia. Spośród 1500 uczestników uzyskał drugie miejsce i  zaraz 
otrzymał propozycję stałej pracy. Jego audycji, w tym kwadransów poetyckich (bę-
dzie podobne nagrywał później w RWE), słuchały teraz szerokie rzesze słuchaczy 
na falach eteru. W warszawskiej rozgłośni był także kontrolerem literackim Pro-
gramu II, sprawozdawcą radiowym, współpracownikiem Teatru Wyobraźni oraz 
autorem słuchowisk z muzyką Jana Maklakiewicza. Można śmiało powiedzieć, że 
pracę w radiu poznawał od podszewki, nic dziwnego, że za kilkanaście lat zostanie 
zwerbowany przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, łowcę talentów radiowych, do po-
wstającej w Monachium sekcji polskiej Radia Wolna Europa.

Sowiński był dwukrotnie skierowany na studia zagraniczne: do Francji i Włoch 
– pierwszego nie zrealizował z  powodu powołania do  służby w  podchorążówce 
w 1930 roku, a drugi wyjazd przerwał wybuch II wojny światowej. W sierpniu 1939 
roku Sowiński został zmobilizowany do 73. Pułku Piechoty w Grodnie jako do-
wódca plutonu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Rzeczypo-
spolitej dostał się do niewoli sowieckiej. Zbiegł z transportu, wrócił do Warszawy 
i włączył się w nurt podziemnej działalności konspiracyjnej jako żołnierz Związku 
Walki Zbrojnej. Aresztowany przez Gestapo w 1941 roku, spędził kilka miesięcy 
w łódzkim więzieniu, skierowany do obozu pracy pod Wiedniem, w krótkim cza-
sie również stamtąd uciekł do okupowanej Polski. W czerwcu 1942 roku został za-
przysiężony w Armii Krajowej, działał w podziemiu, głównie w akcji prasowej, pi-
sząc do konspiracyjnych pism. Po upadku powstania warszawskiego wywieziony 
do Niemiec, spędził siedem miesięcy w 13 różnych obozach jenieckich.

Uwolniony przez aliantów w niedługim czasie przedostał się do Włoch do 2. 
Korpusu gen. Władysława Andersa. Przydzielony do Oddziału Kultury i Prasy za-
inicjował i redagował w Rzymie miesięcznik literacki „Kronika” (1945–1946), zwią-
zał się też na krótko z redakcją „Orła Białego”. W 1947 znalazł się w Paryżu, my-
śląc o osiedleniu się na południu Francji. Po pół roku zmienił zdanie i przyjechał 
do Wielkiej Brytanii, a zdecydowały o tym względy towarzyskie, zaczęte we Wło-
szech przyjaźnie (znajomości z Tadeuszem Sułkowskim i Tymonem Terleckim były 
wcześniejsze, sięgały lat przedwojennych)2.

Po demobilizacji mieszkał – tak jak większość Polaków – w Polskim Korpusie 
Przysposobienia i  Rozmieszczenia, a  następnie przeprowadził się do  nowo 

powstałego Domu Pisarza w północnym Londynie na Finchley Road 312. A był 
to wówczas tygiel twórców, mieszkali tam dłużej lub krócej: Gustaw Herling-
-Grudziński z  pierwszą żoną, malarką Krystyną, Tadeusz Nowakowski z  żoną, 
aktorką Teresą, nazywaną Bebą, Bolesław Kobrzyński, Stanisław Gliwa, Krystyna 

2 Informacje uzyskane w rozmowie z Niną Taylor-Terlecką, maj 2016 r.
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i Czesław Bednarczykowie, Zdzisław i Hanna Broncelowie, a dozorcą domu był 
Tadeusz Sułkowski. O tym okresie jego życia spisałam wspomnienie Teresy No-
wakowskiej:

Wejście do pokoju przyjaciół, Sowińskiego i Kobrzyńskiego, starannie omiótł, wytrze-
pał parcianą matę, zgarnął do kubełka śmieci i przejechał na mokro podłogę. Cieszyły go 
w głębi duszy ich ostatnie sukcesy, dobre wiersze zamieściły „Wiadomości” Grydzewskiego 
i „Orzeł Biały”. Kazimierz Sowiński dał mu do przeczytania pierwszy akt sztuki „Dzień 
Dominika”. Dramat z czasów okupacji, o której się w niej w ogóle nie mówi, nie wspomi-
na, ale cała wiejska rzeczywistość aż pęka od nastroju niedopowiedzenia3.

Bardzo szybko wszedł w powstające struktury emigracyjnego życia społeczno-
-kulturalnego, ale na przysłowiowy bread and butter zarabiał w angielskim metrze, 
sprzątając perony. O marnym egzystowaniu w tych pierwszych latach powojennych 
świadczy list do Bednarczyków, mieszkających już wtedy w Mabledon:

Chcę się wybrać do Was w najbliższą niedzielę (2-go marca). Jedna mi tylko rzecz może 
stanąć na przeszkodzie: nie będę miał na bilet…4

Bednarczykowie, założyciele Oficyny Poetów i  Malarzy (OPiM), raczkujący 
w tym czasie na polu wydawniczym, korzystali z umiejętności redakcyjnych So-
wińskiego, który pełnił w  Oficynie rolę raczej nikomu nieznaną: dbał o  poziom 
przyjętych do druku tytułów, selekcję materiałów, adiustację tekstów i ich korektę. 
Podczas licznych spotkań i rozmów przyjaciół wspólnie kreślono plany literackie 
dla środowiska emigracyjnego. Kazimierz Sowiński rozumiał potrzebę ciągłości 
pracy w kulturze, stałego wprowadzania na rynek emigracyjny wielkiej polskiej li-
teratury. Wybitnym osiągnięciem Sowińskiego okazało się edytorskie opracowanie 
pierwodruku wierszy Norwida Vade-mecum, zbiór 100 liryków z oryginalnymi ry-
sunkami poety udostępnionymi przez Jana Winczakiewicza i Ludwika Lillego z Pa-
ryża. Książka została wydrukowana niezwykle pieczołowicie przez OPiM w 1953 
roku i od razu stała się wydarzeniem wielkiej wagi. Dla piszącej młodzieży pol-
skiej skupionej wokół pism studenckich – takich jak „Życie Akademickie”, „Mer-
kuriusz Polski”, „Kontynenty” – to właśnie poezja Norwida była inspiracją i wzo-
rem do dalszych poszukiwań twórczych. Sowińskiemu zawdzięczamy też wydany 
cztery lata później, wspólnie ze Zbigniewem Zaniewickim, nieznany wcześniej tom 
Pism politycznych i filozoficznych Norwida.

3 R. Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie, London, 2013, s. 294.

4 Archiwum OPiM, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do  Czesława 
Bednarczyka, 26 lutego 1952 r., 312 Finchley Rd., NW3.
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Do Monachium Kazimierz Sowiński wyjeżdża w październiku 1952 roku, pi-
sze do przyjaciół: Do biura, na ów Englischen Garten, chodzę z rana i wycho-

dzę nad wieczorem. Jestem niesłychanie wymaglowany5. I tak już pozostanie przez 
20 lat. Są to lata niezwykle pracowite, wymagające dyscypliny i oddania, ale też 
bardzo ciekawe. Sowiński rozpoczął swoją działalność w RWE w dziale technicz-
no-realizacyjnym, potem był spikerem, jednak najwyżej cenił sobie programy lite-
rackie, do których sam wybierał pisarzy. Pisał do Czesława Bednarczyka:

Panie Czesławie, przy wolniejszej chwili niech Pan zbierze trochę (jak najwięcej) wier-
szy swoich, przygotuje notatkę bibliograficzną. Zrobimy tu Pański kwadrans w Radio. Ale 
to nie takie pilne, jako że stosunkowo niedawno był Pan tu honorowany z okazji Oficyny. 
Ale proszę już o tym myśleć, dobrze?6

Trwałą spuścizną radiową Sowińskiego stały się słuchowiska robione we współ-
pracy z reżyserem Wacławem Radulskim, w tym realizacja dramatu Dzień Domini-
ka, który jest jedyną sztuką w dorobku pisarza, wystawioną po raz pierwszy w Lon-
dynie w 1955 roku. Innym jego osiągnięciem stała się kompozycja Romana Palestry 
Monogramy, osnuta wokół tomiku poezji Sowińskiego o tym samym tytule, wyda-
nego w Albany (USA) w 1964. W okresie powojennym ukazały się jeszcze zbiory 
wierszy: Linia ciszy (1966), Ojczyzna za horyzontem (1977), Z krańca na kraniec 
(1979).

Kazimierz Sowiński przeszedł na  emeryturę 30 września 1972 roku i  wrócił 
do Londynu. Środowisko emigracyjne dobrze go znało i ceniło, wszędzie go chcia-
no, zapraszano, proponowano społeczne funkcje. Dałem się nawet wybrać do Rady 
Narodowej (ale już w ministry nie chciałem, naraziwszy się na śmierć Ciołkoszowi) 
– pisał do Tymona Terleckiego7.

Przybysz z Monachium zadecydował, że zostanie u literatów. Związek Pisarzy Pol-
skich na Obczyźnie (ZPPnO) na początku lat 70. XX wieku przeżywał marazm 

organizacyjny, spadła wtedy raptownie ilość organizowanych spotkań literackich, 
zaprzestano działalności wydawniczej, łączność z rozproszonymi po świecie człon-
kami utrzymywano poprzez nieregularnie i rzadko rozsyłane biuletyny. Sowiński uj-
rzał przed sobą wielki teren do zagospodarowania i być może dlatego dał się wybrać 
– najpierw na sekretarza Związku, a pod koniec 1973 roku na jego prezesa.

5 Archiwum OPiM, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do  Czesława 
Bednarczyka, 5 października 1952 r., Radio Free Europe.

6 Archiwum OPiM, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do  Czesława 
Bednarczyka z 26 grudnia 1952 r., Monachium.

7 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do Tymona Ter-
leckiego z 22 stycznia 1974 r., Surbiton.
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Najważniejszą sprawą dla nowego prezesa było stworzenie stałego wydawnic-
twa, udokumentowania w  nim życia literackiego i  kulturalnego całej emigracji. 
Po bogatych doświadczeniach dziennikarza RWE widział wyraźniej niż kiedykol-
wiek dwa nurty życia Polaków, wychodzące z tego samego pnia kultury, ale rozwi-
jające się oddzielnie i niezależnie, jeden między Bugiem a Odrą, a drugi rozlany 
szeroko w  wolnym świecie zamieszkanym przez Polaków. Chodziło mu głównie 
o  kronikarsko-dokumentujące spojrzenie na  wiedzę o  literaturze emigracyjnej, 
wiedzę ocalającą (uważał, że działania scalające całą polską literaturę można zosta-
wić nadchodzącym pokoleniom historyków i badaczy kultury). Literatura krajo-
wa, jakkolwiek by jej nie oceniać, była stałym przedmiotem badań, natomiast życie 
kulturalne emigracji nie miało swojej akademii badań, zdane na cząstkowe, przy-
padkowe i rzadkie opracowania. Sowiński kierujący się ideą ocalania wszystkiego, 
co twórcze, dostrzegał ogromny wkład emigracji wzbogacającej kulturalny stan po-
siadania narodu polskiego. Rozumiał, że bez bieżącej dokumentacji życia literac-
kiego działalność polskiej diaspory będzie niepełna i wykrzywiona, pokryta siecią 
białych plam. Od wydania Literatury polskiej na obczyźnie 1940–1960 pod redakcją 
Tymona Terleckiego upłynęło już nieomal dziesięć lat, dlatego pragnął natchnąć 
środowisko do założenia wydawnictwa, które by w  tym kierunku kontynuowało 
dzieło tego wybitnego polskiego historyka literatury.

Ramowy szkielet publikacji już sugerował podobieństwa, bo były w nim uję-
te te same zagadnienia, np. u  Sowińskiego jest „Sytuacja pisarza emigracyjnego, 
perspektywy literatury emigracyjnej”, natomiast u Terleckiego „Literatura wczoraj 
i dziś”. Sowiński podawał w komunikacie informującym o powstającym czasopi-
śmie „Historia, pamiętniki”, a u Terleckiego ten sam temat jawi się jako „Literatura 
dokumentarna”. Sowiński proponuje „Przekłady literatury emigracyjnej na języki 
obce”, u Terleckiego w kompendium czytamy – „Udział Polaków w literaturach za-
chodnich” itd., itp.

Ważną częścią tego wydawnictwa związkowego miała być kronika życia kul-
turalnego Polaków, w  tym wykaz wszystkich nagród literackich przyznawanych 
w polskiej diasporze, ewidencja organizacji i instytucji kulturalnych, wydawnictw, 
fundacji kulturalnych. Dużo dyskusji wywołała propozycja Sowińskiego, aby re-
jestrować życie literackie na wszystkich kontynentach. Członkowie Związku osie-
dleni w odległych częściach świata, często sami organizujący tam życie kulturalne 
uchodźców – wydawali się stworzeni do wykonania takich sprawozdań. A tymcza-
sem bardzo szybko okazało się to, po prostu, niewykonalne. Z Twojego milczenia 
wnoszę raczej, że ustosunkowujesz się do tego negatywnie – pisał Sowiński do Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego8.

8 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do  Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego z 11 marca 1974 r., Surbiton.
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Kazimierz Sowiński, znany nie tylko z szerokich kontaktów z Polakami w świe-
cie, ciętego języka, ale również z wyjątkowego daru i umiłowania pracy z innymi, 
rozpoczął korespondencję z członkami Związku, a było ich w 1974 roku 96 i do każ-
dego wystosował list, zapraszając do współpracy. Napływały pierwsze odpowiedzi:

Drogi Panie Kolego, dziękuję za list i wiadomości londyńskie. Widzę, że Związek Pisa-
rzy zaczyna nareszcie działać, bo do tej pory to tylko wegetował. Pamiętniki, o których 
Pan wspomina, to doskonały pomysł i chętnie je poprę, ale – niestety – na pisanie do nich 
nie mam czasu. Ale, by Pana nie przestraszać, znalazłem osobę, która zna przedmiot, bo 
pisywała na te tematy, i chyba znana Panu z „Wiadomości” i „Kultury”, pani Jurkszus-To-
maszewska. Zgodziła się ona opracować zaproponowany przez Pana temat…9

W archiwum Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie zachowało się 69 kopii li-
stów wysłanych do pisarzy, organizacji, instytucji emigracyjnych z konkretną pro-
pozycją napisania do „Pamiętnika” artykułu, sprawozdania czy przeprowadzenia 
kwerendy. Wśród adresatów komunikatu prezesa ZPPnO znaleźli się: Czesław 
Bednarczyk (Londyn), Marian Bohusz-Szyszko (Londyn), Andrzej Chciuk (Au-
stralia), Maria Danilewicz-Zielińska (Portugalia), Jerzy Drobnik (Bruksela), Irena 
Gałęzowska (Paryż), Józef Garliński (Londyn), Jerzy Giedroyc (Paryż), Stanisław 
Gliwa (Londyn), Gryf Publication (Londyn), Gustaw Herling-Grudziński (Wło-
chy), Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn), Wacław Iwaniuk (Toronto), Zdzi-
sław Jagodziński (Londyn), Aleksander Janta (USA), ks. dr Jan Jaworski (RPA), 
Konstanty Jeleński (Paryż), Bohdan O. Jeżewski, Katolicki Ośrodek Wydawniczy 
(VERITAS Londyn), Leopold Kielanowski (Londyn), Stefania Kossowska (Lon-
dyn), Regina Kowalewska (Londyn), Zofia Kozarynowa (Anglia), Księgarnia Pol-
ska (Paryż), Teodozja Lisiewicz (Anglia), Józef Łobodowski (Londyn), ks. Bonifacy 
Miązek (Austria), Tadeusz Nowakowski (Monachium), Orbis (Londyn), Stanisław 
Piaskowski (USA), Jerzy Pietrkiewicz (Londyn), Jadwiga Pomorska (Bruksela), 
Antoni Pospieszalski (Londyn), Bronisław Przyłuski (Londyn), Eugeniusz Romi-
szewski (Monachium), Krzysztof Rowiński (Londyn), ks. dr Józef Sadzik (Paryż), 
Juliusz Sakowski (Londyn), Olaf Samulak (Paryż), Tadeusz Sulimirski (Londyn), 
Janina Surynowa-Wyczółkowska (Argentyna), Wit Tarnawski (Anglia), Jan Tokar-
ski (Londyn), Wiesław Wohnout (Londyn), Witold Zahorski (Rzym), Hanna Zie-
lińska (Monachium).

W planach redaktora Sowińskiego niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym 
współpracownikiem miał być Tymon Terlecki, przebywający w  tamtym okresie 
w Chicago, gdzie był wykładowcą na uczelni. Pisał do niego Sowiński:

9 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Wacława Iwaniuka do Kazimierza So-
wińskiego z 10 lutego 1974 r., Toronto.
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Robimy PAMIĘTNIK. Domyślasz się chyba, że forsa na to idzie z zarobków Fundacji 
Domu Pisarza. Drukiem i rozprowadzeniem zajmie się PFK [Polska Fundacja Kultural-
na – przyp. R. W.-T.], co zapewni książce odpowiednie przyjęcie przez krytykę i rekla-
mę. Sporo czasu rezerwuje się na wykonanie drukarskie, ale to konieczne. Chcę Ci poło-
żyć na sercu temat, który – b. schematycznie – mieści się w dziale zakreślonym czerwoną 
ramką [sytuacja pisarza emigracyjnego]. Nie ma co precyzować z góry – na pewno znaj-
dziesz odpowiednie ujęcie (z góry mogę powiedzieć tylko jedno: że nie dopuszczam, abyś 
miał nam odmówić). Mnie zależy na tym, aby zrobić nawiązanie do Twojej Literatury… 
[…] I jeszcze dwa „podtematy”. Dużą wagę przewidujemy do korespondencji z różnych 
krajów. Kto Twoim zdaniem mógłby zrobić kronikę życia kulturalnego w Stanach?10

Odpowiedź od  Tymona Terleckiego nadeszła szybko. Na firmowym papierze 
Circle Department of Slavic Languages and Literature z rozwagą szukał słów uspra-
wiedliwienia:

To, czego ode mnie żądasz, jest zupełnym niepodobieństwem. Nie mieści się to w moich 
możliwościach energetycznych i zdrowotnych, i wszelkich innych. Od lat nie mogę dostę-
kać angielskiej książki o Wyspiańskim, mam inne pilne zobowiązanie, które zaciągnie się 
na lata i b. ciężki następny rok akademicki, jeśli dotrzymam placu i zostanę tutaj. […] 
Co do planu wydawnictwa kilka uwag. Nie lubię w praktycznym zastosowaniu pięknego 
zresztą słowa „Pamiętnik” – kojarzy się ono z czymś martwym, skamieniałym, rytualnie 
żałobnym. Radziłbym je przesunąć do podtytułu, jeśli już musi być, a na tytuł obmyśleć 
coś żywszego, bardziej dynamicznego: Literatura polska poza Krajem, Lit. Pol. na Ob-
czyźnie, a nawet coś metaforycznego. Co do działu przeglądów nie bardzo rozumiem dla-
czego pięć lat między „Literaturą polską na obczyźnie” ma pozostać no mansland. Jeśli 
chcesz nawiązać do tamtego przedsięwzięcia, trzeba je nawiązać tam, gdzie się ono ury-
wa, t.j. formalnie do r. 1960, faktycznie do 1965. Ambicja ogarnięcia całego życia kultu-
ralnego poza Krajem jest godna uznania, lecz trudna do zaspokojenia…11

Tak więc główny artykuł w planowanym z wielkim rozmachem wydawnictwie 
nie miał się ukazać. Maria Danilewicz-Zielińska, która – tak jak Terlecki – gratulo-
wała ambitnego pomysłu wydawania „Pamiętnika”, otrzymała od prezesa londyń-
skich pisarzy propozycję współpracy:

Pragnę polecić uwadze Pani temat oprawiony w czerwone ramki. Nie chodzi o zbyt głę-
bokie sięganie w przeszłość, ale o samo ustawienie sprawy: literatura emigracyjna – krajo-
wa. Jeśli chodzi o termin: pół roku, 20 stron… I druga sprawa: czy p. Zieliński mógłby się 
podjąć jakiejś kroniki życia kulturalnego w Portugalii (jeśli takie istnieje) – czy też w całej 

10 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do Tymona Ter-
leckiego z 22 stycznia 1974 r.

11 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Tymona Terleckiego do Kazimierza So-
wińskiego z 4 lutego 1974 r., Chicago.
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Iberii? Do korespondencji z różnych krajów przywiązujemy dużą wagę – niechże Polacy 
rozproszeni po świecie poczują się „jedno” – „w jestestwie swoim”. Na oba te pytania ocze-
kuję łaskawej odpowiedzi12.

Odpowiedź od Marii Danilewicz-Zielińskiej, ponaglonej następnym listem, na-
deszła z Portugalii:

Dziękuję serdecznie za dwa listy z 23. I i 6. II i pamięć o uciekinierce. Odpowiadam 
łącznie na  oba, zaczynając od  sprawy projektowanego przez Związek wydawnictwa. 
Mogę napisać, ale dopiero po ukończeniu bibliografii zawartości „Kultury”, nad którą te-
raz pracuję – esej o problemie granicy między literaturą krajową a emigracyjną. Mogę się 
zasadniczo oprzeć na wykładzie, jaki miałam na ten temat w London School of Econo-
mics w zeszłym roku, muszę jednak dodać nowe przykłady i napisać polską wersję, dosto-
sowaną do stanu znajomości literatury naszych czytelników. […] Nie mam pewności, czy 
dobrze zrozumieliśmy ustęp Pańskiego listu z propozycją skierowaną pod adresem mego 
Męża, a dotyczącą „kroniki życia kulturalnego w Portugalii”13.

Inauguracyjny tom pisma Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie zapowiadał 
się bez udziału dwojga najwybitniejszych badaczy literatury emigracyjnej, co mo-
gło doprowadzić do desperacji niejednego redaktora. Z części programowej cza-
sopisma jedynie ankieta „Jedna czy dwie polskie literatury” – uzyskały masowy 
odzew pisarzy. Nie było sojuszników popierających prowadzenie kroniki życia li-
terackiego na wszystkich kontynentach. Ale przychodziły listy pełne poparcia, np. 
Kazimierz Vincenz deklarował pisać o Kiermaszu Książki Polskiej w Szwajcarii:

Pomysł wydawania PAMIĘTNIKA ZPPnO jest moim zdaniem świetny – trzeba to zro-
bić. Wreszcie nasz Związek zaczyna „machać ogonem” – przepraszam. Mogę podjąć się 
opracowania… Ad pkt. I. to wydaje mi się że należy „lekko” zacząć od „powojnia”. Za-
trzymać się chwileczkę na dwu datach 1952–1954 – strata w wyniku procesu zamku Rap-
persvilu i sprzedanie z licytacji domu Paderewskiego w Riond-Bosson w pobliżu Morges, 
wreszcie o polonica solurskie Towarzystwo Kościuszki i muzeum (otwarcie 27 IX 1936) 
i grobowiec w Zuchwilu z napisem Viscera Thaddei Kosciuszko Deposita die XVII Octo-
bris MDCCCXVII”. Ad pkt. 2 o tym wszystkim, co Pan chce mieć, z wyjątkiem Funda-
cji Lanckorońskich, bo tu nie działa. Jeżeli chodzi o Kiermasz, to w 1975 r. „obchodzić” 
będzie 25-lecie istnienia (załączam zestawienie finansowe za dwa lata…). Warto wspo-
mnieć najstarszą polską organizację Towarzystwo Polskie (108 lat) itd. Wszystko wyślę 
Panu na czas14.

12 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Sowińskiego do Marii Dani-
lewicz-Zielińskiej z 23 stycznia 1974 r., Surbiton.

13 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Marii Danilewicz-Zielińskiej do  Kazi-
mierza Sowińskiego z 15 lutego 1974 r., Qinta das Romāzeiras, Feijó, Portugalia.

14 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Kazimierza Vincenza do Kazimierza So-
wińskiego z 26 listopada 1974 r., Solura.
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Jednym z  pierwszych orędowników inicjatywy wydawniczej Sowińskiego był 
Bronisław Przyłuski, jego przyjaciel z Rozgłośni RWE, który wziął we władanie sek-
cję przekładów dzieł polskich na języki obce, z kolei Jan Ostrowski obiecał napisać 
„esej religijny”, a Stefan Legeżyński zestawił 15 różnych nagród literackich przyzna-
wanych w wolnym świecie. Pismo zyskiwało potencjalnych czytelników i przyjaciół:

Drogi Panie, list i komunikat z 4 sierpnia dostałem dziś – wczoraj wyszedłem ze szpi-
tala po raz wtóry w tym roku, kompletnie wypruty z sił. W normalnych warunkach od-
powiedziałbym jak najpozytywniej na propozycję szkicu na temat proponowany; w obec-
nym moim stanie jest to po prostu fizyczne nieprawdopodobieństwo. Ktokolwiek by się 
tego podjął, jednego niech Pan łaskawie pilnuje, aby osiągnięć, dorobków i dokonań nie 
przeceniać; klepanie się po plecach nikomu nie jest potrzebne, istnieje natomiast wystar-
czająca liczba dowodów, wyłącznie właściwie indywidualnych, które „mówią za siebie”. 
Myślę, że na tutejszym gruncie znajdzie Pan pomoc w zestawieniu poszczególnych god-
nych zauważenia, pozytywnych via Paweł Łysiak, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska, oczy-
wiście Terlecki jako podsumowanie, tło i wnioski, z poetów Iwaniuk, Leszcza-Londzin, 
jako prozaik Haupt. Jan Kowalik ma jak się zdaje cenną perspektywę w ocenie tego, co 
warte uwagi, a pozatem Jadwiga Maurer. Gdyby chciał dać Panu swoje uwagi Miłosz. 
Ale on cały dla Giedroycia. Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę pisarzy w języku angiel-
skim: Kosiński, Tyrmand. Kto jeszcze? Widzę z Pana listu, że ma Pan swoją porcję prze-
ciwności, z którymi boryka się Pan… […] PS Myślę, że wiele materiału na tematy po-
trzebne dla Pamiętnika znajdzie Pan w Nowym Odkryciu i w Glimpses of Polish Emigre 
Prose Writers15.

Stało się jasne, że ambitnie ustawiony program wydawnictwa wymagał rewizji, 
zmian i Kazimierz Sowiński pewnie by to zrobił, tym bardziej, że miał na biurku 
kilkadziesiąt odpowiedzi na swój apel i stale rosnącą zachętę od członków Związ-
ku Pisarzy.

Wtedy jednak zdarzyła się rzecz nieprzewidziana: prezes zachorował, dostał 
udaru mózgu. Człowiek o niespożytej inwencji, pracowitości, ogromnej sile 

oddziaływania na innych – z dnia na dzień zamienił się w przykutego do wózka in-
walidę.

Życie Kazimierza Sowińskiego dogasało powoli, zakończyło się w szpitalu w Ma-
bledon 8 września 1982 roku. Pismo, określane często przez niego jako reference 
book – rozpoczęte wielkim nakładem sił – przetrwało. Wybrany przez niego skład 
pierwszej redakcji też się niewiele zmienił, czytamy bowiem w stopce redakcyjnej 
pierwszego zeszytu: Józef Garliński (przewodniczący), Bronisław Przyłuski, Kazi-
mierz Sowiński, Ignacy Wieniewski. Jednak żaden ze słowników biograficznych nie 

15 Archiwum ZPPnO, nieoznakowana teczka, List Aleksandra Janty z 10 lipca 1974 r., Elm-
hurst NY.
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podaje, że Sowiński był pomysłodawcą londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. 
Należy zaraz dodać, że przymiotnik „literacki” pojawił się znacznie później, jego au-
torem był najprawdopodobniej Józef Garliński. Najczęściej to właśnie on uważany 
jest za twórcę pisma, bowiem w grudniu 1974 został nowym prezesem ZPPnO i dwa 
lata później doprowadził do wydania pierwszego tomu „Pamiętnika Literackiego”.

