Wybór referatów wygłoszonych podczas
Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Studencko-Doktoranckiej
Konferencji Naukowej

„Historyczna i ponowoczesna
tożsamość Słowian”,

zorganizowanej przez
Koło Naukowe Studentów
Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych
Uniwersytetu Łódzkiego

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW MIEDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH
STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH
Łódź 2011

Wybór referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Historyczna
i ponowoczesna tożsamość Słowian”,
zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja:

Tomasz Ciesielski
Joanna Zatorska
Adrian Skoczylas
Korekta:

Iwona Pawełczyk
Skład i łamanie:

Monika Szefer

Spis treści
Wstęp........................................................................................................................ 4
Tomasz Ciesielski Leksje progowe mitologii słowiańskiej.................. 6

Anna Michalska Gazociągi w krajach słowiańskich — łączą czy
dzielą?................................................................................................................... 23

Piotr Pajor Przejawy ducha narodowego? O kilku motywach z twórczości Jana Sas Zubrzyckiego....................................................................... 36

© Copyright for this edition KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW
MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW
HUMANISTYCZNYCH, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011

Agnieszka Potyrańska Motywy demonologiczne w wierszu Zinaidy
Gippius Мудрость.............................................................................................. 55

Michał Witold Pychowski „Kiedy polscy książęta Niemcom się wysługiwali”, czyli udział Piastów w krucjacie połabskiej 1147 r................70

ISBN 978–83–933853–0–0

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW MIEDZYWYDZIAŁOWYCH
INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH
Uniwersytet Łódzki
ul. Kaminskiego 27a
90–219 Łódz
mish.uni.lodz.pl

Adrian Skoczylas Słowianie głosują… czyli o „eurowyborach” w państwach słowiańskich w latach 2003–2009.............................................. 84

Justyna Tomczak Badania etnograficzne a motyw rusałki i topielca
w malarstwie polskim II poł. XIX wieku.................................................101

Joanna Zatorska Motywy słowiańskie w twórczości artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego..............................................113

Pragniemy z radością podkreślić, iż jakkolwiek konferencja Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian jest pierwszą zorganizo-

Wstęp
Niniejsza publikacja stanowi wybór referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej
Konferencji Naukowej Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu
Łódzkiego w rodzimym mieście dnia 27 maja 2011 r.
Podstawowym problemem, jaki pragnęliśmy poddać refleksji pod-

waną przez Koło Naukowe Studentów MISH UŁ, to zainteresowanie
zaproponowaną przez nas tematyką okazało się bardzo duże. Szczególnie cieszy nas fakt, iż perspektywy badawcze referentów okazały
się bardzo zróżnicowane. Mamy również nadzieję, że dokonany przez
nas wybór referatów zawartych w niniejszej publikacji przynajmniej
w pewnym stopniu to potwierdzi i udowodni, iż dialog współczesności
z tradycją okazał się nie tylko możliwy, ale także niezwykle żywy.
Pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność opiekunom merytorycznym konferencji: prof. dr hab. Joannie Ślósarskiej, prof. dr hab.
Markowi Dziekanowi oraz dr Indze Kuźmie, bez których wsparcia
i zaangażowania nigdy nie mogłoby dojść do ani jej zorganizowania,
ani ukazania się niniejszej publikacji. Dziękujemy także wszystkim studentom i pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego, którzy uczestniczyli
w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji.

czas konferencji, był fakt istnienia — bądź nie — specyficznej, sło-

Joanna Zatorska
Tomasz Ciesielski
Adrian Skoczylas

wiańskiej tożsamości i współistnienia ze sobą różnych jej realizacji.
Precyzując interesującą nas problematykę, mieliśmy świadomość, że
zadajemy pytanie o byt ze swej natury niejednorodny i efemeryczny,
czyniąc to ponadto z bagażem ponowoczesności — heterogenicznej
i niespójnej, a także żywych jeszcze konfliktów politycznych i społecznych. Próbując sprostać tym trudnościom, zaproponowaliśmy uczestnikom podjęcie ryzyka refleksji na wielu płaszczyznach: kulturoznawczej, politologicznej, antropologicznej, filologicznej, historycznej
i każdej innej, istniejącej na ich granicach. Naszym nadrzędnym celem
było, by dotknąć problemu w nowy, bardziej reprezentatywny sposób,
stymulując dialog między tymi perspektywami.
4
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w bardzo szczególny sposób porządkowały ludzkie doświadczenie,
leżąc zatem u podstaw konkretnego etnosu.

Tomasz Ciesielski

Leksje progowe
Mitologii
Słowiańskiej

Mówiąc o tożsamości1 jakiejś grupy etnicznej, choćby bardzo szeroko pojętej, ustalamy zestaw cech wspólnych, charakterystycznych,
których obecność w wybranej kulturze świadczy o przynależności
pewnych członków do danej grupy. Poza podobieństwami językowymi, bliskością geograficzną głównych siedlisk i wspólną historią, trudno dziś mówić o specyficznie słowiańskim etnosie. Z drugiej strony,
intuicyjnie zdajemy się wyczuwać pewną genetyczną, ale wciąż żywą
wspólnotę ze Słowakami, Serbami, Czechami, itd. Być może uzasadnieniem tego jest istnienie w naszej podświadomości śladów wspólnych wzorców mitologicznych. To one, jak postaram się uzasadnić,
Sam problem tożsamości, jej części składowych, granic, genezy, wymaga odrębnego opracowania. Uznanie mitologii za istotną część tożsamości etnicznej wydaje
się jednak uzasadnione.
1
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Przedstawiona hipoteza okazuje się problematyczna właśnie
w przypadku Słowian. Mitologia słowiańska to podwójna ofiara historii. Nie oszczędziły wierzeń naszych przodków niekończące się zmiany geopolityczne, nie oszczędza jej także współczesna historia pisana,
która wciąż operuje XIX-wiecznym paradygmatem naukowym: czego nie ma w źródłach, tego nie było w rzeczywistości. Reprezentuje
ją np. stanowisko Stanisława Urbańczyka, który stwierdza nawet, iż
nic nie przemawia za tym, aby u Słowian istniały mity, tj. opowieści
o bogach, o ich życiu, działalności, stosunkach pokrewieństwa2, czyli
krótko mówiąc — opisy całej kosmogonii. Problem wydaje się nie
tkwić w pojmowaniu mitologii, odpowiedzi na pytanie czym ona jest,
czy istniała, lecz opiera się na badaniu, jak funkcjonują w kulturze
struktury mitologiczne. Na pytanie to wciąż nie odnaleziono zadowalającej odpowiedzi. Wydaje się, że z pomocą mogą przyjść współczesne teorie antropologiczne i tekstologiczne, co spróbuję udowodnić
na przykładzie mitologii słowiańskiej i jej obrazie stworzonym przez
Czesława Białczyńskiego. Z wielu względów uważam go za najodpowiedniejszy dla określenia, jak w specyficznej perspektywie można badać i (re)konstruować mit, ściślej — mityczną narrację, łącząc
w jej opisie klasyczną teorię Arystotelesa z najnowszymi koncepcjami lingwistyki tekstu.
Świadomie zrezygnowałem z pojęcia „mitologia”, które poprzez
konotacje z innymi „logiami” (-logia w złożeniach: […] doktryna,
teoria, nauka3) próbuje się traktować nazbyt ściśle, umieszczając miS. Urbańczyk, Dawni Słowianie; wiara i kult, Wrocław 1991, s. 126.
W. Kopaliń.ski, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie XIX,
Warszawa 1989, hasło: logia
2
3
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tologię w synchronicznym porządku i próbując ukształtować z niej
statyczną strukturę, a tym samym ograniczając nasze możliwości po-

— gramatyką. Zawierałby w sobie również względnie zmienny leksykon, którego zasoby odpowiadałyby stanom wyobraźni zbiorowej

znawcze. Jej nazwa tymczasem pochodzi od słowa mýthos (gr. μῦθος),
którego pierwsze znaczenie to: słowo, mowa. W jego tłumaczeniu pojawiają się też takie pojęcia jak: misja, polecenie, rada, a także zamiar i
plan4. Mit należy zatem do mowy5 i jako plan — zamiar podjęcia działania — ma charakter performatywny. Podobnie rozumie go Arystoteles, ustanawiając mýthos w opozycji do logosu i określając go jako
strukturę narracyjną6. Wynikać mogą z tego dwa wnioski: po pierwsze, jako należący do porządku mowy mit nie jest stały, ma charakter
procesualny. Każda kolejna aktualizacja zmienia go, bo inne jest pole
konotacyjne, w jakim się pojawia. Może to być wytłumaczeniem dla
różnych wersji mitów wśród Słowian, których tekst, w pewnym sensie, ulega warunkom ewokacji. Po drugie, mit hipotetycznie nigdy nie
wygasa, dokonuje tylko asocjacji nowej struktury znaczącej pierwszego stopnia7, a więc zmienia słownik, którym się posługuje.
Rozwijając tę paralelę można przyrównać strukturę mitu do struktury języka i poczynionego przez de Saussure’a podziału na język (langue) i mowę (parole)8, gdzie język byłby statycznym aspektem mitu,
mogącą istnieć — w formie nieuświadomionych struktur myślowych9

danej społeczności. Natomiast parole byłoby nie tylko aktualizacją
mitu w wypowiedzi, opowiedzeniem historii, lecz przede wszystkim
reprezentacją aspektu performatywnego, którego paradygmatyczną
realizacją są głównie obrzędy i rytuały10. W nich to właśnie mit realnie wkracza w rzeczywistość — „dzieje się” i dopiero wówczas może
spełniać, właściwą sobie, funkcję porządkowania świata11 i sukcesywnego przeprowadzania jednostki przez kolejne, ściśle określone stany,
z którego to przechodzenia zbudowane jest jej istnienie12. Należy pamiętać przy tym, że chodzi nie tylko o szczególne rytuały związane
z wierzeniami, ale także rytuały codzienności.
Takie założenie może prowadzić do wniosku, iż to właśnie schematy sytuacji progowych lub, jak określa je Arnold van Gennep, liminalnych13, są głównym czynnikiem strukturalnym mitycznej narracji.
Tło — leksykon mitu — nie ma takiego znaczenia, służy jedynie wy-

Słownik grecko-polski, red. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1962, hasło:
μῦθος.
5
C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum Krzysztof Pomian, Warszawa
2000, s. 187.
6
Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda, Słowinia TynieckaMakowska, Kraków 2006, hasło: mit.
7
R. Barthes, Mitologie, tłum. Ada Dziadek, Warszawa 2000, s. 245–246.
8
Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. Agata Sadza, Kraków 2005,
s. 101.
9
C. Lévi-Strauss, op. cit.

Richard Schechner stwierdza, że „rytuały to zbiorowe wspomnienia zapisane
w ziałaniach”. R. Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski,
Wrocław 2006, s. 69. Natomiast Roy A. Rappaport definiuje rytuał jako „performans niezmiennych sekwencji sformalizowanych działań i wypowiedzi”. R.A.
Rappaport, Ecology, Meaning and Religion, Richmond 1979, s. 175–178, cyt. za
Richard Schechner, op. cit., s. 70.
11
Mit jako interpretacja świata. Słownik rodzajów i gatunków…, hasło: mit.
12
A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tłum. Beata Biały, Warszawa 2006, s. 30.
13
Van Gennep jako pierwszy zaobserwował, że właściwie każdy rytuał ma strukturę
obrzędu przejścia, która dzieli się na trzy fazy: preliminalną — separację, liminalną
— fazę marginalizacji, w której podmiot rytuału zostaje przygotowany do przyjęcia
nowej pozycji w strukturze społecznej poprzez oczyszczenie z wszystkich atrybutów jakie przysługiwały mu w poprzedniej, oraz postliminalną — fazę agregacji,
w której uczestnik rytuału zostaje ponownie włączony do społeczeństwa. Ibidem,
s. 186.

8

9
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pełnieniu odpowiedniej struktury i umożliwia jej aktualizację. Egzemplifikacją tej hipotezy może być budowa Mitów greckich Roberta Gravesa14, na którym to dziele wzorował się, jak sam przyznaje, Czesław
Białczyński pisząc Mitologię słowiańską15. Graves prezentuje mit
w formie narracji, którą dalej uzupełnia odpowiednim opisem, zawierającym jednocześnie potencjał utworzenia nowej opowieści. Nie podważa to samej wartości mitu, bo forma narracyjna, tworząca czytelny
scenariusz przekroczenia sfery liminalnej — narracyjny odpowiednik
rzeczywistego obrzędu przejścia, jest tutaj nadrzędną strukturą.
Można dokonać w tym miejscu pierwszego podsumowania. Każdy czytelnik mitycznej narracji jest jednocześnie jej twórcą, „użytkownikiem tekstu”16. Nie jest ona nigdy całością, funkcjonuje zawsze
w „wiecznej teraźniejszości”, bo w innym przypadku traci swoją moc
performatywną17. Jest zawsze „w trakcie pisania”, gdyż musi nadążać za wieczną „grą świata”. Zbudowana jest z „mnogości początków,
otwartych sieci, nieskończoności języków”, które historycy uparcie
chcą złączyć w jedno. Wreszcie, jest „afirmacją mnogości znaczeń”,
z których każde jest równie prawdziwe. Wszystkie owe określenia pochodzą z opisu „tekstu pisalnego” lub też rozgwieżdżonego według
koncepcji Rolanda Barthes’a18, bo za taki, przynajmniej częściowo,
można uznać każdą mitologię.
R. Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Gdynia 1992.
Cz. Białczyński, Mitologia słowiańska. Księga tura, Kraków 2000, s. 9.
16
Następuje to poprzez wyjaśniony wcześniej związek mitu i mowy.
17
W przypadku mitu „wieczna teraźniejszość” oznaczać może aktualizację czasu
mitycznego poprzez zapisaną w scenariuszu obrzędu przejścia fazę preliminalną.
Zawiera ona zawsze ryt zmieniający charakter czasu lub konstruujący rzeczywistość
14
15

Pomysł Barthes’a oddawałby zatem mnogość wersji mitu; nomadyczny ruch czytelnika/pisarza w tekście rozgwieżdżonym mitologii to wybieranie z mitycznej narracji potrzebnych mu leksji, zarazem arbitralne wydzielanie fragmentów tekstu oraz ich interpretacja.
Opowieść ulega w ten sposób, podobnie jak „sponiewierane” przez
Barthes’a opowiadania Balzaka19, silnej dekompozycji, ale zarazem
ponownej semiozie. Ta pozorna destrukcja staje się uzasadniona po
dostrzeżeniu, że interpretacja tekstu rozgwieżdżonego jest działaniem
par excellence liminoidalnym, a więc odpowiadającym także za re-semiozę, będącym przestrzenią kreacji nowych rozwiązań, które kosztem
wyparcia starych, zapewniają społeczeństwu rozwój20, a zatem efektywne funkcjonowanie w zmieniających się warunkach. Wprowadzenie terminologii stworzonej przez Victora Turnera byłoby tu bardziej
problematyczne, ponieważ bez rozwinięcia problemu progowości,
opisanego przez tego badacza, przede wszystkim o koncepcję dramatu społecznego21, liminalność byłaby słabo dostrzegalna w niektórych
leksjach mitologii, a, jak stwierdziłem wcześniej, to one wydają się
być konstytutywnymi elementami struktury mitycznej narracji.
Wracając do mitologii słowiańskiej, warto zauważyć, że w przeciwieństwie do, np. greckiego odpowiednika, nie doczekała się ona
tylu tekstów klasycznych, a więc zamkniętych. Jej leksje, w postaci
licznych, fragmentarycznych podań zachowanych w kronikach i wierzeniach ludowych, są często sprzeczne, a ich znaczenie trudne do
Ibidem, s. 370.
V.W. Turner, op. cit., s. 43.
21
Spośród czterech faz dramatu społecznego to trzecia (faza przywracania ładu)
19
20

„pozaczasową”. V.W. Turner, Od rytuału do teatru, Warszawa 2005, s. 36.
18
R. Barthes, S/Z, tłum. Michał P. Markowski, Maria Gołębiewska [w:] Teorie literatury XX wieku: antologia, red. Anna Burzyńska, Paweł Markowski, Kraków 2006.

jest liminalna, w niej tworzona jest interpretacja wydarzeń odpowiadających za powstanie kryzysu w celu przywrócenia poczucia sensu i porządku wśród uczestników
dramatu. Ibidem, s. 123.
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odtworzenia, a tym bardziej ustanowienia powiązań między historią

postać Św. Mikołaja29 czy elementy kultu związanego z Wielkanocą30.

a współczesnością. Mamy więc do czynienia z ową wielością sieci,

W porządku strukturalno-antropologicznym taki kształt mitologii, jaki

które grają ze sobą w taki sposób, by żadna z nich nie mogła kon-

próbujemy teraz odtworzyć, był tylko momentem na diachronicznej

trolować pozostałych , a przynajmniej nie w sposób kategoryczny.

osi kolejnych konotacji. Pojawienie się nowego leksykonu, kolejne

Konsekwentnie, mitologia słowiańska nie jest też całością, nie można

prze-pisywanie tekstu (kultury), doprowadziło do zamazania się tam-

w tym przypadku odwoływać się do finalnej całości lub ostatecznej

tych śladów.

22

struktury23, gdyż taka po prostu nie istnieje. Rekonstrukcja opiera się

Czesław Białczyński, jak i inni autorzy, odtwarzając dzisiaj mito-

zatem głównie na konotacjach (komparatystyczno-etnograficznych,

logię słowiańską w Księdze tura (Kraków 2000) i leksykonie Stwo-

etymologicznych i innych).

rze i zdusze, czyli starosłowiańskie boginki i demony (Kraków 1993),

Dyskusyjne jest natomiast, czy — jako tekst częściowo pisalny —

dokonał jej współczesnego zamknięcia w tekście czytelnym — ogra-

jest mitologia „wieczną teraźniejszością”24? Czy jest żywa? I tę hipote-

niczonym, co nie dokonało się wcześniej. Oczywiście, rekonstrukcja

zę daje się obronić poprzez uprawomocnienie sądu, że mit funkcjonuje

mitów w większości nie spowodowała naszego powrotu do tamtej

w mowie. W porządku historyczno-entograficznym mitologia słowiań-

struktury31, gdyż rozpadł się w niej związek signifiant z signifié, któ-

ska zachowała się zatem w języku potocznym, bezpośrednio — w związ-

re przeniesiono w nowe formy, noszące jednak ślad swoich dawnych

kach frazeologicznych i pośrednio — w etymologii słów . Przykładem

postaci. Dawne formy natomiast noszą ślad wcześniej przypisanych

może być powiedzenie „Idź do pieruna!”, które nawiązuje do jednego

im znaczeń.

25

z głównych bóstw słowiańskich — Peruna26, a jednocześnie imię to, na

Interesujące staje się w tym miejscu ustrukturyzowanie poszcze-

drodze desakralizacji, stało się etymologiczną podstawą nazwy „pio-

gólnych leksji słowiańskiej mitologii przez Białczyńskiego, które

run”. Ciekawe są także liczne asymilacje wierzeń słowiańskich, jakich

w porównaniu z innymi tekstami, zwykle odtwarzającymi jedynie tło

dokonało chrześcijaństwo, np. Zielone Świątki27, Niedziela Zaduszna28,

mitu, pokazuje, z jednej strony, rozgwieżdżoność tekstu mitycznego,

Całkowita niezależność leksji zarezerwowana jest dla tekstu w pełni „pisalnego”.
R. Barthes, S/Z… , s. 362.
23
Ibidem, s. 366.
24
Ibidem, s. 361.
25
Słowiańską etymologię słów zaprezentował Aleksander Brückner w swoim Słowniku etymologicznym (Wiedza Powszechna, Warszawa 2000).
22

A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003, s. 44–50.
Ibidem, s. 145–149
28
Ibidem, s. 113, 134, 208.
26
27

12

a z drugiej, dzięki formie narracyjnej pozwala uwypuklić znaczenie
struktur rytualno-dramatycznych dla jego istnienia.
Ibidem, s. 53–59
Ibidem, s. 210.
31
W Europie Wschodniej istnieje kilka stowarzyszeń o charakterze sekt lub wyznań
29
30

neopogańskich, które poza szerzeniem kultu podejmują także działania w celu naukowej odbudowy wierzeń słowiańskich. W Polsce jest to grupa Rodzimowierców:
http://www.rodzimowiercy.pl/
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Wyznaczanie leksji jest działaniem arbitralnym, ja wybrałem za-

Barz wrócił wówczas do Jaskoni żądając oddania żony. Weles zgodził

tem legendę O Czarnowoju Barzu i Białoszy-Belinie32, który to wy-

się pod warunkiem wykonania dla niego pewnej pracy, podczas której

bór względnie obiektywnie uzasadnia jej analityczny potencjał. Prze-

nie może wypowiedzieć słowa, w przeciwnym razie spadnie na niego

strzeń leksji zawiera się w mitycznym czasie odbudowy daru bogów

i żonę straszna klątwa.