Pismo w 2016 roku obchodzi swoje 40-lecie. Rocznica ta stała się okazją do przy-
pomnienia sylwetki zapomnianego inicjatora „Pamiętnika” – poety i  wydawcy, 
dziennikarza i dramatopisarza, kronikarza emigracji – Kazimierza Sowińskiego.
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KAZIMIERZ SOWIŃSKI 
– WRITER, INITIATOR OF THE MAGAZINE 

OF THE UNION OF POLISH WRITERS ABROAD
Summary

Kazimierz Sowiński started working on the idea of the magazine „Pamiętnik Literacki” 
in London in 1974 as a „reference book” to document the cultural and literary life of 

the Polish diaspora. There was a desperate need to register and collect in one publication, 
facts, literary events, awards, institutions, as well as to print essays about poetry and prose. 
„Pamiętnik Literacki” was preceded by the correspondence of its editor with Polish writers 
from all over the world. Kazimierz Sowiński was the right person to ensure the success of 
„Pamiętnik Literacki” because he gathered vast experience and knowledge throughout his 
life. Before Second World War he published his first poetry and novels, collaborating with 
well-known magazines in Warsaw and Lodz, he worked in Polish Radio, and made many 
public appearances. He had a very good record as a patriot during the war, and between 
1952–1973 he was employed by Radio Free Europe in Munich, and was later elected as 
Chairman of Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (The Union of Polish Writers Abroad). 
He never completed the magazine „Pamiętnik Literacki”, because he had a stroke which left 
him paralysed. Its first edition was printed in 1976 as an annual magazine and now the re-
view comes out twice a year. Kazimierz Sowiński – poet, playwright, editor and journalist, 
died in Mabledon Hospital in 1982.

Keywords: „Pamiętnik Literacki”, Polish Radio, Radio Free Europe, the Second World War, 
Union of Polish Writers Abroad
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BRITISH ADULTS’ MISCONCEPTIONS IN 2015 
ABOUT POLISH GOVERNMENT’S 

„COLLABORATION” WITH NAZI GERMANY 
DURING SECOND WORLD WAR

INTRODUCTION

Polish Media Issues (PMI), established in 2005, is an international group which 
has as its primary media presence a very interactive page on Facebook with 

currently about 2,400 members/followers. For the previous 11 years PMI has been 
the leading global organisation enacting corrections to be made in various media 
(now overwhelmingly in digital media) in response to the appearance of, typically, 
„Polish death/concentration camps and ghettos”, and these camps „in Poland”. The 
number of media issues found by PMI since 2005 is about 2,600, with a peak of 507 
in 2014 alone.

PMI has from its inception been concerned about the level of incorrect knowl-
edge, and the total lack of knowledge in many cases, held by adults about Poland 
during the Second World War (WW2), as evidenced by the ongoing appearances 
of these insensitive and disrespectful phrases. A small proportion of these phrases 
seem to appear in a repetitive manner by publications/groups that, sadly, appar-
ently want to intentionally make anti-Polish statements. However, the majority of 
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these incorrect phrases are written by well-intentioned individuals and journalists 
who simply know little or nothing about the true, full plight of Poland before, dur-
ing, and after WW2.

Even though PMI’s core of activists (who make the majority of the interventions 
in seeking corrections) have had numerous first-hand experiences of the some-
times astounding lack of awareness of Polish history, there had been no independ-
ent research sponsored by PMI to benchmark this important data. Therefore, when 
a small amount of funds (£600 including VAT, sourced from the USA and the UK) 
became available for a suitable PMI purpose in late 2014, it was eventually decided 
to carry out some research to be used in a press release in conjunction with the 70th 
Anniversary of the Liberation of Auschwitz on 27 January 2015.

It was planned to have the hopefully-useful results play a part in better educat-
ing the media bodies & journalists/editors, the general public, academia, schools, 
and government about Poland’s and Poles’ important roles and activities before, 
during, and after WW2. PMI had stopped counting all the times that journalists 
and editors stated: „Oh, our readers already are aware of ____________ about Po-
land”; we could now have a substantiated reply for at least these two topics that the 
research covered, to use when needed.

In the past, PMI had only been able to be reactive to incorrect media issues 
about Poland/Poles, and we  regularly decried the recurring lack of knowledge 
about Poland & Poles. With this research, we had taken a very pro-active step, with 
quite limited funds, in independently verifying the core problems that cause many 
of these media incidents to occur in the first place.

We considered the following research topics to measure the UK Adult Public’s 
knowledge of:
 ■ Auschwitz liberation anniversary;
 ■ Katyń treachery and cover-ups;
 ■ collaborators with Nazi Germany;
 ■ Poland/Poles contributions to Allied war efforts;
 ■ „Germanisation”/kidnap of ethnically-Polish children;
 ■ Soviet invasion of 17 September 1939;
 ■ exclusion from 1946 VE-Day Victory Parade in London.

Five highly reputable UK public opinion research companies bid on the two 
questions that the funds allowed, for a sample of 2,000 adults age 18+, via online, 
weighting-adjusted methodology, within the mid-January 2015 timing; research 
was carried out by Populus. In future, an expanded set of questions, in more than 
one country, are hoped to be done; but this research exercise was a very useful test-
run – and provided some surprising and valuable results.

Daniel M . Zamoyski
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When PMI was very kindly allowed by PUNO to have two speaker allocations 
under the 2015 theme of „How Poland and Poles are Depicted in Textbooks and 
British Media”, it was agreed to use one of the speaker allocations to present the re-
sults of this innovative research.

THE QUESTIONS ASKED

The two questions eventually arrived at were:

 ■ Question A: Which, if any, of the following countries created the Auschwitz con-
centration/death camp?

 ■ Question B: Which, if any, of the governments of the following countries did 
NOT collaborate with the Nazis during the Second World War?

The choice of countries for both questions is shown here in alphabetical order, 
but it is important to note that when the respondents saw this list of countries on 
their screen, they were shown the choices in a random order, changing each time 
a new respondent answered these questions.
 ■ Austria
 ■ Czechoslovakia
 ■ France
 ■ Germany
 ■ Great Britain
 ■ Hungary
 ■ Poland
 ■ USSR

Additional choices allowed: „can’t recall Auschwitz/Nazis” and „don’t know”

The Results

Question A: Auschwitz creator/s 
– which country or countries were responsible?

Answer %

Germany 85

Poland 10

Austria 8

USSR 2

don’t know 6

BRITISH ADULTS’ MISCONCEPTIONS IN 2015 ABOUT POLISH…
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Analysis: While it is somewhat „refreshing” to have Germany mentioned by 
85% of UK adults – thank goodness it was at least that high! – the 10% for Poland is 
sad to see, but not at all surprising to us at PMI. This may help explain some of the 
references we see to „Nazi Poland”. It is also likely to be evidence of the misplaced 
„logic” (ignorance, of course) that implies the following: As Auschwitz was in „Po-
land”, then it must have been the Poles that put it there, or were possibly complicit 
in allowing it. The levels of ignorance about Poland’s brutal occupation in WW2 
can help explain the 10% figure. Sadly, it may remain that way in the future despite 
whatever educational campaigns are undertaken.

But, in terms of the two questions asked, this result was relatively „good news”, 
as at least the vast majority of UK adults see Germany as the creator of Auschwitz.

However, within the UK, there were some significant regional/country differ-
ences in the percentage of respondents that selected Poland as a country that cre-
ated Auschwitz:

By UK Country / Region that Selected Poland 
as a Creator of Auschwitz:

Country / Region %

Scotland 18

West Midlands 14

Northeast 12

Eastern 7

Wales 4

UK as a whole 10

On the face of it, it looks like the Welsh and East Anglians have a significantly 
better knowledge about Poland in WW2 than the Scots and the West Midlanders 
in particular. Sample size may be somewhat a factor in these sub-sets of results – 
but there might also be some factors to do with situations within Scotland, and the 
recent Scottish Independence Referendum in September 2014. I leave it to those in 
Scotland to investigate this phenomenon further as they wish.

For the „especially bad news”, however, all we need do is look at the next set of 
results.

Daniel M . Zamoyski
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Question B: Which, if any, of the governments of the following 
countries did NOT collaborate with the Nazis during 

the Second World War?

Governments which were NOT Nazi Collaborators

Government Full sample % Male % Female %

Great Britain* 73 83 65

USSR 34 45 24

Poland* 34 43 25

France 32 32 31

Czechoslovakia 17 23 11

Hungary 13 16 11

Austria 10 9 10

don’t know 18 10 25

* These were the only truly non-collaborating Governments.

It is important to note here that the word „not” was all in upper case letters in the 
survey text, but the word „governments” was not emphasised in any way. In fu-

ture, that may be an option to test, to see if it affects the results. The question was, 
however, worded very specifically to exclude the actions of individual Poles. If ad-
ditional attention had been brought to this „nuance”, it would likely have resulted 
in skewed data due to over-emphasising these two entities, i.e., country versus in-
dividual. This also may be an option to test in future.

Analysis

Well, where does one start with all this bad news?! First, how can 27% of UK 
adults think that the UK government actually collaborated with the Nazis! 

Worse still, how can a full third of UK Female Adults think this! That difference of 
17% for males and 35% for females who did not select Great Britain as a non-col-
laborator is statistically significant. One can only conjecture on why this should be 
the case, as no funds were available for follow-up questions. One reason might be 
the historical preponderance of men in the UK military forces, and very few wom-
en, and the wars experience/reading that women don’t receive.

Quite a few questions can also be asked of what part school education plays in all 
this, but it is a disheartening situation. As could be expected, 90% of those aged 65+ se-
lected GB as not a collaborator, whereas only 57% of the 18–34 age groups selected GB.

BRITISH ADULTS’ MISCONCEPTIONS IN 2015 ABOUT POLISH…
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Key Learning Point-1 (KLP-1): Secondary school education is likely failing to 
effectively teach the correct role of Great Britain/UK in fighting Germany in WW2.

Now, for the Really Bad News – only one third of UK adults selected Poland’s as 
a non-collaborating government; which means that two-thirds think that Poland’s 
government did collaborate with the Nazis. Pretty depressing for Polonia, no mat-
ter how one looks at it. Indeed, a sample of 2,000 is generally accepted as a valid 
size for reliable results when done by a reputable company like Populus, especially 
in full, un-split cell sizes. So, this is a quite worrying situation.

The most obvious analysis point to address initially would be this: What propor-
tion of the respondents did not properly read and/or properly interpret the question, 
and for the word „governments” substituted (in their mind) the word „Poles”? If this 
occurred, then that could explain some of this „black-washing” of Poland’s govern-
ment in the minds of UK adults. Very sad as well is the continuing negative informa-
tion gap evidenced by UK females, with only 25% selecting Poland’s government as 
a non-collaborator (43% for males). This disparity alone merits additional research, 
as something very fundamental must be causing this significant difference.

In fact, the results from this question create many more questions than they an-
swer.

KLP-2: The total non-collaboratorial behaviour of the Polish government be-
fore, during and after WW2 MUST be better taught in UK schools, and include all 
that it contributed to the Allied victories on all European battle fronts – as well as 
its subsequent treacherous treatment by the Allied powers to be conveyed, includ-
ing Yalta, and the 1946 VE Day Victory Parade in London.

Finally, a comment must be made about the results for the USSR’s government, 
which was selected by exactly the same number of respondents as \Poland’s govern-
ment as a non-collaborator with the Nazis, at 34%. This beggars belief, in that, as all 
knowledgeable Poles know, the Soviets collaborated with the Nazis even BEFORE 
WW2 started, and from then up until June 1941.

What these results seem to demonstrate ever so clearly is the effective job that 
the USSR, and now Russia, have done in white-washing their own WW2 blood-
stained history, and black-washing that of Poland’s government – even to this day. 
It is utterly appalling that such a large proportion of UK adults are not apparently 
aware of the deep extent of the hand-in-glove collaboration between the Germans 
and the USSR/Soviets before and during WW2.

KLP-3: The education of UK school children and adults about the full role of the 
USSR in WW2 has failed abysmally, and must be rectified as to the collaboration 
with the Nazi Germans, the treachery involved in invading and subduing Poland in 
September 1939, and the subsequent illegal and horrific & murderous deportations 
of its citizens to slave labour camps.

Daniel M . Zamoyski
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To summarise the overall implications of these results:

1. More corroboratory and expanded research required – AND more funding.
2. Consultation with Home Office, Police, Education Departments and other arms 

of Government.
3. Gain the positive attention of the media.
4. Educate more comprehensively – and correctly – in schools and universities.
5. Don’t give up!

As mentioned at the end of the presentation I gave at the PUNO Conference on 
11 April 2015, I strongly recommend to you, in your communications and activi-
ties with UK politicians at every level (as well as with EU politicians who are NOT 
directly elected!) – with the objectives of obtaining improved, correct information 
about Poland and Poles in schools and the public sector, that you please remember 
the photo I showed of the back of the cattle trailer, with the following words printed 
clearly on the tailgate: „Caution – Floor Covered With Politicians Promises”.

If you ever get a politician to make a promise for better information and educa-
tion about Poles and Poland, be sure to hold them to their promises – and get them 
in writing!

Future Contact and Research: Please feel free to contact me, via the methods 
shown for myself, regarding these research results, and also regarding any future 
research collaborations that you might wish to undertake, or that I and/or PMI 
could join in with.

Grateful Appreciation expressed:
To the PUNO 2015 Conference organisers for allowing the Polish Media Issues 

group to have two speaker allocations, and I am especially grateful for the oppor-
tunity to present this new and important research, even though some of the results 
are quite alarming!

To the financial supporters of this first-ever PMI public opinion research, name-
ly the PADC - Polish American Defense Committee (Roman Zawadzki in par-
ticular), Support Poland Ltd (Jan Niechwiadowicz in particular), Polish Media 
Issues (Chris Jezewski in particular), and Advantage Management & Marketing 
(my management consultancy company).

By: Daniel Mark Zamoyski 2016-05-27 Moderator: Polish Media Issues Group – 
PMI

Re: PUNO 2015 Presentation/Paper „British Adults’ Misconceptions in 2015 
about Polish Government’s »collaboration« with Nazi Germany during WW2”
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Daniel M . Zamoyski

BŁĘDNA WIEDZA DOROSŁYCH BRYTYJCZYKÓW 
W 2015 ROKU O „KOLABORACJI” POLSKIEGO RZĄDU 

Z NAZISTOWSKIMI NIEMCAMI 
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

streszczenie

Artykuł dotyczy wyników badań opinii społecznej, przeprowadzonych na grupie 2000 
 dorosłych obywateli Wielkiej Brytanii w styczniu 2015 roku. Badania miały na celu 

rozpoznanie poziomu wiedzy historycznej wśród uczestniczących, którzy odpowiadali na 
dwa istotne pytania:
1. Który kraj lub kraje europejskie stworzyły obóz koncentracyjny Auschwitz podczas II 

wojny światowej?
2. Który (jeśli w ogóle taki był) z rządów europejskich nie współpracował z nazistami pod-

czas II wojny światowej?
Autor podał, że 10% respondentów wskazało Polskę jako kraj, który odpowiada za stwo-

rzenie obozu koncentracyjnego Auschwitz, co zupełnie nie ma pokrycia w faktach histo-
rycznych, jak również napisał, że tylko 34% respondentów wskazało Polskę jako kraj, któ-
rego rząd nie współpracował z nazistami w czasie II wojny światowej. W artykule zostały 
przytoczone wyniki dotyczące innych krajów europejskich, np. Wielkiej Brytanii i Francji.

Na podstawie badań autor ustalił, że poziom ignorancji w dziedzinie historii był większy 
wśród osób poniżej 35. roku życia, co skłoniło go do zaapelowania o konieczność systema-
tycznego przeprowadzania programów edukacyjnych, które obejmowałyby zasięgiem także 
kraje Ameryki Północnej, gdyż – według ustaleń autora – poziom ignorancji historycznej w 
USA jest znacznie wyższy niż wśród młodszych pokoleń w krajach europejskich.

Słowa klucze: Auschwitz, II wojna światowa, naziści, Niemcy, Polska, kolaboracja
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THE POLES’ RESPONSIBILITY 
FOR THE CHANGING IMAGE 

OF POLES AND POLAND IN GREAT BRITAIN

The purpose of this article is to draw the readers’ attention to the fact that nei-
ther the British public nor the media have viewed Poles during the period since 

the Second Ward War consistently. While one of the factors which impacted on the 
way Poles and Poland have been perceived was the altering political situation in Eu-
rope, there were other issues which are important. These were the changing nature 
of the Polish diaspora in Britain and the way Poles present themselves to the British 
media, to the public, and to British politicians.

I would like to briefly remind the readers of the history of the Polish diaspora 
because I wish to link that information with my point that Poles have taken ac-
tive and collective part in the creation of the stereotype of themselves as victims of 
historic events. This overtly enthusiastic attachment to the stereotype has not pre-
pared them for the fact that the British public and media might become weary of 
such presentation and that it might become outdated and no longer appropriate in 
tackling the fact that the present Polish migration is of an entirely different char-
acter to the post-1945 one. In other words, Polish media in the United Kingdom 
should be more sensitive to the fact that they need to cultivate a sense of respon-
sibility for how Polish diaspora members are perceived and, by the same token, 
should address modern issues and political dilemmas.
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The Polish diaspora in the United Kingdom had emerged as a result of sever-
al waves of arrivals, none of which were homogenous. Nevertheless, the timing of 
these arrivals, the way they were viewed, and their understanding of their own situ-
ation had an impact on the British view of the Poles’ presence there.

1. THE SECOND WORLD WAR

Although there had been some constant movement from Poland to the United 
Kingdom before the Second World War, the first large group came after the 

fall of France, when 27,614 soldiers arrived in Britain as part of organised evacu-
ation of Polish troops. These were mainly accommodated in camps in Scotland, 
where they remained until the Normandy landing. The Polish government in exile 
stayed in London, as did the military leadership.

The next major inflow of Poles came after the end of the war when Britain, hon-
ouring Churchill’s commitment not to force the Poles to return to Poland, proceed-
ed to bring Polish troops who had fought under British command to the British 
Isles. Included in this wave were Polish soldiers who had seen action in Italy under 
the command of General Anders. Towards the end of the war, the Polish military 
leadership had sought to increase the numbers of soldiers by continuously recruit-
ing people from POW camps and Poles whom they found in the liberated territo-
ries, mainly in forced labour camps. During the years following the end of hostili-
ties and as shipping was freed, Polish civilians who had been housed in camps in 
British dependant territories and colonies (Uganda, Kenya, Tanganyika, India, and 
the Middle East) were also brought to Britain as part of the family reunion pro-
grammes. The final number was close to a quarter of a million.

2. THE COMMUNIST PERIOD

During the Cold War, movement between Poland and the UK was severely re-
stricted, though never entirely closed. Limited numbers were allowed to reu-

nite with their families after 1956. Next were those who were forced to leave Po-
land in 1968, mostly victims of anti-Semitism. Some of these migrants settled in 
the United Kingdom, but that was not the norm. We can think of famous names, 
such as Bauman, Brus, and Kołakowski, as examples of Poles who came to Britain 
during that time.

3. THE „SOLIDARITY” PERIOD

Many politically active Poles came to the UK during the „Solidarity” period 
where they were generally welcomed. Following the imposition of Martial 
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Law in Poland some decided not to return and instead remained in the West. In 
this context it is worth mentioned that although Prime Minister Margaret Thatcher 
expressed support for „Solidarity” and was keen to display photographs of herself 
with Lech Wałęsa, in reality the United Kingdom did not become directly involved 
in Polish affairs. Expressions of support for „Solidarity” rarely translated into direct 
intervention. The Polish migrants were generally made to feel more welcome in the 
German Federal Republic, Belgium and France. But among those who remained 
in the United Kingdom most were young, students and professionally aspirational. 
They did not integrate well into the Polish diaspora and frequently they moved on 
to other countries, notably the United States and the South African Republic.

4. POST-COMMUNIST PERIOD

This is a migration period which we can see nowadays and which is entirely the 
result of Poland joining the European Union, which allowed labour to move 

freely within the borders of the Union. The distinctive feature of this wave of mi-
gration is that these are economic migrants. Initially, they came without families 
but more recently it can be seen that the economic migrants, once they establish 
themselves in the United Kingdom, bring their families or establish families locally. 
In comparison with other waves of migration, these Poles do intermarry with non-
Poles. Far from considering returning to Poland, they are likely to want to stay in 
the United Kingdom, with their children becoming fully integrated with the local 
community.

By outlining the waves in which Poles arrived in the UK, I hope to draw atten-
tion to the fact that each wave came with different motivation and as a result had 
different perceptions of what they were about. The implication of this was that they 
related to Britain differently and conveyed different images of themselves to the 
British public.

The post-war emigration was focused on recovery and building lives since they 
believed they could not return to Poland. Those in London were distinct because of 
the highly charged political atmosphere surrounding the government in exile and 
the military leadership of the Polish units abroad. These divisions can be outlined 
on the following basis:
- Andersowcy v. the others;
- Zamek v. SPK;
- Catholics v. non-Catholics (Jews).

The interesting question is why, in spite of the evident diversity of the Polish 
community, a stereotype of a Pole has becomes so fixed in British minds. This ste-
reotype used to be that of a hard-working unskilled worker (outside London) or 
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an ex-officer with many preconceptions about his status (London). They were seen 
as fiercely anti-Communist with an inability to distinguish between Communism 
and the Labour government. They were usually equally hostile towards trade un-
ions which was the norm in all the branches of the economy in which they worked. 
They were religious but rarely if ever attended services led by non Polish priests. 
The fact that the Polish episcopate was allowed to establish a  network of Polish 
churches outside Poland, is an unique situation in the Catholic Church. The conse-
quence of that is that most Poles in the United Kingdom have no links with the non 
Polish Catholics and do not participate in any Church activities outside the Polish 
parish. This isolation extends to the way the Polish priests in the United Kingdom 
function. Since they are appointed by the Bishop of Warsaw and because they are 
accountable to him, they have no contacts with the British Catholic hierarchy. They 
rarely, if ever speak English. By British standards they are conservative and remain 
separated from the debates which are taking place within the British Catholic com-
munity. This sense of distinctness which is fostered by the Polish church in Britain 
reinforces the Poles isolation and creates a bar to integration. It also prevents inter-
action with the British people and as a results is a barrier to that community under-
standing and working with the Poles.

The Cold War created an atmosphere in which the injustice of the Poles’ situ-
ation was stressed, but not much was asked of them. They were undisputedly vic-
tims of the war and of Big Power politics. Since the Polish community did not build 
bridges with any of the civic organisations, which is the norm in British life, the 
context of the time excused them from having to account for their limited engage-
ment with Britain. Poles residing in the UK remained isolated, in places of em-
ployment and in the still functioning Displaced Persons’ camps. There was no urge 
from within the community to integrate; in fact, this was seen in negative terms 
(Polish wynarodowienie ‘denaturalisation’). Building bridges with other immigrant 
communities was not for the Poles, instead racism and insularity were seen as a way 
of holding back the unwelcome influences of secularism and loss of identity. While 
this might not have been noted by the British media at the time, the world changed, 
but the Poles did not.

The post-1968 and the „Solidarity” migrants did not find it easy to integrate 
with the Polish community in the United Kingdom. In fact, they encountered 
a  sympathetic audience only among the progressive and left-wing groups in the 
United Kingdom, and they were quicker to move on to building bridges with the 
media and like-minded political organisations. The fact that many were Jewish only 
strengthened their separation from the predominantly Catholic Poles who had 
been residing in the United Kingdom since the war.

Anita J . Prażmowska
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When Communism fell and later when Poland finally became a member of the 
EU, the next wave of Poles had nothing in common with the old diaspora and the 
image which that group had created and to which they clung in the United King-
dom. The recent migrants are economically integrated into life in the UK but they 
are neither media savvy nor politically active. Only recently have the Polish Consu-
lates become aware to become more active in the media. Clearly there is a need to 
shake off the old post war anxiety of not attracting attention to themselves and to 
balance that against the need for a well thought out media campaign which would 
combat negative stereotypes.

The consequence of the events which have been described above is that Poles 
had neither ever been good at managing their own image nor have they been aware 
that there is only limited interest of the locals in East European history. Britain 
has historically maintained stronger links with the old imperial dependencies and 
there was never much in terms of involvement with Eastern Europe. The British 
guarantee to Poland before the outbreak of the war was an exception and has to 
be understood in those terms. The Cold War had allowed the Poles in Britain to 
strike a particular posture, but it was not one which was either flattering or appro-
priate in the long term. It was a static image. If one is to be polite this could be de-
scribed as a preoccupation with victimhood. On a more truthful level, it could be 
described as one of an inflated sense of self-importance and of historically justified 
sense of entitlement. Nothing illustrates this better than repeated calls for settling 
of accounts dating to the war, when Polish forces fought under British Command. 
While these calls can be understood when they emanate from the community pub-
lications, they are not helpful when they are uttered by the embassy or the Ministry 
for Foreign Affairs. But a glance at publications dealing with Poland and Polish is-
sues reveals the frequent use of the word „betrayal”. Hence the frequent and relent-
less milking of what is seen as public sympathy for Poland’s war time and post-war 
fate without a  commensurate desire to go beyond that well-rehearsed approach. 
The other characteristic feature of the Polish presence in the UK has been insular-
ity and an overt attachment to the perceived Polish specificiality.

The questions which must be asked and surely the leading theme of this paper is 
why and with what aim Poles should seek to influence the public perception of them-
selves, of Polish history, and of life in Poland. My blunt statement is that Poles need 
to consider the need for managing their own image, an image which is modern, up-
to-date and has relevance to their presence in the United Kingdom.

If the aim of the image thus created is to once more reaffirm the high moral 
ground of victimhood, then Poles have failed because this image is neither interest-
ing to the British in the long term nor actually correct. This is also a debate which 
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does not deal with the Polish question in the context of present British preoccupa-
tions. Victimhood implies that what will come next will be demands for some form 
of restitution. We, Poles, have to accept that Poland is not the only country that has 
suffered in the past and that Polish demands mean little to the British public. Brit-
ish politicians, with few exceptions, are likewise used to representatives of various 
states trying to persuade the government that they are owed something from the 
British exchequer. We know that none such claims have been successful.

But what do the British public expect, not from the Poles, but from all immi-
grants? Britain is unique in accepting a high degree of diversity and is happy to see 
communities retain their own identities but that has to be within a clear framework 
which can be defined in several points:
- integration and not separation – no ghettos;
- assurances that immigrants will fully contribute to British life and to the British 

exchequer – no tax avoidance or grey economy;
- compliance with British values and norms – respect for British institutions and 

laws.
Can the Polish community and religious leaders open a dialogue with the Brit-

ish media, the public, and political leaders on the basis of what the British expect? 
How can we  become responsible for establishing a  modern, up-to-date and rel-
evant dialogue without trailing our own inferiority/superiority complexes? These 
are the challenges facing the Polish community in the United Kingdom.

The results of the referendum to withdraw from the European Union has cre-
ated new and urgent challenges for the Polish community in the United Kingdom. 
The Polish Consulate and Embassy has assumed a  more active role in respond-
ing to attacks on Poles and on Polish community premises. UKIP had successfully 
milked British anxiety about the volume and economic implications of migration 
to the United Kingdom. While we all wait with baited breath for the government 
to formulate a policy of migrants who are in the United Kingdom the need to feed 
correct information to the media remains important. More than before it is vital 
that the Polish community, its leaders and its representatives are active in convey-
ing the positive image of the Polish migrants and in stimulating an open and well 
informed debate.

Anita J . Prażmowska
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLAKÓW ZA ZMIANY WIZERUNKU 
POLSKI I POLAKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

Streszczenie

Od końca II wojny światowej Polacy osiedlali się masowo w Wielkiej Brytanii. Środowi-
sko emigracyjne nigdy nie było jednolite, a w ostatnich latach uległo całkowitej zmia-

nie. Powojenna emigracja była głównie polityczna, natomiast obecna – ekonomiczna. Dzi-
siejsza sytuacja polityczna wymaga uwagi i współpracy z mediami angielskimi, by umocnić 
i uwypuklić pozytywy charakter polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. W tym celu potrze-
ba zakwestionować dawny stereotyp Polaka – bohatera II wojny światowej, pokrzywdzo-
nego przez rozstrzygnięcia jałtańskie. Polacy muszą angażować się w życie w Anglii i brać 
czynnie udział w  stwarzaniu pozytywnego obrazu polskiej emigracji w  kraju, w  którym 
mieszkają, ponieważ to jedyna metoda na wpłynięcie na zmianę wizerunku Polaka tutaj. 
Polski Kościół w diasporze i polskie konsulaty też ponoszą odpowiedzialność za stworzenie 
pozytywnego obrazu emigracji.

Słowa klucze: Polska, Wielka Brytania, Polonia, emigracja, integracja, media
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FOR THERE IS HOPE: POETRY, STORY-TELLING 
AND BIOGRAPHY TO RAISE AWARENESS 
OF THE POLISH-SCOTTISH HERITAGE

I was born in 1959, fourteen years after the end of the Second World War, into 
a Polish-Scottish family living just south-east of Glasgow. I mention the fact that 

it was relatively close to the end of the war because it is relevant to my subsequent 
future interest in the Polish side of my heritage.