— Świętego Dzbana Zerywanów (pierwszego ludzkiego plemienia),

Kończąc na tym etapie całość opowieści, już można dokonać

który został wcześniej zniszczony, a zapewniał ludowi przychylność

wstępnej interpretacji. Sama postać Barza niesie ze sobą wiele inte-

bogów. Aby nadać nowemu artefaktowi odpowiednią jakość, należało

resujących jakości: jako syn człowieka i boginki jest postacią limi-

sprowadzić glinę z Czarnego Źlebu — najdzikszego zakątku Koliby

nalną — mediatorem, co pozwala mu wędrować między przestrze-

(pierwszej siedziby ludzi)33. Tam znajdowała się Góra Skon, a w niej

nią sacrum i profanum37. Liminalność jest często przyrównywana do

jaskinia będąca zejściem do Podziemia. Jedynym, któremu udało się

śmierci, do pobytu na odludziu, ciemności, wreszcie powrotu do łona

tam wejść i powrócić był Barz. Gdy zszedł do Jaskoni (Jamy Skonu),

matki38, takie same jakości przyjmuje więc wyobrażenie zaświatów.

spotkał tam koźlogłowego olbrzyma, a ten go pojmał, twierdząc, że

Zejście w Głąb ziemi jest także reprezentacją geografii mitycznej,

rabuje skarby jego brata. Potwór chciał zabić Wytędza34 — bohatera,

gdzie Pan Podziemia mieszka w Nawiach, głębokim rowie okalają-

ów podjął jednak walkę z bogiem (bo był to Weles — Pan Zaświa-

cym boski świat. Topografia obrazuje też drogę, jaką pokonuje dusza

tów, Władca Weli35 oraz Pan Żywota i Śmierci36). Zmagali się długo,
aż obaj padli zmęczeni. Wtedy Koźlogłowy rzekł, że wypuści Barza,
bo jego waleczność świadczy o boskim pochodzeniu. Pozwolił mu
ponadto brać tyle czarnej gliny, ile mu potrzeba, pod warunkiem, że
trzeciego roku od tej chwili odda w zamian to, co będzie miał najdroższego. Jakiś czas później Barz poślubił Belinę i razem chcieli, aby za
ich panowania, bo Wytędz został w międzyczasie władcą, odbudowa
dzbana została zakończona. Trzeciej wiosny Belina zasłabła i zmarła.
Zawarty w pracy opis leksji jest z konieczności odarty z wielu jakości, jakie znajdują się w oryginalnej narracji. Cz. Białczyński, op.cit., s. 306.
33
Ibidem, s. 294.
34
Ibidem, s. 18 (przypis nr 5).
35
Wela jest zarazem mieszkaniem bogów i miejscem gdzie trafiają dusze zmarłych.
Ibidem, s. 132–154.
36
Ibidem, s. 86.
32
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w drodze do Zaświatu — po dostaniu się do Nawi musi wspiąć się na
górę, by przez nią przejść do miejsca sądzenia — Komory Polela, skąd
wiedzie Dziewięcioro Drzwi w Dziewięć Nawskich (podziemnych)
Dróg. Umiejscowienie wejścia do Jaskoni na szczycie góry wskazuje także na ambiwalencję siły sacrum, poprzez połączenie znaczeń
„góry” i „dołu”.
Postać Welesa jest również osadzona w szerokim kontekście mitologicznym. Chociaż, wg Białczyńskiego, spośród zwierząt włada on
tylko wilkami, to jego Koźlogłowa postać nawiązuje do epizodu poByty liminalne są z często obdarzone nadnaturalnymi, mistycznymi mocami,
są także, jako postaci symbolizujące wartości moralne społeczności niejako pretendowane do podejmowania działań przeciwko zagrażającej grupie sile. V.W. Turner,
37

Liminalność i communitas, tłum. Ewa Dżurak [w:] Badanie kultury. Elementy teorii
antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004, s. 250–252.
38
Ibidem, s. 241.
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rwania przez Pana Podziemia całej niebiańskiej zwierzyny. Narrator

Sam autor Mitologii słowiańskiej, wzorem Gravesa, również podaje

przywołuje tym samym konotację wewnątrz tekstową, wskazując na

czytelnikowi częstokroć różne wersje tego samego mitu. W przy-

agresywną, pożądliwą stronę bóstwa.

padku Welesa różnice dotyczą np. rytów związanych ze śmiercią,

Weles jest jednym z lepiej poświadczonych w źródłach bóstw.
Pozwala to już na kilku wybranych cechach postaci zaobserwować,

jej przyczynami, późniejszą wędrówką duszy czy funkcją psychopomposa41.

jakich wyborów dokonał Białczyński tworząc swoją mitologię. Wy-

Wielość różnic między koncepcjami zawartymi w pracach etno-

starczy tutaj porównanie z koncepcją Aleksandra Gieysztora39 i An-

grafów a literacką koncepcją zawartą w Księdze tura wynika właśnie

drzeja Szyjewskiego . W Mitologii słowiańskiej Weles jest niepo-

z jej narracyjnego charakteru. Można powiedzieć, że Białczyński

dzielnie niechętnym Zerywanom Panem Zaświatów, zaś władanie

rekonstruuje mitologię zgodnie z założeniami Poetyki Arystotelesa,

bydłem było tylko krótkim epizodem w jego życiu. Ten mitologem

który za podstawowy element budulcowy narracji uważał mýthos ro-

jest natomiast wyeksponowany przez Szyjewskiego, który widzi

zumiane jako czynnik organizujący cały świat przedstawiony42. Aby

w Welesie boga zmarłych (także psychopomposa, którym u Biał-

utrzymać spójność rekonstruowanego mitu względem budującej go

czyńskiego jest potomek bóstwa), ale przede wszystkim boga opie-

akcji, autor musiał poddać jej prymatowi éthos, a więc cechy własne

kującego się bydłem i rolnictwem, a więc sprzyjającego ludziom.

agonistów, jak i, trzymając się terminologii Stagiryty: diánoie (spo-

Dla Gieysztora jest on natomiast bogiem związanym ze sferą suwe-

sób myślenia postaci) i ópsis (widowisko), rozumiane jako znaczące

40

renności władzy w aspekcie prawnym — jako karzący, np. za krzywoprzysięstwo, jak i religią, poprzez związek z magią i działaniami
profetycznymi. Różnią się także opinie badaczy, co do miejsca Welesa w słowiańskim panteonie. Mitoznawcy widzą w nim jednego
z boskich antagonistów, przeciwnika Peruna. Mitologia słowiańska
również zawiera ten wątek, jednak to Białoboga i Czarnogłów są parą
reprezentującą najważniejsze kosmiczne przeciwieństwa — światło/
ciemność, dobro/zło, wysoko/nisko, męskość/żeńskość. Ponadto,
Szyjewski utożsamia Welesa z Wołosem, Gieysztor dołącza jeszcze
Trzygłowa, podczas gdy dla Białczyńskiego są to odrębne bóstwa.
39

A. Gieysztor, Mitologia Słowian, opr. na podst. rękopisu Aneta Pieniądz, Warsza-

wa 2006, s. 137–155.
40
A. Szyjewski, op. cit., s. 44–50.
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tło wydarzeń mitycznych.
Analiza pokazuje, że niemal każda leksja mitologiczna jest oparta o agonistyczny schemat rytuału przejścia lub dramatu społecznego. Mit kosmogoniczny Białczyński również buduje w ten sposób.
Rozpoczyna go pierwszy konflikt (Wojna o Bułę/Bytę43) dwóch protagonistów — Białobogi i Czarnogłowa, który prowadzi do kryzysu, a w fazie przywracania ładu owocuje nową budową świata. Po
41

Cz. Białczyński: op. cit., 161–163; 271–272; Stworze i zdusze, czyli starosłowiań-

skie boginki i demony, Kraków 1993, s. 239–254.
42
H. Podbielski, Wstęp [w:] Arystoteles, Poetyka, Wrocław 1983, s. LXXXIX.
Buła/Byta była pierwszą materią o którą kłótnia doprowadziła do jej rozerwania,
w wyniku którego powstała Ziemia, Wela i Niebiosy, jednocześnie ustalił się nowy
ład w stosunkach między bóstwami. Cz. Białczyński, op. cit., s. 47–65.
43
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nim następują kolejne konflikty — Wojna o Krąg44 i Wojna o Taje45,
skutkujące kolejnymi przekształceniami świata. Interesujące jest, że
w przypadku wielu leksji moglibyśmy także zrekonstruować schemat
rytu ofiarniczego powodowanego mimetycznym pożądaniem, tak jak
go widzi René Girard. Szersze wyjaśnienie tej hipotezy wymagałoby
jednak odrębnej analizy46.
Księga tura, co prawda, nie zawiera wielu mitologemów zbudowanych na schemacie indywidualnego rytuału przejścia, jednak jest ona
zaledwie pierwszą częścią planowanego czterotomowego Wielkiego
Tajemnika47. Zgodnie z zapowiedziami, to w Księdze ruty znajdować
się mają historie mitycznych bohaterów, gdzie zapewne widoczniejsze
będą struktury liminalne.
Pozornie nieczytelna może być także struktura rytuału przejścia
w wybranej przeze mnie leksji, wynika to prawdopodobnie z faktu nakładania się na nią kilku sekwencji liminalnych; rytuału inicjacyjnego
(dojrzałościowego), intronizacyjnego oraz przejścia do świata zmarłych. Dziwić to może jedynie wtedy, gdy nie dostrzeżemy, że wie-

rzenia Prasłowian cechowała nie mniejsza złożoność niż późniejsze,
oparte na religiach monoteistycznych, teologie.
Bardziej oczywiste przykłady przynosi leksykon Białczyńskiego
Stworze i zdusze, który pozostaje na poziomie demonologicznym,
a zatem z założenia jest bliższy człowiekowi, wskazując na codzienne
zachowania rytualne, gdzie strefa liminalna jest jasno określona. Paradoksalnie, tym bardziej widoczne stają się liczne różnice występujące
w langue mitu różnych interpretatorów. Posłużę się tutaj przykładem
mitycznego zapisu rytualizacji narodzin, który jak w niemal każdej
kulturze pnia protoindoeuropejskiego związany jest z pojawieniem się
przy łóżeczku nowonarodzonego trzech zwiastunek jego przyszłych
losów. Białczyński przedstawia to w ten sposób:

Wojna o Krąg rozegrała się po powstaniu wszystkich bóstw, walczyły one o miejsca w Kręgu wokół Ognia Ogni, które związane były z zakresem posiadanej władzy.
Ibidem., s. 229–261.
45
Wojna opisana w niewydanych dotychczas kolejnych księgach Mitologii
słowiańskiej.
46
Schemat rytuału ofiarniczego mógłby również stać się narzędziem metodologicznym badania mitologii, należy jednak zauważyć, że kryzys ofiarniczy praktycznie
zawsze oznacza pierwszą fazę dramatu społecznego. Swoją koncepcję przedstawia René Girard w wielu publikacjach, za kanoniczne można uznać tomy: Sacrum
i przemoc (tłum. Maria i Jacek, Plecińscy, Brama — Wyd. Włóczęgów i Uczonych,
Poznań 1994) oraz Kozioł ofiarny (tłum. Mirosława Goszczyńska, Wyd. Łódzkie,
Łódź 1987).
47
Cz. Białczyński, op. cit., s. 9.

Wierg człowieka zależny jest od wielu czynników: pająka wyplatającego nić49, materiału, z jakiego wykonany jest wierg50, ostatecznie
tego, jakie są przychodzące do kołyski boginki i jaki mają humor51 —
właściwie każda jakość ma tutaj znaczenie. Tym samym Białczyński
już wewnątrz jednego tekstu prezentuje różne wersje mitu, z czego
w każdej podstawowa struktura rytuału jest w zasadzie niezmienna.
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44

W chwili owej do kołyski noworodka przychodzą Stworze, by wetknąć mu pod poduszkę „byt” naznaczony przez Mokoszów [bogów
przeznaczenia] na całe życie. (…) Wierg [los] może mieć wygląd
deszczułki z wypisanymi tajemnymi znakami (…), które nakreślają
nie tylko całą życiową drogę, ale i moment śmierci człowieka, jego
choroby i wszystkie inne ważne wydarzenia, jakie go spotkają.48

Cz. Białczyński, Stworze i zdusze…, s. 157.
Ibidem, s. 157
50
Może być to kora drzewa, gałązki zebrine z różnych drzew (co też ma wpływ na
jakość życia) lub słoma. Ibidem, s. 157.
51
Ibidem, s. 157–160.
48
49

Szyjewski wprowadza do mitu gest naznaczenia czoła noworodka
znamieniem, a także inaczej przedstawia ontologię bóstw przynoszących wierg52. Natomiast Gieysztor, przywołując zresztą podobne źródła, dochodzi do jeszcze innych wniosków, co do pochodzenia owych
boginek i ich związków z boskim panteonem53. Niepotrzebne jest
uszczegóławianie wspomnianych różnic, by zobaczyć nieskończoną
ilość wersji mitów związanych z momentem narodzin, szczególnie
jeśli do analizy włączymy także inne mitologie europejskie. Można
wówczas dostrzec potencjał, jaki dają współczesne koncepcje lingwistyki tekstu nie tylko w badaniach mitoznawczych, ale także kulturowych, a przez nie również politologicznych i historycznych.
Zauważając, że struktura mitologii oparta jest na sekwencyjnym
układzie kolejnych struktur liminalnych, możemy konceptualizacje owych struktur uznać za narzędzie metodologiczne, pozwalające na podstawie szczątkowych informacji rekonstruować mitologem
w oparciu właśnie o schemat agonistyczny. W szerszej perspektywie
schemat ten54 może być wykorzystywany jako struktura działająca niczym pryzmat dla poznania świata. Głęboko osadzona w ludzkim doświadczeniu, może być podstawą nie tylko dla badań historycznych,
ale ustalania znaczenia współczesnych wzorców kulturowych wśród
Słowian czy tłumaczenia układu kultury politycznej i społecznej.

52

A. Szyjewski, op. cit., s. 191–194.

A. Gieysztor, op. cit., s. 230.
Turner postuluje utworzenie dla tych celów symbologii komparatywnej. V.W. Turner, op. cit., s. 28.
53
54
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Anna Michalska

Gazociągi w krajach
słowiańskich
— łączą czy dzielą?

Kluczowe dla gospodarki europejskiej zasoby gazu ziemnego
i ropy naftowej rozlokowane są w następujący sposób: Rosja jest ich
głównym producentem, a inne państwa słowiańskie, nie tylko stanowią ważnych odbiorców, ale i przez ich terytorium przebiega tranzyt
tych surowców do Unii Europejskiej. Przez wiele lat Rosjanie dostarczali do krajów byłego bloku wschodniego surowce po cenach znacznie niższych od rynkowych. Narodowe wyzwalanie się ze strefy rosyjskich wpływów, wiąże się jednakże z końcem niskich cen — Rosjanie
nie widzą powodów, by dalej pomagać krajom często niesprzyjającym
im politycznie.
Od początku współpracy energetycznej jeszcze ze Związkiem
Radzieckim, krajom Europy Zachodniej zawsze towarzyszył strach
23

o możliwość przerwania dostaw gazu. Przez długi okres, były to jednak obawy nieuzasadnione. Gazprom zawsze chętnie powoływał się
na pamięć zimnej wojny, kiedy nawet mimo bardzo napiętych stosunków z krajami Zachodu, nigdy nie zdecydowano się na ten krok.
Sytuacja zmieniła się dopiero z powodu konfliktu z Ukrainą.
Obecnie gaz z Rosji do Europy Zachodniej dociera głównie trzema
trasami:
1) System magistrali gazowych na Ukrainie, biegnących dalej na
Słowację, a potem rozgałęziający się na Węgry i Austrię oraz Czechy
i Niemcy
2) Gazociąg jamalski — (trasa Jamał — Europa Zachodnia) biegnący z Syberii Zachodniej przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec
3) Trzeci szlak prowadzący przez Ukrainę, Rumunię i Bułgarię na
Bałkany i do Turcji, przepustowością zbliżony do gazociągu jamalskiego. W celu odciążenia tej trasy i zmniejszenia zależności od krajów tranzytowych, Gazprom wspólnie z włoską firmą ENI zbudował
gazociąg Błękitny Potok, który przebiega pod Morzem Czarnym i łączy bezpośrednio południową Rosję z Turcją1.
Jak niebezpieczne może być uzależnienie od rosyjskiego gazu, Unia
Europejska najlepiej przekonała się jednak podczas dwóch kryzysów
gazowych na Ukrainie, na przełomie 2005 i 2006 roku oraz 2008 i 2009
roku, kiedy spór między Rosją i Ukrainą doprowadził do odcięcia na
kilka dni dostaw gazu do niektórych krajów Unii Europejskiej. Ukraina bowiem przez dłuższy okres czasu znajdowała się w permanentnym
konflikcie z Rosją w sprawie gazu. Tymczasem właśnie przez jej tereny
płynie 80% gazu przesyłanego do Unii Europejskiej2.

Przez wiele lat Ukraina, jako rosyjski sojusznik, kupowała gaz po
cenach znacznie niższych od rynkowych. Od czasu Pomarańczowej
Rewolucji w 2004 roku Rosja nie widzi jednak powodu, dlaczego dalej miałaby wspierać kraj, skłaniający się politycznie w stronę Zachodu, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych3.
Pierwszy kryzys mający miejsce w styczniu 2006 roku spowodowany był sporem o cenę gazu, jaka miałaby być płacona przez Kijów (Rosja chciała by Ukraina przeszła na ceny rynkowe zamiast, jak
dotychczasowych, wysoce preferencyjnych) oraz o wysokość opłat
tranzytowych. Skutkiem tego były znaczne niedobory gazu w wielu
państwach UE, czego przyczyną mógł być zmniejszony przesył tego
surowca lub też podkradanie przez Ukrainę gazu przeznaczonego dla
europejskich konsumentów4.
Drugi kryzys nastąpił na przełomie 2008 i 2009 roku. Kiedy 1 września wciąż nie podpisano umów na 2009 rok, Rosja odcięła dostawy
gazu na Ukrainę. Następnie, 7 października surowiec ten przestał być
dostarczany przez Ukrainę do Europy Południowej. Sytuacja wielu
krajów regionu stała się przez to bardzo trudna. Odcięto dostawy gazu
do: Chorwacji, Grecji, Turcji, Bułgarii i Macedonii (w szczególnie
niebezpieczny położeniu znalazła się Bułgaria). Znacznie ograniczono także dostawy do Austrii, Węgier i Rumunii. Interwencje Unii
Europejskiej okazały się bezskuteczne5. Kryzys skończył się w nocy
z 17 na 18 stycznia podpisaniem porozumienia przez premierów obu
państw zamieszanych w konflikt: J. Tymoszenko i W. Putina. Postanowiono, że Rosja i Ukraina przechodzą na ceny rynkowe z 20%

K. Kurek, Rosyjski gaz dla Europy, http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=234 [dostęp: 10.07.2011 r.].
2
Świat według Gazpromu (film) reż. Alexandre Doulgorowski, Francja 2007.

4

1
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M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa
2010.
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upustem w roku 2009, zostaną również zachowane stawki za opłaty
tranzytowe z roku ubiegłego, natomiast w 2010 roku nastąpi przejście
na stawki rynkowe6.
Problem polega jednak na tym, że spór rosyjsko-ukraiński wykracza znacząco poza kwestie ekonomiczne i obejmuje próby przejęcia kontroli nad ukraińskim systemem przesyłowym, ale również,
w szerszym kontekście, dotyka kwestii stricte polityczne i całokształtu stosunków rosyjsko-ukraińskich7. Konflikt ten można rozpatrywać
również w kategoriach wychodzenia Ukrainy ze strefy powiązań gospodarczych i politycznych z Rosją (podobny proces w krajach bałtyckich przebiegł dość szybko i bezboleśnie, a ceny szybko się ustabilizowały). Rzeczywiste intencje poszczególnych aktorów pozostają
jednak w dużym stopniu niejasne, a obraz sytuacji zaciemnia bardzo
skomplikowana struktura dostaw gazu.
Przez wiele lat, Rosja dotowała także surowce energetyczne dla
Białorusi. Teraz zaczyna się to zmieniać, chociaż ceny za jakie Białoruś kupuje gaz, nadal należą do stosunkowo niskich. W chwili obecnej, kiedy Rosja domaga się również od tego kraju podwyżki cen surowców i zbliżenia ich do rynkowych, białoruska gospodarka stoi już
na krawędzi załamania gospodarczego, a rublowi białoruskiemu grozi
utrata wymienialności. W 2007 roku Białoruś płaciła niespełna 50 dolarów za 1000m3 gazu, dzisiaj ta kwota wynosi około 250 dolarów8.
Rosja w takiej sytuacji szuka sposobów, aby ominąć kraje tranzytowe i sprzedawać gaz bezpośrednio do państw Europy Zachodniej.
Nord Stream, czyli Gazociąg Północny, jest bez wątpienia jedną z naj6

Ibidem.

M. Kaczmarski, op.cit.
8
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bialorus-od-dzis-placi-za-rosyjski-gaz-pelna-cene1606340.html [dostęp: 10.07.2011 r.].
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bardziej kontrowersyjnych inwestycji Gazpromu. Kiedy powstanie,
połączy Rosję z Niemcami, bezpośrednio po dnie Morza Bałtyckiego
— od rosyjskiego Wyborga do Greifswaldu na północy Niemiec9. Co
ciekawe, Gazociąg Północny w obwodzie leningradzkim przebiegać będzie niemal dokładnie w tym samym miejscu, gdzie w latach 1942–44
biegła tzw. „droga życia”10. Tamtędy, dostarczano do miasta żywność ze
wschodu, kiedy w czasie niemieckiej blokady zapanował głód. Teraz,
niemal wzdłuż tej legendarnej trasy, do Niemiec popłynie gaz11.
Długość Gazociągu Północnego wyniesie ponad 1200 kilometrów12. Jeśli powstanie, umożliwi przesyłanie do 55 miliardów metrów
sześciennych gazu rocznie13. Jest to ilość wystarczająca, by spełnić zapotrzebowanie 26 milionów gospodarstw indywidualnych14. W konsorcjum Nord Stream Ag. 51% udziałów ma Gazprom, po 15,5% niemieckie firmy E.ON Ruhrgas i BASF, natomiast holenderska spółka
Gasunie i francuska Gaz de France mają po 9%15.
Dla Gazpromu (i Rosji) Gazociąg Północny oznacza wiele korzyści, mimo wysokich kosztów budowy. Pozwala on bowiem na ominięcie takich krajów tranzytowych jak Ukraina czy Białoruś. W przeszłości, konflikty Rosji z tymi krajami powodowały zakłócenia w dostawie
gazu. Przeciwko Gazociągowi Północnemu protestują jednak niektóre
państwa Unii Europejskiej, przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie. Obawiają się one, że gazociąg, omijający ich terytorium, pozwoli
M. Kaczmarski, op.cit.
W. Paniuszkin, M. Zygar, Gazprom — rosyjska broń, tłum. K. Romanowska, Warszawa 2008.
11
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Rosji szantażować je politycznie i gospodarczo. W razie problemów
Rosja będzie mogła odciąć gaz jednemu z tych krajów, nie przerywając tym samym dostaw do Europy Zachodniej. Kraje te mogłyby także
utracić dochody z tranzytu gazu przez ich terytorium.
South Stream, czyli Gazociąg Południowy, to warte około 5,5 mld
dolarów odgałęzienie Blue Stream. Ma powstać do 2015 roku i przebiegać po dnie Morza Czarnego16. Połączy on wybrzeża Rosji z Grecją
i Bułgarią. Jego planowana przepustowość to 63 mld m3. Pierwsze
odgałęzienie Gazociągu Południowego będzie dostarczać gaz przez
Serbię i Słowenię na Węgry oraz do Austrii, a drugie przez Grecję do
Włoch17. Gazprom i włoski koncern energetyczny ENI 23 lipca 2007
roku podpisały porozumienie co do budowy South Stream18. W chwili
obecnej, szacuje się, że koszt budowy Gazociągu South Stream wyniesie od 15,5 do 24 mld euro.
Również ta budowa niesie niewątpliwie dla Rosji wiele korzyści.
Jego wybudowanie pozwoliłoby na ograniczenie możliwości importowania gazu na europejskie rynki z innych źródeł niż rosyjskie. W gazociąg South Stream bardzo zaangażowały się również Niemcy. Jurgen
Hambrecht, szef niemieckiego koncernu BASF, podpisał w Moskwie
porozumienie o inwestycji South Stream. Gazprom zachowa swoje
50% udziałów, a BASF dostanie 50% z puli włoskiego koncernu ENI.
Kolejne 10% procent akcji z puli ENI trafi w ręce francuskiego EDF.
Gazprom pokłada nadzieję w niemieckim rządzie, że ten przełamie
europejskie opory wobec tej inwestycji. W chwili obecnej, realizacja
gazociągu South Stream jest o wiele bardziej posunięta do przodu niż
realizacja konkurencyjnego Gazociągu Nabucco. 15 maja 2009 roku

Rosja podpisała umowy z najważniejszymi państwami uczestniczącymi w tym projekcie: Włochami, Serbią, Bułgarią i Grecją19.
W celu uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji, Polska rozważała różne możliwości alternatywnych wobec forsowanych przez
Rosję, tras dostaw surowców. Jednym z najważniejszych projektów
jest Gazociąg Nabucco. Ma on pozwolić na sprowadzenie do Europy
30 mld metrów sześciennych gazu z Iraku, Iranu, Azerbejdżanu, oraz
z rejonu Azji Środkowej20. Planowana trasa jego przebiegu prowadzi
przez terytorium Bałkanów i Turcji z pominięciem Rosji21. Skutki powstania tego gazociągu byłyby bardzo istotne, zarówno dla Gazpromu,
jak i dla UE, mimo że transportowana byłaby nim jedynie niewielka
część gazu przesyłanego do Europy. Przede wszystkim, w znaczący
sposób wzmocniłaby się pozycja przetargowa europejskich firm w negocjacjach z Gazpromem. Fakt powstania gazociągu Nabucco byłby
bardzo istotny również dla Kazachstanu i Turkmenistanu, pozwoliłby
im na uniezależnienie się od powstałej w czasach ZSRR infrastruktury przesyłowej, która umożliwia Rosji dyktowanie tym krajom ceny
i wielkości ich eksportu22.
Budowa gazociągu Nabucco jest związana jednak z wieloma trudnościami, które sprawiają, że jego powstanie wydaje się być na chwilę
obecną mało prawdopodobne. Przede wszystkim, nikłe zainteresowanie projektem wykazuje Turcja. W ostatnim czasie oddaliła się ona
bardzo od USA i Unii Europejskiej oraz coraz bardziej dryfuje w stronę

http://south-stream.info/index.php?id=2&L=1 [dostęp: 10.07.2011 r.]
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Rosji — wybudowała razem z nią gazociąg Blue Stream, biegnący z Rosji do Turcji przez Morze Czarne. Jego możliwości przesyłowe są dzisiaj
wykorzystywane jedynie w jednej trzeciej. Można się więc spodziewać,
że Turcja będzie raczej dążyć do spożytkowania w pełni istniejących już
gazociągów niż do budowy nowych23. Ponadto, wszystkie potencjalne
źródła gazu dla gazociągu Nabucco są dość trudno dostępne. Kontakty
z teherańskim reżimem są bardzo trudne, zważywszy na prowadzone
przez niego prace nad bronią atomową oraz antyzachodni kierunek jego
polityki. Gazprom łatwo zablokował jedyną próbę przesyłu irańskiego
gazu przez Armenię, inwestując tylko 2 mld dolarów w tamtejszą rafinerię i elektrownię24. Niestabilna sytuacja w Iraku zaś sprawia, że wizja
tego kraju jako poważnego eksportera gazu pozostaje obecnie w sferze
teorii. Ostatnim wyjściem jest trasa wiodąca przez Morze Kaspijskie
i import gazu ze źródeł w Kazachstanie i Turkmenistanie, jednak przekonanie do inwestycji dyktatur sprawujących tam władzę, może także
nie być proste. Ponadto, Morze Kaspijskie uznawane jest przez Rosjan
za jezioro, co sprawia, że w świetle prawa międzynarodowego, wszystkie kraje leżące u jego wybrzeży mają prawo wetowania prób gospodarczego wykorzystania dna przez sąsiadów25. Transport gazu tą drogą
utrudnia także niestabilna sytuacja w Gruzji, która trwa od czasu wojny
z Rosją w 2008 roku.
Sytuacja na polskim rynku energetycznym jest w Europie szczególna, gdyż mimo iż Polska uzależniona jest od rosyjskiego gazu w 60%,
polska gospodarka jedynie w niewielkim stopniu opiera się na gazie.
Ponadto, większość gazu dostarczanego do polskich gospodarstw
domowych pochodzi ze źródeł krajowych. Problem uzależnienia od

rosyjskiego gazu jest więc przede wszystkim problemem polskiego
przemysłu.
Zgodnie z długoterminowym kontraktem handlowym, zawartym
w dniu 25 września 1996 r. między PGNIG i Gazpromem, który obowiązywać miał do dnia 31 grudnia 2022 roku, dostawy gazu powinny
być realizowane w następujących wielkościach:
— 8 mld m3 gazu rocznie w latach 2010/2014
— 9 mld m3 gazu rocznie w latach 2015–202226
W 2006 roku uznano jednak, że są to ilości niewystarczające. 17
listopada 2006 r. PGNiG zawarło umowę z RosUkrEnergo AG (które w 50% należało do Gazpromu), obowiązującą do 1 stycznia 2010
roku, na podstawie której spółka ta realizowała dodatkowe dostawy
gazu do Polski w ilości około 5 mld m3 w latach 2007–200827. Porozumienie z RosUkrEnergo AG zostało zerwane w wyniku kryzysu
gazowego 1 stycznia 2009 roku. Od tego czasu Polska nie otrzymuje
gazu od tej firmy. Utraciła ona zasoby gazu dla eksportu na rynki zagraniczne i została wyeliminowana z pośrednictwa w handlu gazem
środkowoazjatyckim. 18 stycznia 2009 roku podpisano porozumienie
między Gazpromem i Naftogazem Ukraina28.
W związku z niemożnością uzyskania zakontraktowanego gazu od
RosUkrEnergo ani pozyskania go z alternatywnych źródeł, PGNiG
podjęło rozmowy bezpośrednio z Gazpromem. Zaproponowano, aby
Gazprom przejął zobowiązania RosUkrEnergo. 29 października 2010
r. wicepremierzy Waldemar Pawlak oraz Igor Sieczin podpisali Protokół o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu
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gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu dla Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r. oraz Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów
dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
25 sierpnia 1993 roku, podpisanego 12 lutego 2003 roku29. Te dwa protokoły, nazywanie potocznie w mediach „umową gazową”, stały się
w ostatnim czasie przedmiotem licznych kontrowersji.
Umowa ta będzie obowiązywała do 2022 roku. Na jej mocy ustanowiono wysokości dostaw gazu ziemnego do Polski, czyli odpowiednio: 9,7 mld m3 w 2010 r., 10,5 mld m3 w 2011 r. i 11 mld m3
w latach 2012–2022 przez punkty zbiorcze Kondratki, Drozdowicze,
Wysokoje i Tietierowka. Po tym okresie wysokości dostaw gazu będą
negocjowane na nowo30. W umowie nie zawarto, jak chciała tego strona polska, zapewnienia o dalszym tranzycie rosyjskiego gazu przez
terytorium Polski po 2020 roku. Znalazła się tam jedynie informacja,
że strony będą dążyły do podpisania w możliwie krótkim terminie nowego kontraktu na przesył gazu ziemnego przez terytorium RzeczyProtokół z 29.10.2010 r. o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i dostawach rosyjskiego gazu dla Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r.
oraz Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu dodatkowego do Porozumienia
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypo29

spolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
25 sierpnia 1993 roku, podpisanego 12 lutego 2003 r.
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pospolitej Polskiej w latach 2020–2045 w wysokości około 28 mln m3
rocznie. Istnieje jednak możliwość, iż w związku z budową Gazociągu
Nord Stream, Gazprom będzie dążył do ograniczenia tranzytu gazu
przez terytorium Polski po tym czasie. Dodatkowo, zgodnie z umową,
Gazprom Export i PGNiG mają rozpocząć proces realizacji przedsięwzięć w zakresie zmiany struktury swego udziału w EuRoPol Gaz
S.A. w taki sposób, aby obydwie firmy posiadały po 50% akcji. Także
zarządzanie tą spółką ma się odbywać na zasadzie parytetów. Obie
strony wyraziły wolę podpisania kontraktu umożliwiającego utrzymanie tranzytu błękitnego paliwa przez terytorium Polski do 2045 roku.
Dopuszczalny będzie także reeksport gazu importowanego z Rosji.
Operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego została, na
mocy umowy z EuRoPol Gazem, spółka Gaz-System31.
Polska intensywnie poszukiwała innych możliwych tras dostaw surowców. Proponowała ona projekt Gazociągu Amber — zmodyfikowaną
wersję drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego, która biegłaby przez państwa bałtyckie. Inną z opcji była, wysunięta przez rząd PIS w 2005 r.,
propozycja budowy tzw. Gazociągu Sarmackiego. Miałby on biec wzdłuż
doliny rzeki Kury, którą przebiega granica między Europą i Azją, przez
Gruzję, wybrzeże Morza Czarnego, Krym i Ukrainę do Polski w okolicach Przemyśla32. Jest to już dzisiaj projekt martwy, po wyborach nowy
rząd PO-PSL nie był zainteresowany jego kontynuacją. Nie spotkał się
on również z większym zainteresowaniem ze strony Ukrainy.
Rynek ropy naftowej jest o wiele bardziej elastyczny niż rynek
gazu, gdyż nie występuje tu tak ścisła zależność geograficzna między producentami i odbiorcami. W znacznej mierze sytuację na nim
determinuje jednak fakt, iż na terytorium Rosji nie znajduje się żadna
31
32
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rafineria. Kiedy istniał Związek Radziecki, nie miało większego znaczenia to, czy rafinerie znajdują się w granicach Rosji, czy innych Republik Radzieckich. Kiedy kolejne republiki wybijały się na niepodległość, kontakt z peryferyjnymi rafineriami został zerwany. Z tego
powodu Rosja inwestuje ogromne pieniądze, próbując przejmować
udziały w rafineriach na terenie innych krajów.
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13. Michałowski W., Sarmacki Gazociąg, „Rurociągi” nr 3/40/2005.

Piotr Pajor

Przejawy ducha
narodowego?
O kilku motywach
z twórczości Jana
Sas Zubrzyckiego

przyszło Zubrzyckiemu żyć, a przedziwne wywody o naturze ducha
narodowego, prasłowiańskim pierwiastku inspirującym przez stulecia
rozwój sztuki całej Europy czy wiele lat spóźnione polemiki z doktryną
tzw. stylu wiślano-bałtyckiego w konfrontacji z dzisiejszym zdrowym
rozsądkiem rzeczywiście mogą budzić uśmiech politowania — nie powinno to jednak przekładać się na postawę badaczy. A już na pewno,
na lekceważenie nie zasługuje praktyczna twórczość architektoniczna
Zubrzyckiego, choćby przez swoje niebywałe bogactwo ilościowe —
wedle projektów tego architekta wzniesiono 81 kościołów2, do dzisiaj
pozostających charakterystycznym elementem pejzażu galicyjskich
wsi i miasteczek, a także wiele budowli świeckich.
Tymczasem, postać Jana Sasa Zubrzyckiego nie budzi szczególnego zainteresowania uczonych. Jego prace teoretyczne zostały co prawda dość szeroko i błyskotliwie przebadane przez Wojciecha Bałusa3,
ale rozprawa ta nie ukazała się nigdy drukiem. Krótkie i raczej ogólnikowe omówienia jego tekstów znalazły się w pracach poświęconych
próbom kreacji polskiego stylu narodowego — np. dwóch artykułach
Andrzeja Olszewskiego4, w których jednak nad rzetelną analizą dominuje tendencja do wartościowania, a przede wszystkim w książce
Krzysztofa Stefańskiego5.
G. Zań-Ograbek, Architektura sakralna Jana Sasa-Zubrzyckiego w Krakowie-Podgórzu, [w:] Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa, red. J. M. Małecki, Kraków
2000., s. 130.
3
W. Bałus, op.cit.
4
A.K. Olszewski, Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przełomu XIX i XX wieku, „Sztuka i krytyka”, VII, 1656, nr 3–4, s. 347–356;
idem, Poszukiwanie stylu narodowego w architekturze polskiej ostatniego stulecia,
2

Postać Jana Sas Zubrzyckiego (1860–1935) jest dziś, jeśli nie zapomniana, to co najmniej zepchnięta na margines badań nad sztuką
polską przełomu XIX i XX wieku. Trudno taki stan rzeczy zrozumieć.
Teoria architektury tego autora (która z czasem przerodziła się w fantasmagoryczną historiozofię) była już w momencie powstania anachronizmem, przynależnym raczej czasom Hegla1 niż epoce, w której
Por.: W. Bałus, Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium z pogranicza historii
sztuki i historii idej, Kraków 1992 [maszynopis w bibliotece IHS UJ].