The fact is that as I grew up as a child in the 1960s I thought of the war as an-
cient history, even though I knew my father Jan Stepek had been involved in the 
conflicts. So the war seemed to have no connection to me and my life in Scotland, 
despite the fact that as kids we played soldiers, British versus Germans, bought and 
played with plastic toy soldiers of the Allied and Axis troops, notably Brits and 
Germans again, also Americans and sometimes Japanese. No Russians, no Poles, 
despite the fact that the people of these two countries suffered the greatest losses, 
the first in absolute terms, the second in the percentage of the population. And 
we bought and read war stories in comics and comic books. So much for a child’s 
perspective that the war played no part in growing up.

Similarly, I had no conception of being Polish or part-Polish. This, despite the fact 
that my father employed about half a dozen Poles in his family business, that they and 
other Poles came round to our house in Hamilton on a regular basis, maybe monthly 
on average, and spoke both Polish on the one hand, and English with a Polish accent 
that you could cut with a knife, as indeed did my father and my Polish aunt and un-
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cle. We mimicked my father and his fellow Poles but never thought Polishness related 
to us as children. We were – that is, my nine siblings and I – Scottish, like my mother 
and my Scottish relations. It was only later that I came to realise that even with regard 
to my mother I was deluded. With a first name of Teresa and a maiden name Murphy, 
my mother may have felt Scottish but clearly her family origins lay over the Irish Sea.

It was only after I reached the age of forty, in January 2000, when my father had 
three strokes in just over a year, that I was jolted into the awareness that I knew lit-
tle about his early life in Poland and how he came to settle in Scotland. I knew he 
had been taken to Siberia by the Red Army and that his mother had died as a result, 
but was somehow buried in Teheran. So I determined that should he survive and 
recover sufficiently I would glean from him as much as I could of his pre-Scotland 
life. And so I got hooked on the astonishing story of Poland’s history, from its ear-
liest days through its expansion to the glory centuries, then to the wars and parti-
tions, then to the two World Wars, independence, a fourth partition, post-war So-
viet domination, and up-to-date with Poland in the EU and NATO and a global 
market with all its opportunities, flaws, and problems.

As I developed my understanding I started to notice how little my fellow Scots 
knew about Poland and Scotland, including Scots of Polish descent like myself. It is an 
astonishing feat to have a country’s entire armed forces headquartered in your small 
country, with 60,000 troops camped outside major towns and cities, and for this to 
be mostly forgotten even while many of the Poles and Scots who experienced these 
events were still alive. Thus, my father became one of Scotland’s best-known entrepre-
neurs but no one could connect him to the historic events which brought him here.

I decided to share the little but growing body of knowledge I had gathered, both 
online and in talks. A by-product of my interviewing my father about his life was 
my writing of a series of poems about his family’s experiences, mostly in Siberia, 
and some reflections I made about these. I read a few in Glasgow and was surprised 
when a publisher came up to me and asked if she could publish a book of the po-
ems. The idea of what became For There is Hope was born.

I told my family story from partition days to settling in Scotland at Glasgow’s 
Sikorski Club in around 2007. There was a full house and half of those present had 
no Polish connections but were just curious to hear a story. They left knowing that 
hundreds of thousands of Poles had been deported to labour camps in Russia and 
other parts of the Soviet Union. They learned that survivors living in Scotland had 
watched their family members die, had buried their little brothers and sisters as 
children, had contracted typhus, dysentery, and malaria – my father had all three 
in succession in 1942 – and yet recovered fully.

I got involved in a small but growing family research group, called Kresy-Sibe-
ria. It was there that I found out what Kresy means, and that this was the term used 
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to describe the eastern border areas of pre-war Poland, the regions annexed by Sta-
lin and which now form part of Ukraine, Belarus and Lithuania. The group grew 
from around a hundred to over a thousand and I was one of twenty members who 
formed a virtual steering group leading to the creation of the Kresy-Siberia Virtual 
Museum which collates the stories, memoirs, photographs and documents of those 
who were deported. The charity proved successful, yet most of us had never met in 
real life, only on Skype.

Sharing findings from the Kresy-Siberia group led to growing interest in Scot-
land, as in the rest of the UK and worldwide, from non-Poles. Sometimes their re-
sponses were in line with the received version of the war: „So they were Jewish, 
your family, and the others who were deported?”, to which I had to reply: „No, my 
family were Polish and Catholic, but many Jewish Poles and Ukrainian Poles were 
also deported to Russia”. Which led to the puzzled comment: „But surely the Rus-
sians were on our side against the Nazis? Why would they deport Poles?” and so on. 
It is truly hard to tell someone the truth and have it received as such when the story 
doesn’t fit with the paradigm already framed in people’s minds.

The same was true when I would explain how Britain and France entered the 
war to liberate Poland, ended it with Poland still occupied but this time by another 
neighbouring state, and that the Poles were forbidden to join the Victory March in 
London when the war in Europe ended. The phrase „does not compute” best ex-
plains most people’s reactions to these facts.

And I met with much the same response when I ventured to suggest that „the 
Poles” were not predominantly fascists as had been the propagandist view put 
forth by Stalin during and after the war. Especially in Scotland where the positive 
trait of egalitarianism is still strong, there remains a romantic view of communism 
amongst much of the left. For them the notion that the Poles were as a whole anti-
Semitic and supportive of the right-wing regime which ruled over Poland in the 
late 1930s was taken for granted. When I mentioned that an order had been written 
to place my grandfather in the notorious concentration camp of Bereza Kartuska in 
1937 because of his opposition to the right-wing government – an order which was 
subsequently cancelled by a family friend within government circles – people again 
assumed that only Jews would suffer such a fate in pre-war Poland. In fact, it was 
mostly Ukrainian militants and politicians who suffered this fate.

In short, I have found that there was mostly ignorance of Poland’s history or 
of how the Poles came to Scotland and Britain, and skewed views from those who 
thought they did know the history. History, as everyone here will know, is always 
complex, nuanced, so not really conducive to a quick summary.

It therefore came as a great relief and support when I found a coterie of young post-
EU accession Poles, mostly centred around Edinburgh, who wanted to create a Polish-

FOR THERE IS HOPE: POETRY, STORY-TELLING…



216

-Scottish Cultural Festival. I got involved as a volunteer advisor particularly when they 
started to create a website called the Polish-Scottish Heritage Trail. They made films, 
did oral history projects, organised exhibitions and talks. They were energetic, free 
from historical prejudices on my generation or the previous one, but amazed to learn 
when they came to Scotland that there were already Poles here from the war. The stun-
ning fact that one in six Poles from the pre-war population were no longer in Poland 
at the end of the war was not taught to the Poles who remained in their homeland.

This group has transformed the understanding of Polish-Scottish history and 
heritage in Scotland, and to some extent in Poland. More and more academics, 
such as David Worthington at the University of the Highlands and Islands, Profes-
sor Robert Frost at the University of Aberdeen, and many others have popularised 
Polish-Scottish history by linking with the Polish-Scottish Heritage Trail project.

It has been fascinating for me to witness and play a very small part in these de-
velopments over the past decade, and I have a feeling it has only just started. The 
Poles who came over to Scotland since 2003 have for the most part settled down, 
many into professional careers, some into academia, others in business. They are 
highly educated, articulate, IT-advanced, and want to learn and share this unu-
sual but mostly warm and synergetic cultural mix that envelops the relationship 
between Poland and Scotland. We work with Scottish Government ministers and 
members of the Scottish Parliament, we have initiated trade missions and helped 
plan formal ministerial visits in both directions.

I think it is fair to say that there has been a rekindling of a strong bond of friend-
ship and camaraderie between the people of Scotland and Poland, and it has been 
thrilling to see it.

Martin Stepek

BO JEST NADZIEJA: POEZJA, OPOWIADANIA 
I BIOGRAFIE PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ 

DZIEDZICTWA POLSKO-SZKOCKIEGO
streszczenie

Autor urodził się po II wojnie światowej w rodzinie polsko-szkockiej w Glasgow. Jednak 
 odniesienia wojenne i polskie są istotne w jego biografii. Autor wspomina, że kie-

dy zgłębił losy członków rodziny, poznał ich tułaczkę po Syberii i Kresach. Zaczął pisać 
o tym wiersze i opowiadać na spotkaniach, objaśniając także skomplikowaną historię Polski 
przedwojennej. Jego działania doprowadziły do kolejnych przedsięwzięć polsko-szkockich.

Słowa klucze: Polska, Szkocja, Syberia, Kresy, II wojna światowa, wspomnienia
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PROBLEM POLSKICH GRANIC 
W BRYTYJSKICH PUBLIKACJACH

Obraz Polski w brytyjskich publikacjach nie jest jednolity i w zależności od epo-
ki historycznej oraz prezentowanego zagadnienia może być prawidłowy albo 

błędny czy też pozytywny, negatywny lub obojętny.
Przykładem są brytyjskie podręczniki do historii, pisane nie zawsze przez kom-

petentnych autorów, badaczy historii czy nauczycieli. Niektóre powstają w zespo-
le kilku osób, co w założeniu gwarantuje specjalizację epokową, a co za tym idzie 
– również rzetelną wiedzę historyczną. Takie rozumowanie jest słuszne wówczas, 
kiedy autorzy rzeczywiście przekazują faktografię z przeszłości. Jednakże w tym ze-
społowym zestawieniu kilku osób można napotkać autorów popełniających różne 
błędy merytoryczne. Mogą to być ich pomyłki faktograficzne, geograficzne, błęd-
ne sformułowania lub też przejęte tezy (i niesprawdzone w innych źródłach) oraz 
interpretacje historii pochodzące z innych publikacji. Są jednak podręczniki po-
trafiące w sposób syntetyczny, bardzo obrazowy, rzeczowy i jasny przekazać mak-
simum wiedzy, z uwzględnieniem działań Polaków czy samej Polski, również jeśli 
nie była w tym okresie na mapie Europy.

W celu zobrazowania kwestii przedstawię kilka przykładów. Otóż w zespoło-
wej książce (autorstwa pięciu osób oraz 13 współpracowników), zatytułowanej KS3 
History. Complete Revision and Practice1, zamieszczono mapy z błędnymi granica-

1 KS3 History. Complete Revision and Practice, red. K. Barrow, S. Datta-Paulin, D. Hall, 
K. Redmond, K. Reed; contributors: S. Buckley, M. Chambers, M. Chester, R. Cochlin, 
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mi Polski. Podczas omawiania okresu napoleońskiego we Francji zaprezentowano 
kolorową mapę Europy. Prezentuje się na niej istniejące obecnie państwa, których 
na początku XIX wieku jeszcze nie było, lub też takie, które miały inne granice, 
jak np. Polska współczesna obok Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemcy zamiast roz-
drobnionych państewek niemieckich, Włochy zamiast królestw i księstw2. Ponow-
nie zreprodukowano mapę jako czarno-białą już jako źródło pokazujące francuską 
kontrolę nad kontynentalną Europą wraz z zaskakującą informacją: Niektóre pań-
stwa miały inne nazwy i granice w okresie napoleońskim3. Umieszczono ten podpis 
pod współczesnymi granicami Europy (po 1991 roku), co w efekcie bardzo błęd-
nie politycznie ukazuje mapę Europy z roku 18114. Można zadać sobie pytanie, dla-
czego tak bardzo uproszczono uczniom rozumienie historii. Powstaje przez to nie-
prawdziwy obraz tamtych czasów.

Jest to jakieś swego rodzaju zjawisko w brytyjskich publikacjach, bowiem książ-
ka Roberta Johna Unsteada A History of the World5 na niemal wszystkich mapach 
prezentowanych w  książce – począwszy od  czasów Mezopotamii (od 3500 roku 
p.n.e.) do czasów obecnych – naniesiono na historyczne mapy współczesne grani-
ce państw. Polska z obecnymi granicami występuje w ten sposób na wielu mapach: 
1. średniowiecznego świata, 2. Bizancjum, 3. rozwoju chrześcijaństwa, 4. imperium 
islamskiego, 5. państwa Karola Wielkiego, 6. Wikingów atakujących Brytanię itd.6. 
Całkowicie błędnie to się prezentuje, gdy na mapie Europy lub całego świata po-
zostawia się tylko dawne nazwy państw wraz ze współczesnymi granicami państw. 
I tak, można zobaczyć Polskę jako sąsiadkę średniowiecznych „Niemiec” (z lat 
550–1584) (mapa 1).

Inny rodzaj błędu popełnili autorzy Peter i Christopher Lane w podręczniku Hi-
story. Letts Study Guide. Age 11–14. Key Stage 37. Początek XIX wieku, także oma-

T. Csaky, M. Hardwick, K. Hodges, J. Pritchard, C. Thompson, W. Turner, J. Vandervelde, 
J. P. Wallis, Ch. Williams, Elanders Hindson, Newcastle upon Tyne, 2007.

2 Por. W. Klas, Analiza książki: KS3 History. Complete Revision and Practice, w: Wizerunek 
Polski i  Polaków w  podręcznikach brytyjskich. Raport przygotowany pod kierunkiem 
dr Joanny Krystyny Pyłat, Zakład Badań nad Emigracją, Polski Uniwersytet na Obczyź-
nie, Londyn, 30 września 2013 r., s. 246 i przyp. 382, niepublikowany raport przygotowa-
ny na zlecenie Ambasady Polskiej w Londynie.

3 KS3 History. Complete Revision…, s. 153.
4 Tamże, s. 151, 153.
5 R. J. Unstead, A History of the World, Adam & Charles Black, London, 1983.
6 Tamże, s. 75, 78, 82, 90, 94, 97. Ponadto na stronach: 102, 105, 112, 126, 146, 150, 162, 

166, 169, 194, 208, 217, 226, 247, 253, 260, 312, 321, 378, 380, 388, 397, 400, 413, 420, 429, 
433, 446, 470, 478, 489, 492, 537.

7 P. Lane, Ch. Lane, History. Letts Study Guide. Age 11–14. Key Stage 3, BPP (Letts Educa-
tional), London, 1995, wyd. 4 zm.
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wiający czasy napoleońskie, ale w  latach 1802–1805, został opisany i  zestawiony 
z mapą Wielkiego Księstwa Warszawskiego8 (mapa 2), które przecież powstało do-
piero w 1807 roku9.

Tradycja niewłaściwego historycznie przedstawiania polskich granic jest dość 
długa. Przykładem książka Charlesa Kingsleya Webstera The Congress of Vienna 
1814–181510, opublikowana w 1920 roku. Dołączona do niej mapa (mapa 3) po-
kazuje ziemie Polski bardzo nieprecyzyjnie, nie określając w ogóle terytorium no-
wego tworu kongresowego. Sama Rzeczpospolita Krakowska zawisła w próżni, do-
syć daleko od ziem utworzonego Królestwa Polskiego pod berłem carów. Legenda 

8 Grand Duchy of Warsaw, w: P. Lane, Ch. Lane, History. Letts Study…, s. 96.
9 Por. W. Klas, Analiza podręcznika: Petera Lane, Christophera Lane, History. Letts Study 

Guide. Age 11–14. Key Stage 3, w: Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyj-
skich…, s. 258 i przyp. 399, 400.

10 Ch. K. Webster, The Congress of Vienna 1814–1815, handbooks prepared under the direc-
tion of The Historical Section of The Foreign Office, ed. G. W. Prothero, London, 1920, 
third impression, mapa na końcu książki.

Mapa 1. Europa średniowieczna; R. J. Unstead, A History of the World…

PROBLEM POLSKICH GRANIC…



220

do mapy mówi o ziemiach rozpatrywanych na kongresie, jednakże gdzie w takim 
razie jest wizualizacja części tych ziem w ramach ówczesnych granic?

Nie wszystkie publikowane książki w  Wielkiej Brytanii z  zakresu geografii 
czy historii, pozycje naukowe, popularne lub podręczniki zawierają takie błędy. 
W książce History of the World11 mapa zatytułowana Pod rządami Napoleona12 

(mapa 4) wspaniale prezentuje Wielkie Księstwo Warszawskie, wraz z jego grani-
cami. Podobnie mapa zatytułowana Terytoria okupowane przez Niemcy: wrzesień 
1939 (mapa 5) wizualizuje poprawne granice państw, w tym Polski13.

Błędnie przedstawiono granice Polski w  KS3 History. Complete Revision and 
Practice z 1919 roku – pokazując fragment Polski od zachodu, północy i częściowo 
południa, według granic z 1919 roku, oraz od wschodu i częściowo od południa, 

11 History of the World, ed. W. N. Weech, Odhams Books Limited, Long Acre, London, third 
edition, reprinted 1964.

12 Tamże, s. 714–715, angielski tytuł mapy: Europa under Napoleon.
13 Tamże, s. 940, angielski tytuł mapy: German occupied territory: September 1939.

Mapa 2. Wielkie Księstwo Warszawskie; P. Lane, Ch. Lane, History. Letts Study…
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Mapa 3. Europa w latach kongresu wiedeńskiego; Ch. K. Webster, The Congress of Vienna 
1814–1815…

PROBLEM POLSKICH GRANIC…
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według granic z 1945 roku14. Podobnie postąpił Philip Sauvain w podręczniku Key 
Themes of the Twentieth Century. Key History for GCSE15. Zaprezentował mapę Nie-
miec z 1945 roku w temacie donoszącym się do działań Ligi Narodów w okresie 
międzywojennym16. Zachodnią granicę Polski oparł na rzece Odrze, a przecież hi-
storycznie takiej granicy jeszcze nie było17.

14 KS3 History. Complete Revision…, s. 156; por. W. Klas, Analiza książki: KS3 History. 
Complete Revision and Practice, w: Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach bry-
tyjskich…, s. 248.

15 P. Sauvain, Key Themes of the Twentieth Century. Key History for GCSE, Cheltenham, 1996.
16 Tamże, s. 42.
17 Por. W. Klas, Analiza książki Philipa Sauvain, Key Themes of the Twentieth Century. Key 

History for GCSE, w: Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich…, s. 208.

PROBLEM POLSKICH GRANIC…

Mapa 5. Terytoria okupowane przez Niemcy: wrzesień 1939; History of the World, ed. 
W. N. Weech…
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Podobnie niewłaściwie pokazuje granice Polski z okresu II wojny światowej 
książka Petera i Christophera Lane’ów, History. Letts Study Guide. Age 11–14. 
Key Stage 3. Na mapie opisującej uderzenie niemieckie na  Związek Sowiecki 
w latach 1941–1942 kształt linii granicznej Polski oparto na granicach sprzed II 
wojny światowej. Nie było już wtedy takich granic, gdyż Niemcy oraz Związek 
Sowiecki zmieniły je w 1939 roku. Na kolejnej mapie omawiającej terytorial-
ne zwycięstwa „państw osi” z lat 1943–1945 wschodnich granic Polski w ogó-
le nie narysowano, natomiast zachodnio-północne oparto na linii sprzed 1939 
roku18.

Kolejna mapa (mapa 6) z książki Lane’ów History. Letts Study… pt. Podział Nie-
miec i rozszerzenie Polski (angielski podpis pod mapą: The division of Germany and 
enlargement of Poland) nie tylko źle przedstawia wschodnie granice Polski, ale też 
jednoznacznie jest zatytułowana. Sam tytuł mapy wskazuje na  Polskę jako zdo-
bywczynię nowych terytoriów i to bez podania informacji, iż utraciła ona ziemie 
wschodnie. Próba szczegółowego rozrysowania granic jest prawidłowa tylko na za-

18 P. Lane, Ch. Lane, History. Letts Study…, s. 152, 156. Por. W. Klas, Analiza podręcznika 
Petera Lane, Christophera Lane: History. Letts Study Guide. Age 11–14. Key Stage 3, w: 
Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich…, s. 259 i przyp. 403, 404.

Wojciech Klas

Mapa 6. Podział Niemiec i rozszerzenie Polski; P. Lane, Ch. Lane, History. Letts Study…
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chodzie, bowiem znów na  wschodzie autorzy nie podali przedwojennej polskiej 
granicy w przeciwieństwie do tej z 1945 roku19.

Niezbyt dobrze przedstawiono mapy z czasów II wojny światowej w podręczni-
ku KS3 History. Complete Revision… Mapa, która fałszuje historię i geografię Polski, 
tym razem znalazła się w tej książce przy temacie „ostatecznego rozwiązania kwe-
stii żydowskiej”20. Wspomniana mapa prezentuje granice państw Europy z  1945 
roku. Na terytorium tak zaprezentowanej Polski zaznaczono łącznie sześć obozów 
eksterminacyjnych i trzy koncentracyjne, a w pozostałych państwach europejskich 
są zaledwie cztery obozy koncentracyjne21. Można porównać tę mapę z inną, wzię-
tą z Internetu, i zobaczyć, jak wiele obozów koncentracyjnych utworzono w wojen-
nej Europie (mapa 7)22.

19 P. Lane, Ch. Lane, History. Letts Study…, s. 162; W. Klas, Analiza podręcznika Petera Lane, 
Christophera Lane: History. Letts Study Guide. Age 11–14. Key Stage 3, w: Wizerunek 
Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich…, s. 260 i przyp. 405.

20 W. Klas, Analiza książki: KS3 History. Complete Revision and Practice, w: Wizerunek 
Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich…, s. 250 i przyp. 393.

21 KS3 History. Complete Revision…, s. 168.
22 Strona internetowa: Wolna-polska.pl/wiadomosci/termin-polskie-obozy-koncentracyjne- 

wymyslily-niemieckie-tajne-sluzby-2013-10, dostęp 27 III 2015.

PROBLEM POLSKICH GRANIC…

Mapa 7. Obozy koncentracyjne i obozy zagłady III Rzeszy; strona internetowa: Wolna-pol-
ska.pl/wiadomosci/termin-polskie-obozykoncentracyjne-wymyslily-niemieckie-tajne-
sluzby-2013-10
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Podsumowując niniejszy wywód, należy odnotować poważny problem wizuali-
zacji granic Polski w angielskich podręcznikach historii na przestrzeni dziejów. 

Nie powinno się tolerować fałszywego obrazu Polski i należy bardzo ostro reago-
wać na przekłamania, przeinaczenia oraz błędy zamieszczane w brytyjskich publi-
kacjach. Czytelnicy mają prawo do rzetelnej wiedzy i  faktów, włącznie ze  stroną 
kartograficzną, która okazuje się czasem bardziej szkodliwa niż pomocna. Wizu-
alizacje przedstawianych tematów, np. w postaci map, powinny być konsultowane 
ze specjalistami z danej epoki historycznej. We współczesnym świecie bardzo ła-
two można znaleźć podstawowe informacje, włącznie z przykładami granic oraz 
całych map i ich fragmentów. Wiele jest też publikacji papierowych i elektronicz-
nych. Zwykłe porównanie tych map umożliwia wykluczenie pomyłki i błędu, zatem 
to powinno stać się podstawowym warsztatem pracy każdego autora publikującego 
materiał historyczno-ikonograficzny. W innym przypadku przedstawione powyżej 
niepoprawne przykłady nadal będą prezentowane w brytyjskich książkach.
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POLISH BORDERS IN BRITISH PUBLICATIONS: 
ISSUES AND PROBLEMS

Summary

This article presents the historic borders of Poland in British publications. Errors or short-
comings in developing maps have led to a false image of Polish geography throughout 

history. The author provides selected negative and positive examples in the specification and 
drawing of maps.

Keywords: Poland, borders, British publications, maps
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WIZERUNEK POLSKI I POLAKÓW 
W PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH 

NA PRZYKŁADZIE: LESLIE HOLMES, 
POST-COMMUNISM . AN INTRODUCTION 

I ROBIN OKEY, EASTERN EUROPE 1740–1985 . 
FEUDALISM TO COMMUNISM

WSTĘP

Nazwiska Lesliego Holmesa i Robina Okeya zaliczane są do grona znanych ba-
daczy i autorów popularnych prac naukowych w świecie akademickim Wiel-

kiej Brytanii.
Leslie Holmes jest emerytowanym profesorem nauk politycznych i  dyrekto-

rem Centrum Badawczego Nowoczesnej Europy na Uniwersytecie w Melbourne 
(Australia). W zakresie jego zainteresowań naukowych znajduje się następująca 
tematyka: polityka w państwach postkomunistycznych, korupcja, zorganizowana 
przestępczość. W 2001 roku Holmes został nieformalnym doradcą w ówczesnym 
rządzie brytyjskim1.

Robin Okey to emerytowany profesor historii na Uniwersytecie w Warwick (Wiel-
ka Brytania), specjalizującym się w historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

1 L. Holmes, Post-Communism. An Introduction, Oxford, 1998, okładka książki.
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Prace Holmesa i Okeya – Post-Communism. An Introduction (1998) i Eastern 
Europe 1740–1985. Feudalism to communism (1982) – stanowią przykład, w jakim 
zarysowano i ujęto obraz Polski i Polaków w podręcznikach obowiązkowych dla 
studentów (undergraduate – BA) na  kierunkach: biznes, polityka i  psychologia, 
rozpoczynających naukę w School of Slavonic and East European Studies (wydzia-
le slawistycznym) na University College London, lekturach wprowadzonych przez 
nauczycieli akademickich. Książki te należą do podstawowych lektur wprowadza-
jących do tematyki historii, kultury, ekonomii i zagadnień społecznych byłych kra-
jów bloku socjalistycznego.

Należy nadmienić, że wspomniana młodzież należy do grupy studentów z wy-
raźnie wytyczonymi celami lub ukształtowanymi już zainteresowaniami. Studenci 
kończący School of Slavonic and East European Studies są traktowani i znajdują za-
trudnienie jako znawcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

ANALIZA PRACY LESLIEGO HOLMESA 
POST-COMMUNISM . AN INTRODUCTION

Praca Lesliego Holmesa jest napisana jako podręcznik akademicki. Stanowi 
przejrzyste i  zarazem encyklopedyczne wprowadzenie do  problematyki hi-

storii i polityki krajów postkomunistycznych po roku 1989. Autor przeprowadził 
niezwykle obrazowo analizę wydarzeń historycznych zachodzących w  tej części 
Europy tuż po 1989 roku, rzeczywistości postkomunizmu w sferze społecznej, poli-
tycznej i gospodarczej. Szczególny nacisk został położony na zmiany ekonomiczne, 
w tym prywatyzację, wprowadzenie wolnego rynku oraz kontrowersyjne i wrażli-
we przemiany natury narodowościowej i etnicznej. Autor nie pominął także analizy 
i funkcjonowania nowo powstałych po zachodzących przemianach instytucji spo-
łecznych i politycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej2.

Podręcznik zawiera 384 strony (łącznie z bibliografią i indeksem). Oprócz jed-
nego pełnego podrozdziału poświęconego Polsce (liczącego trzy strony3), odniesie-
nia do Polski pojawiają się w tymże podręczniku ze znaczną częstotliwością. Pol-
skie nazwiska i nazwy własne związane z Polską czy opisy wydarzeń z udziałem 
Polaków występują na 175 stronach książki, co stanowi prawie połowę całego opra-
cowania4.

2 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach akademickich dla studentów 
I roku School of Slavonic and East European Studies (SSEES)/University College in Lon-
don na przykładzie Leslie Holmes, „Post-Communism. An Introduction”, Zakład Badań 
nad Emigracją, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, 2013, s. 46, maszynopis.

3 L. Holmes, Post-Communism…, s. 68–72.
4 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 46.
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Praca składa się z czterech części i 12 rozdziałów. Część pierwsza omawia teore-
tyczne podejście do definicji komunizmu: teorie powstania i upadku komunizmu. 
Część druga prezentuje przebieg procesów rewolucyjnych i transformacje w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej i obejmuje lata 1989–1991. W tej części Pol-
ska zajmuje jeden osobny podrozdział obejmujący trzy strony5. Część trzecia obej-
muje lata tzw. wczesnego postkomunizmu i zawiera przykłady zmian dotyczących 
funkcjonowania organów państwowych, wprowadzenia wolnego rynku i polityki 
społecznej. Cześć ostatnia zawiera podsumowanie oraz dywagacje na temat prze-
mian i prognoz dla krajów doświadczonych transformacją6.