„Architektura”, 1977, nr 3–4, s. 55–75.
5
K. Stefański, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego,
Łódź 2000.
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1

Jeszcze skromniejszy jest stan badań nad architekturą Zubrzyckiego — mimo dużej spójności formalnej i skupienia na stosunkowo niewielkim obszarze (niemal wszystkie jego kościoły zbudowano między
Krakowem a Lwowem), nie doczekała się ona osobnego, zbiorczego
omówienia, zaś jeśli chodzi o monografie pojedynczych budowli, wymienić można jedynie artykuł Genowefy Zań-Ograbek, poświęcony
dwóm kościołom Zubrzyckiego na krakowskim Podgórzu6. Pozostają
więc opracowania o charakterze przekrojowym, jakkolwiek nieliczne
i zazwyczaj poświęcające Zubrzyckiemu niewiele miejsca7. Dodatkowo, bardzo długo autorzy, którzy już zdecydowali się wspomnieć o Sas
Zubrzyckim, robili to w sposób budzący poważne wątpliwości metodologiczne, nacechowany podejściem wartościującym — i tak Adam
Miłobędzki wprost nazywał architekturę Zubrzyckiego „groteskową”
i „szopkową”8, a ten ostatni epitet podchwycił Andrzej Olszewski,
zestawiając zdjęcia może najważniejszej realizacji Zubrzyckiego, kościoła św. Józefa na Podgórzu, z tradycyjną krakowską szopką bożonarodzeniową9.
Częściową rehabilitację twórczości galicyjskiego architekta przyniosły dwie ostatnie dekady — w pracach Wojciecha Bałusa10, Genowefy Zań-Ograbek11, a wreszcie Krzysztofa Stefańskiego, niektóre z kościołów Zubrzyckiego zostały omówione nieco szerzej (choć
G. Zań-Ograbek, op. cit.
Np. Piotr Krakowski, Architektura neogotycka w Krakowie, „Folia Historiae Artium”, XX, 1984.
8
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963, s. 239.
9
A.K. Olszewski, op.cit., s. 60.
10
W. Bałus, Teoria...; W. Bałus, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu, [w:]
6
7

W. Bałus, Ewa Mikołajska, ks. Jacek Urban, Iwona Wolańska, Sztuka sakralna Kakowa w wieku XIX, część I, Kraków 2004, s. 89–141.
11
G. Zań-Ograbek, op. cit.
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wciąż ogólnikowo) i bez kpiącej maniery znanej ze wcześniejszych
opracowań. Jedynie podejście tego ostatniego badacza wydaje się nieco niespójne — w książce poświęconej próbom kreacji polskiego stylu
narodowego nie tylko omawia on prace teoretyczne Zubrzyckiego, ale
też kilka jego kościołów, określając przy tym podgórski kościół św.
Józefa jako „jedną z najciekawszych kreacji polskiego historyzmu”12,
jednak w swoich podręcznikach architektury XIX wieku wzmiankuje
twórczość tego architekta bardzo zdawkowo, ograniczając się nieomal
tylko do odnotowania jego istnienia13.
Chyba najczęściej podnoszonym przez wymienionych autorów
problemem była kwestia przełożenia radykalnej teorii architektury
Zubrzyckiego na jego praktykę projektową. Bałus i Stefański inaczej
ocenili stopień nasycenia poszczególnych budowli elementami tworzącymi narodowy styl polski. Ten pierwszy cechy narodowe sklasyfikował tylko za jeden z licznych składników indywidualnego stylu
architekta, wpisującego się w ogóle ramy późnego historyzmu, z którego Zubrzycki czerpał wiele14, Stefański zaś przynajmniej kościół św.
Józefa na Podgórzu uznał za pełną realizację stylu nadwiślańskiego15.
Najczęściej analizowanym kościołem Zubrzyckiego jest niewątpliwie podgórska fara św. Józefa, wzniesiona w latach 1905–1909. Jest
to dzieło najbardziej spektakularne i chyba najpełniej (przynajmniej
jeśli chodzi o dojrzały okres twórczości) nasycone elementami narodowymi, a także najlepiej przebadane (choć, jak już wiemy, w tym
przypadku wcale nie oznacza to „przebadane dokładnie”). Kościół ten
12
13

K. Stefański, op.cit., s. 68–69.
Idem, Architektura historyzmu na ziemiach polskich, Łódź 2005, s. 101–102; idem,

Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005.
14
W. Bałus, Teoria..., s. 125–126.
15
K. Stefański, Polska architektura sakralna..., s. 69.
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pozostanie również główną osią rozważań zawartych w dalszej części

nawowymi i połączone dodatkowymi arkadami, dublującymi arkady

tej pracy. Dla lepszego zilustrowania stosowanych przez tego twórcę

międzynawowe17.

metod komponowania i przetwarzania form historycznych, będę się

Zubrzycki, w różnego rodzaju tekstach teoretycznych, niejedno-

odwoływał także do kilku innych kościołów: debiutanckiej realizacji

krotnie uznawał ową konstrukcję za najważniejszą cechę krakowskie-

Zubrzyckiego w Szczurowej (1887–1893), wznoszonej równocześnie

go gotyku, a także głosił potrzebę stosowania jej w czasach współ-

ze świątynią parafialną drugiego kościoła w Podgórzu, należącego

czesnych. W swojej praktyce projektowej robił to zresztą nad wy-

do redemptorystów; kościoła misjonarzy w Tarnowie (1904–1906)

raz konsekwentnie, i to począwszy od swojego pierwszego kościoła,

oraz kościoła św. Andrzeja w Ciężkowicach (1901–1903) . Wszyst-

wzniesionej na przełomie lat 80–90 XIX wieku, parafialnej świątyni

kie wymienione budowle, poza świątynią w Szczurowej, pochodzą

w Szczurowej. Z konsekwencją tą wiąże się jednak pewien problem:

z pierwszej dekady XX wieku, chyba najciekawszego okresu w twór-

o ile w kościołach stylistyki neogotyckiej, zespoły filarów i przypór

czości Zubrzyckiego — już po ukształtowaniu się jego indywidual-

rzeczywiście dokładnie kopiują analogiczne elementy ze średnio-

nego stylu, ale jeszcze przed napisaniem pierwszej książki, w której

wieczną metryką, to zaskakujące jest, że Zubrzycki stosował je także

porzucał on naukowy stosunek do architektury historycznej na rzecz

w budowlach, w których formie przeważały elementy romańskie, jak

mistycznych poszukiwań ducha narodu (wydany w 1910 „Styl nadwi-

np. kościoły w Błażowej czy redemptorystów na Podgórzu. Korpusy

16

ślański jako odcień sztuki średniowiecznej”). Ich dobór jest przy tym
raczej arbitralny, jednak dorobek Zubrzyckiego jest na tyle jednolity,
że nawet stosunkowo niewielka liczba przykładów pozwala na dość
dokładną analizę.
Spośród rozmaitych rozwiązań stosowanych przez Jana Sas Zubrzyckiego w kontekście narodowym, najczęściej opisywany przez
badaczy był specyficzny system konstrukcyjny, nazywany filarowoprzyporowym. System ten, będący rzeczywiście cechą charakterystyczna krakowskiej architektury gotyckiej (zastosowany w katedrze,
został krótko potem skopiowany w czterech wielkich kościołach miejskich), polega na oparciu ciężaru sklepienia na przyporach, dostawionych w górnej części kościoła do ścian nawy głównej tak, że schodzą
one do wnętrz naw bocznych, gdzie zespolone są z filarami między-

nawowe obu tych świątyń zbudowane zostały w systemie wiązanym,
z alternacją podpór w rytmie filar-kolumna. Filary w typowy sposób
połączone są z przyporami schodzącymi do wnętrz naw bocznych,
natomiast przy kolumnach przypory przechodzą również w kolumny,
o nieco węższych trzonach niż w podporach międzynawowych, i nakryte są wraz z nimi wspólnymi impostami.
Poza niezwykłością samego przełożenia systemu filarowo-przyporowego na parę kolumn, widza uderza przede wszystkim anachroniczność
takiego rozwiązania — wszak konstrukcja ta pojawiła się w Krakowie
dopiero w XIV wieku, długo po zarzuceniu form romańskich. Samemu
Zubrzyckiemu chyba jednak ten anachronizm nie przeszkadzał, a może
wręcz przeciwnie, jak sugerował Wojciech Bałus, mogła to być świadoma
Por. T. Węcławowicz, op. cit; P. Crossley, Gothic architecture in the reign of Kazimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1986.
17

16

Wszystkie daty na podst. W. Bałus, Teoria..., s. 125–138.
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manifestacja uniwersalności konstrukcji filarowo-przyporowej i łatwości,
z jaką można ją adaptować do różnych kostiumów stylowych18.
W tym miejscu trzeba jednak zasygnalizować dwie istotne kwestie.
Po pierwsze, Zubrzycki nie był bynajmniej pierwszym architektem,
który zastosował system filarowo-przyporowy w kościele neogotyckim. Ćwierć wieku przed nim, w pierwszej połowie lat 60-tych XIX
wieku zrobił to Antoni Stacherski, w ten sposób rozwiązując konstrukcję zaprojektowanego przez siebie kościoła w Rzepienniku Biskupim,
a nieco później rozwiązanie to powtórzył Teofil Żebrawski w kościele
w Żołyni. Wojciech Bałus jednak przekonująco wykazał, że zastosowanie tego szczególnego rozwiązania nie miało w tamtych przypadkach podłoża ideowego, a obaj architekci przyswoili sobie konstrukcję filarowo-przyporową podczas, prowadzonej przez Żebrawskiego,
odbudowy korpusu krakowskiego kościoła dominikanów, zawalonego
po wielkim pożarze w roku 1850 — „system krakowski” był więc dla
nich po prostu oczywistą metodą wzniesienia szkieletu wielkiego gotyckiego kościoła19.
Po drugie, system filarowo-przyporowy Zubrzycki stosował zazwyczaj w kościołach o układach przestrzennych niespotykanych
w średniowiecznej architekturze polskiej — zazwyczaj wyposażonych w wydatny transept, a często także w ośmioboczną część centralną i empory nad nawami bocznymi. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tu niewątpliwie, wzniesiony na pełnym planie katedralnym,
to jest z wydatnym transeptem, ambitem i kaplicami promienistymi,
kościół św. Józefa na Podgórzu. Natomiast swoistym paradoksem jest
fakt, że jedynym kościołem Zubrzyckiego, którego układ rzeczywiście przypomina późnośredniowieczne kościoły Krakowa — czyli jest
18
19

W. Bałus, Teoria..., s. 128.
W. Bałus, Architektura sakralna…, s. 108–111.
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trójnawową bazyliką bez transeptu i empor, a z pojedynczym prezbiterium — pozostał kościół w Szczurowej, wzniesiony jeszcze przed
powstaniem pierwszych prac teoretycznych autora, w których głosił
on konieczność wskrzeszenia krakowskiego gotyku.
Niewątpliwie narodowy charakter ma natomiast często stosowana przez Zubrzyckiego charakterystyczna kompozycja strefy okiennej: w każdym przęśle umieszczone jest wysokie, ostrołukowe okno,
flankowane dwoma niższymi płycinami. Rozwiązanie to zaczerpnięte
zostało z katedry krakowskiej, gdzie w taki sposób zakomponowano
okna prezbiterium i nawy głównej. Okna te są wysokie, ciągną się
przez całą górną kondygnację elewacji, ale w połowie przedzielone
zostały gzymsem. Górna część jest w każdym przypadku wypełniona
maswerkiem i przeszklona, dolna zamurowana i wypełniona w prezbiterium arkadkami, a w nawie prostym laskowaniem. Boczne płyciny
również wypełnione są maswerkami.
Kompozycję tę przyjęło się wywodzić z kręgu warsztatu katedry
w Strasburgu — na jednym z zachowanych w tamtejszym archiwum
rysunków projektowych (tzw. rysunku D), datowanym ok. roku 1290,
rzeczywiście pokazano okna w niezwykle podobnym układzie20.
W Krakowie rozwiązanie katedralnych okien jest jednak odosobnione, w przeciwieństwie do systemu filarowo-przyporowego czy bazylikowego korpusu, nie naśladowano go w innych kościołach miasta.
Zubrzycki, jak już wspomniałem, nawiązywał do triady okien katedry krakowskiej wyjątkowo chętnie, a że jest to element zaczerpnięty
wprost z XIV-wiecznej architektury Krakowa, można chyba zaryzykować stwierdzenie, że jest on jedną z cech konstytuujących styl nadwiT. Węcławowicz, Gotyckie bazyliki Krakowa. „Czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993, s. 33.
20
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ślański. Pierwszy raz zresztą Zubrzycki zastosował go jeszcze na długo

Podgórzu, św. Andrzeja w Ciężkowicach i misjonarzy w Tarnowie.

przed podjęciem rozważań teoretycznych, bo już w swoim pierwszym

We wszystkich tych kościołach okna mają bardzo podobną formę —

zrealizowanym projekcie, czyli kościele parafialnym w Szczurowej.

są niskie i stosunkowo szerokie, prawie odpowiadając proporcjami

Jednocześnie, jest to chyba w całej jego twórczości najwierniejsze

przeprutej części nisz okiennych z katedry krakowskiej, flankujące je

odbicie średniowiecznego oryginału, jako że triada okienna umiesz-

nisze są natomiast bardzo małe. Można to jednak łatwo wytłumaczyć

czona została w elewacji dwukondygnacyjnej, będącej jakby bardziej

— w katedrze krakowskiej górna kondygnacja jest nieco wyższa od

surową, zredukowaną (między innymi brak żeber sklepiennych czy

dolnej i w całości wypełniona triadą okna i płycin. Zubrzycki przejął

profilowań arkad międzynawowych) wersją elewacji wielkich gotyc-

ten układ, dodając empory właściwie w obrębie kondygnacji okiennej,

kich kościołów Krakowa. Podobnie jak w katedrze, okna ciągną się

ale nie zwiększając jej wysokości — większe okna i płyciny w tak

przez całą wysokość górnej kondygnacji i są do połowy zamurowane,

ukształtowanych elewacjach po prostu by się nie zmieściły.

zaś flankujące je płyciny, mimo że niższe, też mają znaczne rozmiary.

Innym elementem chętnie stosowanym przez Zubrzyckiego były

W późniejszym okresie Zubrzycki układy dwukondygnacyjne sto-

charakterystyczne połówki pinakli, przerywające bieg służek poniżej

sował raczej niechętnie — „krakowską” artykulację dostrzec można

gzymsu międzykondygnacyjnego. Motyw ten, jakkolwiek rozmaicie

co prawda w nawie głównej na pierwotnym projekcie kościoła misjo-

rozwiązywany, pojawia się w kilku kościołach, przede wszystkim tych

narzy w Tarnowie, jednak przy realizacji został on zmodyfikowany

o zdecydowanie gotyckich formach: św. Józefa na Podgórzu, św. An-

poprzez dodanie nad arkadami empor.

drzeja w Ciężkowicach czy św. Rodziny w Tarnowie, towarzysząc in-

Dwukondygnacyjne elewacje zrealizowano natomiast w kościele
redemptorystów na Podgórzu. Umieszczono je tu jednak w odmiennej

nym rozwiązaniom „nadwiślańskim”, wydaje się więc, że Zubrzycki
zaliczał go do podstawowego repertuaru form narodowych.

stylistycznie całości — kościół, reprezentując popularny w Galicji „styl

To niecodzienne rozwiązanie rzeczywiście wywodzi się z krakow-

przejściowy”, jest w istocie eklektycznym zbiorem form romańskich

skiej architektury gotyckiej, jednak w przeciwieństwie do układu prze-

(które raczej dominują) i późnogotyckich. Nisze okienne w nawie głów-

strzennego czy systemu filarowo-przyporowego nie sposób uznać go

nej tej świątyni wyróżniają się wysokością: sięgają od gzymsu między-

za jej cechę charakterystyczną — pinakle przerywające służki w śre-

kondygnacyjnego po nasadę sklepienia, ale są zamurowane aż do ok.

dniowiecznym Krakowie zastosowano bowiem tylko jeden raz, w po-

2/3 wysokości. Boczne płyciny mają w porównaniu z nimi bardzo małe

łudniowej ścianie nawy głównej kościoła św. Katarzyny. Służki, spro-

rozmiary — sięgają do ok. 1/3 wysokości i są wyjątkowo wąskie.

wadzone po filarach międzynawowych aż do posadzki, są pojedyncze,

Jeszcze inaczej ukształtował Zubrzycki triady okienne w kościo-

oparte o rzut czterech boków sześciokąta. Nieco powyżej nasad łuków

łach z elewacjami trójkondygnacyjnymi, w których między arkada-

arkad międzynawowych przerywają je profilowane opaski, ponad któ-

mi a strefą okien znajdują się empory, czyli w kościele św. Józefa na

rymi służki przechodzą w dwuboczne, skierowane kantem w poprzek
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osi nawy głównej, laski, zwieńczone przylegającymi do ściany połówkami pinakli. Nad kwiatonami pinakli przebiega gzyms międzykondygnacyjny, oddzielony jednak od nich pasem gładkiego muru. Gzyms
ten stanowi jednocześnie podporę dalszych części służek, biegnących
w górnej kondygnacji aż do sklepienia. Znaczna wysokość arkad międzynawowych, smukłość służek i subtelność detalu pinakli sprawiają,
że cała kompozycja jest w wyrazie niezwykle lekka i wertykalna.
Jak już wspomniałem, układ ten zastosowano w Krakowie jednostkowo, nie ma on też, jak się wydaje, bezpośrednich wzorów gdzie
indziej. Sam układ służek i pinakli Tomasz Węcławowicz uznał za
wpływ dekoracji tzw. Złotej Bramy katedry praskiej, wzniesionej
przez warsztat Petera Parlera21, gdzie rzeczywiście występują niezwykle podobne formy, jednak zastosowanie ich do artykułowania elewacji nawy świątyni należy uznać za oryginalne rozwiązanie architekta
korpusu kościoła św. Katarzyny, które w średniowieczu nie znalazło
jednak wielu naśladowców.
Zubrzycki chętnie nawiązywał do tego motywu, za każdym razem
stosował jednak pewne modyfikacje, mocno zmieniając przy tym
jego pierwotną formę i wymowę. Najbliższy oryginału jest niewątpliwie system artykulacji w kościele w Ciężkowicach. Do filarów międzynawowych przylegają służki o przekroju 4/6, takim samym, jak
w kościele św. Katarzyny, przechodzące w bogato zdobione pinakle,
oddzielone od gzymsu międzykondygnacyjnego wąskim pasem gładkiego muru. Inna jest tylko forma samych pinakli — zostały osadzone
bezpośrednio na służkach, z pominięciem opasek i dwubocznych lasek, powtarzają też ich czworoboczny rzut. Inaczej architekt rozwiązał
także górne partie elewacji — gzyms nie jest w Ciężkowicach ciągły,
ale wyłamuje się nad na granicy przęseł, i nie podpiera dalszego biegu
21

służek, tylko lizeny przechodzące płynnie w łuki jarzmowe bezżebrowego sklepienia. Jednak najbardziej zauważalna jest różnica proporcji — nawa główna ciężkowickiej fary jest dość niska, posiada przy
tym aż trzy kondygnacje: arkad, empor i okien, przez co wysokość
każdej z kondygnacji jest bardzo mała, natomiast służki na filarach
międzynawowych zaprojektował Zubrzycki wydatne i masywne, co
sprawia, że cała konstrukcja jest w efekcie ciężka i przysadzista, zupełnie odmienna w wyrazie od delikatnych form, które to rozwiązanie
zainspirowały.
Inaczej Zubrzycki rozwiązał analogiczny element w nawie kościoła św. Rodziny w Tarnowie. Przęseł nie rozdzielają tam służki, ale
płaskie, zdwojone lizeny. Lizeny spodnie są szersze, wychodząc z posadzki, łączą się z gzymsem międzykondygnacyjnym. Na nie nałożone zostały węższe lizeny, ponad nasadami łuków arkad przechodzące
w pinakle, również mocno spłaszczone. Formalnie jest to rozwiązanie
dość odległe od oryginału, jednak znaczna wysokość kondygnacji arkad, a także suchy, płaski, linearny charakter artykulacji mogą przypominać stosunkowo surową architekturę krakowskiego gotyku.
Zdecydowanie najdziwniejsza wydaje się artykulacja elewacji
nawy i prezbiterium w kościele św. Józefa na krakowskim Podgórzu.
Podobnie jak w Ciężkowicach, tam również Zubrzycki zastosował
empory ponad nawami bocznymi, co wymusiło trzykondygnacyjny
układ ściany, a także wywołało wrażenie zbytniej masywności służek
i przerywających je pinakli. Same służki są jednak dwuboczne, przez
co przypominają jedynie górne partie służek z kościoła św. Katarzyny.
Ponadto, nad pinaklami nie ma tutaj pasu gładkiego muru — wieńczące je kwiatony stanowią jednocześnie wsporniki pod dalsze części
służek, krzyżujące się z gzymsem, z którymi tworzą jednolitą całość.