Na szczególną uwagę zasługuje oczywiście wspomniany wcześniej podrozdział 
w części trzeciej, zatytułowany Transition to Post-Communism: The Revolutions of 
1989–1991; Poland. Zawiera syntetyczne ujęcie najważniejszych wydarzeń z dzie-
jów Polski od czasów dynastii Piastów po 1990 rok, uwzględniając ramowy prze-
bieg przemian systemowych w Polsce, w tym – określone przez autora pojęciem 
semi-free ‘w połowie wolne’ – wybory do  Sejmu i  Senatu w  czerwcu 1989 roku, 
a  także odniesienia do  objęcia funkcji premiera przez Tadeusza Mazowieckiego 
oraz wyborów prezydenckich w 1990 roku7.

Przedstawiony przez autora krótki zarys historii Polski wydaje się rzetelny 
i  przejrzysty dla czytelnika rozpoczynającego studiowanie dziejów krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej. W tym bardzo zwięzłym kompendium autor nie po-
mija problematyki zachowań i reakcji społecznych na wyjątkowe dla poszczegól-
nych społeczeństw wydarzenia polityczne – temat często pomijany przez innych 
autorów8. Holmes trafnie podkreśla na przykład wagę wizyty papieskiej w Polsce 
w czerwcu 1979 roku i przedstawia ją na tle wydarzeń politycznych, które miały 
miejsce w kraju w ciągu następnych kilkunastu miesięcy, wspomina m.in. o wzro-
ście świadomości politycznej w społeczeństwie oraz powstaniu „Solidarności”, któ-
rą nazywa pierwszą prawdziwie autonomiczną (a zarazem masową) organizacją 
w komunistycznej Europie9.

Autor podkreśla wyraźne ożywienie społeczne w narodzie, mobilizację oraz go-
towość na zmiany, np. poprzez odniesienie do manifestacji – niezadowolenia spo-
łecznego z rządów partii komunistycznej i coraz bardziej otwartą krytykę władz. 
Holmes zwraca również uwagę na  niewątpliwy fakt przyspieszenia zmian, które 
doprowadziły do bezkrwawej rewolucji społecznej i politycznej w Polsce. Podkre-
śla, że wizyta papieska w Polsce miała wpływ na przebieg procesu, który ostatecznie 
doprowadził do upadku komunizmu:

5 L. Holmes, Post-Communism…, s. 68–72.
6 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 48.
7 Tamże, s. 49.
8 Tamże.
9 L. Holmes, Post-Communism…, s. 70.
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The Polish people were further encouraged to demonstrate their dissatisfaction with 
the regime when a Pole (Cardinal Wojtyła) was made pope in 1978. This apparently gave 
many ordinary citizens the confidence openly to criticize the authorities; the Pope had vis-
ited Poland in June 1979, and citizens saw for themselves how restrained the communists 
were during this visit. For some 15 months between September 1980 and late 1981, the 
Polish authorities recognized and negotiated with Solidarity, which was led by the increas-
ingly charismatic Lech Walesa10.

W tym samym podrozdziale autor wyraża swoje zdanie i komentuje częścio-
wo wolne wybory w Polsce. Jak już wspomniano, określa je jako semi-free (a ra-
czej powołuje się na termin użyty przez polską badaczkę Janinę Frentzel-Zagórską, 
która wybory z 1989 roku nazwała wyborami „w połowie wolnymi”), wyjaśniając, 
że w czerwcu 1989 roku komuniści uczynili wszystko, aby utrzymać władzę tam, 
gdzie miało to największe znaczenie, tzn. w Sejmie (niższej izbie parlamentu). Za-
tem, mimo że komuniści dopuścili do wolnych wyborów do Senatu (wyższej izby) 
– w którym „Solidarność” zdobyła 99 miejsc na 100 możliwych – to w wyborach 
do Sejmu w ordynacji wyborczej wprowadzili takie zasady, aby oni sami, a także ich 
partnerzy koalicyjni zapewnili sobie 65% miejsc11:

Frentzel-Zagorska’s (1989) term ‘semi-free’ is more appropriate, since the communists 
did all they could, short of forbidding any true competition, to ensure they could retain 
power where it really mattered. Thus, although they permitted genuinely free elections to 
the Senate (upper house), to which Solidarity won 99 of the 100 seats, they introduced 
rules to ensure that they and their coalition partners would secure 65 per cent of the seats 
in the Sejm (lower house)12.

Z narracji autora wynika, że chociaż wybory w  1989 roku nie były w  peł-
ni wolne, to jednak, kiedy we wrześniu 1989 roku Tadeusz Mazowiecki, jeden 
z przywódców „Solidarności” ogłosił utworzenie rządu (w którym nota bene ko-
muniści też brali udział, choć jako mniejszość), Polska została oficjalnie pierw-
szym państwem we Europie Wschodniej, które osiągnęło pierwszy etap postko-
munizmu13:

When Mazowiecki announced his new government in September 1989, the communists 
formed a minority in it. Poland had become the first country in Eastern Europe to reach 
stage one of postcommunism14.

10 Tamże.
11 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 50.
12 L. Holmes, Post-Communism…, s. 70.
13 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 50.
14 L. Holmes, Post-Communism…, s. 71. 
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Podobnie jak na Węgrzech, tak i w Polsce transformacja do etapu postkomu-
nizmu była pokojowym i przebiegającym w miarę spokojnie wydarzeniem histo-
rycznym. Tak jak na Węgrzech, komuniści zmuszeni zostali do wyjścia naprzeciw 
masom, które podczas strajków w 1988 roku, za pośrednictwem swoich reprezen-
tantów z  „Solidarności” (członkowie NSZZ „Solidarność” stanowili w  pewnym 
momencie jedną czwartą populacji i ponad połowę ludności pracującej – to jest 
ok. 10 milionów Polaków) jednoznacznie zamanifestowali swoje niezadowolenie15:

As in Hungary, the transition to post-communism was a relatively peaceful, civilized 
affair. As in Hungary, the communists had to respond to the masses who, in their 1988 
strikes and via the Solidarity representatives (the membership of Solidarity had at one 
stage reached approximately one-quarter of the total population, and over half the work-
force), made clear their dissatisfaction16.

Podsumowując, należy podkreślić, że opracowanie Lesliego Holmesa stanowi 
rzetelną syntezę wydarzeń związanych z procesem narodzin i upadku systemu ko-
munistycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Praca 
ta przedstawia analizę przemian, które miały miejsce w regionie w końcu lat 80. 
XX wieku. Na uwagę zasługuje dobrze opracowana historiografia i przykłady po-
równawcze nie tylko w odniesieniu do Polski, ale i całego regionu. Wydarzenia – 
w kontekście historycznym i politycznym, które miały miejsce w Polsce – wymie-
niane są w pracy z właściwą częstotliwością. Pracę Lesliego Holmesa należy zatem 
uznać za przydatne źródło nie tyko dla studentów, specjalizujących się w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale także dla każdego, kto wyraża chęć poznania i zrozu-
mienia czasów komunizmu i postkomunizmu17.

ANALIZA PRACY ROBINA OKEYA 
EASTERN EUROPE 1740–1985 . FEUDALISM TO COMMUNISM

Opracowanie Eastern Europe 1740–1985. Feudalism to communism, napisana 
przez Robina Okeya, to drugi z podręczników polecanych studentom pierw-

szego roku kursu biznesu, ekonomii, nauk społecznych i psychologii, studiujących 
historię Europy Wschodniej od 1850 roku (undergraduate – BA) w School of Slavo-
nic and East European Studies (SSEES) na University College London.

Praca Okeya przedstawia historię narodów Europy Środkowo-Wschodniej 
w przekroju historycznym od 1740 do 1985 roku, koncentrując się na dwóch rów-
norzędnych sobie wątkach tematycznych: modernizmu i  nacjonalizmu. Książka 

15 Tamże, s. 71.
16 Tamże.
17 Tamże.
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rekomendowana jest studentom jako niezbędne kompendium wiedzy o regionie, 
prezentującym nie tylko panoramę historyczną tego obszaru, ale także oferującym 
dogłębną analizę wydarzeń politycznych oraz przemian społeczno-ekonomicznych, 
mających miejsce w tym regionie Europy. Jak podkreśla autor, istotą pracy jest uka-
zanie genezy narodziny państw nowoczesnych w Europie Środkowo-Wschodniej 
oraz wyjaśnienie procesów transformacyjnych ze  szczególnym uwzględnieniem 
różnic na podłożu narodowościowym, etnicznym i geograficznym18.

Praca, licząca 283 strony, składa się z 10 rozdziałów:
1. Dziedzictwo feudalizmu.
2. Oświecenie.
3. Liberalizm i nacjonalizm.
4. Burza i nowy porządek, 1848–1870.
5. Ekonomia i społeczeństwo, 1850–1914.
6. Polityka, 1870–1928.
7. Wyzwolona Europa Wschodnia.
8. Od Hitlera do Stalina.
9. Europa Wschodnia w dobie komunizmu.
10. Epilog.

Ponadto opracowanie zawiera indeks i  bibliografię, chronologiczny zapis naj-
ważniejszych wydarzeń oraz indeks nazw własnych związanych z regionem. W pra-
cy znajduje się także dziewięć map, wśród których trzy są poświęcone wyłącznie 
Polsce19.

Autor kieruje uwagi pod adresem niewydolnie funkcjonującego aparatu pań-
stwowego XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Nie pomija także krytyki bezpreceden-
sowej pozycji szlachty i magnaterii w Polsce na tle historycznym. Powyższe, nie-
wątpliwie krytyczne uwagi wydają się trafne i poparte są wyważoną argumentacją.

Robin Okey podkreśla na przykład charakterystyczne i podstawowe cechy sła-
bości polskiego systemu fiskalnego, krytykuje funkcjonowanie władzy wykonaw-
czej, np. nagminne zrywanie sejmów – spowodowane nadużywaniem prawa li-
berum veto20, wskazując tym samym na  katastrofalne skutki tych niedociągnięć 
systemowych w przyszłości – ogólną słabość Rzeczypospolitej w obliczu docho-
dzących do  potęgi nowych sił politycznych w  Europie. Jasno i  wyraźnie określa 

18 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985. Feudalism to communism, London, 1986, s. 34.
19 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach angielskich dla studentów 

I roku SSEES/UCL, na przykładzie książki Robina Okeya, „Eastern Europe 1740–1985. 
Feudalism to communism”, Zakład Badań nad Emigracją, Polski Uniwersytet na Obczyź-
nie, Londyn, 2013, s. 94, maszynopis.

20 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 23.
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sytuację XVIII-wiecznej Polski jako stan anarchii z panoszącą się i wszechwładną 
magnaterią, symbolizującą bezprecedensową siłę polityczną w państwie, niebywały 
wyjątek w ówczesnej Europie21:

Real power in the Republic, as it was officially called, lay not with the monarch, whose 
position had been elective since 1572, but with the Polish diet, or Sejm and even more so 
with the sixty or so provincial dietines dominated by the magnate class. […]

Nothing better illustrated this than the growing abuse of the ostensibly democratic 
liberum veto, by which a single delegate could bring the entire proceedings of a session of 
the diet to an end. Applied six time between 1650 and 1700, eight times in the reign of Au-
gust II (1703–35) and thirteen times under August III (1735–64), the veto in fact allowed 
over–mighty magnates of foreign power, manipulating client gentry deputies in the diet, to 
plunge the state into anarchy22.

Reperkusje tych niedociągnięć zostały zauważone przez Okeya w funkcjonowa-
niu systemu obronnego kraju (lub raczej jego braku) i określone przez autora jako 
logiczna konsekwencja zapaści systemu podatkowego23.

Autor podjął także próbę oceny stanu posiadania armii w Polsce i monarchii au-
striackiej w tym samym czasie. Wskazał, że istniejący w XVIII-wiecznej Polsce sys-
tem podatkowy (zwalniający z podatków szlachtę) pozwalał na utrzymanie jedynie 
12-tysięcznej armii. Tymczasem w sąsiedniej Austrii, gdzie za rekrutację i uposaże-
nie armii odpowiedzialne były poszczególne prowincje, siły zbrojne znacznie prze-
wyższały liczbę i efektywność pospolitego ruszenia w Rzeczypospolitej. Z przyto-
czonych przez autora faktów wynika, iż dochód XVIII-wiecznej Polski stanowił 
zaledwie jedną czterdziestą dochodu ówczesnej Francji24:

In Poland, the anti–monarchical diet would not finance a standing army of more than 
12,000 men, while the Austrian army’s efficiency was gravely inhibited by the fact that re-
cruiting and equipment still fell to the individual provinces.

Military weakness was in part of a function of fiscal failure. […] Nobles in Hungary and 
Poland were tax-free by law, so that Poland’s late eighteen-century revenues were one-for-
tieth those of France25.

Odnosząc się do sytuacji XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, Okey nie pomija jed-
nak istotnych osiągnięć z tego okresu – dostrzegając je w przemianach kulturalno-
-politycznych, które dokonały się w społeczeństwie polskim tuż przed rozbiorami. 

21 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, s. 97.
22 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 23.
23 Tamże, s. 24.
24 Tamże.
25 Tamże.
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Podkreśla tutaj ważną rolę Stanisława Staszica i Stanisława Konarskiego – liderów 
polskiego oświecenia – przy wprowadzanie reform. Księdza Konarskiego nazywa 
wyzwolonym od tradycjonalizmu polskim patriotą, który dzięki zagranicznemu wy-
kształceniu doskonale rozumiał słabości systemowe ówczesnej Polski i przez szcze-
rą ich krytykę nawoływał młode pokolenia Polaków do  poparcia nowoczesnych 
i  szeroko zakrojonych reform, w  tym uwłaszczenia chłopów i uprzemysłowienia 
ziem polskich26:

But it is the career of the Piarist monk Stanislaw Konarski (1700–73), which best il-
lustrates the preponderantly literary and noble–orientated reform movements in these 
two centuries. […] A Polish patriot priest rather than radical philosopher, he nonetheless 
recommended Protestant books to his students and, through his eloquent attacks on the 
liberum veto and empty libertarian rhetoric, helped spread an awareness of the need for 
reform, ‘I did not write to expose the nation to shame’, he claimed, in terms often used 
hereafter by East European reformers to reconcile national pride with foreign precept27.

Autor przywołuje również postać Andrzeja Zamoyskiego – jednego z reforma-
torów, odważnie eksperymentującego organizacją i  zarządzaniem swoich posia-
dłości, który jako pierwszy wprowadził „zalążki kapitalizmu” w swoich gospodar-
stwach (modelowych jak na owe czasy), podwajając płynący z nich dochód28.

Okey poświecą również sporo miejsca najważniejszym reformom polityczno-
-ustrojowym, przeprowadzonym w dobie rządów króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, a uchwalenie Konstytucji 3 maja uznaje za szczytowe osiągnięcie Sejmu 
Czteroletniego, zrywającego z feudalna przeszłością29:

The crowning achievement of these years was the new constitution of May 1791. For the 
first time a leading section of Polish society broke with its feudal past30.

The memories of the Polish Enlightenment, somewhat over-coloured, lived on to inspire 
the national movement of the nineteenth century31.

Reperkusje rozbiorów trafnie podsumowuje autor w komentarzu na temat przy-
czyn upadku demokracji parlamentarnej w Polsce w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, oceniając doświadczenia Polski na tle innych krajów tego regionu, 
tj. Rumunii i Jugosławii. Sugeruje, że zamieszkałe przez różne narodowości teryto-

26 Tamże, s. 41–42.
27 Tamże, s. 41; A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robi-

na Okeya…, s. 98.
28 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 45.
29 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, s. 57.
30 Tamże, s. 57.
31 Tamże, s. 58.
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ria, posiadające kalejdoskop różniących się między sobą historycznych i społecz-
nych wzorców, zostały nagle połączone razem, kształtując organizmy państwowe 
często w granicach dawnych imperiów. Jednakże liczba sprzecznych interesów je 
różniących była zbyt dominująca, a  proces wyłaniania rządzącej większości wy-
dawał się zbyt skomplikowany. W rezultacie, okoliczności sprzyjające upadkowi 
tychże organizmów jawiły się z dużo częstotliwością. Podsumowując wizję rozwoju 
demokracji (w takich właśnie społeczeństwach), autor podkreśla techniczne i so-
cjologiczne aspekty swoich pesymistycznych prognoz. Zauważa jednakże słusznie, 
że jego krytyka (mimo że przekonująca) nie jest jednak pełną analizą problemu32:

The experience of Romania, Yugoslavia and Poland in the 1920s suggests that, when di-
verse territories with different historical and social patterns are thrown together, as so often 
in the post in the postimperial states of the modern world, the number of interests in the 
system becomes too great, the process of negotiating a majority too complex and the oppor-
tunities for breakdown too frequent for successful functioning. Thus technical and sociolog-
ical factors interact to incline the modern commentator to pessimism about the prospects of 
democracy in such societies. The argument is persuasive but perhaps not quite complete33.

Dużym rozczarowaniem wydaje się podejście Robina Okeya do czasów II woj-
ny światowej. Rozdział na ten temat zajmuje zaledwie osiem stron34. Z tego właśnie 
powodu wydaje się, że sprawa wojny – nie tylko w stosunku do Polski, ale i całej 
Europy Środkowo-Wschodniej – potraktowana została dosyć powierzchownie35.

Autor z podziwem podkreśla, że to właśnie zainspirowani patriotyzmem Polacy, 
widząc potrzebę utrzymania ciągłości państwowej, zdołali zorganizować swoje ad-
ministracyjne i edukacyjne struktury – funkcjonujące pod okupacją w podziemiu. 
Autor prezentuje ciekawe dane liczbowe, z których wynika, że do 1944 roku edu-
kacją objętych zostało ponad 100 tysięcy uczniów szkół średnich, natomiast licz-
ba nowo przyjętych do Armii Krajowej osiągnęła w tym czasie 380 tysięcy ochot-
ników:

The Czech concentrated on intelligence and minor espionage but were all but decimated 
in 1941–42. Lacking even a puppet regime the better equipped Polish ‘government delega-
cy’ also saw a responsibility to maintain an underground administrative and educational 
structure; by 1944 this had enrolled over 100,000 high school students while the ‘Home 
Army’ at its peak numbered 380,00036.

32 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, s. 98.
33 Tamże, s. 171.
34 Tamże, s. 181–188.
35 Tamże, s. 101.
36 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 184.
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Niestety, Okey zaledwie w  jednym zdaniu odnosi się do  egzystencji Polaków 
na Wyspach: the London Poles were basically a coalition of the parties which had bro-
ught Polish democracy to its knees in 1926 (rząd polski w Londynie był koalicją tych 
wszystkich partii, które przyczyniły się do upadku demokracji w przedwojennej Pol-
sce w 1926 roku)37. Powyższe stwierdzenie uznać należy za zbyt duże uproszczenie. 
Sytuacja polityczna polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii była bardziej skom-
plikowana. Niewątpliwie początki polskiej diaspory na Wyspach, datowane właśnie 
na pierwsze lata wojny, wymagają dogłębniejszej analizy i szerszego ujęcia38.

W tej części pracy Robina Okeya brakuje także nawet jednego zdania na temat 
udziału żołnierzy z okupowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w  tym 
Polaków, w  walkach na  frontach II wojny światowej. Nie ma również komenta-
rza na  temat postanowień konferencji pokojowych Wielkiej Trójki, odnoszących 
się do Europy Wschodniej, które zmieniły mapę Europy po wojnie. Przemilczana 
jest tutaj także tzw. sprawa polska oraz sytuacja polskich uchodźców politycznych 
w liczbie ok. 250 tysięcy, przebywających na Wyspach Brytyjskich po zakończeniu 
działań wojennych w 1946 roku, którzy nie mogli lub nie chcieli powrócić do kraju, 
zdominowanego przez ZSRS39.

Okey poświęca za to aż osiem stron (jeden podrozdział) genezie i analizie dzia-
łań „Solidarności”, a także zmianom politycznym, ekonomicznym i społecznym, 
które miały miejsce w Polsce pod koniec lat 80.

Z błędów merytorycznych należy zwrócić uwagę na  niepoprawnie użytą na-
zwę sieci sklepów PEWEX40 (Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego – Inter-
nal Export Company), która to nazwa w pracy Okeya zapisana jest jako „Peirex”. 
Do innych błędów – w pisowni oraz wszelkich niekonsekwencji z tym związanych, 
występujących w tym opracowaniu – odniosłam się już w komentarzach41.

Podsumowując, opracowanie Robina Okeya – z nielicznymi niedociągnięcia-
mi – może być rekomendowane studentom, rozpoczynającym kurs historii Euro-
py Środkowo-Wschodniej na poziomie uniwersyteckim, jako lektura obowiązko-
wa z wyjaśnieniem kwestii spornych i dokonanymi sugerowanymi uzupełnieniami.

37 Tamże, s. 188.
38 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, 

s. 102.
39 Tamże.
40 Sieć sklepów PEWEX była siecią sklepów i kiosków walutowych w komunistycznej Polsce – 

PRL, które powstały w 1972 roku z przekształcenia sklepów dewizowych banku […], w któ-
rych można było kupić za waluty wymienialne towary importowane i krajowe niedostępne 
na rynku. Pewex był synonimem towarów luksusowych; tamże, s. 22.

41 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, 
s. 102.
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Summary

This paper offers a critical appraisal of the image of Poland and Poles as it appears in Brit-
ish university textbooks and syllabi for students opting to study business, economics, 
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Authors of university textbooks have considered all the most significant historical, politi-

cal and social events in reference to Poland in modern times, right up to the present. The 
present study analyses presentations and interpretations of selected events and processes, 
including the functioning of the apparatus of state in seventeenth-century Poland, the un-
precedented power of the Polish aristocracy and lesser nobility, the impact of World War II, 
the phenomenon of the Polish Government in Exile, the process of the sovietisation of Po-
land, and the transformation and synthesis of communism.
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OBRAZ POLSKI 
W PIŚMIENNICTWIE BRYTYJSKIM 

W OKRESIE PONTYFIKATU 
JANA PAWŁA II (1978–2005)

Pontyfikat Jana Pawła II rozpoczął się okresie, kiedy Polska znajdowała się w nie-
zwykle trudnej sytuacji. W oczach świata nie była krajem suwerennym, miała 

bowiem narzucony ustrój komunistyczny. Papież Polak, zatroskany o swoją ojczy-
znę, z determinacją opowiadał się za godnością i wolnością człowieka. Był symbo-
lem dążenia narodu polskiego do odzyskania niepodległości. Nic więc dziwnego, 
że oczy świata zwrócone były na Polskę i na Jana Pawła II, szczególnie w okresie 
walki Polaków o odzyskanie niepodległości i zalegalizowanie Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Według niektórych, „Solidarność” powstała dzięki pierwszej pielgrzymce pa-
pieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku. Słynne zakończenie homilii 
papieskiej na  placu Zwycięstwa w  Warszawie wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku: 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi, dodało Polakom odwagi 
do wyzwolenia się spod władzy komunistycznej. Natomiast śmierć kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego – prymasa Polski (28 maja 1981 roku) i jego niemal królewski 
pogrzeb, obszernie komentowano w mediach brytyjskich.

Obawy o przyszłość Kościoła i narodu jeszcze bardziej się spotęgowały, gdy 13 
maja 1981 roku dokonano w Watykanie na placu św. Piotra zamachu na życie pa-
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pieża. Kolejnym wydarzeniem, które mocnym echem odbiło się w mediach, była 
nominacja Józefa Glempa, dotychczasowego biskupa warmińskiego, na urząd pry-
masa. Wywołało to wielkie zaskoczenie nie tylko ludzi świeckich, lecz także pol-
skich biskupów. Stawiano pytanie, w jaki sposób nowy zwierzchnik będzie prowa-
dził Kościół w Polsce.

Należy pamiętać, że władze komunistyczne liczyły na  szybką śmierć papieża 
po zamachu. Opatrzność boża zrządziła jednak inaczej – Jan Paweł II przeżył za-
mach i powrócił do zdrowia. W naród wstąpił entuzjazm, który nie trwał jednak 
długo. 13 grudnia 1981 roku został wprowadzony przez władze komunistyczne 
stan wojenny. Tysiące ludzi walczących o wolność i suwerenność narodu zapełniło 
miejsca internowania i więzienia. W kopalni „Wujek” na Śląsku, za przyzwoleniem 
władz komunistycznych, zostało zabitych dziewięciu górników.

Gospodarka polska znajdowała się w katastrofalnym stanie. Z ościennych państw 
do Polski napływała pomoc materialna. Sytuacja Polaków w ojczyźnie oraz w Wiel-
kiej Brytanii była bardzo ciężka.

Mimo trudnych czasów Ojciec Święty Jan Paweł II przybył w 1982 roku z wi-
zytą duszpasterską do Wielkiej Brytanii. Jakie były cele tej pielgrzymki? 

Po pierwsze, papież przyczynił się do duchowego rozwoju katolickiej wspólnoty 
w Wielkiej Brytanii. Drugim celem było osiągnięcie postępu w modlitwie i pracy 
na rzecz jedności między chrześcijanami. Ważny aspekt stanowiło również skie-
rowanie umysłów i serc wszystkich ludzi ku wartościom i ideałom leżącym ponad 
materialnymi i świeckimi horyzontami.

Podczas wizyty Jan Paweł II poświęcił się spełnianiu trzech zadań duszpaster-
skich: jako nauczyciel, kapłan i pasterz. Dostrzegalną osią jego spotkania z wierny-
mi w Anglii, Walii i Szkocji było wspólnotowe sprawowanie sakramentów Kościoła, 
wspólne poszukiwanie jedności chrześcijan w dawaniu świadectwa i prawdziwym 
naśladowaniu Chrystusa.

Wyrazem ekumenicznego charakteru tej wizyty stało się niezapomniane spo-
tkanie modlitewne w Canterbury z przedstawicielami różnych wyznań chrześcijań-
skich, a w szczególności z głową Kościoła anglikańskiego, arcybiskupem Robertem 
Runciem. O przebiegu tej ekumenicznej wizyty pisała zarówno prasa religijna, jak 
i świecka. Relacje z  jej przebiegu były obszerne i przychylne zarówno papieżowi, 
jak i Kościołowi katolickiemu. Fascynację papieżem widać było niemalże w każ-
dym brytyjskim czasopiśmie. Tygodniki katolickie, takie jak „The Universe”, „The 
Tablet” czy „Catholic Herald”, na bieżąco w kontekście wizyty papieskiej, obszernie 
relacjonowały również wydarzenia z Polski. Publikacje w prasie brytyjskiej, a także 
wiadomości w innych mediach pozytywnie ukazywały na przykład walkę Polaków 
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w obronie wolności i suwerenności. Papież przedstawiany był jako pielgrzym po-
koju i miłości, syn polskiego społeczeństwa, narodu dumnego, szlachetnego, choć 
zniewolonego.

O postrzeganiu naszego narodu świadczyć mogą słowa Jana Pawła II przytoczo-
ne podczas pielgrzymki do Wielkiej Brytanii:

I have always admired your love of freedom, your generous hospitality to other people 
in their adversity. As a son of Poland, I have the strongest, most personal reasons for this 
admiral and for the thanks that go with it. (Zawsze podziwiałem waszą miłość w dążeniu 
do wolności, waszą wielką gościnność, chęć niesienia pomocy ludziom oraz wrażliwość 
na ich niedolę. Jako syn Polski mam najsilniejsze, najbardziej osobiste powody wyrażenia 
Wam swojej wdzięczności)1.

Szczególny szacunek dla polskiego papieża i  jego ojczyzny wyraziła królowa 
Elżbieta II podczas wizyty Jana Pawła II w pałacu Buckingham, ofiarowując mu 
kopię książki z XV wieku, ze zbiorów Biblioteki Królewskiej, napisaną przez pol-
skiego pisarza:

The Queen presented the Hole Father with a facsimile copy of a book by the Polish writer 
Sobieski, the original of which is the Royal Library. The book was printed in Paris in the 
15th century and came into the possession of the Royal Family during the region of Wil-
liam IV.2.

Spotkanie papieża z królową Elżbietą II miało charakter nieoficjalny. W czasie 
trwania wizyty papieskiej w Wielkiej Brytanii trwał konflikt wojenny o Falklandy 
pomiędzy Anglią a Argentyną. Papież spotkał się z królową jako głową Kościoła 
anglikańskiego, a więc rozmowy miały wymiar ekumeniczny. Półgodzinna wymia-
na zdań odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Należy podkreślić, że było to dru-
gie spotkanie Jana Pawła II z Elżbietą II, która w październiku 1980 roku złożyła 
papieżowi wizytę w Watykanie.