T. Węcławowicz, op. cit, s. 35.
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Trudno zrozumieć, co skłoniło Zubrzyckiego do zastosowania tak
niecodziennego, sprzecznego z architektoniczną logiką, rozwiązania,
niemającego precedensu w architekturze średniowiecznej, ani też, o ile
wiem, w XIX wieku. Sam motyw pinakli przerywających bieg służek
architekt traktował niewątpliwie jako element „stylu nadwiślańskiego”, choć konsekwentnie stosował go w układach trzykondygnacyjnych, zaczerpniętych ze wczesnego gotyku francuskiego, niestosowanych w średniowiecznym Krakowie. Jednakże sposób potraktowania
pinakli w kościele św. Józefa jest dziwactwem porównywalnym tylko
z, omawianym już, przełożeniem systemu filarowo-przyporowego na
parę kolumn, jednak znacznie bardziej sprzecznym z zasadami rządzącymi gotycka architekturą, jako że element z założenia wieńczący
został użyty jako fragment trzonu podpory. Zubrzycki komponując ów
motyw wykazał się więc dużą swobodą twórczą i odwagą, ale także zadziwiającym brakiem poszanowania zasad rządzących wzorami
wynoszonymi przez niego na piedestał.
Tym ciekawsze jest, że odmiennie potraktowane zostały pinakle
w apsydzie — nie podpierają one służe, i są pełnoplastyczne, odrywając się w górnych partiach od ściany.
W elewacjach nawy głównej kościoła św. Józefa znaleźć można
jeszcze jeden motyw dekoracyjny, jaki w średniowieczu zastosowano tylko jednorazowo, i dla którego trudno znaleźć choćby pośredni
wzór. Są to ciągi arkadowych płycin, wypełniające przyłucza arkad
międzynawowych. Taką dekorację zastosowano we wzniesionym ok.
połowy XIV wieku prezbiterium katedry gnieźnieńskiej, w której ciągami niewielkich, ostrołukowych płycin rozczłonkowano przyłucza
arkad otwierających się do ambitu.
Gnieźnieńskie płyciny interpretuje się jako aluzję do jednego
z podstawowych elementów artykulacji znanych z gotyku katedralne-

go, czyli galeryjki triforyjnej, umieszczanej w grubości muru między
kondygnacjami arkad międzynawowych (w układzie czterokondygnacyjnym empor) i okien. Elewacje gnieźnieńskiego prezbiterium mają
tylko dwie kondygnacje, ale wspomniane płyciny miałby do pewnego
stopnia sugerować istnienie trzeciej, czyli właśnie triforium — Jacek
Kowlaski, autor ostatniego syntetycznego opracowania wielkopolskiej architektury gotyckiej, wprost nazywa je zresztą „pseudotriforium”22. Zubrzycki zastosował ów motyw znacznie konsekwentniej
niż architekci wielkopolskiej katedry, gdzie płyciny znajdują się tylko
w ścianach wzdłużnych prezbiterium, nie ma ich zaś ani w wielobocznej apsydzie, ani w nawie głównej, podczas gdy w kościele św. Józefa rozczłonkowują przyłucza arkad nawy głównej i prezbiterium (nie
wyłączając apsydy), jednak z pominięciem transeptu.
Ewidentne jest też, że Zubrzycki wcale nie odczytywał gnieźnieńskich płycin jako pseudotriforium — w nawie głównej umieścił je bowiem pod emporami, a w prezbiterium pod kolejnym rzędem płycin,
ale większych, zajmujących osobna kondygnację i ujętych w ozdobne
archiwolty. Płyciny zgrupowane są po trzy, przy czym środkowa jest
każdorazowo nieco większa od bocznych. Tego ciągu płycin, tworzącego niską kondygnację między arkadami a oknami, nie sposób
już interpretować inaczej niż właśnie jako pseudotriforium, mające
wywoływać iluzję istnienia rzeczywistej galeryjki lub tylko przywodzić ją na myśl. Iluzja ta poniekąd działa do dziś, jeśli zauważyć, że
Wojciech Bałus określił prezbiterialne płyciny po prostu jako „ślepe
triforium”23. Natomiast zróżnicowanie rozmiarów płycin z zaakcentowaniem środkowej w każdej triadzie, przywodzi na myśl układ okien
katedry krakowskiej.
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J. Kowlaski, Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII–XVI wieku. Poznań
2010, s. 73.
23
W. Bałus, Teoria..., s. 188.
22

Markowanie triforiów ciągami płycin było w architekturze gotyckiej spotykane, jakkolwiek nieczęsto. Już w latach 60-tych XII wieku
zastosowano je w cysterskim kościele w Roche w Północnej Anglii,
a w następnych stuleciach także w prezbiterium katedry w Roskilde
i korpusie katedry w Tartu. Trzeba jednak zauważyć, że wszystkie
wymienione przykłady to budowle w niewielkich, prowincjonalnych
miastach, nie wchodzące raczej (z wyjątkiem katedry w Roskilde) do
kanonu historii architektury — nie sposób więc zweryfikować, czy
Zubrzyckiego zainspirowała któraś z nich, czy też podgórskie pseudotyforium zaczerpnął on z innego źródła. Nieco wcześniej podobny
motyw zastosował w warszawskim kościele św. Floriana Józef Pius
Dziekoński24, a nieomal w tym samym czasie, co Zubrzycki, Teodor
Talowski w kościele św. Elżbiety we Lwowie25. Spośród wymienionych budowli, najbardziej prawdopodobnym źródłem inspiracji wydaje się chyba sławna w tamtym okresie katedra warszawskiej Pragi.
Z dwóch ciągów płycin, rozczłonkowujących elewacje we wnętrzu
kościoła św. Józefa na Podgórzu, ten umieszczony w przyłuczach arkad międzynawowych, wzorowany na dekoracji arkad w prezbiterium
katedry gnieźnieńskiej, Zubrzycki uważał zapewne za element swojski, narodowy — w średniowieczu zastosowano go co prawda tylko
raz, ale za to w jednej z najważniejszych świątyń na ziemiach polskich, dawnym miejscu koronacji i siedzibie pierwszego polskiego arcybiskupa — nietrudno było więc uznać specyficzną cechę tamtejszej
architektury za przejaw ducha narodowego. Natomiast pseudotrifoPor.: A. Majdowski, Rzymskokatolickie budownictwo kultowe w twórczości projektowej Józefa P. Dziekońskiego (1844–1927), [w:] Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. 68 Kraków 1990, s. 178–179.
25
Por.: W. Bałus, Architektura sakralna Teodora Talowskiego. „ZNUJ, Prace z Historii Sztuki” 20, s. 53–79.
24

50

rialne płyciny w prezbiterium są zasadniczo, podobnie jak pełne triforium, obce polskiej architekturze gotyckiej, przynależą raczej do tego
samego świata, co katedralny rzut kościoła czy forma jego fasady —
paneuropejskiego repertuaru efektownych, gotyckich form, będących
w architekturze Zubrzyckiego tłem, na którym umieszczał on elementy rodzime, będące w jego mniemaniu odbiciem polskiego ducha narodowego. Te ostatnie były zresztą dla architekta daleko ważniejsze,
w sprawozdaniu z budowy podgórskiej fary pisał on z zadowoleniem:
„Nowy kościół parafialny w Podgórzu ma cechy sztuki miejscowej,
opartej na pierwiastkach dawnej szkoły krakowskiej z XIV wieku”26.
Nasycenie budowli elementami nie mającymi z „dawna szkołą krakowską” zupełnie nic wspólnego zdawało mu się w tym zupełnie nie
przeszkadzać. Nie przeszkodziło to również Krzysztofowi Stefańskiemu określić stylu kościoła św. Józefa „czystym <krakowskim> neogotykiem”27, do którego skądinąd Zubrzycki zbliżył się znacznie bardziej w swoim debiutanckim projekcie dla Szczurowej.
Powyższe rozważania pokazują kilka podstawowych problemów,
na jakie natknąć się można przy próbie badania architektury sakralnej
Jana Sas Zubrzyckiego. Dwa najważniejsze to chyba mnogość źródeł,
z których twórca czerpał inspiracje, tworząc konglomerat form charakterystycznych dla swojego stylu, przy czym źródła te to tyleż budowle
średniowieczne (ale wbrew deklaracjom samego architekta nie tylko
Krakowa czy Wielkopolski, lecz ogół europejskiej architektury gotyckiej), co malowniczy, swobodnie traktowany schyłkowy historyzm
przełomu XIX/XX wieku, znowu wbrew publikacjom Zubrzyckiego,
który do architektury sobie współczesnej wielokrotnie deklarował niePor.: W. Bałus, Teoria..., s. 188.
Zob. przyp. 16. Co więcej, autor właśnie kościół podgórski uznaje za, odosobnioną w twórczości Zubrzyckiego, realizację gotyku w typie krakowskim.
26
27
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chęć. Wyczerpująca analiza genetyczno-formalna jego dzieł wymaga
więc wyjątkowej erudycji i dobrej znajomości zarówno architektury
średniowiecznej, jak i neostylowej, trudno jednak o badacza architektury Zubrzyckiego, który by się tymi cechami wykazywał.
Drugą podstawową trudnością jest rozdźwięk w postrzeganiu roli
i znaczenia elementów „swojskich” w realizacjach Zubrzyckiego
przez samego twórcę i przez późniejszych badaczy. Wydaje się, że dla
Zubrzyckiego zastosowanie techniki kamienno-ceglanej, układu filarowo-przyporowego, czy wreszcie licznych cytatów z polskiego gotyku — nawet jeśli cytaty te były mocno zniekształcone i użyte wbrew
swojej oryginalnej funkcji czy stylistyce — było bez porównania
ważniejsze od kontekstu, w jaki te elementy zostały wrzucone, a więc
układu przestrzennego, artykulacji czy innych motywów dekoracyjnych, które zazwyczaj nie miały nic wspólnego ze średniowieczną architekturą Krakowa czy Wielkopolski, zastosowanie więc w budowli
wymienionych elementów rodzimych wystarczało w zupełności do
uznania jej za przykład stylu narodowego. Analiza metodami historii
sztuki musi jednak prowadzić do wniosku sformułowanego przez Bałusa, który uznał, że „architektura Zubrzyckiego w swym najgłębszym
rdzeniu (…) przynależy do późnego historyzmu. (…) Na ten rdzeń
nakładają się preferencje własne naszego autora, częściowo zgodne
z jego myślą teoretyczną.28”

28
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Agnieszka Potyrańska

Motywy
demonologiczne
w wierszu Zinaidy
Gippius МУДРОСТЬ

Motywy demonologiczne, które zostały wykorzystane przez Zinaidę Gippius, odzwierciedlają po mistrzowsku opanowaną przez poetkę
sztukę „mówienia symbolami”. W literaturze rosyjskiego modernizmu
to właśnie demonologia, tuż obok mitologii, stanowiła niewyczerpalne źródło symboli. Najbardziej reprezentatywni przedstawiciele rosyjskiego dekadentyzmu, a więc także autorka tomu wierszy Сияния
(1938), w swych próbach wyjaśnienia zagadki bytu nieprzypadkowo
sięgali właśnie do demonologii. Stąd też mitopoetyckie opracowanie
motywów zaczerpniętych z tej dziedziny, stanowi integralny element
twórczości poetów przełomu XIX–XX w.
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Najbardziej bodaj wyrazistym przykładem odwołania „dekadenckiej
Madonny” do demonologii jest wiersz pod tytułem Мудрость z 1908r.,
który jest utworem symbolicznym, a więc mamy tu do czynienia z problemem: poezja-symbol. Sergiusz Awierincew powiedział kiedyś, że
w symbolu zgromadzone jest „ciepło zespalającej tajemnicy”. W świetle
tych słów, podejmuję próbę deszyfracji symboli występujących w wierszu Мудрость, stanowiącym przedmiot moich badań.
Inicjalne wersy utworu zarysowują kontur sytuacji lirycznej, co
wyrażone jest następująco:
Сошлись чертовки на перекрестке,
На перекрестке трех дорог
Сошлись к полночи1

Podstawą konstrukcyjną świata przedstawionego jest tu motyw
spotkania wiedźm. W wierszu bohaterki określone są rosyjskim rzeczownikiem чертовка2. Słownik pod redakcją S.A. Kuzniecowa oddaje znaczenie tego wyrazu poprzez odesłanie do znaczenia słowa
«ведьма»3 (wiedźma4). Przypomnijmy za encyklopedią Мифы����
на���
родов мира pod redakcją Sergiusza Tokariowa, słowa, których sens
znajduje odzwierciedlenie w analizowanym wierszu Gippius: „Wiedźmy to kobiety, które zawarły pakt z Diabłem lub innymi siłami nieczyЗ. Гиппиус, Стихотворения, Санкт-Петербург 1999, с. 154��������������������
–�������������������
156. ��������������
W dalszej części artykułu wiersz cytuję według tegoż wydania.
2
Rosyjski wyraz «���������������������������������������������������������
чертовка�������������������������������������������������
» poprzez korzeń «�������������������������������
черт���������������������������
-» podkreśla związek semantyczny ze słowami określającymi siły nieczyste.
3
Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С. А. Кузнецов, СанктПетербург 2000, с. 1476.
4
Słowniki rosyjsko-polskie jako odpowiednik słowa «����������������������������
чертовка��������������������
» podają słowo „diablica”. (Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak I., Wielki
słownik rosyjsko-polski, Warszawa 1980, s. 1410).
1
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stymi, w celu zdobycia paranormalnych zdolności”5. Odwołując się do
etymologii wyrazu „wiedźma” (ros. ведьма) przeprowadzonej przez
Aleksandra Afanasjewa, można wykazać, że pierwotnym przeznaczeniem wiedźm było leczenie chorób: kobiety te obdarzone były darem
proroctwa6. Postaci przedstawione w liryku Мудрость, jak zobaczymy dalej, przeczą takiemu określeniu ich roli, gdyż zamiast leczyć
— uśmiercają i nie posiadają daru proroctwa, lecz okradają proroka.
W literaturze rosyjskiej Srebrnego Wieku odnajdujemy wiele utworów, których autorzy podejmują się przedstawienia postaci wiedźmy.
Tytułem przykładu można przywołać wiersz Fiodora Sołoguba z roku
1901 — Wiedźmie (Ведьме), w którym odnajdujemy żarliwą prośbę
bohatera lirycznego skierowaną do wiedźmy, aby przyniosła mu ona
„złe zioła”. Podobny motyw tenże autor wykorzystał również w tekście napisanym pięć lat później (Злая ведьма чашу яда…), bohater
zaś innego z wierszy poety, o incipicie Луны безгрешное сиянье…
z 1903r., spotyka wiedźmę na skrzyżowaniu „drogi Dobra i Zła”.
W wierszu Мудрость, uwagę czytelnika przyciągają właśnie obrazy wiedźm. W kontekście niniejszych rozważań kwestią wielce
zajmującą jest liczba uczestniczek nocnego spotkania: jest ich cztery.
Warto w związku z tym odwołać się do symboliki tej liczby: istnieją
cztery kierunki świata, cztery pory roku, cztery fazy księżyca, cztery żywioły itd. Dążąc do bardziej precyzyjnego określenia symboliki
liczby cztery, możemy odwołać się do Słownika symboli, w którym
czytamy: „tetrada uważana była przez Pitagorejczyków za pierwotМифы народов мира, энциклопедия под редакцией С. А. Токарева, т. 1, Москва 1992, c. 226.
6
А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими
сказаниями других родственных народов, Т. 3, Москва 1995, с. 210–211.
5
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ną, istniejącą przed wszystkim innym liczbę; to rdzeń wszechrzeczy,

sza Bułhakowa Pawła Florenskiego, czy G. Florowskiego10. Sołow-

ich źródło; (…) czwórka odnosi się do chłodu uczuć, chęci posia-

jow powiada:

dania”7. W świetle przedstawionych informacji możemy założyć, iż

Sofia oznacza pełnię twórczych możliwości Boga Stwórcy, stanowi
cały „zasób idei”, w których „począł się świat. (…) Sofia jest jedną, wspólną trzem boskim podmiotom, trzem boskim hipostazom,
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, boską uniwersalną „substancją”,
w której Bóg stworzył świat, (…) jest ona — powie filozof — jednym
i wszystkim11.

ilość spotykających się kobiet nie jest przypadkowa — tak jak liczba cztery według Pitagorejczyków jest źródłem wszystkiego, tak też
cztery wiedźmy, ogarnięte żądzą posiadania, chcą stworzyć nową
rzeczywistość. W zasadności takiej interpretacji upewnia działalność wiedźm, a dokładniej — ich „zdobycze”, które przechowywane
są w workach. Nie bez znaczenia jest fakt, że worki te związane są
sznurem, który, by przywołać słowa E. Bierrozowicza i I. Rodionowej, „staje się bronią w rękach czartów, które wiążą nim ludzi”8.
Każda z wiedźm chwali się swym łupem, a ukradły kolejno: kochankom — miłość, prorokowi — wiarę, dziecku — dzieciństwo, mędrcowi — mądrość. Trzy zdobycze wiedźm można utożsamiać z Trzema Cnotami Boskimi: wiara, nadzieja (tutaj: dzieciństwo, które daje
nadzieję na świetlaną przyszłość) i miłość. Сzwarta zdobycz, która
sprawiła największy problem — mądrość — to w religii chrześcijańskiej Dar Ducha Świętego. Co więcej, interpretując rosyjskie słowo
«мудрость», nie wolno pominąć jego asocjacji z pojęciem Sofii —
bożej mądrości (Sofia, gr. Σοφία, mądrość, wiedza)9. Zagadnienie
to stanowiło przedmiot badań wielu wybitnych filozofów. Tytułem
przykładu można przywołać trudy Włodzimierza Sołowjowa, SergiuW. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 62.
8
Е. Беррезович, И. Родионова, «Текст черта» в русском языке и традиционной
культуре: к проблеме сквозных мотивов, [в:] Между двумя мирами: представления о демоническом и потустороннем в славянской и еврейской культурной
традиции. Сборник статей, Москва 2002, с. 27–28.
9
Мифы народов мира, энциклопедия под редакцией С. А. Токарева, т. 2, Москва 1992, c. 464.
7
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Słowa te wyjaśniają, dlaczego mądrość sprawia wiedźmie z wiersza
Gippius tyle problemów — nikt jej nie chce, ponieważ nikt nie wie, co
z nią począć, fakt jej posiadania przekracza możliwości przeciętnego
człowieka, który nie jest gotowy na jej przyjęcie. Warto zaznaczyć,
iż mądrość określana jest jako „tłusty łup” (жирная добыча) podczas gdy sama „złodziejka” jest chuda (самая худая). Również radość
mędrca po stracie mądrości skomentowana została: Ну, словом худо.
Dzięki takiemu kontrastowemu zestawieniu słów uwypuklono opozycję dobro (tutaj: mądrość) — zło (tutaj: wiedźma i radość mędrca,
z powodu utraty mądrości).
Warto zauważyć, iż wiedźmy dokonały kradzieży podstępem
(украдкой, подкралась), tak jak Szatan podstępnie nakłania do zła.
Po dokonaniu tego niecnego czynu, wiedźmy obserwowały swe ofiary
i nową, wykreowaną przez siebie rzeczywistość, w obliczu której ludzie są zagubieni i odczuwają pustkę egzystencjalną. Zaskoczeni koZob.: Вл. Соловьев, Чтения о Богочеловечестве, Москва 2006, П.����
 ���
А.� ����
Флоренский, Столп и утверждение Истины, Москва 1914, С.Н. Булгаков, Свет
невечерний, Москва 1917, Георгий Флоровский, Вера и культура. Избранные
труды по богословию и философии, Санкт-Петербург 2002.
11
J. Krasicki, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003, s. 61–63.
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chankowie obejmują się i całują, jednak nie ma już między nimi żadnego uczucia, w związku z czym przychodzi im to не сладко. Prorok
pozbawiony przez wiedźmę wiary oszalał, stracił sens życia. Trzecia
wiedźma raduje się ze swej zdobyczy, jaką jest dzieciństwo. Po jej wyznaniu, że okradzione dziecko zmarło, a raczej, według słów wiedźmy,
„zdechło”: Он сразу сник. Потом издох, wszystkie wiedźmy śmieją
się z tego. Jednak nie jest to zwykły śmiech — jest to chichot, a nawet rechotanie (wyraża się to rosyjskim czasownikiem «хохотать»).
Przypomnijmy za S. Iljowem: „według tradycyjnych chrześcijańskich
wyobrażeń śmieje się bies, anioły przecież się nie śmieją”12. Charakterystycznym przykładem utworów, w których występuje motyw chichotu jest powieść Mały bies (opublikowana w 1905 r.) wspomnianego już symbolisty rosyjskiego, Fiodora Sołoguba, jego znany wiersz
— Czarcia huśtawka (1908), a także wiersz Walerego Briusowa В����
ре���
сторане (1905), a także twórczość polskiego poety — Władysława
Broniewskiego (wiersz Biesy, 1926).
Nieco inaczej niż trzy poprzednie, przedstawiona jest czwarta uczestniczka nocnej schadzki w świetle księżyca. Jest ona chuda i, co najważniejsze, nie ma twarzy: Самая худая, без лица. Można by w związku
z tym powiedzieć, że na miejscu tej wiedźmy może się znaleźć każdy człowiek. Kontrastowe zestawienie z wiedźmą bez twarzy stanowi
wiedźma с ликом птицы i z dziobem. Poprzez porównanie do ptaka wiedźma związana jest z żywiołem powietrza, a co za tym idzie,
z przestrzenią działania sił infernalnych. W rozważaniach religioznawcy Alfonso di Nola relacja ta została wyraźnie nakreślona: „(…) strefa
powietrzna między ziemią a niebem jest domeną czartów albo złych

duchów atmosferycznych”13. W Biblii zaś Diabeł nazywany jest „władcą mocarstwa powietrza”14.
Powracając do omawianej postaci, należy podkreślić, iż w jej sposobie przedstawienia mamy do czynienia z paradoksem poetyckim
— czarownica myśli w kategoriach etycznych. Z postacią „wiedźmy bez twarzy” związana jest kategoria wstydu (Чертовка мнется,
чертовке стыдно...) i kategoria grzechu (Я с мудрецом сошлась
на грех.). Poprzez ów paradoks, Gippius narusza tradycję, podobnie
jak w jednym ze swoich dramatów15, w którym rusałka zostaje obdarzona tradycyjnie jej nieprzypisywanymi znaczeniami — każe się
ochrzcić. Kolejną innowacją w przedstawieniu postaci wiedźmy jest
fakt, iż chce ofiarować mądrość ludziom, jednak mądrość szczęścia
nie przynosi:
Едва я мудрость стащить успела,Он тотчас стал счастливей всех!

W świetle powyższych uwag fragment — Чертовка�������������
мнется������
������������
, чер����
товке стыдно… — może być interpretowany jako załamanie wiary
wiedźmy w sens swojej działalności. Mimo swego tradycyjnego przeznaczenia, jakim jest dręczenie ludzi, wiedźma ma swój udział w osiągnięciu przez człowieka szczęścia, które mędrzec, „uwolniony” od mądrości, eksterioryzuje poprzez śmiech i taniec (Смеется, пляшет…).
Fakt posiadania mądrości jest dla wiedźmy największą próbą:

С. Ильев, Иронический мир передоновщины («Мелкий бес» Федора Сологуба), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”.
Filologia rosyjska, Gdańsk 1978, z. 7, c. 49

Alfonso M. di Nola, Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także
o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość, przeł. Aleksander Kania, Kraków 2001, s. 301.
14
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich,
Poznań-Warszawa 1980, s. 1325.
15
Mowa o dramacie Святая кровь z 1900 r.
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Конца не вижу я испытанью!
Мешок тяжел, битком набит!

Samo określenie „próba” (испытание) użyte w wierszu wydaje
się mieć głębszy sens poprzez jego sąsiedztwo ze słowami: pokusa,
grzech, wstyd. Takie zestawienie nasuwa skojarzenia z biblijnym motywem kuszenia i grzechu. W tym świetle mądrość można porównać
do jabłka z rajskiego drzewa Dobra i Zła. Mędrzec, pozbywszy się
tego „zakazanego owocu” jest szczęśliwy, a więc powraca do rajskiego stanu duszy (Он тотчас стал счастливей всех!). Natomiast
wiedźma, która ukradła mądrość, poznała czym jest grzech i wstyd,
niczym prarodzice po zjedzeniu jabłka. Zdobycie mądrości powoduje
przebudzenie się stanu świadomości etycznej.
Należy podkreślić, iż czwarta wiedźma chce zwrócić to, co ukradła, jednak usłyszawszy kategoryczną odmowę przyjęcia mądrości,
odchodzi w obawie o własne życie, co przeczy początkowemu statusowi wiedźm, które były nieśmiertelne. Można więc wysnuć wniosek,
iż mądrość powoduje utratę rajskiego stanu:
Назад давала — не берет.
„Спасибо, ладно! И вон отсюда!”
Пришлось уйти... Еще убьет!

Dodajmy, że mądrości nie chce nie tylko mędrzec — nie chce jej
nikt: Я понесла бы, Да если люди не берут! Między wiedźmami
wynika bójka, którą podkreśla efekt dźwiękowy, osiągnięty poprzez
nagromadzenie spółgłosek: р, б, др, тр. Cały wiersz nasycony jest
słowami, które budują jeden sens semantyczny zawarty w wyrazie
„драка”. Są to wyrazy takie jak: запищала, крик, хохот, взвыли,
разодрались, дерут. W rezultacie sporu, jaki wybuchł między wiedźmami o to, co należy począć z największym łupem, mądrość pozostała
leżąc bezczynnie na skrzyżowaniu dróg.
Z punktu widzenia naszych rozważań miejsce opisywanej sytuacji
— skrzyżowanie — jest rzeczą niesłychanie istotną, posiada wręcz
kluczowe znaczenie dla interpretacji sytuacji zarysowanej w wierszu.
Idąc śladem refleksji badacza literatury rosyjskiej — A. Hansena-Löve
i przystosowując niektóre jej fragmenty do naszej analizy wystarczy
powiedzieć, iż skrzyżowanie jest miejscem nieczystym, nad którym
władzę sprawują demony, a co za tym idzie, człowiek, znajdujący się
na skrzyżowaniu, podlega władzy sił nieczystych16.
Pod kątem zasygnalizowanej problematyki demonologicznej warto
zbadać wiersz Z. Gippius w odniesieniu do innych utworów symbolicznych. Zdaniem Michaiła Bachtina „tekst żyje jedynie w kontakcie
z innym tekstem (kontekstem). Tylko w takim zetknięciu zapala się

Dla wiedźmy jej zdobycz jest „świństwem”, problemem, z którym

światło, rozjaśniające zarówno to, co minione, jak i to, co przyszłe,

nie umie sobie poradzić, tak jak człowiek, zdobywszy pewną wiedzę

włączając dany tekst w dialog. (…) Utwór jest spowity w muzykę

nie wie, co z nią zrobić i jej ciężar go przytłacza. Potwierdzeniu takiej

kontekstu”17.

interpretacji może służyć następujący fragment omawianego wiersza:
Куда деваться мне с этой дрянью?
Хотела выпустить — сидит.
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А. Ханзен-Леве, Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний
символизм, Санкт-Петербург 1999, с. 119.
17
M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986,
s. 513, 520.
16
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Biorąc pod uwagę te słowa warto zwrócić uwagę, że motyw
skrzyżowania dróg jest bardzo popularny nie tylko w twórczości
Zinaidy Gippius (Не знаю я, где святость, где порок… 1907;
Петербург 1908), lecz także w twórczości innych symbolistów
rosyjskich, by przywołać wspomnianego już Sołoguba (Соборный
благовест, 1904; Грешник, пойми, что Творца… 1908; Здесь,
на этом перекрестке… 1908). Należy nadto zwrócić uwagę na
jeszcze jeden motyw obecny w wierszu, który ważny jest dla kreowania obrazu świata podległego władzy sił ciemności — jest to
motyw nocy i mroku. Spotkanie wiedźm odbywa się o północy
— godzinie, która w tradycji ludowej nazywana jest godziną duchów i sił nieczystych. Ciekawym komentarzem do tych rozważań
mogą być słowa filozofa, maga i okultysty, Henryka Korneliusza
Agrippy: „Duchy zła są silniejsze w ciemności”18. Rozszerzając
kontekst tych badań przywołamy słowa autora słownika Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, P. Kowalskiego:
„Wszystkie czynności wykonywane nocą wpisują się w porządek zaświatowy – mrok natychmiast lokuje je w obcej przestrzeni świata duchów i czasie mitycznego początku”19. Budowaniu
nastroju grozy w wierszu służy również sposób opisu księżyca20,
który jest „surowy”, przez co zostaje mu nadany odcień niesamowitości. Księżyc „krzywi swój róg”, dzięki czemu widoczne jest

przypisanie mu przez poetkę diabelskich atrybutów. W wierszu
z 1908 r. czytamy:
(…) и месяц жесткий
Висел вверху, кривя свой рог21.

Badaczka twórczości „petersburskiej Safo”, Monika Mańkowska pisze:
Dla Zinaidy Gippius Księżyc, jako element składowy wrogiego jej,
nocnego świata wiąże się bezpośrednio z pierwiastkiem zła, z rozbudzaniem nieprzychylnych i wieszczących zgubę samotnej jednostce
ludzkiej sił. To również zjawisko o naturze podstępnej, destrukcyjnej
i szyderczo nastawionej do poczynań poetki22.

Dalej autorka podkreśla, iż nienaturalna, srebrna poświata księżyca
może aktywizować demony23. Przywołane słowa potwierdzają wyżej
wskazaną semantykę księżyca, podkreślając atmosferę grozy i niesamowitości zarysowane w wierszu Zinaidy Gippius.
Potwierdzeniem koncepcji, iż zetknięcie się z ową „mądrością”
powoduje przebudzenie się stanu świadomości etycznej, mogą być
końcowe słowa wiersza, opisujące „zachowanie” księżyca, który jest
kuszony przez mądrość:
Смеялся месяц... И от соблазна
Сокрыл за тучи острый рог.

Г. Агриппа, Оккультная философия, http://www.theosophy.ru/lib/agrippa.htm
(22.04.2010, 20:21).
19
P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wrocław 1998,
s. 352, [cyt. za:] M. Mańkowska, Między lucyferyczną ekstazą a boską pokorą. Zinaidy Gippius portret dekadencki, Wrocław 2006, s. 125.
20
Wiele miejsca motywowi księżyca poświęcił w swej pracy wspomniany już Hansen-Löve. Zob. А. Ханзен-Леве, Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм, Санкт-Петербург 1999.

Podobny motyw spotykamy w wierszach: Walerego Briusowa Снега,Сраженный
рыцарь Aleksandra Puszkina czy w liryku Незнакомка Aleksandra Błoka, w którym czytamy:
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.
(А. Блок, Незнакомка, [в:] Поэзия Серебряного века. Антология, Статьи,
предисловия разделов, биографические обзоры, аннотации, справочные
материалы, библиография и примечания Б. С. Акимова, Москва 2007, с. 74).
22
M. Mańkowska, Między lucyferyczną ekstazą a boską pokorą. Zinaidy Gippius
portret dekadencki, Wrocław 2006, s. 122.
23
Ibidem, s. 123.
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Widoczna jest tu pewna prawidłowość w zachowaniu tych, którzy
mieli do czynienia z ową mądrością — wiedźma po kradzieży zaczyna
myśleć w kategoriach etycznych, a księżyc, który na początku „krzywi on swój róg”, będąc świadkiem kłótni wiedźm, chowa za chmury
ostry róg, jakby łagodnieje. I wiedźma, i księżyc, dowiedziawszy się
o istnieniu mądrości, zmieniają swoje zachowanie, pokornieje.
Niewątpliwie wart uwagi jest fakt, iż cztery wiedźmy spotykają
się na skrzyżowaniu trzech dróg. Budzi to pewien niepokój badacza,
w związku z czym konieczne jest bliższe przyjrzenie się tej sytuacji.
Można sądzić, iż każda z trzech „złych” wiedźm przychodzi jedną
z krzyżujących się, „złych” ziemskich dróg. Jak powiedziano wcześniej, jedna z wiedźm różni się od pozostałych. Skąd ona przychodzi?
Być może czwarta droga to kosmos, na który wskazuje księżyc. Warto
przywołać w tym kontekście wyniki badań A. Afanasjewa nad wierzeniami ludów słowiańskich, w rezultacie których badacz wysnuwa
wniosek, iż księżyc to oko Boga24. Argument ten zapewnia konieczną
konsekwencję tym badaniom, potwierdzając tezę, iż Kosmos/niebo
to droga bez zła, reprezentowanego w wierszu przez trzy wiedźmy.
Kobieta „bez twarzy”, o czym mówiono wcześniej, jest inna, myśli
w kategoriach etycznych, wie o istnieniu grzechu, a więc wie i o Bogu.
Warto powołać się w tym miejscu na koncepcję wertykalności świata, zgodnie z którą to, co znajduje się wysoko, związane jest ze sferą
sacrum, to, co nisko — z profanum, a więc Kosmos nie jest poddany
działalności sił infernalnych, w odróżnieniu od trzech ziemskich dróg,
które się krzyżują. W świetle powyższych rozważań interpretacja taka
wydaje się być spójna i uzasadniona.
А.Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, Опыт сравнительного
изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями
других родственных народов, т. 1, Москва 1995, с. 81–82.
24
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W zakończeniu warto podkreślić myśl wyrażoną we wstępie, oddającą ważny aspekt twórczości Zinaidy Gippius, a mianowicie to,
iż wiersze tej poetki są wierszami symbolicznymi. Dlatego, gdyby
wiersz Мудрость odczytywać dosłownie, wówczas można by w nim
dostrzec jedynie opis nierealnych wydarzeń. Jeśli jednak ujmować
wiersz jako przenośnię, pod postacią wiedźm możemy zobaczyć everymana, człowieka, który niszczy wartości, a więc odbiera miłość,
wiarę, dzieciństwo, poddaje w wątpliwość mądrość. Piękno tego typu
twórczości podkreślają słowa Nikołaja Mińskiego, którymi przyjdzie
nam zakończyć swe rozważania:
Symbolistyczny utwór żyje, że tak powiem, życiem podwójnym.
Przede wszystkim winien on składać się ze zmysłowych obrazów, być
całkowicie konkretnym i zrozumiałym dla dziecka. Lecz za zewnętrznymi symbolami kryje się ideowa, ogólna treść. Utwór taki podobny
jest do gwiezdnego nieba, które i dla prostego oka wydaje się piękne i głębokie, lecz wzrokowi astronoma odkrywa nowe perspektywy
i niewidzialne dotąd światy25.
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prawy na pokrewnych etnicznie Słowian połabskich oceniane były
jak najbardziej negatywnie. Uważano, że krótkowzroczna polityka
polskich dynastów osłabiała Słowiańszczyznę i wystawiała ją na penetrację niemiecką. Pogląd ten, mocno zakotwiczony ideologicznie,

Michał Witold Pychowski

„Kiedy polscy
książęta Niemcom
się wysługiwali”1,
czyli udział
Piastów w krucjacie
połabskiej 1147 r.

wpłynął także na interpretację wydarzeń z roku 1147, zwanych przez
historiografię krucjatą wenedzką lub połabską.
Rok 1138 wprowadził stagnację w polskiej polityce zachodniej.
Powodem takiego stanu rzeczy była sytuacja wewnętrzna w kraju.
Śmierć Bolesława Krzywoustego doprowadziła do wejścia w życie
tak zwanej „ustawy sukcesyjnej”, na mocy której państwo podzielone zostało między synów księcia. I choć kompetencje prowadzenia
polityki zagranicznej, wraz z tytułem księcia zwierzchniego, zostały
przyznane najstarszemu Władysławowi, brak kooperacji i kłótnie między braćmi uniemożliwił im podążanie drogą ojca. Pierwsza połowa
lat czterdziestych była okresem walk o władzę zwierzchnią pomiędzy
juniorami (Bolesławem i Mieszkiem) a Seniorem — Władysławem.
W tym czasie, korzystając z chaosu, uniezależniło się zapewne Pomorze Zachodnie, którego książęta nie udzielili pomocy ani seniorowi
w walce z uzurpatorami, ani potem, zwycięskim juniorom w walce
z cesarzem Konradem III, próbującym przywrócić na tron Władysła-

Zaangażowanie Piastów na terenie Połabia interpretowane było
w historiografii odmiennie, w zależności od aktualnej sytuacji politycznej. Cytat z pracy Stanisława Smolki, który posłużył za tytuł niniejszego referatu, jest tego najlepszym przykładem. Pod koniec XIX
wieku, gdy w naszej części Europy nie istniało ani jedno niepodległe

wa. To ostatnie wydarzenie przyniosło sojusz Bolesława i Mieszka

państwo słowiańskie, a w zniewolonych narodach budzić się zaczęły

tyki zachodniej możliwy był dopiero w roku 1146. Bolesław przejął

nacjonalizmy, wspólne, polsko-niemieckie czy polsko-duńskie, wy-

władzę w Krakowie i Wrocławiu, odzyskał kontrolę nad Lubuszem,
lenną zwierzchność nad Pomorzem Zachodnim i zapewne Księstwem

1

S. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Kraków 2009, s. 257.
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z saskimi margrabiami z rodów Askańczyków i Wettynów, zainteresowanymi wpływami na Połabiu. Ów sojusz dopełniony został w roku
1148 zjazdem w Kruszwicy i związkiem małżeńskim między Ottonem Askańczykiem, a Judytą Piastówną. Powrót do aktywnej poli-
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Kopanickim. Wygnanie Władysława, przy wyraźnym poparciu społecznym, oznaczało względną stabilizację. Ta z kolei umożliwiała
wznowienie aktywnej polityki na Pomorzu i za Odrą. Okazja do tego
pojawiła się już w roku 1147.
W tym samym czasie, gdy w Polsce rozpoczynał się ostatni akt walk
pomiędzy braćmi, na Bliskim Wschodzie swój polityczny żywot kończyło hrabstwo Edessy. Pod koniec 1144 roku wojska Imada ad-Din
Zengiego zdobywają miasto. Wydarzenie to było takim wstrząsem, że
wywołało w Europie lawinę zdarzeń, które doprowadziły do wyruszenia
II wyprawy krzyżowej. Już w lutym 1145 roku na dwór papieski przybyli wysłannicy ze Wschodu z prośbą o interwencję w sprawie upadającego hrabstwa2. Skłoniło to papieża do wydania bulli Quantum praedecessores. Z kolei delegacje jerozolimska i antiocheńska pojawiły się na
dworze francuskim. W wyniku pertraktacji Ludwika VII i Eugeniusza
III, w marcu 1146 roku doszło do opublikowania kompromisowej wersji bulli i wyznaczenia na organizatora krucjaty Bernarda z Clairvaux.
Rozpoczął on energiczne działania, mające na celu zwerbowanie jak
największych sił do walki z niewiernymi. Tego samego roku, w święta
Bożego Narodzenia, do idei krucjaty udało się przekonać cesarza Konrada III. Tu jednak opat z Clairvaux napotkał na opór rycerstwa północno-niemieckiego. 13 marca 1147 roku na sejmie Rzeszy we Frankfurcie
zaproponowało ono alternatywny kierunek wyprawy. Jej celem miała
być Słowiańszczyzna połabska3. Nie był to projekt nowy. Chrystianizacja była ważnym elementem niemieckiej ekspansji na wschód od czasów Karola Wielkiego. Pierwszym oficjalnym wezwaniem do wyprawy
krzyżowej na tereny słowiańskie był list arcybiskupa magdeburskiego

Adalgota z roku 11084. Na mocy bulli Divini dispensatione, krzyżowcy
„połabscy” z 1147 roku mieli posiadać prawie te same przywileje, co
uczestnicy wyprawy do Ziemi Świętej, w tym najważniejszy, odpuszczenie grzechów5.
Wyprawę planowano rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. Głównym celem ataku miał być książę obodrycki Niklot. Siły krzyżowców
planowano zebrać w dwóch głównych punktach. Pierwsza armia pod
dowództwem Henryka Lwa zaczęła się koncentrować w północnej
Saksonii. Zgodnie z informacjami podanymi w źródle, miałaby liczyć
40 tysięcy ludzi. Liczba ta jest oczywiście przesadzona. Idąc za założeniem Gerarda Labudy, byłoby trzeba podzielić ją przez dziesięć6.
Zadaniem tej armii było przejść przez Wagrię i dotrzeć do Obodrska.
Jak się później okazało, utknąć miała ona w trzymiesięcznym oblężeniu pod Dubinem. W jej składzie natomiast znajdowali się, między
innymi, arcybiskup bremeński Adalbert, biskup werdeński Ditmar,
książęta Konrad Szwabski i Konrad Burgundzki. Druga armia, którą
miałby dowodzić legat papieski i biskup hoboliński Anzelm, zapewne wraz z Albrechtem Niedźwiedziem, zebrać się miała w okolicach
Magdeburga. Jej liczebność możemy liczyć na 6 tysięcy ludzi. Droga
przemarszu tej części krucjaty przebiegać miała przez kraje wielecko-

H.E. Mayer, Historia wypraw krzyżowych, Kraków 2008, s. 155–158.
I. Fonnesberg-Schmidt, Papieże i krucjaty bałtyckie 1147–1254, Warszawa 2009,
s. 39–43.