Przy okazji wizyty papieskiej w Wielkiej Brytanii zwrócono uwagę na fakt trud-
nej sytuacji w Polsce (wciąż bowiem trwał stan wojenny). Z tego powodu wezwano 
Brytyjczyków, aby przyszli Polakom z pomocą (szczególnie materialną):

Help us to continue sending regular consignments of food and medicines to the suffer-
ing people in Poland who are desperately in need of help. We assure you that every penny 
you send us will be converted into aid, which we can get to those in greatest need quickly 
and safety3.

1 J. Buttom, John Paul II in Great Britain, „The Universe”, 4 VI 1982, No. 6331, s. 4.
2 Tamże, s. 5.
3 Tamże, s. 11; J. Buttom, John Paul II in Great Britain, „The Universe”, 28 V 1982, No. 6330, 

s. 7.
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Po zakończeniu wizyty duszpasterskiej papieża Jana Pawła II w Wielkiej Bryta-
nii masowo zaczęła napływać pomoc materialna do Polski. Angielskie organizacje 
charytatywne słały do naszego kraju żywność, odzież i lekarstwa. Dostarczano też 
wiele sprzętu medycznego do szpitali. Ponieważ nie ufano władzom reżimowym, 
wszelka pomoc z Zachodu, a szczególnie z Wielkiej Brytanii trafiała do ośrodków 
działających przy kuriach diecezjalnych i kościołach, a następnie była rozdzielana 
do poszczególnych parafii.

Wzruszający obraz Polski z  okresu wczesnych lat 80. oddaje artykuł Alexan-
dra Tomskiego zamieszczony w „Catholic Herald”: Kawałek Polski w południowym 
Londynie4. Autor opisuje spotkanie z Polonią, która zjechała z całej Wielkiej Bry-
tanii na spotkanie ze swoim rodakiem. Odbyło się ono na stadionie Crystal Palace 
w Londynie 30 maja 1982 roku. W przemówieniu do rodaków papież utwierdzał 
ich w wierze i mocy Ducha Świętego, podkreślając wierność Bogu i  Jego Matce. 
Mówił:

Ci, którzy opuszczali kraj, czy za chlebem, czy z innych powodów, zabierali ze sobą ja-
snogórski lub ostrobramski obraz. Obraz ten był zewnętrznym znakiem ich wiary, ich 
przywiązania do Chrystusa i Polski. Oto jest nasza wiara, oto jest wiara Kościoła. W tej 
wierze wzrastał naród polski od tysiąca lat. W tej wierze wzrasta naród polski za dzisiej-
szych, znowu trudnych dni, chociaż te dni nie przestają być dla nas dniami nadziei. Bra-
cia i Siostry, Polonio angielska, wzrastajcie i trwajcie przed Bogiem i ludźmi, przed swo-
im własnym sumieniem i przed historią, która pisze dzieje ludzi i dzieje ludów, a pisze 
ostatecznym Bożym sądem na kartach ludzkich dusz bardziej niż na pergaminach ludz-
kich bibliotek5.

Autor powyższej publikacji twierdzi, że Jan Paweł II jest człowiekiem nadziei, 
bo chociaż Polska w omawianym okresie była pełna cierpienia, to na pewno sytu-
acja w końcu ulegnie zmianie. Należy jeszcze bardziej kochać naszą ojczyznę. Po-
lacy na całym świecie powinni pokładać nadzieję w Matce Bożej Królowej Polski, 
tak ważnej dla Polaków:

He embarked upon the mystery of Poland, a nation most sorely tried, a country most 
deeply furrowed by suffering, and yet one which is most loved… […] Poland does not 
cease to be itself even outside Poland but with the passing of years the temporal presence 
of Poland is painfully absent. Hundreds began weep quietly but tears could not alter the 
joyous experience6.

4 A piece of Poland in South London rejoices and weeps, „Catholic Herald”, 4 VI 1982, No. 
5012, s. 19.

5 Przemówienie Jana Pawła II do rodaków na stadionie Crystal Palace w Londynie, 30 V 
1982.

6 M. McDonald, Witness to Hope, „Catholic Herald”, 4 VI 1982, No. 5012, s. 10.
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Kolejnym wydarzeniem, które szeroko komentowała prasa brytyjska, było upro-
wadzenie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki, który niezwykle ofiar-

nie związał się z duszpasterstwem ludzi pracy. Otaczał troską wszystkich potrzebu-
jących, zwłaszcza dotkniętych cierpieniem fizycznym i moralnym czy ubóstwem. 
Odznaczał się umiejętnością jednoczenia ludzi różnych środowisk i warstw spo-
łecznych. Każdego człowieka umiał uszanować, a w życiu kapłańskim praktykował 
posłuszeństwo.

Od 1992 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko był zaangażowany w  pracę parafii 
na warszawskim Żoliborzu. W kościele św. Stanisława Kostki odprawiał msze świę-
te w intencji ojczyzny. Głoszone homilie opierał na nauczaniu papieża Jana Pawła II 
i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówił o bolesnych problemach deptania praw 
ludzkich, godności człowieka, o łamaniu sumienia7. Jednocześnie zachęcał do po-
jednania i  spokoju, nawołując, by zło dobrem zwyciężać. Z tego powodu został 
uznany za niebezpiecznego dla systemu komunistycznego. Oskarżano go o działal-
ność antypaństwową i uruchomiono przeciwko niemu całą kampanię zniesławie-
nia oraz represji. A kiedy go ostrzegano, mówił krótko: „Rola księdza jest taka, by 
głosić prawdę i za prawdę cierpieć. Jeśli trzeba, nawet za prawdę oddać życie”.

19 października 1984 roku, po odprawieniu mszy świętej dla robotników w Byd-
goszczy i odmówieniu różańca, w czasie powrotu do Warszawy, ksiądz Popiełusz-
ko został uprowadzony, a następnie zamordowany. Dokonali tego oficerowie służb 
specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od dnia pogrzebu grób księdza 
Jerzego stał się miejscem masowych odwiedzin i modlitwy – odwiedziło go około 
18 mln ludzi. W 1987 roku modlił się przy nim (dziś już święty) papież Jan Paweł 
II, a w 2005 także kardynał Joseph Ratzinger (papież Benedykt XVI). Sława świę-
tości oraz męczeństwa księdza Popiełuszki rozeszła się nie tylko w Polsce, lecz tak-
że na całym świecie. Tygodniki takie, jak „The Times”, „Daily Telegraph” czy „The 
Universe”, dość obszernie komentowały życie, działalność i śmierć księdza Popie-
łuszki. 6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został zaliczony do grona bło-
gosławionych.

9 lipca 1988 roku w anglikańskim opactwie Westminster miała miejsce niezwy-
kła uroczystość. Na frontonie opactwa zostało uroczyście odsłoniętych 10 figur 

męczenników XX wieku. Wśród nich znalazła się figura Maksymiliana Kolbego 
z zakonu franciszkanów, więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ojciec Kol-
be oddał dobrowolnie życie za skazańca Franciszka Gajowniczka, uznał bowiem, 
że swoje już przeżył, a Franciszek Gajowniczek ma rodzinę i powinien dla niej żyć.

7 G. Sikorski, Jerzy Popiełuszko, London, 1999; C. Anderson, J. Bogle, John Paul II. Man of 
Prayer. The spiritual life of a saint, Gracewing, 2014, s. 59–60.
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Podczas uroczystego nabożeństwa ekumenicznego, w  którym uczestniczyła 
królowa Elżbieta II oraz dostojnicy Kościoła katolickiego (z kardynałem Basilem 
Humem) i wieloma duchownymi różnych wyznań chrześcijańskich, podkreślano 
bohaterską śmierć tych 10 męczenników, którzy w różnych częściach świata wal-
czyli w  obronie najbiedniejszych, opowiadali się za  wolnością, sprawiedliwością 
i pokojem8.

Doniosłym wydarzeniem w życiu Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii 
była beatyfikacja siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. 

Uroczystość odbyła się 18 kwietnia 1993 roku, a 30 kwietnia 2000 roku (w drugą 
Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia) miała miejsce kanonizacja.

Wyniesienia do chwały ołtarzy i zaliczenia siostry Faustyny do grona świętych 
dokonał papież Jan Paweł II9. Po beatyfikacji i kanonizacji w Kościele katolickim 
bardzo szybko wzmacniał się kult Bożego Miłosierdzia. W wielu świątyniach zo-
stał zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego. Wprowadzono nabożeństwa do Jezusa 
Miłosiernego, a Koronka do Miłosierdzia Bożego stała się uniwersalną modlitwą 
Kościoła. Beatyfikacji i kanonizacji siostry Faustyny poświęcono niezwykle dużo 
artykułów w  zagranicznej i  polskiej prasie. Na temat kultu Bożego Miłosierdzia 
i postaci św. Faustyny napisano również wiele książek. Stały się one dla ludzi wie-
rzących drogą prowadzącą do Boga, pozwalającą im na nowo odkryć prawdę o Bo-
żym Miłosierdziu10.

Reasumując powyższe wypowiedzi na temat obrazu Polski w piśmiennictwie 
brytyjskim, należy podkreślić, że Jan Paweł II w czasie swych podróży apo-

stolskich prawie zawsze podkreślał, że jest synem polskiego narodu, który w ciągu 
swych dziejów – doświadczony wieloma cierpieniami – pozostawał zawsze wierny 
Bogu, polskiej tradycji i kulturze11. Kościół w Polsce, wcielając w życie nauczanie 
Jana Pawła II, umocnił się w wierze i może być dla wielu dobrym przykładem od-
czytywania znaków czasu w dzisiejszym świecie.

8 R. Royal, The Catholic Martyrs of the Twentieth Century. A comprehensive World History, 
New York, 2000, s. 193.

9 Pope John Paul II, „Homily for the Canonization of Sister Mary Faustina Kowalska”, 30 IV 
2000.

10 M. F. Kowalska, Diary of Saint Maria Faustina Kowalska. Divine Mercy in My Soul, Stock-
bridge, 2003, s. 110–117; R. Torretto, A Divine Mercy Resource, New York – Bloomington, 
2010, s. 192.

11 G. Weigel, The End and the Beginning. Pope John Paul. The Victory of Freedom, the Last 
Years, the Legacy, New York, 2010, s. 321.
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THE IMAGE OF POLAND IN THE CATHOLIC PRESS 
DURING THE PONTIFICATE OF JOHN PAUL II (1978–2005)

Summary

The author focuses here on the image of Poland as mediated through the prismatic fig-
ure of John Paul II. Publications dealing with the Pope and the Church in Poland and 

appearing in the British media, especially the Catholic press, have shown the huge positive 
impact the Polish Pope had in his homeland during an eventful period of Communist rule. 
Analysis of the British publications and their portrayal of majorhistorical events during the 
pontificate of John Paul II demonstrates at the same time key part played by the Polish Pope 
in the creation of a positive image of Poland in the British Isles.

Keywords: image of Poland, catholic press, Pope John Paul II
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TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PUNO 

W LATACH 1980–20011

Polskie czasopiśmiennictwo emigracyjne w Szwajcarii ma bogatą, sięgającą 157 
lat tradycję. Od czasów polskich powstań narodowych na emigrację udawały 

się tam polskie elity polityczne oraz przedstawiciele inteligencji. Polscy uchodź-
cy zawsze prowadzili w  Szwajcarii działalność polityczną, naukową, kulturalną, 
społeczną, redagowali czasopisma. Wnieśli niezaprzeczalną wartość intelektualną 
w szwajcarską naukę, m.in. w dziedzinie chemii, biologii, medycyny, bibliologii, in-
żynierii budowlanej czy architektury. Wiele z ich osiągnięć jest świadectwem wkła-
du Polaków w gospodarkę tego kraju, przykładowo do dzisiaj na terenie Szwajcarii 
funkcjonują elektrownie zaprojektowane przez Gabriela Narutowicza.

Czasopiśmiennictwo emigracji politycznej lat 1832–1870 w Szwajcarii zapisało 
się trwale w dziejach polskiego dziennikarstwa. Jej znaczenie polegało na uprawia-
niu nieskrępowanej cenzurą publicystyki, która reprezentowała na ogół wysoki po-
ziom. Sprzyjał temu neutralny ustrój państwa i przede wszystkim sami emigranci, 
gdyż na obczyźnie znalazło się wówczas wielu wybitnych polskich pisarzy, publi-
cystów i uczonych. Ten stan rzeczy musiał korzystnie wpłynąć na specyfikę, jakość 
oraz częstotliwość polskich inicjatyw prasowych w Konfederacji Helweckiej.

1 Tekst jest autoreferatem rozprawy doktorskiej, obronionej 21 kwietnia 2016 r. na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Wraz z następującymi po sobie wydarzeniami historycznymi zmieniała się dy-
namika podejmowanych przedsięwzięć, co miało ścisły związek ze wzrostem lub 
spadkiem liczebności przedstawicieli polskiej emigracji (np. znaczny wzrost w okre-
sie popowstaniowym i spadek liczby emigrantów w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego). Od 1940 roku, kiedy w Szwajcarii znalazła się 12-tysięczna gru-
pa polskich żołnierzy z 2. Dywizji Strzelców Pieszych, ponownie nastąpił wzrost 
działalności wydawniczej, prowadzonej jednocześnie w kilku obozach internowa-
nych żołnierzy na terenie całego kraju. Po zakończeniu II wojny światowej znacznie 
zmniejszyła się liczba tytułów czasopism wydawanych przez Polaków w Szwajca-
rii, a do dziś zachowały się nieliczne. Warto szczególną uwagę zwrócić na periodyk 
– ,,Universitas”, wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół PUNO w Zurychu w la-
tach 1980–2001. Stanowi on temat niniejszej dysertacji, ponieważ nie doczekał się 
do tej pory żadnego opracowania naukowego badaczy w kraju i na emigracji.

Celem pracy było uzasadnienie tez, że popularnonaukowy kwartalnik TP PUNO 
,,Universitas”, ukazujący się w latach 1980–2001 w Zurychu, spełniał znaczącą rolę 
kulturotwórczą i integrującą społeczność uczonych polskich rozsianych w wolnym 
świecie oraz że pełnił ważną funkcję informacyjną i edukacyjną w propagowaniu 
polskiej myśli naukowej na świecie. Zacząć należało od uściślenia pojęcia „kultu-
ra”. Przyjęto za Alfredem Louisem Kroeberem najszerszą jej definicję, rozumiejąc 
,,kulturę” jako sposób życia i percepcji społeczeństwa, odczuwania i myślenia, prze-
jaw ludzkiej aktywności w sferze religii, polityki, gospodarki, sztuki, literatury, tech-
nologii, wychowania, obyczajów, języka itp.2. Autorkę interesował przede wszystkim 
aspekt kultury dotyczący etosu wykształconej polskiej emigracji w Szwajcarii w XX 
i XXI wieku, głównie w obszarze nauki wyższej oraz jej udział w tworzeniu kultu-
ry poza Polską.

Kwestią zasadniczą była próba usytuowania badanego periodyku w  obszarze 
czasopiśmienniczym. Uznano, że najbardziej spełnia kryteria czasopisma popu-
larnonaukowego. Problemami klasyfikacji, typologii i  rozmaitych aspektów cech 
formalnych oraz językowych czasopism popularnonaukowych zajmowali się m.in.: 
Sylwester Dziki, Magdalena Konińska, Walery Pisarek, Anna Starzec, Michał Wie-
rusz-Kowalski, Tomasz Woźniak, Grażyna Wrona i Renata M. Zając3.

2 A. L. Kroeber, Istota kultury, przeł. P. Sztompka, Warszawa, 2002, s. 151–225; P. Bagby, 
Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jedlicki, 
przedm. J. Topolski, Warszawa, 1975, s. 116–145; R. Linton, Kulturowe podstawy osobo-
wości, przeł. A. Jasińska-Kania, wstęp J. Szacki, Warszawa, 1975, s. 87; por. J. Chwastyk-
-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i  Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta co-
dzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce, 2008, s. 18.

3 S. Dziki, hasło: Czasopisma popularnonaukowe, w: Encyklopedia wiedzy o  prasie, red. 
J. Maślanka, Wrocław, 1976, s. 50; M. Konińska, Artykuły popularnonaukowe – egalita-
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Na potrzeby pracy przyjęto najpełniejszą definicję sformułowaną przez Renatę 
M. Zając, która za czasopismo popularnonaukowe uważa

periodyk adresowany do niespecjalistów, o treściach ogólnych i specjalnych, zawierają-
cy teksty o tematyce popularnonaukowej, posługujący się specyficznymi formami ich pre-
zentacji i językiem popularnonaukowym. Celem periodyku jest zaspokojenie naukowych 
zainteresowań pozazawodowych, przekazywanie wiadomości o bieżących osiągnięciach 
i postępach nauki, praktycznym ich wykorzystaniu oraz prezentowanie twórców nauki 
i działalności instytucji naukowych4.

„Universitas” wpisuje się w te kryteria.
Metody badawcze, jakimi posłużono się w  pracy, to: historyczno-opisowa 

(szczególnie w rozdziałach 1, 2 i 5), analiza źródeł archiwalnych (najczęściej sto-
sowana w rozdziale 3, 4 i 5) oraz analiza zawartości prasy jakościowa i ilościowa 
(rozdział 4).

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, wykazów tabel, dia-
gramów i wykresów, ilustracji, tytułów polskich czasopism emigracyjnych, ukazu-
jących się w Szwajcarii w latach 1859–2015, streszczenia w języku angielskim oraz 
indeksu nazwisk.

Rozdział pierwszy, zatytułowany Charakterystyka polskiej emigracji w Szwajcarii, 
omawia specyfikę historii uchodźstwa Polaków w tym kraju od XVIII wieku do dziś. 
Było to niezbędne do ukazania kontekstu społecznego, politycznego i gospodarcze-
go, czyli warunków, jakie ukształtowały grunt dla funkcjonowania wszelkich przeja-
wów aktywności Polaków w tym kraju. Ważnym i pomocnym kompendium wiedzy 
na temat polskiej emigracji polistopadowej oraz postyczniowej okazały się prace Ha-

ryzm czy elitaryzm nauki?, w: Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, 
red. Z. Cygal-Krupa, Tarnów – Kraków, 2008, s. 277; W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, 
Kraków, 1970, s. 171–175; A. Starzec, Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opo-
le, 1999, s. 33–35; taż, Przemiany w popularyzacji prasowej, w: O trudnym łatwo. Mate-
riały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław, 
2002, s. 25; M. Wierusz-Kowalski, Hermetyczność języka a  popularność nauki, „Studia 
Medioznawcze”, 2001, nr 4, s. 53–63; T. Woźniak, Nastrój intelektualny przekazów popu-
larnonaukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1996, z. 3, s. 315–325; tenże, Strategie 
ugruntowywania autorytetu nauki w czasopiśmiennictwie popularnonaukowym, w: Nauka 
– tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Kraków, 1995, s. 291–303; 
G. Wrona, Polskie czasopisma naukowe w XIX wieku. Ewolucja formy i treści, „Rocznik 
Historii Prasy Polskiej”, 2007, z. 2, s. 5–31; R. M. Zając, Polskie czasopisma popularno-
naukowe w  latach 1945–1989, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, Wydział 
Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, 2014, s. 11–17, maszy-
nopis pracy doktorskiej, Biblioteka UMK.

4 R. M. Zając, Polskie czasopisma popularnonaukowe…, s. 17.
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liny Florkowskiej-Frančić, m.in. Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii 
w latach sześćdziesiątych XIX wieku; Emigracyjna działalność Agatona Gillera po po-
wstaniu styczniowym; Między Fryburgiem, Lozanną i Vevey. Z dziejów polskich orga-
nizacji w Szwajcarii w latach 1914–1917. Z kolei publikacje mieszkającego w Szwaj-
carii dr. Jana Andrzeja Konopki (w wersji elektronicznej zamieszczone na stronach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie autor był kilkakrotnie zapraszany na wykłady), 
dostarczyły wielu informacji z  zakresu historii emigracji polskiej w Szwajcarii, jej 
działalności niepodległościowej, politycznej, kulturalnej i społecznej. Wykorzystano 
m.in. Polonijne organizacje w Szwajcarii od XIX do połowy XX w., Polacy na Uniwer-
sytecie w Genewie i Polonica Biblioteki Uniwersyteckiej (lata 1817–1917), Zbiory archi-
walne i biblioteczne Muzeum Paderewskiego w Morges.

Przydatne okazały się także opracowania Marka Andrzejewskiego, który zajmu-
je się historią stosunków szwajcarsko-polskich. Jest autorem takich publikacji, jak: 
Untypische Schweizreisende. Die Schweiz im Spiegel polnischer Reiseberichte des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts; Ta Szwajcaria to raj ziemski. Obraz Szwajcarii w pol-
skiej publicystyce, wspomnieniach, beletrystyce (1870–1918); Gabriel Narutowicz; 
Schweizer in Polen. Spuren der Geschichte eines Brückenschlages. Wiele ciekawych 
uzupełnień przyniosły publikacje: Krzysztofa Dąbrowskiego, Polacy nad Lemanem 
w XIX wieku; Jana Zielińskiego, Nasza Szwajcaria. Przewodnik śladami Polaków; 
Muzeum Polskie w Raperswilu; Ludwig von Tetmajer Przerwa 1850–1905; Jana Le-
wandowskiego, Szwajcaria wobec powstania styczniowego oraz Polacy w Szwajcarii.

Fragmentaryczność, rozproszenie, luki i brak kompleksowych opracowań na te-
mat polskiej prasy emigracyjnej w Szwajcarii zachęcały do podjęcia trudu opraco-
wania na potrzeby pracy rozdziału nakreślającego tło historyczne czasopiśmiennic-
twa Polaków na ziemi helweckiej. Sięga ono okresu przed powstaniem styczniowym 
– pierwsze czasopismo emigracyjne wydano bowiem w październiku 1859 roku. Po-
szukując materiałów do rozdziału historycznego, autorka – oprócz przeszukiwania 
zasobów polskich bibliotek – odwiedziła szwajcarskie biblioteki w Genewie i Bernie, 
bibliotekę Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Muzeum Paderewskiego w Morges 
oraz Bibliotekę Uniwersytecką we Fryburgu, a także biblioteki w Londynie. W Rap-
perswilu nie znaleziono XIX-wiecznych polskich czasopism emigracyjnych, gdyż 
w okresie międzywojennym zbiory te zostały przekazane do Biblioteki Narodowej 
w Warszawie i, niestety, spłonęły w czasie II wojny światowej. Dostępny jest nato-
miast zbiór czasopism wydawanych przez żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych.

W opracowaniu rozdziału drugiego pt. Czasopiśmiennictwo polskie na  ziemi 
helweckiej niezbędnym i niezastąpionym dla prac porównawczych i uzupełniają-
cych źródłem okazały się bibliografie: Stanisława Zielińskiego, Karola i Stanisława 
Estreicherów oraz Jana Kowalika. Stanisław Zieliński w Bibliografii czasopism pol-
skich za granicą 1830–1934 (Warszawa, 1935) ujął większość wymienionych czaso-
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pism wydawanych przez polską emigrację w Szwajcarii, podobnie jak Karol i Sta-
nisław Estreicherowie w Bibliografii polskiej XIX w. (Warszawa, 1936)5. Jan Kowalik 
w swojej Bibliografii czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 
1939 roku (Lublin, 1976–1988, t. 1–5) odnotował część tytułów czasopism wymie-
nionych w tym rozdziale. Ważnym źródłem informacji okazały się również opra-
cowania: Grażyny Gzelli, ,,Braterstwo” – pismo emigracji postyczniowej (1864–1865) 
w Szwajcarii; Marka Andrzejewskiego, Prasa polonijna w Szwajcarii. Problemy ba-
dawcze i zarys dziejów; Jana Andrzeja Konopki, Prasa polonijna w zbiorach biblio-
tecznych w Szwajcarii (od połowy XIX do połowy XX wieku); Jerzego Wojciecha Bo-
rejszy, Z dziejów polskiej prasy emigracyjnej (1863–1865) oraz Dzieje prasy polskiej 
pod redakcją Jerzego Łojka, Jerzego Myślińskiego i Wiesława Władyki.

Rozdział trzeci jest poświęcony Oddziałowi Szwajcarskiemu Towarzystwa Przy-
jaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Autorka prezentuje w nim działania 
naukowe TP PUNO w formie zebrań odczytowych, dyskusyjnych, zuryskich spo-
tkań klubowych z historykami i działaczami politycznymi, promocji dokonań na-
ukowych na londyńskiej uczelni. Wskazuje także na ich czynny udział w kongre-
sach, seminariach naukowych, sympozjach. Podstawą opracowania tego rozdziału 
były materiały archiwalne: korespondencja, sprawozdania, protokoły podarowane 
autorce przez prof. Stanisława Eugeniusza Kruszewskiego z Kopenhagi, który przez 
wiele lat był członkiem TP PUNO Oddziału Skandynawskiego, oraz dr. Tadeusza 
Maksymiliana Marzantowicza ze  Szwajcarii – ostatniego sekretarza czasopisma, 
a także zarchiwizowane teczki PUNO za lata 1980–2001, które znajdują się w ar-
chiwum uczelni w Londynie.

Okres ukazywania się periodyku wyznaczył ramy czasowe rozdziału czwartego 
– badawczego, zatytułowanego ,,Universitas” w latach 1980–2001. Obrazuje ewo-
lucję pisma w miarę zmieniającej się sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej 
w Szwajcarii i na świecie, zmierzającej w kierunku asymilacji polskich emigran-
tów w nowych krajach osiedlenia. Odzwierciedla proces dopływu nowych autorów, 
rozszerzania wachlarza podejmowanych tematów na łamach pisma oraz zwiększa-
nia (niemal z każdym numerem) przestrzeni poświęconej artykułom popularno-
naukowym i naukowym. Tym samym zmieniała się objętość pisma i poprzez roz-
wój technik drukarskich również jego layout.

W okresie od 1980 do 2001 roku ukazało się w Szwajcarii 85 numerów kwar-
talnika TP PUNO „Universitas”. Po blisko dwuletnich staraniach o skompletowa-
nie wszystkich zeszytów, zarówno w Szwajcarii, jak i w Wielkiej Brytanii, udało się 

5 Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów w  Uniwersytecie Jagiellońskim 
– Projekt badawczy: Bibliografia Estreichera. Etap I: ukończenie serii III (staropolskiej), 
kontynuacja reedycji serii I (XIX w.), rozwój Systemu Elektronicznej Bazy Bibliografii Es-
treichera (EBBE) strona internetowa UJ: Estreicher.uj.edu.pl.

Żaneta Steffek



255

zebrać 81 numerów. Największe trudności sprawiły te, które wyszły od lipca 1981 
do czerwca 1982 roku, są to numery: 6, 7, 8 i 9, które – jak wynika z ustaleń z dr. Ta-
deuszem M. Marzantowiczem – wyszły w najmniejszym nakładzie, tj. około 50 eg-
zemplarzy, i rozeszły się wśród miejscowych członków TP PUNO. Cztery podwój-
ne numery z lat 1999–2000 pozostały na etapie makiet, które udostępnił do wglądu 
w Szwajcarii Tadeusz M. Marzantowicz.

Od strony metodologicznej, co do sposobu gromadzenia treści, jej opracowa-
nia i interpretacji, posłużono się metodą analizy zawartości prasy jakościową i ilo-
ściową Barnarda Berelsona, a w Polsce spopularyzowaną przez Walerego Pisarka 
oraz Irenę Tetelowską. Postępując zgodnie z procedurami badawczymi przyjęty-
mi w  metodzie analizy zawartości, skonstruowano klucz kategoryzacyjny, który 
umożliwił sporządzenie danych ilościowych prezentowanych na łamach pisma tre-
ści. Jednoznacznym wskaźnikiem ilościowym, jednostką przyjętą w badaniach była 
„informacja”6, będąca zarówno krótką notatką, jak też obszernym artykułem na-
ukowym. Analiza zawartości czasopisma została opracowana poprzez wyodrębnie-
nie siedmiu kategorii formalnych:
 ■  materiał informacyjny;
 ■  materiał krytyczno-recenzyjny;
 ■  materiał popularnonaukowy/naukowy/eseje;
 ■  materiał biograficzny;
 ■  materiał literacki;
 ■  materiał typowo redakcyjny;
 ■  materiał ogłoszeniowo-promocyjny.

Zostały one omówione i przedstawione graficznie, wraz z przykładami.
Tę samą metodę wykorzystano przy dokonaniu podziału tematycznego „Ma-

teriałów popularnonaukowych/naukowych/esejów” w  kwartalniku „Universitas” 
w latach 1980–2001, w których wyodrębniono 14 kategorii, prezentujących, oprócz 
,,Nauki i szkolnictwa wyższego”, dyscypliny naukowe, będące tematem wielu arty-
kułów popularnonaukowych i naukowych w kwartalniku TP PUNO ,,Universitas” 
w omawianym okresie.