Szerzej na ten temat: J. Papiór, „Poganie ci są najgorsi, lecz ziemia ich najlepsza
[...]” Obraz Słowian w manifeście magdeburskiego biskupa Adalgota z roku 1108,
Studia Niemcoznawcze, 33 (2006), s. 49 i kol.; G. Labuda, Wezwanie wschodniosaskich feudałów do walki ze Słowianami z roku 1108 [w:] Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. III, s. 233 (803) i kol.
5
Niechronione były ich żony i dzieci, można było przeciw nim wszczynać procesy
sądowe, nie byli, w przeciwieństwie do uczestników krucjaty lewantyńskiej, zwolnieni z obowiązku płacenia lichwy, I. Fonnesberg-Schmidt, op. cit., s. 43.
6
G. Labuda, Pomorze w obronie swej niezawisłości w XII–XVI wieku [w:] Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego. Cedynia 972 — Siekierki 1945, Poznań 1972, s. 127.
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lucickie i kończyć się we wschodniej część władztwa Niklota. Obok
obu wymienionych wodzów, widzimy w niej także arcybiskupa magdeburskiego Fryderyka, biskupów Rudolfa halbersztackiego, Wernera
monastyrskiego, Reinharda miśnieńskiego, Wiggera brandenburskiego, Henryka ołomonieckiego, margrabiego miśnieńskiego Konrada
i trzech książąt morawskich — Otta, Świętopełka i Wratysława. Poza
tymi siłami znajdowały się jeszcze dwa zgrupowania. Pierwsze, duńskie, koncentrować się musiało jeszcze w Danii, na co wskazuje morski charakter udziału Duńczyków w walkach. Liczebność sił duńskich
podana przez źródło to 100 tysięcy ludzi. Liczba ta nawet poddana
przyjętemu przez nas przelicznikowi i tak jest astronomiczna. Należy
pamiętać, że wszystkich tych ludzi miano przetransportować na okrętach, co zakrawałoby na nieprawdopodobną operację. Ponadto, trzeba
mieć na uwadze, że w wyprawie udział brało tylko dwóch z trzech
pretendentów do tronu, czyli nie całe siły demograficzne tego kraju
zaangażowane były w wyprawę. Z tego względu przyjąć możemy, że
centum milibus to w rozumieniu rocznikarza magdeburskiego „nieokreślenie duża liczba”7. Duńczycy połączyć się mieli z armią Henryka Lwa w Obodorsku. Udział floty duńskiej staje się zrozumiały,
gdy uświadomimy sobie zainteresowanie Danii względem Rugii. Plan
zakładał pomoc Sasom w walce z Obodrytami, a potem zapewne, ude-

po Duńczykach wspomina: „Item frater ducis Poloniae cum viginti
milibus armatorum exiverat”9.
Bratem tym musiał być Mieszko III. Zważywszy na układ tekstu
i liczebność wojsk, założyć możemy, że wojska polskie stanowiły odrębny oddział i nie brały udziału w koncentracji pod Magdeburgiem10.
Rodzi to pytanie, gdzie, i czy w ogóle, połączyły się siły piastowskie
z niemieckimi11? Według głównych źródeł opisujących przemarsz oddziału legata papieskiego i margrabiego Albrechta, wojska ich spaliły
świątynię pogańską w Machlinie i dotarły pod Dymin12. Sądząc po późniejszych nabytkach terytorialnych, ich szlak prowadził przez Hobolin,
w którym osadzono z powrotem biskupa Anzelma13. Ostatecznie siły te
— lub chociaż ich część — obległy chrześcijański już Szczecin14. Jeżeli
więc Wielkopolanie mieliby wziąć udział w krucjacie jako „żołnierze
Chrystusa”, najrozsądniejsze byłoby przyłączenie się do sił magdeburskich na środkowym Połabiu, na przykład pod Hobolinem. Jeżeli jednak Mieszko, oprócz wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej, miał jakiś
inny — polityczny — cel, wtedy najkorzystniejsze byłoby włączenie się
w działania bliżej miejsca jego realizacji. Tu dochodzimy do pytania,
stawianego od wielu lat przez historiografię: dlaczego Mieszko wziął
udział w wyprawie 1147 roku?

Annales Magdeburgenses, ad a. 1147 [w:] Monumenta Germaniae Historica Scriptores, t. XVI, Hanower 1859, s. 188.
8
Dokładniejszy przebieg wyprawy podają: E. Kosiarz, Bitwy morskie, Gdańsk 1970,
s. 48–49; K. Pieradzka, Walki Słowian na Bałtyku w X–XII wieku, Warszawa 1953 s.
67–69; A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164, Kraków 2004, s. 236–243.

Annales Magdeburgenses.
Hipoteza Myślińskiego, jakoby Mieszko nie brał udziału w krucjacie, a jedynie
„stacjonował” w okolicach Stodoranii i Kopanika idzie za daleko, gdyż rocznik
magdeburski uznaje siły polskie za część krucjaty.
11
Z przyczyn geograficznych udział w operacji dubińskiej musimy odrzucić.
12
Helmoldi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, [w:] Monumenta Germaniae
Historica Scriptores rerum Germanicarum, t. XXXII, Hanower 1937, c. 65; Annales
Magdeburgenses.
13
G. Labuda, Pomorze w obronie..., s. 126–127.
14
Patrz niżej.
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rzenie na Ranów . Ostatnia siła biorąca udział w krucjacie wenedz8

kiej jest dla nas szczególnie ważna. Rocznikarz magdeburski zaraz
7

9

10

Teorie dotyczące jego uczestnictwa w krucjacie można podzielić na
cztery zasadnicze grupy:
a) religijną — obejmuje ona poglądy historyków uważających zapał
krzyżowy za najważniejszy czynnik angażujący książąt polskich w walki z poganami w roku 1147;
b) saską — stojącą na stanowisku udziału w krucjacie z przyczyn
politycznych, a konkretnie z chęci, bądź przymusu „odwdzięczenia” się
panom saskim za pomoc z roku poprzedniego;
c) pomorską — łączącą nierozerwalnie polski udział w wyprawie
z obecnością krzyżowców pod Szczecinem i stanem stosunków polskopomorskich;
d) połabską — która ma widzieć przyczynę uczestnictwa w krucjacie
w polityce połabskiej polskich książąt i w zasadzie być odwróceniem
teorii saskiej.
Rzecz jasna, teorie te łączone były ze sobą wielokrotnie i nie sposób
stworzyć wiarygodnego obrazu sytuacji postrzegając jej jednowymiarowo. Już Stanisław Smolka za najważniejszy powód obecności Mieszka
na Połabiu uważał chęć walki z poganami, choć nie ignorował znaczenia sojuszu z feudałami saskimi15. Z takim poglądem zgodził się ostatnio
Mikołaj Gładysz16. Podobne do Smolki tezy głosił Wilhelm Bogusławski, z tym, że odwrócił rozkład akcentów17. W tonie czystej teorii saskiej
wypowiedział się Roman Grodecki, uważając, że „za cenę interesów
państwowych utwierdzali juniorzy własne stanowisko”18. Z podejściem

tym zgodził się częściowo Gerard Labuda19 i ostatnio Magdalena BiniaśSzkopek20. Historykiem który sformułował teorię pomorską był Stanisław
Zakrzewski. Uważał on, że „krzyżowcy byli prowadzeni na pasku przez
przywódców”, a współudział w krucjacie saskiego kościoła i feudałów,
a także księcia wielkopolskiego, spowodowany był wspólnym interesem
politycznym21. Do koncepcji tej nawiązywali Jerzy Dowiat22, Benedykt
Zientara23, Edward Rymar24 i Marian Dworsatschek25. Autorem teorii połabskiej był Marian Gumowski. Uważał on, że polskie oddziały szachować miały na Połabiu obu saskich margrabiów26. Do teorii tej przychylili
się Józef Mitkowski27, Kazimierz Ślaski28, Kazimierz Myśliński29 i Maciej

S. Smolka, op. cit., s. 240–241.
M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII
wieku, Warszawa 2002, s. 89–90.
17
W.J. Bogusławski, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII
wieku, t. III, Poznań 1892, s. 572–579.
18
R. Grodecki, Dzieje Polski do r. 1194 [w:] Dzieje Polski średniowiecznej, t. I,
Kraków 1995, 168–170.

Choć, jako głównego adresata tego przedsięwzięcia, typuje on papiestwo; G. Labuda, Pomorze w obronie..., s. 127.
20
Choć wyraźnie powiązała to z teorią pomorską; M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV
Kędzierzawy — książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009, s. 272.
21
S. Zakrzewski, Okres do schyłku XII w. [w:] Historya polityczna Polski. Cz. 1.
Wieki średnie, Kraków 1920, s. 109–111.
22
J. Dowiat, Ekspansja Pomorza Zachodniego na ziemie wielecko-obodrzyckie
w drugiej poł. XII, Przegląd Historyczny, 50 (1959), s. 710.
23
B. Zientara, Stosunki polityczne Pomorza Zachodniego z Polską w drugiej połowie
XII wieku, Przegląd Historyczny, 61 (1970), s. 548–549.
24
E. Rymar, Wojny na Pomorzu zachodnim i wojenne czyny Pomorzan XII — początek XVII wieku (kalendarium) [w:] Pomorze militarne XII–XXI wiek. Materiały
z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich,
Szczecin 2004, s. 138–139.
25
M. Dworsatschek, Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998, s. 130.
26
M. Gumowski, Sprawa braniborska XII w., Slavia Occidentalis, 7 (1928).
27
J. Mitkowski, Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski, Poznań 1946, s. 60–61
28
K. Ślaski, Pomorze zachodnie w dobie rozwijającego się feudalizmu (1124–1464)
[w:] Historia Pomorza, t. I, Poznań 1969, s. 62.
29
K. Myśliński, Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII, Lublin 1993, s. 173–
175; tenże, Sprawa udziału Polski w niemieckiej wyprawie na Słowian połabskich [w:] Ars
historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, seria Historia, nr 71, Poznań 1976.
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Przybył30. Różnice poglądów na temat udział Polaków w krucjacie odnajdziemy także w nauce niemieckiej. Większość jednak zwraca uwagę na łupieżczy i polityczny charakter wyprawy31.
Wbrew opinii części historyków, wydawałoby się bardzo nierozważne rozpatrywanie udziału księcia wielkopolskiego w tym przedsięwzięciu bez poruszenia tematu oblężenia Szczecina. Informację o tym
zajściu zawarł w swoim dziele Wincenty z Pragi. Relacjonuje on:

Zakrzewskiego o „krzyżowcach prowadzonych na pasku”. Idąc dalej, należy zadać sobie pytanie, kto miałby być autorem tegoż spisku?

Pierwsza myśl zdaje się rzucać podejrzenie na wspomnianych biskupów.
Wypada zgodzić się z Gładyszem, że nie ma żadnych przesłanek, by
widzieć Mieszka pod murami Szczecina33. Błędem było by jednak zanegowanie, za tym autorem, obecności saskich feudałów34. Ostatecznie,
po zakończeniu narady „cum principibus suis ad propria redeunt”. Nie
może być tu mowy o jakichś innych książętach niż ci ze zgrupowania
magdeburskiego. Można więc przyjąć, że wymienienie duchownych,
a pominięcie panów świeckich ma znaczenie stylistyczne. Świeccy dowódcy krucjaty ukrywaliby się wtedy pod określeniem „plurima Saxonum militia”. Uwydatnienie roli duchownych w wydarzeniu religijnym,
jakim, bądź co bądź, była krucjata, jest czymś normalnym, szczególnie,
gdy przypomnimy sobie, jak wielu znaczących ludzi kościoła znajdowało się w oddziale magdeburskim. Nie oznacza to jednak, że feudałowie
świeccy nie posiadali żadnego wpływu na sytuację. Wincenty z Pragi
wyraźnie zaznacza, że to biskupi brali udział w „consilio”. Pominięcie
margrabiów w kontekście rozmów pokojowych świadczyłoby o tym, że
Racibor i Wojciech uważali ich za prowodyrów ataku, a biskupi — być
może także ołomuniecki — byli lepszymi kandydatami na mediatorów.
Nie można zgodzić się też z Gładyszem w sprawie pomocy pomorskiej
dla Dymina35. Oblegający gród Albrecht Niedźwiedź był dla Racibora
przeciwnikiem, tak samo, jak oblegana załoga Niklota, z tym, że atak
na siły krucjaty w obronie pogan, przyniósłby mu więcej szkody niż
pożytku. Biorąc pod uwagę rozwój współpracy askańsko-piastowskiej,
należy wątpić, czy Bolesław i Mieszko poczuli się zagrożeni działaniami Sasów. Istnieje prawdopodobieństwo, że zgodnie z planem, Szczecin
nie miał zostać zdobyty. Działania krzyżowców byłyby tylko demon-

M. Przybył, Mieszko III Stary, Poznań 2002, s. 55–59.
31
Przegląd niemieckiej literatury przedmiotu podaje: M. Gładysz, op. cit., s. 88.
32
Vincenti Pragensis [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. II, Praga 1874, s. 417–418.

M. Gładysz, op. cit., s. 86.
Idem, s. 80.
35
Ibidem.

Dominus autem Henricus, Moraviensis episcopus, pro nomine Christi
cruce assumpta cum plurimis Saxoniae episcopis et plurima Saxonum
militia ad fidem christianam pro convertendis Pomeranis Pomeraniam
adiit. Verum ubi ad metropolim eorum Sthetin nomine perveniunt, illud prout possunt armata militia circumdant. Pomerani autem cruces
super castrum exponentes legatos suos una cum episcopo suo nomine
Alberto, quem dominus felicis memoriae Otto, Bambergensis ecclesiae episcopus, qui primo eos ad fidem christianam convertit, eis dederat, ad eosmittunt, quare sic armata manu venerint, causam exquirunt.
Si pro confirmanda fide christiana venerunt, non armis sed praedicatione episcoporum hoc eosfacere debuisse referunt. Sed quia Saxones
potius pro auferenda eis terra quam pro fide christiana confirmanda
tantam moverant militiam, episcopi Saxoniae hoc audientes cum Ratibor principe et cum Alberto terrae illius episcopo consilio de his, quae
ad pacem sunt, habito, plurimis amissis militibus, una cum principibus
suis ad propria redeunt.32

Mało prawdopodobne, by „plurimis Saxoniae episcopis” odgrywający w zajściu, jak by się to wydawało, rolę dominującą, nie byli świadomi, że miasto jest chrześcijańskie. Potwierdza to w zasadzie tezę
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stracją siły, obliczoną na zastraszenie Racibora i Wojciecha. Demonstracją ze wszech miar udaną.
Wracając do Mieszka, nie da się w żaden sposób udowodnić także,
że stacjonował gdzieś na środkowym Połabiu, broniąc polskiego stanu posiadania. Koronny argument Myślińskiego, wspierający tę tezę,
można rozumieć całkowicie odwrotnie. Zjazd w Kruszwicy nie tylko
nie świadczy o braku kontaktów pomiędzy juniorami a Askańczykami od wyprawy Konrada III. Uroczystości w jego trakcie miały raczej
symbolicznie potwierdzić szczegółowo wynegocjowaną wcześniej
umowę36. Z drugiej strony, brak działań wojennych na terenie środkowego Połabia nie musi oznaczać zbrojnej ochrony tych terenów, ale
respektowanie prawa do nich którejś z sił biorącej udział w wyprawie.
Jeżeli natomiast przyjmiemy, że atak na Szczecin był zaplanowany
z wyrachowaniem, to oznaczać też może, że chrześcijańscy, jak by nie
było, władcy — Brenny i Kopanika — nie mieli się czego obawiać ze
strony krzyżowców.
Nie można wykluczyć, że Mieszko brał udział w oblężeniu Dymina. Dzięki polskiej pomocy, choć część sił saskich mogła się udać pod
Szczecin. Uderzenie jednego z juniorów na chrześcijański gród w trakcie krucjaty wywołać mogło nieprzychylną reakcję opinii publicznej
w Niemczech. Jednak dla Bolesława i Mieszka sprawa niezależności
Pomorza była zbyt ważna, by mogli ją nadal odkładać. Wyręczenie
się Sasami było rozwiązaniem idealnym, na którym zyskiwali wszyscy zaangażowani. Książęta polscy odzyskali zwierzchność lenną nad
Pomorzem, co jest już dobrze widoczne w trakcie wojny w 1157 roku,
gdy Pomorzanie wspomagają siły Polskie37. Kościół saski w zamian za

pomoc zyskał wpływy u ujścia Odry, czego dowodem jest wizyta Racibora w roku następnym w Hobolinie, gdzie przyrzec musiał wspieranie
chrześcijaństwa i zapewne udzielić pewnych koncesji kościołowi niemieckiemu na swoim terytorium38. Margrabiowie mogli liczyć na dalszą współpracę i przychylność na terenach połabskich, czego świetnym
przykładem może być spotkanie w Kruszwicy w roku następnym.
Krucjata połabska z 1147 roku ewidentnie wypaczyła sens wyprawy krzyżowej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że o ile jej sukces religijny był niewymierny do zaangażowanych środków, to zyski polityczne
Piastów, Askańczyków i kościoła saskiego były olbrzymie. Współpraca tych trzech sił rokowała pomyślnie dla przyszłej pozycji Polski
na terenach pomorsko-połabskich. Należy więc stwierdzić, że surowa
ocena Stanisława Smolki nie ma uzasadnienia w faktach. Umocnienie
się Polski na Połabiu i Pomorzu faktycznie zabezpieczało część słabszych słowiańskich organizmów politycznych przed ekspansją niemiecką, czego najlepszym przykładem było Księstwo Stodorańskie.
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Adrian Skoczylas

Słowianie głosują…
czyli
o „eurowyborach”
w państwach
słowiańskich
w latach 2003–2009

W 2004 Unia Europejska po raz pierwszy od niemal dziesięciu lat
powiększyła liczbę swoich członków, rozszerzając się na wschód kontynentu. W jednej instytucji politycznej znalazły się państwa Europy
Zachodniej oraz byłe republiki demokracji ludowej. Rodzi to możliwości nie tylko współpracy między obiema częściami jednego kontynentu, ale także tworzy pytanie o ewentualną różnicę w podejściu do
struktur europejskich czy profilu politycznego poszczególnych państw
w odniesieniu do Unii Europejskiej.
84