Autorom, którzy współpracowali z zuryskim kwartalnikiem ,,Universitas”, zo-
stał poświęcony rozdział piąty, w którym zaprezentowano ich biogramy. Spośród 
93 nazwisk udało się ustalić informacje na temat 90 osób. Byli to w znacznej części 
pracownicy wyższych uczelni, instytutów naukowych, a także nauczyciele akade-
miccy. Reprezentowali różne dziedziny nauki, często były to osoby wykształcone 
wielokierunkowo. Najbardziej pomocne przy opracowaniu rozdziału, oprócz sa-

6 Zob. teoria informacji według C. E. Shannon, A Mathematical Theory of Communica-
tion, „The Bell System Technical Journal”, July, October, 1948, vol. 27 (3, 4), s. 379–423, 
623–666; reprint: University of Illinois Press, 1998.
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mego ,,Universitasu”, okazały się m.in.: Polski słownik biograficzny; Mały słownik 
pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980 pod red. Bolesława Klimaszewskiego, Ewy 
Nowakowskiej i Wojciecha Wyskiela; Współcześni slawiści polscy. Informator pod 
red. Elizy Małek i Małgorzaty Korytowskiej; Współcześni polscy pisarze i badacze 
literatury. Słownik biobibliograficzny; Zbigniewa Andrzeja Judyckiego, Polski Uni-
wersytet na Obczyźnie w Londynie. Słownik biograficzny pracowników naukowych 
oraz wychodzący w Paryżu ,,Polacy w Świecie. Kwartalnik biograficzny Polonii”; 
Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, ,,Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzy-
szenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii; Rafała Habielskiego, Druga Wielka 
Emigracja 1945–1990. Życie społeczne i kulturalne emigracji; Joanny Krystyny Pyłat, 
PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie.

Ponadto dzięki cyfryzacji autorka miała możliwość ustalić wiele biogramów, ko-
rzystając z oficjalnych stron uniwersyteckich, instytucji naukowych i państwowych, 
do których niejednokrotnie odsyłali sami autorzy, z którymi udało się skontaktować. 
Tak było m.in. podczas ustalania biogramu prof. n. med. Antoniego Hrycka, który 
poinformował autorkę, że na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakład-
ce „Pracownicy” znajdzie rzetelnie opracowany jego życiorys naukowy. Z kolei dr 
hab. Małgorzata Gerber wskazała, że na stronie Instytutu Slawistyki Uniwersytetu 
w Zurychu znajduje się jej uaktualniony biogram, natomiast Romuald Brazis z Wil-
na odesłał autorkę do skorzystania z biogramu zamieszczonego na oficjalnej stronie 
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Informacje na temat kilku pisarzy uda-
ło się ustalić dzięki cyfrowemu opracowaniu Polskiej bibliografii literackiej.

Przeprowadzone badania oraz kompleksowa analiza zawartości pisma pozwa-
lają jednoznacznie stwierdzić, że ,,Universitas” pełnił ważną funkcję informacyjną 
i edukacyjną w propagowaniu polskiej myśli naukowej na świecie. Także populary-
zował naukę i konsolidował polskich uczonych rozsianych na różnych kontynen-
tach, informował o działalności PUNO w Londynie.

Największym tego przejawem jest ukierunkowanie tematyki pisma na  sprawy 
najszerzej pojmowanego życia naukowego – doniesienia z  życia różnych instytu-
cji naukowych, towarzystw, kronika działań naukowych, kalendarium. Prezentowa-
ne sylwetki uczonych służyły promowaniu i popularyzacji ich dokonań naukowych 
na obczyźnie. Z biegiem lat coraz bardziej widoczne staje się przechodzenie perio-
dyku z funkcji informacyjnej na edukacyjną, propagującą wiedzę i popularyzującą 
osiągnięcia naukowe głównie polskich uczonych w świecie. Zmieniała się liczba i te-
matyka artykułów, do których dołączały opracowania z dziedzin nauki, szczególnie 
dynamicznie ewoluujących w latach 80. i 90. XX wieku – ekologii, informatyki czy 
medycyny. Dążenia w propagowaniu polskiej myśli naukowej wyraźnie zaznaczają 
się także w działalności wydawniczej redakcji, która poprzez recenzje i anonse wy-
dawnicze zamieszczane na łamach czasopisma promowała wyniki i stan badań pro-
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wadzonych przez naszych uczonych. Pismo miało stałą strukturę wewnętrzną: część 
przeznaczoną na artykuły popularnonaukowe i naukowe oraz część informacyjną, 
na którą składały się recenzje, omówienia wydawnictw polskich i obcych, sprawoz-
dania z działalności towarzystw naukowych, noty dotyczące rozwoju różnych dys-
cyplin naukowych, informacje o sprawach bieżących TP PUNO.

Wspólne dążenie naszych rodaków – uchodźców politycznych – niesienia pomo-
cy polskiemu uniwersytetowi w Londynie służyło nawiązywaniu współpracy między 
uczonymi, podejmowaniu wspólnych projektów naukowych, angażowaniu się w ży-
cie naukowe PUNO przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, które znalazły się 
w programach wykładów i seminariów dla studentów. Potwierdzają to prezentowa-
ne na łamach czasopisma rozkłady zajęć na uczelni w Londynie. Postępując zgodnie 
z przyjętą metodą i technikami badawczymi, potwierdzono także założenie, że dzia-
łania zmierzające do wzmocnienia sytuacji finansowej PUNO miały również duży 
wpływ na rozwój życia społeczno-kulturalnego środowiska emigracyjnego w Szwaj-
carii. Organizowano różnego typu spotkania kulturalne i wykłady, które miały popu-
laryzować osiągnięcia uczonych polskich w Kraju i żyjących na emigracji, często po-
łączone z kwestowaniem na rzecz londyńskiej uczelni, w co angażowały się istniejące 
organizacje, zarówno polonijne, jak i z krajów osiedlenia naszych rodaków. Dążenie 
do wspólnego celu przez lata łączyło środowiska emigracyjne.

Oczywiście nie obyło się bez konfliktów pomiędzy przedstawicielami polskiej 
emigracji, głównie na tle politycznym, co także jest widoczne na łamach prasy wy-
dawanej przez nich w Szwajcarii. Tak było m.in. w przypadku zamieszczania tek-
stów zgodnych z  oficjalną linią polityczną i  ideologiczną PRL-u, na  co większa 
część emigrantów nie godziła się, oczekując zgoła innych treści, zgodnych z fak-
tycznym stanem rzeczy, a nie warszawską propagandą.

Badania wykazały także, że brak wyrazistości „Universitasu”, jego różnorodność 
tematyczna, formy wypowiedzi, zmienna objętość, źródła pochodzenia tekstów nie 
pozwalają na  jednoznaczne przyporządkowanie do  funkcjonującej w  literaturze 
naukowej typologii czasopism.

Podsumowując, mamy do  czynienia z  pewnego rodzaju hybrydą – połącze-
nie periodyku typu popularnonaukowego, naukowego oraz informacyjno-publi-
cystycznego. Pismo łączy funkcje w zakresie upowszechniania oraz popularyzacji 
nauki z informacjami o działalności PUNO w Londynie. Autorka wykazała jednak 
dominację tekstów o charakterze popularnonaukowym. Zdarzają się także teksty 
publicystyczne, nacechowane emocjami, co jest jedną z cech prasy tworzonej i edy-
towanej poza granicami Kraju.

Zadaniem i celem niniejszej dysertacji było zatem przedstawienie i charaktery-
styka wieloaspektowości pisma „Universitas”, co – jak mam nadzieję – zostało osią-
gnięte.
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W warunkach szybkich zmian społecznych część uznawanych wartości i aspi-
racji życiowych traci na znaczeniu, inne uzyskują nową nośność społeczną. 

Warunki społeczno-kulturowe, w których przebiega faza „bycia młodym”, radykal-
nie zmieniają się, a młode pokolenie wykazuje znaczny potencjał innowacyjny, tak-
że w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Można założyć, że zmiany w rodzinach 
polskich, a  zwłaszcza w  świadomości prorodzinnej, będą szczególnie intensyw-
ne w środowiskach młodzieżowych, otwartych na przepływ nowych idei, warto-
ści i norm. Ludzie młodzi odznaczają się dążeniem do autonomii, innowacyjności, 
samorealizacji, uwolnieniem się od różnych oddziaływań zewnętrznych, przejmo-
waniem nowych trendów, skłonnością do eksperymentowania, poczuciem wolno-
ści w dokonywaniu wyborów życiowych itp. Permisywizm i relatywizm moralny 
rozumiany jako równoczesne deklarowanie wiary katolickiej i poddawanie w wąt-
pliwość lub negowanie wartości i norm zawartych w doktrynie moralnej Kościoła 
katolickiego potwierdzają liczne badania socjologiczne i sondaże opinii publicznej 
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wskazujące na to, że wartości, normy i wzory zachowań w sferze moralności pro-
rodzinnej coraz częściej nie opierają się na doktrynie moralnej Kościoła, lecz raczej 
na decyzjach indywidualnych, często sprzecznych z tą doktryną.

W opiniowanej pracy Jarosław Kozak stawia bardzo ważne pytania dotyczą-
ce aprobaty i  dezaprobaty wartości oraz norm życia małżeńskiego i  rodzinnego, 
w kontekście religii katolickiej (zdecydowana większość badanych nupturientów to 
katolicy), wśród młodych ludzi przygotowujących się do zawarcia związku małżeń-
skiego w Lublinie oraz w parafiach polskich w Anglii. Autor stawia ważne pytania 
badawcze: Czy narzeczeni są skłonni podjąć się odpowiedzialności, która wiąże się 
z założeniem rodziny? Jakie są motywy zawarcia ślubu kościelnego? Czy rodzina 
pochodzenia jest wzorem kształtowania życia w rodzinie, którą respondent chce 
w przyszłości założyć? Jakie cechy partnera determinują decyzję o małżeństwie? 
Jaki cel ma życie seksualne w małżeństwie w świadomości nupturientów? Jakie są 
opinie dotyczące wybranych kwestii z zakresu etyki małżeńsko-rodzinnej nuptu-
rientów? Czy rozumienie wierności i  nierozerwalności małżeńskiej jest zbieżne 
z nauczaniem Magisterium Ecclesiae? Jaki model podziału ról małżeńskich preferu-
ją narzeczeni w swoim przyszłym małżeństwie? Jakie miejsce zajmują dzieci w ich 
przyszłych planach życiowych? Jak narzeczeni oceniają przyszłą, własną rodzinę 
na tle rodziny pochodzenia? Jaka jest świadomość nupturientów w zakresie współ-
czesnych zagrożeń małżeństwa i rodziny? Jakie czynniki osłabiają, a jakie wzmac-
niają rangę rodziny?

Zasadniczym problemem, na którym koncentruje się uwaga badacza, jest ana-
liza świadomości promałżeńskiej i prorodzinnej nupturientów, ulokowana w kon-
tekście obecnej transformacji systemowej (społecznej, politycznej, gospodarczej) 
oraz doktryny moralnej Kościoła katolickiego. Materiały empiryczne zostały ze-
brane w 2014 roku w trakcie badań terenowych w Polsce i Anglii. Objęto nimi 211 
osób, w ramach doboru celowego. Obydwie zbiorowości – „polska” i „angielska” 
– zostały scharakteryzowane zarówno pod względem cech demograficznych i spo-
łecznych, jak i religijnych. Nie są one zbyt liczne, ale wystarczające do rozwiązania 
postawionego problemu i przeprowadzenia analiz statystyczno-korelacyjnych.

Omawiane opracowanie bardzo dobrze wpisuje się w dyskusję na temat orien-
tacji społecznych i moralnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji syste-
mowej. Wiele pytań badawczych, hipotez podstawowych i pomocniczych wyzna-
czało obszerny krąg zagadnień, jakimi zajmuje się Autor recenzowanej monografii 
problemowej. Podejmuje on zagadnienia najwyższej rangi, a mianowicie, świado-
mości małżeńsko-rodzinnej oraz wzorów zachowań moralnych młodego pokole-
nia Polaków (postawy i  wartości), w  warunkach zmieniającej się rzeczywistości 
ustrojowej, a także w kontekstach głębokich przemian cywilizacyjnych i kulturo-
wych we współczesnym świecie. Wnikliwa i prowadzona zgodnie z wymogami no-
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woczesnego warsztatu socjologii empirycznej analiza jest poprzedzona refleksją 
teoretyczną o dokonujących się zmianach w strukturze demograficznej i społecz-
nej w naszym kraju.

Należy dobitnie zaznaczyć, że świadomość moralna młodzieży przygotowującej 
się do zawarcia sakramentu małżeństwa była dotąd, w porównaniu z innymi kate-
goriami młodzieży, rzadko uwzględniana w badaniach socjologicznych, co najwyżej 
jako „produkt uboczny” szerszej koncepcji badań poświęconych młodzieży szkolnej 
lub akademickiej. Z tego powodu Jarosław Kozak nie mógł zbyt często i szeroko po-
równywać swoich badań empirycznych z wynikami badań socjologicznych innych 
badaczy, natomiast niekiedy przytaczał rezultaty badań empirycznych dotyczących 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, mając na  względzie zmiany, jakie zacho-
dzą w  osobowości jednostek będących na  pograniczu szkół ponadgimnazjalnych 
i uczelni wyższych. W analizach statystycznych koncentrował się na zależnościach 
między cechami demograficzno-społecznymi oraz religijnymi, które w założeniach 
przyjął jako zmienne niezależne, a składnikami świadomości moralnej obejmują-
cej postawy i przekonania z zakresu moralności przedmałżeńskiej, małżeńskiej i ro-
dzinnej. W interpretacjach uzyskanych wyników empirycznych Autor odwołuje się 
do dwóch konkurencyjnych teorii: sekularyzacji i desekularyzacji.

JAROSŁAW KOZAK, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA…
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Postawy nupturientów wobec małżeństwa i rodziny zostały ukazane w kontek-
ście hipotez roboczych, które podlegały procesowi weryfikacji w poszczególnych 
częściach tego studium socjologicznego, w  oparciu o  uzyskane wskaźniki empi-
ryczne. Większość postawionych hipotez potwierdziła się tylko częściowo, ale uka-
zała specyfikę świadomości promałżeńskiej i  prorodzinnej badanych nupturien-
tów. Ważnym osiągnięciem Autora jest opracowanie interesującej typologii postaw 
badanej młodzieży wobec małżeństwa i rodziny: ultrakonserwatyści, kontynuato-
rzy tradycji, kontestatorzy tradycji, bezbarwni, wichrzyciele. Można zgodzić się 
z prognozą, że w warunkach dalszych przeobrażeń politycznych, społecznych, go-
spodarczych i  kulturowych będą ulegać zmianom orientacje prorodzinne społe-
czeństwa, a przemiany wartości i norm moralnych młodzieży będą odpowiadać – 
przynajmniej częściowo – tym, które dokonały się lub dokonują w społeczeństwach 
zachodnich podlegających procesom zaawansowanej modernizacji społecznej.

Jarosław Kozak podjął bardzo interesujący, ale trudny z teoretycznego i meto-
dologicznego punktu widzenia temat dotyczący wartości promałżeńskich i proro-
dzinnych w świadomości młodzieży przygotowującej się do zawarcia związku mał-
żeńskiego. Przeprowadzone wzorowo badania socjologiczne ukazały świadomość 
moralną i deklarowane wzory zachowań prorodzinnych, ich dynamikę oraz zróż-
nicowania ze względu na ważne cechy demograficzne i społeczne. Przyjmuje on so-
cjologiczny, neutralny aksjologicznie punkt widzenia w odniesieniu do moralności 
oraz przedstawia nie tylko „stan rzeczy”, ale i uwarunkowania, zaś implicite – nowe 
kierunki przemian w moralności młodzieży. Na tle ciągle jeszcze niedostatecznego 
dorobku polskich badań socjologicznych nad problematyką transformacji moral-
nej po 1989 roku recenzowane opracowanie ukazuje bardzo dobrze stan i dynami-
kę moralności prorodzinnej w świadomości nupturientów i zachęca do dalszych 
badań nad świadomością moralną młodych Polaków w kraju i na emigracji.

Autor świadomie ograniczył się w swoich opisach i analizach do kilku podsta-
wowych problemów, a  mianowicie: autoidentyfikacji ze  zbiorowością ludzi wie-
rzących, motywy zawarcia małżeństwa i rolę małżonków w rodzinie, wychowanie 
dzieci, wartości i normy moralności małżeńskiej i rodzinnej oraz rodziny pocho-
dzenia jako grupy odniesienia do własnej rodziny. Część empiryczną pracy poprze-
dza rozdział teoretyczny dotyczący dynamiki i struktury małżeństwa w Polsce oraz 
w perspektywie emigracji oraz rozdział metodologiczny, w którym przedstawiono 
problem pracy, hipotezy badawcze oraz organizację i przebieg badań socjologicz-
nych. Wymienione problemy odzwierciedlają jednocześnie strukturę tej książki.

Trzeba podkreślić, że praca Jarosława Kozaka ukazuje nie tylko przekrój mo-
ralności „tu i teraz”, ale do pewnego stopnia także jej dynamikę w kontekście przy-
woływanych wyników badań empirycznych z  lat wcześniejszych, zrealizowanych 
przez innych socjologów. Cenne jest zwłaszcza zasygnalizowanie tendencji i kie-
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runków przemian. Jakkolwiek mają one w  pewnej mierze negatywny charakter, 
a w niektórych przejawach nawet kryzysowy z punktu widzenia modelu moralno-
ści religijno-kościelnej (np. postawy wobec etyki przedmałżeńskiej, poglądy na te-
mat stosowania środków antykoncepcyjnych), jednak w niektórych przejawach do-
strzega się odnowę życia moralnego, np. wzrost świadomości godności osobowej 
małżonków i dzieci, zmiany w celach wychowania i w technikach oddziaływania 
na dzieci. Wciąż żywe jest poszukiwanie sacrum, które daje wskazania, jak realizo-
wać na co dzień swoje życiowe powołanie.

Książka Jarosława Kozaka może oddać duże usługi duszpasterstwu, stawia bo-
wiem rzetelną diagnozę w  zakresie przemian postaw młodzieży wobec wartości 
i norm moralności małżeńskiej i rodzinnej. Co więcej, przemiany te ukazuje, in-
terpretuje i wyjaśnia na tle przemian społeczno-kulturowych współczesności, tak-
że w warunkach postępujących procesów europeizacji i globalizacji społeczeństw 
współczesnych, zwanych często ponowoczesnymi. Krótko mówiąc, książka ta może 
pomóc duszpasterzom w odczytaniu i zrozumieniu „znaków czasu”.

JAROSŁAW KOZAK, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA…
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JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, „TECHNIKA 

I NAUKA” – ELITARNE CZASOPISMO STOWARZYSZENIA 

TECHNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII, 

KIELCE, 2015, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JANA 

KOCHANOWSKIEGO, 346 S., ISBN 978-83-7133-641-6

We wrześniu 2015 roku ukazała się kolejna książka Jolanty Chwastyk-Kowal-
czyk, znanej badaczki polskiej prasy emigracyjnej, która jest Autorką kilku 

innych publikacji zwartych: „Bluszcz” w latach 1918–1939: tematyka społeczna oraz 
problemy kultury i literatury (Kielce, 2003), Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943 
(Kielce, 2005), Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gaze-
ta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych (Kielce, 2008), Katyń, 
dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych (Kielce, 2011), Obraz edu-
kacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych (Kielce, 2014) oraz 
licznych artykułów dotyczących piśmiennictwa i działalności wydawniczej Pola-
ków na emigracji. Najnowsza książka, zatytułowana „Technika i Nauka” – elitarne 
czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, została wydana 
nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opracowanie to stanowi wielokierunkową i rzetelną analizę periodyku, który 
ukazuje się w Wielkiej Brytanii od 1958 roku. Składa się ze wstępu, trzech rozdzia-
łów, w każdym z nich zostały wyodrębnione podrozdziały, które omawiają kolejne 
etapy oraz aspekty ukazywania się kwartalnika.
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Rozdział pierwszy, zatytułowany Historia Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii, prezentuje zmienne warunki i przekształcenia związane z  tą 
organizacją na przestrzeni dziesięcioleci. Omawia realizacje jej celów na obczyźnie 
od II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Ukazuje dorobek i znaczenie Stowarzy-
szenia dla jego członków oraz dla całej polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii i poza 
jej granicami. Pokazuje starania STP w wykorzystaniu potencjału intelektualnego 
polskich inżynierów i techników w wysiłku wojennym aliantów, jak również kon-
solidację środowiska technicznego rozsianego po całym świecie. Autorka omówi-
ła w  nim strukturę Stowarzyszenia, które przejęło funkcję centralnej organizacji 
technicznej Polaków w wolnym świecie, podjęła wątki spektakularnych osiągnięć 
technicznych Polaków oraz zatrudnienia ich w  kluczowych gałęziach przemysłu 
państw zachodnich.

Rozdział drugi, pt. Od „Komunikatu” poprzez „Biuletyn” do „Techniki i Nauki”, 
dokumentuje osiągnięcia polskiej myśli technicznej oraz działania organizacyj-
ne omawianego stowarzyszenia przez pryzmat jego organów prasowych. Ilustruje 
przeświadczenie członków STP o tymczasowości pobytu na obczyźnie i skierowa-
nie wysiłku na opracowanie planów gospodarczych oraz przemysłowych dla Polski 
po wyzwoleniu w odbudowie Kraju ze zniszczeń wojennych. Rozdział ukazuje po-
nadto ewolucję pism STP w miarę zmieniającej się sytuacji społeczno-polityczno-
-gospodarczej w Wielkiej Brytanii i na świecie, zmierzającą w kierunku asymilacji 
w nowych krajach osiedlenia polskich techników i inżynierów.

Trzeci rozdział, „Technika i Nauka” 1958 – do dziś, zawiera prasoznawczą ana-
lizę zawartości czasopisma, w którym Autorka omówiła różne kategorie prezento-
wanych w nim dziedzin, a także odczyty, sprawozdania z międzynarodowych kon-
ferencji i spotkań, recenzje książek i czasopism, przedruki z fachowych czasopism 
naukowych, jubileusze.

Opracowanie wieńczy Zakończenie, Aneks, zawierający zestawienie w kolejno-
ści alfabetycznej według nazwisk autorów wszystkich artykułów naukowych, które 
ukazały się w piśmie w latach 1958–2008, imponująca Bibliografia, Indeks osobowy 
oraz streszczenie w języku angielskim.

W konkluzji Autorka napisała:

Stowarzyszeniu poprzez Redakcję i opracowywany przez nią periodyk udało się zreali-
zować ideę pozytywistycznej, twórczej pracy, ponad wszelkimi podziałami: polityczny-
mi, generacyjnymi i administracyjno-terytorialnymi, przy bezwzględnym respektowaniu 
apolityczności „Techniki i Nauki” (s. 361).

Trudno nie podzielać opinii uczonej, bowiem książka Jolanty Chwastyk-Ko-
walczyk dokumentuje obszerny i  ważny wkład polskich inżynierów i  techników 
w Wielkiej Brytanii w propagowanie polskiej myśli naukowej na świecie. Zapre-
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zentowane aspekty działalności Stowarzyszenia Techników Polskich: wydawniczy, 
zawodowy, naukowy, społeczno-kulturalny, pokazują, jak wielką rolę, inspirującą 
polską społeczność techniczną na emigracji do podejmowania wspólnych działań, 
pełni organizacja oraz jej organ prasowy „Technika i Nauka”.

Publikacja jest ważna zarówno dla inżynierów, techników licznych specjalno-
ści (jak np. architektura, wzornictwo przemysłowe, energetyka, maszynoznawstwo, 
górnictwo, elektrotechnika, kierowanie procesami przemysłowymi), jak i  praso-
znawców, socjologów, medioznawców, historyków. Ponadto stanowi cenny, opar-
ty na rzetelnych źródłach komponent w badaniach nad funkcjonowaniem polskiej 
emigracji w nowych krajach osiedlenia.

Londyński Fundusz Jana Dzienisiewicza, wspierający badania i przedsięwzięcia 
techników i inżynierów polskich, zakupił 250 egzemplarzy tej publikacji, które zo-
stały rozesłane wśród członków organizacji na wszystkie kontynenty, gdzie funk-
cjonują oddziały Stowarzyszenia Techników Polskich lub jego koła. Jolanta Chwa-
styk-Kowalczyk otrzymała za tę książkę Złotą Odznakę Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii, którą wręczono 10 kwietnia 2016 roku na uroczystej 
promocji publikacji, podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia w Londynie w Sali 
Szafirowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego.

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, „TECHNIKA…
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Książka została nominowana w Polsce do cyklicznej Nagrody im. Jana Jędrze-
jewicza dla najlepszej publikacji poświęconej historii nauki i techniki, przyznawa-
nej przez Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet 
Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundację Popierania Nauki. Rozstrzygnięcie na-
stąpi jesienią 2016 roku.

Żaneta Steffek



POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 4, 2016

271

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

KATARZYNA BZOWSKA-BUDD, MIESZKAM NA WYSPIE, 

TORUŃ – LONDYN, 2016, OFICYNA WYDAWNICZA 

MJK I ZPPNO, 312 S., ISBN 978-83-64232-14-5

Z zaciekawieniem wzięłam do  ręki książkę Katarzyny Bzowskiej-Budd, zaty-
tułowaną Mieszkam na Wyspie, która wzbogaca naszą wiedzę na temat życia 

i  funkcjonowania na  obczyźnie naszych rodaków, w  tym przypadku w  Wielkiej 
Brytanii. To wieloaspektowe spojrzenie dziennikarki, która od 1980 roku mieszka 
w Londynie. Autorka od 1983 roku była współpracownikiem jedynego emigracyj-
nego dziennika, ukazującego się nieprzerwanie od 1940 roku do lipca 2015 roku 
na emigracji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, a w latach 1991–2002 
jego redaktorem naczelnym. Publikacja znakomicie wpisuje się w atmosferę tzw. 
polskiego Londynu, wyłaniającą się z niedawno wydanej książki Reginy Wasiak-
-Taylor pt. Alfabet wspomnień Szymona Zaremby. II Rzeczpospolita, II wojna świa-
towa, emigracja (Londyn, 2015, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie).

Katarzyna Bzowska-Budd współpracowała z wieloma czasopismami krajowymi 
– wrocławską „Odrą”, „Tygodnikiem Solidarność”, „Życiem Warszawy”, „Polityką” 
i emigracyjnymi, wydawanymi w Zjednoczonym Królestwie: „Gazetą Niedzielną”, 
„Rzeczypospolitą Polską” (organ RP na Uchodźstwie), „Gońcem Polskim”, nowo-
jorskim „Nowym Dziennikiem”, paryską „Kulturą”. W jej opracowaniu powstała 
w 2000 roku publikacja zatytułowana Dopóki jest „Dziennik”, jestem… Jest człon-
kiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, aktywnie przyczynia się do redago-
wania „Pamiętnika Literackiego” – organu tego stowarzyszenia. W 2015 roku była 
kustoszem wystawy poświęconej ZPPnO, którą zorganizowano w Bibliotece Naro-
dowej w Warszawie, z okazji 70. rocznicy powstania Związku.
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Należy zaznaczyć, że felieton, który jest ulubioną formą wypowiedzi dzienni-
karskiej Bzowskiej-Budd, należy do  jednych z  najtrudniejszych gatunków publi-
cystycznych, wymagających sprawnego warsztatu i  talentu literackiego. Autorka 
ma doskonałe wyczucie w doborze interesującego tematu, inteligentnie wprowa-
dza czytelnika w meandry swojego, indywidualnego spojrzenia na świat, siłą rzeczy 
przez pryzmat emigranta, zawsze kończąc celną ripostą. Ten zbiór felietonów skła-
da się z kilku części poruszających kwestie społeczne brytyjskie, politykę Brytyjczy-
ków wobec mieszkających na Wyspach Polaków oraz wielopłaszczyznowe spojrze-
nie dziennikarki na Wielką Brytanię okiem przybysza, który mieszka tam od 36 lat. 
Podkreślić należy piękną polszczyznę, jaką swobodnie posługuje się dziennikarka.

Na publikację składają się następujące rozdziały: Mieszkam na Wyspie, W kulu-
arach władzy, Swoi wśród obcych, Pod lupą naukowców, Nie ma powrotu. To felieto-
ny, które ukazywały się od 1980 roku w różnych pismach, najczęściej w „Dzienniku 
Polskim i Dzienniku Żołnierza” oraz jego sobotnim dodatku „Tygodniu Polskim”, 
w którym co tydzień ukazuje się autorska rubryka „Prasowite zdziwienia”.

Autorka ukazuje w  nich inność mentalności mieszkańców Wielkiej Brytanii 
od pozostałych Europejczyków. I o ile początkowego przybysza mogą irytować te 
różnice kulturowe, powodować krytykę, wewnętrzną niezgodę na  obowiązujące 
normy, przepisy i zwyczaje, to po dłuższym pobycie na Wyspach zastany ład poli-
tyczno-społeczny jawi się jako uporządkowany świat, którego reguły umożliwiają 
obcokrajowcom proces asymilacyjny, może nawet pozwalają odnaleźć jakiś urok.

Książka Katarzyny Bzowskiej-Budd przywołuje pewną refleksję. Naszą społecz-
ność na  Wyspach Brytyjskich, życie pokolenia niezłomnych opisywała w  latach 
1953–1974 w  cotygodniowych felietonach, sygnowanych jako Big Ben, w  stałej 
rubryce „Wiadomości” Mieczysława Grydzewskiego pt. „W Londynie” – Stefania 
Kossowska. Wnikliwie dzieliła się z czytelnikami obserwacjami na temat tzw. pol-
skiego Londynu – jego „polskiej dzielnicy” Kensington, zwyczajów, ludzi, osobli-
wości, zamierających tradycji, instytucji. Cieszyły się wielką popularnością wśród 
czytelników. W 1964 roku nakładem wydawnictwa Bolesława Świderskiego opubli-
kowała wybór 114 felietonów jako Mieszkam w Londynie. Książka została entuzja-
stycznie przyjęta przez środowisko emigracyjne. Opinia Zygmunta Nowakowskie-
go, zamieszczona na okładce tej publikacji, wyrażała pogląd wielu rodaków, którzy 
ją przeczytali:

Big Ben… posiada w najwyższym stopniu to, co zwiemy „zdrowym chłopskim rozu-
mem”. Umie patrzeć nadzwyczaj bystro na sprawy tego świata. Nie imponują mu Anglicy, 
choć dostrzega u nich także pewne zalety. […] Podziwiam to, że Big Ben potrafi wydoić 
całą treść tygodnia, że w szarzyźnie i we mgle dostrzega tyle plam, tyle gry świateł i cie-
nia. Big Ben nie jest fotografem i nie jest karykaturzystą, ale malarzem tych pięciu dni, 
które dzielą jeden weekend od drugiego. Kto inny przechodzi sto razy codziennie ta samą 
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ulicą, jak ślepiec, jak człowiek głuchoniemy, Big Ben zaś widzi wszystko i wszystko słyszy, 
przykłada ucho do piersi Londynu, bada puls, ekskursjuje, przeprowadza analizę, wie, ile 
jest cukru i ile jest białka. Moda kobieca, kościół, ludzie, ogród zoologiczny, jubileusz, wy-
stawa obrazów albo psów, albo kwiatów, Wimbledon, bomba atomowa, autobus, kino itd. 
itd., wszystko to mieści się w stenograficznych rysunkach Big Bena, zawsze pełnych polo-
tu, bystrości, dowcipu, inteligencji i ogłady towarzyskiej. Zna stolicę Anglii lepiej niż wielu 
zawodowych londyńczyków. Technika pisarska najwyższej miary…

Myślę, że gdyby Nowakowski żył, podobnie wyraziłby się o zapisie obserwacji 
rzeczywistości czynionym przez Katarzynę Bzowską-Budd. Różnica polega na tym, 
że dziennikarka dokumentuje życie nie tylko Polaków w nowym kraju osiedlenia, 
ale robi to w szerszej perspektywie społeczeństwa brytyjskiego oraz innych nacji, 
które współfunkcjonują w  tym wielokulturowym państwie. Opisuje te zjawiska 
od lat 80. XX wieku, czyli od czasu, gdy ten dawny „polski Londyn” przestał ist-
nieć, ponieważ naturalną koleją rzeczy odeszli ludzie, którzy go tworzyli, a z nimi 
ich różne sprawy i rodzaj życia. Ze względu na bardzo wysokie koszty utrzyma-
nia w reprezentacyjnej obecnie dzielnicy Kensington pozostało już tylko Ognisko 
Polskie. Większość Polaków, którzy tam mieszkali, przeniosła się w położone dalej 
od śródmieścia, tańsze dzielnice, tworząc w niektórych, jak np. na Ealingu, nowy 
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„polski Londyn” z własnymi sklepami, restauracjami, instytucjami. Nowa fala emi-
grantów kreuje inne, nowe jakości i kierunki własnej asymilacji w Wielkiej Bry-
tanii, choć bywa, że przyłącza się do stowarzyszeń dawnej emigracji, jak choćby 
znakomicie wykształcone w Polsce i za granicą odmłodzone środowisko Stowarzy-
szenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Polskim Ośrodku Spo-
łeczno-Kulturalnym.

Katarzyna Bzowska-Budd z łatwością i dużą przenikliwością socjologa opisuje 
zjawiska społeczno-polityczne na Wyspach po przyjęciu Polski w poczet członków 
państw Unii Europejskiej w  maju 2004 roku. Fakt ten wniósł nowe uwarunko-
wania prawne w funkcjonowanie naszych rodaków w Zjednoczonym Królestwie. 
Z pewnością doświadczenia dziennikarki zdobyte w kraju, gdy pracowała w latach 
1976–1980 w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, są nie do przecenienia. O ile 
refleksje Stefanii Kossowskiej możemy uznać już za historyczne, to spostrzeżenia 
Katarzyny Bzowskiej-Budd uczestniczą w tworzeniu nowej odsłony życia polskich 
emigrantów-Europejczyków na Wyspach Brytyjskich. Dziennikarka wykazuje się 
w swoich felietonach imponującą wiedzą na temat realiów polityki gospodarczej, 
społecznej, oświatowej, socjalnej, kulturalnej i  pozostałych, jaką prowadzi rząd 
JKM. Okiem bystrego obserwatora ujawnia, jaki to ma wpływ na możliwości roz-
woju lub ich brak, zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, podjęcia i wykonywania 
pracy, czynnego uczestniczenia w życiu społecznym, korzystania z szerokiej oferty 
kulturalnej, wreszcie godnego życia przybyszy.

Należy nadmienić, że felietony dziennikarki, będące trafną oceną bieżącej rze-
czywistości Wielkiej Brytanii, są wykorzystywane na  zajęciach ze  studentami 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach na przedmiocie „publicystyka” przez piszącą recenzję. Wnoszą bowiem 
rzeczywistą, a nie deklarowaną przez brytyjskie władze wiedzę na  temat realiów 
życia w Zjednoczonym Królestwie. Co najważniejsze, pokazują, że aby tam miesz-
kać i pracować, musimy pozbyć się myślenia obciążonego stereotypami, zaścian-
kowością, zacietrzewieniem, słowem – otworzyć się na inne kultury i pogodzić się 
z tym, że mamy prawo się różnić, żyć obok siebie lub podejmować wspólne działa-
nia z przedstawicielami innych kultur. I że to od nas samych zależy, czy się odnaj-
dziemy w tym innym, trudnym dla Polaków świecie.

Dla kogo jest ta książka? Zdecydowanie dla wszystkich, którzy interesują się 
problemami współczesnego świata oraz kulturą anglosaską. Również nie zawiodą 
się na niej miłośnicy dobrego dziennikarstwa, które wgryza się bezlitośnie i sku-
tecznie w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość Wysp Brytyjskich w sposób 
przedni, zabawny, bezkompromisowy oraz pouczający.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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191 S., 1 NLB., ISBN 978-0-950372-2-9

Dzięki wsparciu finansowemu The Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust 
wiosną 2015 roku ukazała się w  Londynie publikacja Reginy Wasiak-Tay-

lor pt. Alfabet wspomnień Szymona Zaremby. II Rzeczpospolita, II wojna światowa, 
emigracja, sygnowana przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. To punkt wi-
dzenia różnych zjawisk i ludzi, na których temat wypowiedział się w rozmowach 
z autorką znany działacz społeczny na emigracji na Wyspach Brytyjskich, o niepo-
spolitym charakterze. Jak słusznie zauważył w Przedmowie Rafał Habielski, książka 
ma charakter opowieści biograficznej, której wartość tworzą koleje życia, doświad-
czenia i obserwacje poczynione przez autora (s. 11).

Regina Wasiak-Taylor poprzez wydanie Alfabetu wspomnień Szymona Zarem-
by uratowała od zapomnienia wyjątkowe zaangażowanie w pracę społeczną posta-
ci niezwykłej, która we wszystkim, co robi, osiąga sukces, umie budować, naprawiać 
szkody i  postępuje przyzwoicie wobec innych (s. 178). Autorka przyznała, że po-
mysł formy zaczerpnęła z Alfabetu wspomnień Antoniego Słonimskiego, wydanego 
w 1975 roku. Materiał do książki powstał od maja 2014 do kwietnia 2015 roku pod-
czas poniedziałkowych rozmów z Szymonem Zarembą w Polskim Ośrodku Spo-
łeczno-Kulturalnym, w jego gabinecie, w redakcji „Dziennika Polskiego i Dzien-
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nika Żołnierza”. Autorka przyznaje, że często musiała ustąpić pola konieczności 
rozwiązywania przez Zarembę różnych węzłów gordyjskich skłóconych środowisk 
emigracyjnych. Uzupełnieniem były rozmowy telefoniczne, a także książka napisa-
na przez Szymona Zarembę w języku angielskim pt. Recollection of a Distant Past, 
wydana w Londynie nakładem autora w 2012 roku. Ciekawym dodatkiem w publi-
kacji jest dziewięć ilustracji polskiej artystki Olgi Sieńko, właścicielki galerii sztuki 
w Londynie.

O ile dla przedstawicieli polskiej emigracji pokolenia „niezłomnych” w Wiel-
kiej Brytanii Szymon Jan Zaremba alias Alun Morgan (1920–2015) jest postacią 
rozpoznawalną, o tyle wydaje się niezbędne przybliżyć go czytelnikowi krajowe-
mu. Z okładki dowiadujemy się, że pochodził z ziemi radomszczańskiej. Dorastał 
w środowisku ziemiańskim. W 1937 roku ukończył Gimnazjum im. Jana Zamoy-
skiego w Warszawie, a następnie podjął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego.

Jego los w czasie II wojny światowej wpisał się w exodus ogromnej rzeszy Po-
laków. Po wybuchu wojny, szukając polskich oddziałów wojskowych, został aresz-
towany przez NKWD w okolicach Krzemieńca. Po udanej ucieczce z sowieckiej 
niewoli wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii Krajowej w ob-
wodzie Radomsko. Po ukończeniu tajnej podchorążówki AK był szefem dywersji, 
do jego obowiązków należała także organizacja odbioru zrzutów z Wielkiej Bry-
tanii. Został aresztowany przez Gestapo w 1944 roku, a po opuszczeniu więzie-
nia ubezpieczał – jako oficer łącznikowy – misję brytyjską w okupowanej Polsce. 
Wraz z  nią, jako żołnierz brytyjski, trafił w  1945 roku do  ambasady brytyjskiej 
w  Moskwie, gdzie przez kilka miesięcy pracował w  wywiadzie JKM, za  zasługi 
awansowany do stopnia kapitana. Z powodu wydanego na niego wyroku śmier-
ci przez komunistów w Polsce nie powrócił do kraju, został przerzucony do Lon-
dynu. Tam na własną prośbę otrzymał przeniesienie do Polskich Sił Zbrojnych, 
do VI Oddziału, gdzie jego zadaniem było weryfikowanie ludzi przyjeżdżających 
na Wyspy.

Po demobilizacji studiował ekonomię i księgowość, pracował w angielskich in-
stytucjach finansowych, wykładał w college’u, w latach 1972–2000 prowadził biuro 
usług księgowych. Równolegle zajmował się działalnością społeczną na rzecz pol-
skiej diaspory w Zjednoczonym Królestwie. Przez wiele lat pełnił funkcję wicepre-
zesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, a także prezesa Polskiego Ośrod-
ka Społeczno-Kulturalnego, Rady Fundacji AK i Polskiej Fundacji Kulturalnej.

Na książkę Alfabet wspomnień Szymona Zaremby składa się 200 haseł osobo-
wych i innych dotyczących dwudziestolecia międzywojennego, okupacji, emigracji, 
które nabrały kształtu podczas rozmów przeprowadzonych z Reginą Wasiak-Tay-
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lor. Wpisuje się ona w naturalny nurt publikacji wspomnieniowych wielu autorów – 
zawodowych literatów, publicystów, polityków, dyplomatów, artystów, wojskowych 
oraz żołnierzy i  debiutantów, zaistniałych na  rynku wydawniczym polskich tuła-
czy wojennych. Ich dominująca tematyka to tęsknota za Warszawą, Krakowem, Pol-
ską, Kresami Wschodnimi – Lwowem, Wilnem, Polesiem, udział Polaków w II woj-
nie światowej – bitwa pod Monte Cassino, Arnhem, dokonania polskich pilotów 
w RAF-ie – bitwa o Anglię, kampania w 8. Armii w Afryce, współpraca wywiadu 
polskiego z  aliantami, działalność „cichociemnych”, powstanie warszawskie, życie 
w okupowanej Polsce, Polacy w konspiracji, zsyłki Polaków w głąb ZSRR, więzienia 
i łagry sowieckie, formowanie armii polskiej w ZSRR w 1941 roku, dokumenty dzie-
cięcej niedoli, dipisi polscy, wreszcie – życie w nowym kraju osiedlenia. Dowódcy 
i byli członkowie PSZ oraz AK spisywali wspomnienia o własnych formacjach i ich 
dokonaniach w czasie II wojny światowej.

Wydaje się konieczne przypomnienie najważniejszych autorów tej literatury, 
do których niewątpliwie należą (według chronologii ukazywania się):
Lucjan Kneblewski, Nie taki Murzyn czarny, Edynburg, 1946, Składnica Księgarska;
Wanda Lubomirska, Karmazynowy reportaż, z przedmową Zygmunta Nowakow-

skiego, Londyn, 1946;
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Marta Rudzka [Beata Obertyńska], W domu niewoli, Rzym, 1946, BOB, wyd. II pod 
własnym nazwiskiem, Chicago, 1968, wyd. III Londyn, 1988;

Józef Żbik, Pierwszy skok, Londyn, 1946, Polska Agencja Drukarska;
K. Jamar [Jan Marowski], Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej, Hengelo, 

1946, H. L. Smit; Londyn, 1947, Światpol;
Józef Bartosik, Wierny okręt, Londyn, 1947, Orbis;
Stanisław Mayak, Dokąd idziemy, Londyn, 1947, Orbis; Zielony talizman, Londyn, 

1947, Orbis; W służbie dla Ojczyzny. Kobieta żołnierzem 2. Korpusu, Rzym, 1947, 
Referat Kultury i Prasy;

Weronika Hort [Hanka Ordonówna], Tułacze dzieci, Bejrut, 1948, Instytut Literac-
ki;

Jerzy Biały, Wspomnienia i przyszłość. 1941–1947, Londyn, 1948, nakładem autora;
Wacław Grubiński, Między młotem a sierpem, Londyn, 1948, ZPPnO;
Ludomir Rayski, Słowa prawdy o  lotnictwie polskim, Londyn, 1948, The Vistula 

Press;
Tadeusz Nowakowski, Szopa za jaśminami, Londyn, 1948, Światpol;
Anatol Krakowiecki, Książka o Kołymie, Londyn, 1950, Veritas, II wyd. Londyn, 

1987, Veritas;
Józef Czapski, The Inhuman Land [Na nieludzkiej ziemi], Londyn, 1951, Chatto & 

Windus; kolejne wydanie Na nieludzkiej ziemi, Paryż, 1962, Instytut Literacki;
Gustaw Herling-Grudziński, A World Apart, przeł. J. Marek [Andrzej Ciołkosz], 

Londyn, 1951, William Heinemann Ltd.; oryginał polski Inny świat. Zapiski so-
wieckie, Londyn, 1953, Gryf; wyd. II Paryż, 1965;

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, Londyn, 1951, Związek b. Żołnierzy 
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich;

Kazimierz Iranek-Osmecki, Drogi cichociemnych, Londyn, 1952, Koło Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii Krajowej;

Klemens Rudnicki, Na polskim szlaku. Wspomnienia z  lat 1939–1947, Londyn, 
1952, Gryf; wyd. IV Londyn, 1986, Gryf;

Tadeusz Wittlin, Diabeł w raju, Londyn, 1952, Gryf Publication;
Sławomir Rawicz, The Long Walk, Londyn, 1956, Constables;
Tadeusz Nowakowski, Obóz wszystkich świętych, Paryż, 1957, Libella;
Lucjan Królikowski, Skradzione dzieciństwo, Londyn, 1960, wyd. II Buffalo – Nowy 

Jork, 1986;
Stanisław Kopański, Wspomnienia wojenne 1939–1946, Londyn, 1961, Veritas;
Władysław Wielhorski, Wspomnienia z przeżyć niewoli sowieckiej, Londyn, 1965, 

Orbis;
Józef Garliński, Politycy i żołnierze, Londyn, 1968, Polska Fundacja Kulturalna;
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Gustaw Łowczowski, Polak jako żołnierz. Moje wspomnienia ze służby żołnierskiej 
1914–1948, Londyn, 1968, nakładem autora;

Witold W. Leitgeber, Dziennik z lat wojny 1939–1945. Od Cöetquidan do „Ruben-
sa”, Londyn, 1972;

Jan Nowak [Jeziorański], Kurier z Warszawy, Londyn, 1978, Orbis;
Wacław Korabiewicz, Gdzie słoń, a gdzie Polska?, Londyn 1980, Orbis;
Maria Krzysztoporska, Ze wspomnień tułaczych, Londyn, 1981, Veritas;
Bohdan Wroński, Wspomnienia płyną jak okręty, ilustracje Hanna Kutek, Londyn, 

1981, Odnowa;
Jerzy R. Krzyżanowski, Generał, Londyn, 1982, Odnowa;
Aleksander Bloom, Moja zimna wojna. Wspomnienia emigracyjne, Londyn, 1984;
Kazimierz Kaz-Ostaszewicz, Długie drogi Syberii, Londyn, 1984, Oficyna Poetów 

i Malarzy, wcześniej drukowane w odcinkach w kanadyjskim „Czasie”; wyd. II 
uzup. Londyn, 1986, Oficyna Poetów i Malarzy;

Jerzy Lerski „Jur”, Emisariusz „Jur”, Londyn, 1984;
Tymon Terlecki, szukanie równowagi, Londyn, 1985;
Stefan Jankowicz, Pieśń o pułku naszym, Londyn, 1986, Oficyna Poetów i Malarzy;
Lew Sapieha, Wojna z wysokości siodła, Londyn, 1986;
Wacław Sieroszewski, Polacy na Syberii, Londyn, 1986, nakładem Koła Żołnierzy 5. 

Dywizji Strzelców Polskich na Syberii;
Jerzy Stypułkowski, Droga do wojska, Londyn, 1986, Polska Fundacja Kulturalna;
Władysław Filip Łuczyński, Moje cztery kampanie. Wspomnienia z kampanii wrze-

śniowej, francuskiej, libijskiej i włoskiej, Londyn, 1988, Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów;

Jerzy W. Górski, Głodne stepy, Londyn, 1989, Polska Fundacja Kulturalna;
Stanisław Żurakowski, Listy z Kozielska, Londyn, 1989, Polska Fundacja Kultural-

na;
Edward Raczyński, Czas wielkich przemian, Paryż, 1990;
Tadeusz Walczak, Życie nie tylko własne, Londyn, 1996;
Józef Garliński, Świat mojej pamięci. Wspomnienia, t. 1–2, Warszawa, 1998.

Alfabet wspomnień Szymona Zaremby poprzez subiektywne widzenie rzeczy-
wistości jej bohatera uzupełnia obraz postrzegania świata przez polską emigrację 
XX i XXI wieku, a także pokazuje inną odsłonę naszej historii, wcześniej zakłamy-
waną przez władze komunistyczne PRL-u. Często przez pryzmat anegdoty widać 
wzajemne związki znanych postaci emigracyjnych ze świata polityki, sztuki, nauki, 
literatury, animatorów życia społeczno-kulturalnego, a także tych mniej znanych 
lub po prostu przyjaciół albo osób, z którymi Zaremba zetknął się podczas swego 
długiego życia. Pokazuje codzienne zmaganie i pracę w nowym kraju osiedlenia.
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Zaremba nie zapomina także o postaciach krajowych, które – według niego – 
wywarły znaczny wpływ na  kształtowanie świadomości w  Polsce po  1989 roku. 
Przykładowo: Władysław Bartoszewski, Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazo-
wiecki, Lech Wałęsa. Przywołuje miejsca, instytucje, rocznice, które są ważne dla 
polskiej diaspory w Zjednoczonym Królestwie – Osiedle w Penrhos w Walii, Polski 
Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Biblioteka Polska, Polski Uniwersytet na Obczyź-
nie, Antokol, kościół św. Andrzeja Boboli, redakcje i zespoły czasopism emigracyj-
nych, rozmaite wydawnictwa, fundacje, organizacje oraz stowarzyszenia, obchody 
i jubileusze celebrowane w Royal Albert Hall. Pamięć Zaremby nie jest sentymen-
talna. Niejednokrotnie ironicznie obnaża słabość tzw. polskiego Londynu, wzajem-
ne waśnie i spory. Nie szczędzi krytycznych słów duchowieństwu, a szczególnie oj-
com marianom, którzy zawłaszczyli Fawley Court.

Publikacja dzięki zamieszczonemu w niej indeksowi osób ułatwi poruszanie się 
czytelnikowi po współczesnym polskim Londynie. Na pewno zainteresuje badaczy 
życia i działalności polskiej diaspory na obczyźnie i to różnych dyscyplin nauko-
wych.

Niestety, Szymon Zaremba nie doczekał wydania tej książki drukiem, ponieważ 
zmarł 22 sierpnia 2015 roku w Londynie.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Katarzyna Franas

PO POLSKU NA WYSPACH. PORADNIK DLA RODZICÓW 

DZIECI DWUJĘZYCZNYCH. A GUIDE FOR PARENTS OF 

BILINGUAL CHILDREN, RED. KATARZYNA ZECHENTER, 

LONDYN, PUNO, 2015, 168 S., ISBN 978-0-95-68839-2-6

Pod koniec ubiegłego roku – dzięki pomocy finansowej Fundacji M. B. Grabow-
skiego – ukazała się bardzo potrzebna i inspirująca praca zbiorowa pod redak-

cją Katarzyny Zechenter, zatytułowana Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodzi-
ców dzieci dwujęzycznych. A Guide for Parents of Bilingual Children, która skupia się 
na jednym z najważniejszych problemów współczesnej polskiej migracji do Wiel-
kiej Brytanii, czyli na konieczności bycia osobą dwujęzyczną w obecnym świecie.

Poradnik jest efektem współpracy i zaangażowania kilku środowisk akademic-
kich w Wielkiej Brytanii: Wyższej Szkoły Studiów Slawistycznych (SSEES UCL), 
Polskiego Uniwersytetu na  Obczyźnie (PUNO), City University Cass Business 
School, a także nauczycieli i lektorów języka polskiego jako drugiego z Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej. Wszyscy autorzy tego poradnika są dwu- lub wielojęzyczni, a więc 
z  problemami i  korzyściami wielojęzyczności spotykają się nie tylko zawodowo, 
lecz także prywatnie.

Jak pisze Katarzyna Zechenter (SSEES UCL), celem Po polsku na Wyspach jest 
nowe spojrzenie na dwujęzyczność jako na proces wzbogacający osobowość, roz-
wijający inteligencję i pamięć, jako proces budujący tożsamość oraz wspomagający 
w określaniu własnej kultury jak i w dogłębnym zrozumieniu nowej kultury. Jednym 
słowem: dwujęzyczność to wielka szansa na przełamywanie barrier kulturowych jak 
i stworzenie tolerancyjnego i wykształconego społeczeństwa (s. 8). Zechenter zwraca 
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także uwagę, że migracja jest procesem historycznym, psychologicznym i lingwi-
stycznym, a  jej naturalnym efektem powinna być integracja poprzez dwujęzycz-
ność, co oznacza, że poprzednie podejścia do migracji (znane przede wszystkim 
z polskiej literatury) nie zdają w XXI wieku egzaminu. W szerokim ujęciu korzyści 
płynące z dwujęzyczności dają lepsze perspektywy na przyszłość oraz możliwość 
wyboru przez całe życie. Podzielić je można na emocjonalne, np. akulturacja, i in-
telektualne, np. lepsza pamięć czy też lepsza koncentracja.

W rozdziale drugim, zatytułowanym Mówić, nie mówić… Dwujęzyczność i ko-
rzyści, Edyta Nowosielska (PUNO, Polword) analizuje modele wychowania dziec-
ka w rodzinie dwujęzycznej. Autorka przedstawia problemy, z jakimi zmagają się 
rodzice i opiekunowie, oraz podaje praktyczne wskazówki, jak im zaradzić. No-
wosielska zwraca także uwagę na to, jak ważna jest konsekwencja w działaniu oraz 
pozytywne nastawienie rodziców przekonujących dziecko do używania języka pol-
skiego.

Halina Stochnioł (PUNO) podjęła z kolei istotną kwestię w rozdziale Rola ro-
dziców i  opiekunów w  wychowaniu w  warunkach współczesnej migracji. Autorka 
skupia się na etapach rozwoju dziecka dwujęzycznego, zwracając szczególną uwagę 
na czytanie i wspólne zabawy z dzieckiem, na przykład śpiewanie i rysowanie, jako 
na narzędzia niezbędne do prawidłowego rozwoju świadomości językowej i kultu-
rowej (s. 42) oraz wzmocnienia więzi emocjonalnej z dzieckiem. Takie wychowa-
nie owocuje tolerancją i przyniesie w przyszłości wymierne korzyści, na przykład 
możliwość podjęcia studiów związanych m.in. z Polską, np. dziennikarstwo, trans-
latyka, lingwistyka czy historia, by wymienić zaledwie kilka najpopularniejszych.

Niezwykle przydatny, zwłaszcza dla nowo przybyłych na Wyspy, jest rozdział pt. 
Edukacja za granicą – szkoły polskie i angielskie. Beata Howe (PUNO) skrupulat-
nie omawia obowiązujący system edukacji w Wielkiej Brytanii z uwzględnieniem 
podziału na  etapy i  odpowiednie do  nich egzaminy. Nadrzędnym celem eduka-
cji na Wyspach jest integracja dzieci w środowisku szkolnym poprzez naukę języ-
ka angielskiego, ale z poszanowaniem dla innych kultur i religii (s. 64). O ile szkoły 
angielskie z reguły nie prowadzą nauki innych języków ojczystych, jednak zapew-
niają wsparcie organizacjom do tego powołanym. Największą organizacją polonij-
ną zajmującą się polską oświatą jest Polska Macierz Szkolna, działająca na terenie 
Wielkiej Brytanii od 1953 roku. Howe omawia działania, sposób organizacji i tre-
ści programowe polskich szkół, które w dużej mierze odpowiedzialne są za przygo-
towanie uczniów do oficjalnych egzaminów z języka polskiego – tzw. egzaminów 
GCSE oraz matury na poziomie AS/A2.

W kolejnym rozdziale – Dwujęzyczność przez zabawę, czyli jak uczyć języka pol-
skiego poza polską szkołą – Katarzyna Zechenter skupia się na uczeniu języka przez 
rodziców w naturalny sposób, czyli poprzez zabawę i rozwijanie zainteresowań. 

Katarzyna Franas



283

Ta forma nauki wykorzystuje wrodzony potencjał dziecka do zabawy i pobudza cie-
kawość świata, a jednocześnie nie wymaga od rodziców specjalnych umiejętności, 
specjalistycznego wykształcenia ani nakładów. Zechenter prezentuje także wyczer-
pującą listę ciekawych, podzielonych na grupy wiekowe gier i zabaw językowych – 
rozwijających słownictwo, poszerzających wiedzę, rozwijających ciekawość oraz in-
teligencję dzieci – z którą powinien zapoznać się każdy rodzic. Jakkolwiek autorka 
podkreśla rolę szkół sobotnich w nauczaniu języka polskiego, słusznie przekonuje, 
że uczenie polskiej kultury i historii w sposób naturalny w domu poprzez rozmowy, 
zabawy i wspólne bycie razem jest niezbędne, aby dziecko kontynuowało naukę pol-
skiego, kiedy będzie starsze, a tym samym stało się prawdziwie dwujęzyczne i dwu-
kulturowe.

Kolejne dwa rozdziały napisane po  angielsku skierowane są przede wszyst-
kim, lecz nie wyłącznie do rodziców niemówiących po polsku. Anne White (SSE-
ES UCL) w  rozdziale pt. Supporting Bilinguality omawia, jak istotną rolę w  roz-
woju dwujęzyczności odgrywa rodzic niemówiący po polsku. To w dużej mierze 
od zaangażowania takiego niepolskojęzycznego rodzica zależy dwujęzyczny sukces 
dziecka. Autorka zachęca nieznającego języka rodzica do poznawania kultury i tra-
dycji, aby pomóc dziecku przeżywać dwujęzyczność i dwukulturowość.

PO POLSKU NA WYSPACH . PORADNIK…
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Z kolei Wayne Holland i ManMohan S. Sodhi (CASS Business School) w roz-
dziale siódmym – Biznes po  polsku, but in English. Business Studies and Foreign 
Languages przedstawiają wymierne korzyści biznesowe, jeśli ma się do dyspozycji 
więcej niż tylko swój język ojczysty. Dowodzą, że choć język angielski jest obecnie 
lingua franca w świecie biznesu, jednak nawiązywanie znajomości, możliwość wy-
jazdów zagranicznych i inwestowanie w rozwój osobisty poprzez uczenie się języ-
ków obcych przekładają się na szeroko pojęty sukces w biznesie.

Swoistego rodzaju spoiwem i potwierdzeniem słuszności poglądów autorów po-
radnika jest rozdział poświecony wypowiedziom osób, którym dwujęzyczność po-
mogła w życiu. Osobiste doświadczenia i przemyślenia zebrane w rozdziale Po co 
ten polski? Historie prawdziwe pokazują, jak bardzo nauka polskiego jako obcego 
czy podtrzymywanie języka ojczystego przyczynia się do rozwoju kariery zawodo-
wej, jak ma ogromny wpływ na prywatne życie i późniejsze wybory, jak podtrzy-
muje więzi emocjonalne, otwiera perspektywy na międzynarodowy biznes i współ-
pracę, a jednocześnie umożliwia dostęp do bogatej tradycji i kultury wielu krajów.

Poradnik prezentuje nowatorskie podejście do tak często poruszanego tematu 
dwujęzyczności w obecnym świecie. Autorzy przedstawili dwujęzyczność jako no-
woczesny model wychowawczy oparty na zabawie i tworzeniu głębokiej więzi emo-
cjonalnej z dzieckiem oraz prowadzący do poznania samego siebie. Jednocześnie 
Po polsku na Wyspach oferuje praktyczne wskazówki dotyczące sposobu i  formy 
nauki. Tezy stawiane przez autorów są zgodne z najnowszymi badaniami nauko-
wymi, jednak poradnik napisany jest językiem dla wszystkich.

Niesłychanie ważną i przydatną częścią tej publikacji jest obszerna i wyczerpu-
jąca baza praktycznych informacji, gdzie szukać pomocy, inspiracji czy materia-
łów do nauki języka polskiego. Do tej pory nie było pozycji na rynku oferującej 
tak bogate i przydatne zestawienie. Jednak przydałby się w poradniku rozdział dla 
rodziców dzieci borykających się z zaburzeniami w zakresie nauki czytania i pisa-
nia (dysleksja rozwojowa) oraz języka mówionego (Specific Language Impairment, 
SLI). Szczegółowe informacje, jak rozpoznać tego typu zaburzenia u dzieci i  jak 
wspierać je w nauce języka, powinny znaleźć się w następnej edycji książki.

Połączenie solidnej wiedzy i  przystępnego stylu tego poradnika oddaje rysu-
nek na okładce (autorem jest Zechenter), przedstawiający przyszłościową maszynę 
do nauki języka, która uświadamia, że dwujęzyczność to mechanizm złożony z licz-
nych, często drobnych i  niepozornych elementów, ale który odpowiednio wpra-
wiony w ruch działa sprawnie, przynosząc tylko korzyści. Nie dziwi zatem fakt, iż 
poradnik ten został przyjęty entuzjastycznie, a  liczne organizacje, włączając w to 
Ambasadę RP w Wielkiej Brytanii, umieściły jego wersję elektroniczną na swoich 
stronach internetowych do pobrania.
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SPRAWOZDANIE 
Z VI KONFERENCJI KWIETNIOWEJ PUNO

9 kwietnia 2016 roku w  siedzibie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 
(POSK) w Londynie odbyła się VI Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowa-

na pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie. 
Tegoroczna edycja poświęcona była „Wkładowi polskich artystów i pisarzy w kul-
turę brytyjską po  1945 roku” i  przyciągnęła liczne grono słuchaczy związanych 
ze środowiskiem kulturalnym i akademickim Wielkiej Brytanii. Swoją obecnością 
zaszczycili organizatorów znamienici goście:
 ■ JE ambasador – Witold Sobków;
 ■ kierownik Wydziału Konsularnego RP w Londynie – konsul Michał Mazurek;
 ■ zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą 
– poseł Leonard Krasulski;

 ■ poseł Piotr Pyzik z Komisji Spraw Zagranicznych;
 ■ rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – ks. prałat Stefan Wylężek;
 ■ ks. dr hab. Norbert Pikuła – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 ■ oraz kapelan PUNO – ks. dr Władysław Wyszowadzki.

Wystąpienia zaprezentowało 16 referentów, których wysłuchało około 80 słu-
chaczy. Każdy z uczestników otrzymał program konferencji, referentom rozdano 
również folder informacyjny zawierający abstrakty poszczególnych wystąpień oraz 
biogramy prelegentów.
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Tegoroczna odsłona konferencji została podzielona na cztery sesje, podczas któ-
rych zaprezentowano twórczość wybitnych artystów polskich działających na ob-
czyźnie, każda poświęcona artystom z innego pokolenia: od nieżyjących twórców, 
przez artystów starszego i średniego pokolenia, po współcześnie tworzących uta-
lentowanych młodych artystów. Podczas ostatniej sesji oddano głos samym twór-
com, reprezentującym także galerie, teatry, grupy artystyczne i literackie.

Konferencję rozpoczęła uroczystym powitaniem zaproszonych gości Jej Magni-
ficencja rektor PUNO, prof. dr hab. Halina Taborska. We wprowadzeniu przybliży-
ła zgromadzonym ogólny zarys i koncepcję konferencji oraz zwróciła uwagę na to, 
jak ważne jest pamiętanie i rozmawianie na forum publicznym o dokonaniach pol-
skich artystów na obczyźnie i ich wkładzie w kulturę brytyjską.

Pierwsza sesja, w której upamiętniono nieżyjących już twórców, rozpoczęła się 
wystąpieniem prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, wybitnego historyka i kry-
tyka sztuki, badacza polskiego życia artystycznego na emigracji w latach 1939–1989, 
członka międzynarodowych towarzystw naukowych i redakcji (m.in. International 
Association of Art Critics), laureata Srebrnego Medalu Prezydenta RP oraz Brązo-
wego Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria artis” za wybitne zasługi na rzecz pro-
mocji polskiej sztuki i kultury na emigracji. Prof. Sienkiewicz przedstawił referat 
pt. „Polscy artyści plastycy w Wielkiej Brytanii 1945–1989. Pracownie, grupy arty-
styczne i galerie. Stań badań”. Prześledził w nim rozwój polskiej powojennej sztuki 
imigracyjnej w epoce przemian ustrojowych oraz dokonał oceny 30-letnich badań 
historyków sztuki, prowadzonych po 1989 roku, mających na celu opracowanie do-
robku polskiej kultury powstałej w Wielkiej Brytanii. Ponadto omówił różne inicja-
tywy wydawnicze, dążące do kompleksowego omówienia dorobku artystycznego 
powojennych twórców, dla których Wielka Brytania stała się nową ojczyzną. Wy-
stąpienie prof. Sienkiewicza wprowadziło słuchaczy w temat konferencji, prezentu-
jąc kontekst historyczny i przedstawiając aktualny stań badań nad polskimi inicja-
tywami artystycznymi, podejmowanymi na obczyźnie.

Kolejną prelegentką była rektor PUNO Halina Taborska – historyk sztuki, ba-
daczka monumentów upamiętniających ofiary cywilne II wojny światowej, autorka 
licznych publikacji, cenionych w Polsce i na świecie, profesor wizytująca na czoło-
wych światowych uczelniach – której wystąpienie pt. „Witraże maryjne Aleksandra 
P. Kleckiego, »Our Lady Immaculate & St Philip Neri Catholic Church w Uckfield«” 
skupiło się na sztuce sakralnej. Pani rektor rozpoczęła referat od prześledzenia ży-
cia i  twórczości Aleksandra Pawła Kleckiego (1927–2014), uznanego w Wielkiej 
Brytanii rzeźbiarza, grafika, architekta, twórcy murali i witraży. To właśnie te ostat-
nie stały się głównym przedmiotem prezentacji. Prof. Taborska szczegółowo omó-
wiła kolorystykę i symbolikę barw oraz geometryzację postaci jako środek przeka-
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zu artystycznego – pokazanie dramatu Matki bolejącej nad śmiercią Syna (Bożego) 
oraz przedstawienie jej jako orędowniczki cierpiących ludzi. Słuchacze zostali za-
poznani z wyjątkowo silnym ładunkiem emocjonalnym witraży artysty. Ponadto 
Aleksander P. Klecki został zaprezentowany jako „rzeźbiarz pamięci narodowej”, 
który w swojej twórczości zawierał wątki martyrologiczne – katyńskie i syberyjskie.

Jako trzecia w tej sesji wystąpiła mgr Żaneta Steffek z Zakładu Badań nad Emi-
gracją PUNO, która odczytała referat prof. dr Alicji Moskalowej, znanego w śro-
dowiskach emigracyjnych historyka literatury, krytyka literackiego i tłumaczki, pt. 
„Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz) i jego wkład w literaturę angielską”. Referat prof. 
Moskalowej skupił się na biografii Pietrkiewicza i jego wkładzie w literaturę bry-
tyjską. Ponadto została omówiona działalność naukowa pisarza i  jego dokonania 
w zakresie opracowania antologii średniowiecznej poezji oraz biografii takich zna-
mienitych twórców polskiej kultury, jak Jan Potocki, Cyprian Kamil Norwid czy 
papież Jan Paweł II.

Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Ewy Lewandowskiej-Ta-
rasiuk pt. „Kulturowe pomosty – Bolesław Taborski, tłumacz i interpretator”. Pani 
profesor, specjalistka w dziedzinie kultury literackiej i kultury języka oraz Kierow-
nik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  Warszawie, a  także Zakładu Współczesnej 
Kultury Literackiej i  Artystycznej PUNO, jest autorką licznych publikacji wyda-
nych w Polsce i na świecie, audycji radiowych i  telewizyjnych. W swoim wystą-
pieniu skupiła się na przedstawieniu postaci wybitnego tłumacza tekstów polskich 
i angielskich, teatrologa, filologa, poety, eseisty i dziennikarza, jakim był Bolesław 
Taborski. Szczególna uwaga została poświęcona jego tłumaczeniom dramatów 
Karola Wojtyły, szekspirowskiej eseistyki Jana Kotta oraz teorii teatru „Laborato-
rium” Jerzego Grotowskiego. Bolesław Taborski został przedstawiony jako wybit-
ny tłumacz, który swoją twórczością przyczynił się do usytuowania polskiej kultu-
ry w przestrzeni europejskiej i światowej, a jednocześnie jako wirtuoz w dziedzinie 
tłumaczeń literackich i twórca pomostów międzykulturowych.

W sesji drugiej zostały ukazane sylwetki żyjących twórców starszego i średnie-
go pokolenia. Sesję rozpoczęła dr Dobrosława Platt, która omówiła „Artystyczne 
drogi Janiny Baranowskiej”. Pani doktor jest dyrektorem Biblioteki Polskiej POSK 
w Londynie, kuratorką wystaw, redaktorką i autorką artykułów dotyczących twór-
czości Jana Nowaka-Jeziorańskiego, dawniej kustosz, związany z Zakładem Naro-
dowym im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu dr Platt 
przybliżyła sylwetkę Janiny Baranowskiej, wybitnej artystki, której obrazy, ikony, 
majoliki, rzeźby ceramiczne, murale i witraże prezentowane były podczas wystaw 
na całym świecie, m.in. w Argentynie, Australii, Belgii, Francji, Niemczech, Polsce 
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i Wielkiej Brytanii. Charakterystyczny styl, bliski abstrakcji sama malarka nazywa-
ła reflections. Oprócz omówienia różnorodności form artystycznych i energii twór-
czej, jaką prezentowała artystka, autorka referatu skupiła się na burzliwych losach 
swojej bohaterki, która podzieliła los polskich zesłańców do Kazachstanu. Szczegó-
łowo zostały omówione trudy jej powrotu do Europy, powojenne kształcenie arty-
styczne w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem Dawida Bomberga oraz samodzielny 
rozwój artystyczny.

Jako druga głos zabrała Anna Błasiak, uznana poetka młodego pokolenia, za-
mieszkała w  Wielkiej Brytanii, tłumaczka prozy dziecięcej i  młodzieżowej oraz 
współczesnej poezji irlandzkiej. Pani Błasiak omówiła twórczość innego polskie-
go literata tworzącego na obczyźnie – Jana Krasnowolskiego. W referacie zwróciła 
uwagę na „autorską wersję minimalizmu” prezentowaną przez autora i przynależ-
ność jego opowiadań do tzw. lad lit – nurtu popularnego w latach 90. XX wieku, 
w którym głównym bohaterem jest młody mężczyzna i jego życiowe rozterki zwią-
zane z dojrzewaniem i szukaniem swego miejsca w świecie i we współczesnej rze-
czywistości kapitalistycznej. Krasnopolski, wnuk znanego polskiego pisarza Jana 
Józefa Szczepańskiego, w 2006 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii i od tego czasu 
jego twórczość skupia się na portretowaniu życia polskiego środowiska emigracyj-
nego, szczególnie młodego pokolenia. Autorka referatu zastanawiała się też nad 
faktem, dlaczego zaledwie jedno opowiadanie Krasnowolskiego zostało do tej pory 
przetłumaczone na język angielski pomimo idealnego wpisania się jego twórczości 
w obecne trendy wydawnicze na Wyspach.

Następnie powrócono do artystów średniego pokolenia. O Wojciechu Antonim 
Sobczyńskim opowiedziała mgr Ewa Sobczyk, doktorantka Katedry Historii Sztu-
ki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoim wystąpieniu 
przybliżyła sylwetkę Wojciecha A. Sobczyńskiego – znanego malarza, rzeźbiarza, 
krytyka sztuki i konserwatora, cenionego na Wyspach Brytyjskich. W referacie zo-
stała omówiona artystyczna wizja, fascynacje i wszechstronność artysty oraz jego 
inspiracje, został przedstawiony jako twórca łączący doświadczenia różnych kultur 
i pokoleń.

Następnie głos zabrał artysta – Andrzej M. Borkowski, który w niezwykle intere-
sujący sposób opowiedział „O twórczości własnej”. Krytyk sztuki, artysta wizualny, 
performer, założyciel grup teatralnych, od 1982 roku żyjący i tworzący w Londynie, 
przedstawił swoje artystyczne inspiracje i omówił wybrane dzieła. Na pokazie slaj-
dów zaprezentował rysunki i grafiki, na których koncentruje się jako artysta, czę-
sto wykorzystując motywy i inspiracje roślinne. Ponadto opowiedział o fascynacji 
fotografią i tradycyjnym malarstwem na szkle, jakimi posługuje się do wyrażania 
artystycznych wizji. Wystąpienie Andrzeja Borkowskiego spotkało się z bardzo en-
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tuzjastycznym przyjęciem, a jego niezwykła osobowość idealnie komponowała się 
z treścią zaprezentowanego wystąpienia.

Po omówionej serii wystąpień uczestnicy zaangażowali się w  niezwykle inte-
resującą dyskusję, podczas której zastanawiano się nad stanem polskiej kultury 
na  obczyźnie i  analizowano sposoby propagowania polskich twórców oraz waż-
ność podejmowania inicjatyw medialnych w tym celu.

Sesję trzecią otworzył Wojciech A. Sobczyński, którego twórczość przybliżyła 
w poprzedniej sesji mgr Ewa Sobczyńska. Artysta opowiedział o współczesnej pol-
skiej sztuce w Wielkiej Brytanii, której historię zilustrował za pomocą sekwencji 
przeźroczy, prezentujących najciekawsze dokonania powojennych twórców. Głów-
nym celem prezentacji była odpowiedź na pytanie: „Co artyści mówią w swoich 
pracach i jak rozumieć ich język?”. Aby to zrobić, prelegent skupił się na omówie-
niu twórczości wybranych twórców, autorów murali, instalacji świetlnych, rzeźb 
i obrazów, którzy w pewien sposób definiują trendy, jakie można zaobserwować 
we współczesnej polskiej sztuce na obczyźnie. Słuchaczy zabrał w fascynującą po-
dróż w poszukiwaniu „istoty piękna”.

Następnie Sylwia Krasoń przybliżyła zebranym działalność portalu i  czasopi-
sma „Contemporary Lynx”, które od 2013 roku stara się być „Na tropie polskich 
artystów w Wielkiej Brytanii”. Referentka to założycielka i inicjatorka projektu, re-
daktorka naczelna magazynu, angażująca się w inicjatywy artystyczne i starająca 
się pokazać czytelnikom najnowsze dokonania polskich młodych artystów na ob-
czyźnie. Co istotne, „Contemporary Lynx” jest magazynem wydawanym w języku 
angielskim, traktującym o polskich artystach tworzących poza granicami ojczyzny, 
nie tylko w Wielkiej Brytanii. Sylwia Krasoń skupiła się na przybliżeniu sylwetek 
dwóch artystek z różnych pokoleń: Goshki Macugi (ur. 1967) oraz Alicji Patanow-
skiej (ur. 1983), których instalacje można oglądać w światowych galeriach. Rozwa-
żania oparte były na różnicy pokoleniowej pomiędzy obiema artystkami i wpływie 
tej różnicy na ich artystyczne kreacje.

Kolejną prelegentką była Alicja Kaczmarek, animatorka wielu wydarzeń spo-
łeczno-kulturalnych, dyrektor Polish Expats Association, reprezentująca galerię 
sztuki współczesnej „Centrala”, działającą w  Birmingham. Przedstawiła projekt 
„Conversio” dr Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej, który w  ubiegłym roku można 
było podziwiać w „Centrali”. Projekt skupia się na historiach kobiet – imigrantek, 
które do Wielkiej Brytanii przyjechały głównie z Europy i krajów postkolonialnych. 
Zaprezentowane bohaterki pochodzą z różnych środowisk, kręgów kulturowych, 
mówią różnymi językami i są w różnym wieku. To, co je łączy, to status imigrantki 
oraz ciekawa historia życia, którą mają do opowiedzenia. W trakcie trwania insta-
lacji Małgorzata Dawidek-Gryglicka zrealizowała wideoanimacje, pokazała serie 
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grafik i zorganizowała cykl warsztatów. Prześledziła procesy adaptacji w kontek-
ście zmiany sytuacji życiowej, a kobiece ciało potraktowała jako nośnik informacji 
na temat przeszłości i życiowych doświadczeń. W projekcie dr Dawidek-Gryglic-
kiej ciało ludzkie jest medium pamięci historycznej, elementem kultury, narracją, 
nośnikiem fabuły. Ogół zebranych materiałów został wykorzystany do stworzenia 
wyjątkowej instalacji, która ciało przedstawia fragmentarycznie jako abstrakcyjny 
nośnik informacji, element artystycznej mozaiki. W projekcie tym autorka, cenio-
na na świecie artystka wizualna i krytyk sztuki, laureatka wielu nagród i stypen-
diów, zaprezentowała swoje artystyczne inspiracje i w wyjątkowy sposób pokazała 
związek człowieka ze sztuką i odczucia kobiet – imigrantek. Tym samym wyraźnie 
nawiązała do przenikania się kręgów kulturowych w Wielkiej Brytanii w środowi-
skach artystycznych i w artystycznych kreacjach.

Na zakończenie sesji prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk w referacie pt. 
„Prasa jako źródło do badań nad dokonaniami artystycznymi Polaków na obczyź-
nie” omówiła promocję polskich artystów we współczesnych mediach. Prelegentka 
pełni funkcję dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, jest autorką licznych artykułów i publikacji, człon-
kiem Zarządu Komisji Prasoznawczej PAN oraz redaktor naczelną „Zeszytów Na-
ukowych PUNO”. W swojej działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim 
prasą emigracyjną, szczególnie w Wielkiej Brytanii. W wystąpieniu konferencyj-
nym zwróciła uwagę obecnych na  rolę polskiej prasy wydawanej na  obczyźnie 
w badaniu stanu współczesnej polskiej kultury poza granicami kraju oraz śledze-
niu dokonań polskich artystów na obczyźnie. Za szczególnie istotne zostały uzna-
ne czasopisma pokolenia „niezłomnych”, takie jak m.in. „Wiadomości” londyńskie, 
„Orzeł Biały” czy wydawana w Paryżu „Kultura”. Czasopisma te regularnie zamiesz-
czały sprawozdania i recenzje wystaw czy wernisaży, odbywających się w najważ-
niejszych brytyjskich i francuskich galeriach, m.in. Gimmel & Fils Gallery, Guil-
dhall Gallery, Hannover Gallery, Jablonsky Gallery, POSK Gallery, Royal Academy 
of Art. Ponadto we wspomnianych czasopismach zamieszczano biografie i sylwet-
ki polskich artystów i grup oraz omawiano ich dokonania. Stąd, jak twierdzi pre-
legentka, publikacje te są źródłem rzetelnych opracowań, dokumentujących twór-
czość polskich artystów na obczyźnie i ich rola w badaniu stanu polskiej kultury 
na obczyźnie jest nie do przecenienia.

Podczas ostatniej sesji oddano głos artystom – animatorom życia kulturalnego 
w Londynie. Jako pierwsza została zaprezentowana galeria Studio Sienko Gallery, 
którą kieruje jej twórczyni, Olga Sienko. Studiowała pod okiem znanych twórców 
sztuk plastycznych, m.in. Stanleya Jonesa, Andrzeja Rudzińskiego, Ireny Snarskiej 
czy Przemysława Trzeciaka i wielokrotnie prezentowała swoje dzieła podczas wy-

Magdalena Wanda Zegarlińska



297

staw i wernisaży. Wystąpienie dotyczyło początków istnienia galerii i trudów, jakie 
jej twórcy napotykali w procesie rozwoju. Galeria powstała w 1993 roku w dzielni-
cy Borough w Londynie i zadebiutowała wystawą akwafort Konstantego Brandla. 
Przez wiele lat budowała sieć kontaktów i umacniała swoją pozycję na artystycznej 
mapie Londynu. Olga Sienko opowiedziała również o ciekawych inicjatywach arty-
stycznych podejmowanych przez galerię i ich recepcji wśród odwiedzających oraz 
uczestników: koncertów, wieczorów poetyckich, przedstawień, warsztatów, wy-
jazdów plenerowych. Słuchacze zostali zapoznani z etosem galerii, który zakłada 
umożliwienie zaprezentowania się artystom niekomercyjnym, których twórczość 
odzwierciedla ich energię twórczą i wyjątkowy ładunek emocjonalny. Co istotne, 
galeria nie ogranicza się do prezentacji polskich twórców, lecz daje taką możliwość 
każdemu interesującemu artyście. Dlatego jest miejscem spotkań ludzi z różnych 
kręgów cywilizacyjnych i umożliwia artystyczne przenikanie się kultur.

Następnie Elvira Olbrich, jedna z dyrektor londyńskiej Galerii POSK, zaprezen-
towała wystąpienie dotyczące działalności tejże Galerii, przygotowane przez Joan-
nę Ciechanowską, dyrektor Galerii POSK, znaną malarkę, pracującą też twórczo 
jako grafik i  ilustrator. Autorka, pełniąca również kierowniczą rolę w Zrzeszeniu 
Polskich Artystów Plastyków, uwzględniła najważniejsze inicjatywy kulturalne 
POSK Gallery, wystawy i wernisaże, cele i założenia działania galerii, jej między-
narodowe sukcesy oraz ciekawe projekty polskich artystów wystawiających swoje 
dzieła w POSK.

Niezwykle interesujące było wystąpienie reżyser Heleny Kaut-Howson, która 
w zajmujący sposób opowiedziała o pracy polskiego twórcy teatralnego na obczyź-
nie i wyzwaniach, jakim musiała w owej sytuacji sprostać. Pani reżyser, zamieszkała 
w Anglii od 1965 roku, ma na swoim koncie ponad 100 produkcji teatralnych i ope-
rowych, które były wystawiane w ważnych światowych placówkach, m.in. w Holan-
dii, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Polsce, USA i w Wielkiej Brytanii. Jest założycielką 
Sceny Polskiej w POSK, laureatką licznych nagród: Peter Brook Open Space Award, 
Liverpool Post and Echo Arts Award, TMA Regional Theatre, Polski Festiwal Pre-
mier i wielu innych. Jest doceniana za wzbogacenie teatru brytyjskiego o europej-
ski wymiar, łączenie różnych kultur i doświadczeń w artystycznej kreacji oraz wy-
jątkową intuicję reżyserską. Wystąpienie Heleny Kaut-Howson dotyczyło w dużej 
mierze recepcji prac polskiego reżysera za granicą i trudności, z jakimi przyszło się 
zmierzyć na drodze do bycia rozpoznaną jako twórca imigracyjny działający w ra-
mach teatru brytyjskiego.

Ostatnim prelegentem był Aleksy Wróbel, animator kultury, poeta (które-
go wiersze tłumaczono na wiele języków europejskich), autor piosenek i tłumacz, 
członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, który opowiedział o Grupie Ar-
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tystycznej KaMPe i jej artystycznym dorobku. Działająca od 2010 roku grupa po-
czątkowo zrzeszała głównie młodych poetów. Wraz z  poszerzeniem działalności 
artystycznej o  muzykę, fotografię i  malarstwo, pierwotne Koło Młodych Poetów 
przekształciło się w organizację działającą w obecnym kształcie. Od samego po-
czątku głównym celem grupy była pomoc młodym twórcom w zaprezentowaniu 
dokonań, dotarciu do szerszego kręgu odbiorców, doskonaleniu warsztatu i zapo-
znaniu się z  twórczością uznanych artystów imigracyjnych. W tym celu organi-
zowano liczne spotkania poetyckie, podczas których prezentowano dzieła m.in. 
Jerzego Pietrkiewicza. Z czasem spotkania te przekształciły się w widowiska po-
etycko-muzyczne, które zjednały KaMPe liczne grono sympatyków. Obecnie gru-
pa zajmuje się działalnością wydawniczą, organizacją cyklicznego Festiwalu Poezji 
Słowiańskiej oraz bierze udział w  międzynarodowych wydarzeniach poetyckich. 
Działania te mają na celu promowanie kultury polskiej i słowiańskiej oraz angażo-
wanie ich we współczesną kulturę brytyjską. Wystąpienie to bardzo dobrze podsu-
mowało pozostałe referaty i pozostawiło konkluzję, że polscy artyści na obczyźnie 
są grupą prężnie działającą i mającą bardzo wiele do zaoferowania.

Po dyskusji na temat wysłuchanych wystąpień i tematyki konferencji, zamknę-
ła ją oficjalnie pani rektor PUNO, dziękując przybyłym za obecność, wysłuchanie 
referatów i udział w dyskusji. Ponadto zapowiedziała, iż konferencja była pierwszą 
z serii kwietniowych spotkań poświęconych polskim twórcom działającym na ob-
czyźnie. Kolejne dwie edycje poświęcone zostaną muzyce oraz architekturze two-
rzonej przez kolejne pokolenia Polaków, działających w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu VI Konferencji Kwietniowej PUNO zebrani obejrzeli program 
artystyczny – fragmenty spektaklu „Sto pociech”, opartego na twórczości Wisławy 
Szymborskiej, w wykonaniu zespołu Sceny Polskiej UK z siedzibą w POSK.

Na pożegnanie referenci i zaproszeni goście udali się na kolację, podczas której 
kontynuowano rozpoczęte wcześniej dyskusje i zastanawiano się nad przyszłością 
polskiej kultury na obczyźnie oraz sposobami jej promowania na angielskiej ziemi.
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