Celem niniejszego tekstu jest podsumowanie wyników wyborów
do Parlamentu Europejskiego (w połączeniu z referendami z 2003
roku, tworzącymi zespół tytułowych „eurowyborów”), porównanie
tych wyników z państwami będącymi członkami Unii Europejskiej
pod kątem przynależności do frakcji politycznych Europarlamentu,
a także omówienie frekwencji wyborczej obywateli państw słowiańskich w tych wyborach. Zakres tematyczny obejmuje wyniki „eurowyborów” w pięciu słowiańskich krajach będących członkami Unii
Europejskiej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Słowenii i na Słowacji. Jako
„eurowybory” określić należy również referendum akcesyjne z 2003
roku oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 2004 (w przypadku Bułgarii — 2007) oraz 2009.
Jako pierwsza spośród omawianych państw referendum przeprowadziła Słowenia1. W tym kraju miało ono charakter konsultacyjny.
Odbyło się 23 marca 2003 roku. Obywatele Słowenii mieli odpowiedzieć na dwa pytania, czy zgadzają się na: 1) członkostwo ich państwa
w NATO oraz 2) członkostwo w UE. Uprawnionych do głosowania
było 1,6 mln Słoweńców – do urn poszło 60,23% z nich2.
W słoweńskich mediach kampania przed referendum miała charakter
informacyjny, integracja z UE popierana była przez niemal wszystkie
partie polityczne. Silnie związana gospodarczo z UE Słowenia postrzegała wejście do Unii jako ostateczne odcięcie się od reszty państw byłej
Jugosławii3. Widoczne to było w wynikach referendum: za przystąpieniem do UE opowiedziało się 89,61% głosujących. Porównując ten wynik z zaledwie 66-procentowym poparciem dla członkostwa NATO, naPierwsza spośród wszystkich 10 państw przystępujących do UE w 2004 roku była
Malta — referendum w tym państwie miało miejsce 8 marca 2003.
2
www.electionguide.org/results.php?ID=329, [dostęp: 12.08.2011].
3
Kampanie przedreferendalne na Malcie, w Słowenii i na Węgrzech — wnioski dla
Polski, „Biuletyn” 2003, nr 25, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1
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leży uznać społeczeństwo słoweńskie za niezwykle euroentuzjastyczne.
Pozytywnie na temat wyników referendum wypowiedzieli się przedstawiciele rządu: minister spraw zagranicznych, Dimitrij Rupel ocenił je
jako „dowód na zakończenie transformacji kraju, który przez wiele lat
był częścią socjalistycznej Jugosławii”. Minister ds. europejskich, Janez
Potocznik stwierdził natomiast, że „rząd użył mocnych argumentów,
a Słoweńcy uznali, że należą do Europy w każdym sensie — ekonomicznym, kulturalnym, geograficznym, i dlatego głosowali za Unią”4.
Słowacja referendum przeprowadziła w dniach 16 i 17 maja.
W tym kraju ratyfikacji umów międzynarodowych dokonuje prezydent, a w sprawach istotnych może zostać zwołane referendum. Wynik
tego z 2003 roku dopiero przy osiągnięciu wysokiej frekwencji (ponad
50 procent) miałyby charakter wiążący. Ostateczny rezultat okazał się
niewiele wyższy — udział wzięło 52,15% obywateli uprawnionych do
głosowania. Należy zauważyć, że Słowacja udzieliła najwyższego poparcia dla integracji z Unią nie tylko spośród kandydujących państw
słowiańskich, ale wszystkich, które rok później miały wstąpić do UE.
Za wstąpieniem Słowacji do UE odpowiedziało 92,46% głosujących.
Premier Słowacji, Mikulasz Dzurinda, skomentował referendum
słowami: „Ludzie zrozumieli, że w tym referendum chodziło nie
o partie polityczne, lecz o przyszłość naszego kraju”. W specjalnym
oświadczeniu w sprawie wyników słowackiego referendum Komisja
Europejska stwierdziła m.in., iż pokazało ono „silną wolę słowackiego narodu dołączenia do europejskiej rodziny demokratycznych
społeczeństw, w roli członka Unii Europejskiej z równymi prawami
i obowiązkami”5.
www.polskawue.gov.pl/Referenda,akcesyjne,w,panstwach,kandydujacych,,informacje,o,wynikach,102.html, [dostęp: 12.08.2011].
5
Ibidem.
4
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Również dwa dni trwało referendum akcesyjne w Polsce (7 i 8 czerwca). Uprawnionych do głosowania było 29,9 mln Polaków, a frekwencja wyniosła 58,85%. Polskie społeczeństwo okazało się umiarkowanie
proeuropejskie. Twierdzącej odpowiedzi na pytanie „Czy wyraża Pan/
Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” udzieliło 77,45% biorących udział w referendum. Tuż po
ogłoszeniu wyników Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP, oznajmił: „Dokonała się rzecz wielka. Wracamy do wielkiej europejskiej rodziny. Wracamy na miejsce, które się Polsce i Polakom należy”6.
Referendum w Czechach miało miejsce w dniach 13 i 14 czerwca
2003 roku. Do urn poszło jedynie 55,18% spośród uprawnionych do
głosowania 8,2 mln obywateli — frekwencja nie miała jednak wpływu na ważność referendum. Aż 77,33% zagłosowało za wstąpieniem
Czech do Unii Europejskiej. „Te wyniki uważam za bardzo dobre”,
powiedział czeski premier, Vladimir Szpidla. Jak zauważył czeski politolog, Jirzi Pehe, wynik referendum jest bardzo dobry, zważywszy
na fakt, że w Czechach „jako jedynym kraju, gdzie odbywało się referendum akcesyjne, wystąpiły istotne siły eurosceptyczne czy wręcz
przeciwne Unii”7.
W czerwcu 2004 roku odbyły się pierwsze po rozszerzeniu Unii
wybory do Parlamentu Europejskiego. Dwadzieścia pięć państw w terminie od 10 do 13 czerwca wybierało swoich przedstawicieli do Europarlamentu w liczbie ustalonej na podstawie traktatu z Nicei. Cztery
państwa słowiańskie (Czechy, Polska, Słowacja i Słowenia) wybierały łącznie 99 eurodeputowanych, co stanowiło nieco ponad jedną
ósmą składu Parlamentu Europejskiego. W 2009 roku, w kolejnych
wyborach do PE, pięć państw słowiańskich decydowało o obsadzie
6
7

Ibidem.
Ibidem.
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niemal 16% mandatów. Nie jest to zatem decydująca większość tego

Ponad połowa europarlamentarzystów z Czech zasiliła frakcję

organu Unii Europejskiej, jednak porównanie jej z ogółem PE może

Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED).

dać pewien — choć powierzchowny — obraz preferencji politycznej

W jej skład bowiem weszła ODS (9 mandatów), SNK ED (3 mandaty)

„słowiańskich” Europejczyków.

i KDU-ČSL (2 mandaty). Kolejną frakcją zasiloną przez Czechów była

Wybory w 2004 przeprowadzone w Czechach, które dysponują 24

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka

mandatami, wygrała Obywatelska Partia Demokratyczna (Občanská

Zielona Lewica (GUE/NGL), do której przyłączyło się 6 przedstawi-

demokratická strana, ODS), zdobywając 30% głosów. ODS była wte-

cieli KSČM. Jedynie 2 czeskich posłów z ČSSD znalazło się w, drugiej

dy partią opozycyjną, której poparcie systematycznie się zwiększa-

co do wielkości w Parlamencie Europejskim, Partii Europejskich So-

ło, pozwalając jej dwa lata później wygrać wybory krajowe. Drugie

cjalistów (PES). Ponadto, jeden niezależny poseł z Czech dołączył do

miejsce zajęła Komunistyczna Partia Czech i Moraw (Komunistická

Grupy Niepodległość/Demokracja, drugi zaś pozostał niezrzeszony9.

strana Čech a Moravy, KSČM), na którą zagłosował co piąty Czech.

Czeskie wybory w 2009 ponownie wygrała Obywatelska Partia

Na dalszych miejscach uplasowały się: SNK Europejscy Demokraci

Demokratyczna (ODS) z nieznacznie wyższym wynikiem — 31,45%.

(SNK Evropští demokraté, SNK ED) z 11-procentowym poparciem

Drugie miejsce zajęła Czeska Partia Socjaldemokratyczna, która

oraz Unia Chrześcijańskich Demokratów — Czechosłowacka Partia

otrzymała dużo więcej głosów niż poprzednio, bo 22,38%. Popar-

Ludowa (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana

cie straciła za to Komunistyczna Partia Czech i Moraw — 14,18%

lidová, KDU-ČSL) z 9,5% głosów. Mandaty do Parlamentu Europej-

w 2009 to o 6 punktów procentowych mniej niż 5 lat wcześniej. Po-

skiego otrzymała także Czeska Partia Socjaldemokratyczna (Česká

dobną ilość głosów w stosunku do poprzednich wyborów otrzymała

strana sociálně demokratická; ČSSD), dla której wynik niecałych 9%

Unia Chrześcijańskich Demokratów — Czechosłowacka Partia Ludo-

poparcia był ogromnym spadkiem w porównaniu zarówno z wygra-

wa (KDU-ČSL, 7,6%). Poniżej progu, który dawał szanse na mandaty,

nymi wyborami parlamentarnymi w Czechach w 2002, jak i w 2006

znalazły się: SNK – Europejscy Demokraci oraz Niezależni Demo-

roku. Nieco ponad 8% otrzymał blok niezależnych kandydatów (Ne-

kraci, ugrupowania które dotychczas znajdowały się w Parlamencie

zavisli/Demokrate, NEZ/DEM) .

Europejskim.

8

W Parlamencie Europejskim wybrani posłowie nie zrzeszają się

Spośród 22 czeskich mandatów dziewięć (tyle samo co poprzednio)

w grupy narodowe, lecz tworzą (zależnie od partyjnej orientacji) duże

otrzymała ODS, choć tym razem zasiliła ona nową grupę w Europarla-

europejskie frakcje, które dzielą się m.in. na chadeckie, konserwatywne,

mencie — Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Pozostałe

liberalne, socjaldemokratyczne, itd. I właśnie ten podział może posłużyć

partie nie zmieniły swojej europejskiej przynależności: Czeska Partia

jako kryterium określenia profilu politycznego poszczególnych krajów.
8

www.volby.cz/pls/ep2004/ep11?xjazyk=EN, [dostęp: 12.08.2011].
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www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/hist_results_cz_pl_
txt.html, [dostęp: 12.08.2011].
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Socjaldemokratów (7 mandatów) weszła w skład PES, Komunistyczna Partia Czech i Moraw (4 mandaty) dołączyła do GUE-NGL, zaś
KDU-ČSL (2 mandaty) znalazła się w Europejskiej Partii Ludowej10.
Największym słowiańskim państwem w Unii Europejskiej jest niewątpliwie Polska, która w 2004 miała do rozdysponowania 54 mandaty.
Wybory w naszym kraju wygrała wtedy Platforma Obywatelska (PO),
uzyskując poparcie 24,1%. Kolejne miejsca zajęły: Liga Polskich Rodzin (LPR) — 15,2% głosów, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) — 12,7%
i Samoobrona RP (SoRP) 10,8%. Zaledwie czwarte miejsce, z 9,3procentowym poparciem, zajął rządzący Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (SLD-UP). Mandaty zdobyły także mniejsze partie:
Unia Wolności (UW) — 7,3%, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) —
6,3% oraz Socjaldemokracja Polska (SDPL) — 5,3%. Do Parlamentu
Europejskiego polscy wyborcy oddelegowali zatem aż 8 partii — najwięcej ze wszystkich państw słowiańskich głosujących w 2004 roku.
Duża ilość różnorodnych partii wpłynęła na wstępowanie polskich
euro deputowanych do różnych europejskich frakcji. Najwięcej — 15
przedstawicieli PO i 4 z PSL, dołączyło do EPP-ED. 10 posłów LPR
weszło w skład Grupy Niepodległość/Demokracja. Łącznie 8 posłów
(5 z SLD-UP i 3 z SPDL) znalazło się w Partii Europejskich Socjalistów. Siedmiu reprezentantów PiS zasiliło Grupę Unii na rzecz Europy
Narodów (Union for a Europe of Nations, UEN). 6 eurodeputowanych
Samoobrony nie zrzeszyło się w żadnej frakcji, a czworo z Unii Wolności dołączyło do Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy (Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE)11.
www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/czech_republic_pl_
txt.html,[dostęp:13.08.2011].
11
www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/hist_results_pl_pl_
txt.html, [dostęp:13.08.2011].
10
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Natomiast, w 2009 roku tylko cztery partie dostały się do Parlamentu Europejskiego z Polski. Wybory, podobnie jak w 2004, wygrała Platforma Obywatelska (PO) z wynikiem 44,43% głosów — o 20
punktów procentowych lepszym od poprzedniego. Za nią znalazło się
Prawo i Sprawiedliwość (27,4%) — ponad dwukrotnie więcej głosów
niż w 2004 roku. Podobnie jak pięć lat wcześniej, poparcie uzyskał
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (12,34%) oraz Polskie
Stronnictwo Ludowe (7,0%). Poniżej progu wyborczego znalazły się
aż cztery partie dotychczas znajdujące się w Parlamencie Europejskim
— m. in. LPR, która wcześniej była tam drugą polską siłą.
Polska, w wyniku nowych ustaleń, miała do dyspozycji w Europarlamencie 50 miejsc (o 4 mniej niż kadencję wcześniej). Ponad
połowa polskich posłów w PE (25 z PO i 3 z PSL) weszła w skład
Europejskiej Partii Ludowej. 15 eurodeputowanych z PiS dołączyło
do nowo powstałej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Siedmioro parlamentarzystów z SLD-UP znalazło się w Partii
Europejskich Socjalistów12.
Bardzo zbliżone do siebie wyniki odnotowały w 2004 roku partie
na Słowacji. W podziale mandatów ostatecznie uczestniczyło 5 partii,
których rozpiętość poparcia wyniosła ok. 4 punktów procentowych.
Wybory nieznacznie wygrała Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna — Partia Demokratyczna (Slovenská demokratická a kresťanská únia — Demokratická strana, SDKÚ-DS), która uzyskała
poparcie 17,09% głosujących. Zaledwie o 0,05% gorszy wynik zanotowała rządząca wtedy, choć tracąca poparcie, Partia Ludowa — Ruch
na Rzecz Demokratycznej Słowacji (Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko, ĽS-HZDS). Kolejne miejsca zajęły: partia SMER
www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/poland_pl_txt.html,
[dostęp:13.08.2011].
12
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— Socjalna Demokracja (SMER — Sociálna demokracia) — 16,89%
głosów, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (Kresťanskodemokratické hnutie, KDH) — 16,19% oraz Partia Węgierskiej Koalicji (Strana maďarskej koalície — Magyar Koalíció Pártja, SMK-MPK) z 13procentowym poparciem.
Czterem najbardziej popieranym partiom w słowackich „eurowyborach” przypadły po 3 mandaty, jedynie SMK-MPK dwa. Łącznie
Słowację w Parlamencie Europejskim reprezentuje 14 eurodeputowanych. Aż trzy partie (SDKÚ-DS, KDH, SMK-MPK), posiadające
wspólnie 8 posłów, weszły w skład Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów. Trzech przedstawicieli ĽS-HZDS pozostało niezależnymi w Europarlamencie, a z taką samą liczbą mandatów
SMER-SD dołączył do Partii Europejskich Socjalistów13.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 potwierdziły zmianę
sytuacji na słowackiej scenie politycznej. Zdecydowane zwycięstwo
odniósł SMER — Socjaldemokracja (32,0%). Niemal dwukrotnie
mniejsze poparcie uzyskała Słowacka Unia Chrześcijańska i Demokratyczna (SDKÚ-DS). Partia Węgierskiej Koalicji (SMK-MPK)
i Chrześcijański Ruch Demokratyczny (KDH) zdobyły odpowiednio
11,3% i 10,9%. Spadek poparcia odnotowała Partia Ludowa-Ruch dla
Demokratycznej Słowacji (9%). 5-procentowy próg wyborczy udało
się nieznacznie przekroczyć Słowackiej Partii Narodowej (Slovenská
národná strana, SNS).
Najsilniejsza słowacka partia, SMER, posiadająca 5 z 14 mandatów dla Słowacji, dołączyła do Partii Europejskich Socjalistów. Łącznie sześciu posłów z SDKÚ-DS, SMK-MPK i KDH weszło w skład
Europejskiej Partii Ludowej. Dwóch przedstawicieli ĽS-HZDS znala-

zło się w partii Europejskich Demokratów, a jeden poseł z SNS — we
frakcji Europy Wolności i Demokracji14.
Słowenia ma do dyspozycji najmniej mandatów ze wszystkich
państw słowiańskich, bo zaledwie 7. W 2004 otrzymały je cztery partie, których rezultaty także były dość wyrównane, ale nie tak, jak na
Słowacji (między pierwszą a czwartą partią różnica wyniosła 9 punktów procentowych). Zwycięska w wyborach 13 czerwca 2004 okazała
się parta Nowa Słowenia (Nova Slovenija, NSi), na którą zagłosowało
23,6% wyborców. Był to wynik zaskakujący, gdyż poparcie tej partii
w wyborach krajowych nie przekraczało w tamtym czasie 10 procent
(8,8% w wyborach w 2000 roku, 9,1% w wyborach w październiku
2004). Nieco gorszy wynik (21,9%) zanotowała rządząca Liberalna
Demokracja Słowenii (Liberalna Demokracija Slovenije, LDS). Mandaty otrzymały także: Słoweńska Partia Demokratyczna (Slovenska
demokratska stranka, SDS) oraz Zjednoczona Lista Socjaldemokratów (Združena lista socialnih demokratov, ZLSD). Poparcie dla nich
wyniosło odpowiednio 17,7% oraz 14,2%.
W Parlamencie Europejskim czterech posłów ze Słowenii znalazło
się w gronie Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów
— byli to członkowie Nowej Słowenii oraz Słoweńskiej Partii Demokratycznej (obie partie otrzymały po 2 mandaty). Druga w wyborach
Liberalna Demokracja Słowenii, także dysponująca dwoma mandatami, weszła w skład Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na
rzecz Europy (ALDE). Jeden poseł ze słoweńskich Socjaldemokratów
został członkiem Partii Europejskich Socjalistów15.

www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/hist_results_sk_pl_
txt.html, [dostęp:12.08.2011].

www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/slovakia_pl_txt.html,
[dostęp:13.08.2011].
15
www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/hist_results_si_pl_
txt.html, [dostęp:12.08.2011].
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Pięć lat później, wybory w Słowenii wygrała Słoweńska Partia
Demokratyczna (SDS), która uzyskała niemal 27% głosów. Partia
Socjaldemokratów zdobyła 18,45% poparcia, nieco mniejsze, 16,3procentowe, zdobyła partia Nowa Słowenia — Chrześcijańska Partia
Ludowa (NSi). Dwukrotnie gorszy wynik niż poprzednio zanotowała
Liberalna Partia Słowenii (LDS, 11,52%). Do Europarlamentu dostała
się także nowa opcja polityczna, „Zares” — Nowa Polityka, którą poparł niemal co dziesiąty wyborca w Słowenii.
Zarówno Słoweńska Partia Demokratyczna (2 mandaty), jak i NSi
(1 mandat) weszły do Europejskiej Partii Ludowej. Dwóch parlamentarzystów z Partii Socjaldemokratów dołączyło ponownie do Partii
Europejskich Socjalistów. Dwie partie z mniejszym poparciem —
LDS oraz „Zares” (każda po 1 przedstawicielu) zasiliły szeregi Grupy
Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy16.
W styczniu 2007 do Unii Europejskiej weszła Bułgaria, a już
w maju tego samego roku przeprowadzone zostały w tym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężył w nich rok wcześniej
utworzony blok Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (Граждани за европейско развитие на България, GERB), który zdobył 21,68% głosów, minimalnie pokonując rządzącą Bułgarską
Partię Socjalistyczną (Българска социалистическа партия, BSP),
której wynik był o niecałe 0,3% gorszy. Co piąty Bułgar głosował na
Ruch na rzecz Praw i Wolności (Движение за права и свободи, DPS).
Poparcie dające przepustkę do Europarlamentu otrzymały także: Narodowe Zjednoczenie „Atak” (Национален съюз Атака, 14,2%) oraz
Narodowy Ruch Symeona II (od czerwca 2007: Narodowy Ruch na
rzecz Stabilności i Postępu, Национално движение за стабилност
и възход, NDSV), który poparło 6,3% głosujących.

Bułgarii przypadło w Parlamencie Europejskim 18 mandatów.
Zwycięski GERB, który wszedł do Europejskiej Partii Ludowej,
otrzymał 5 z nich. Tyle samo posiadała Bułgarska Partia Socjalistyczna, gdy dołączyła do frakcji PES. Czterech eurodeputowanych Ruchu
na rzecz Praw i Wolności oraz jeden przedstawiciel NDSV znalazło
się w Grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.
Trzej parlamentarzyści „Ataku” pozostali niezrzeszeni17.
W 2009 roku wybory także wygrała formacja Obywatele na rzecz
Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), która polepszyła nieznacznie swój wynik do poziomu 24,4%. Na drugim miejscu ponownie była
Bułgarska Partia Socjalistyczna (BPS, 18,5%). Dużo słabszy wynik
(spadek o 6 punktów procentowych) zanotował Ruch na rzecz Praw
i Wolności (DPS). Co ósmy Bułgar poparł Narodowe Zjednoczenie
„Atak”. 8 procent otrzymał Narodowych Ruch na rzecz Stabilności
i Postępu (NDSV) oraz — nowa w Parlamencie Europejskim — Niebieska Koalicja (Синята коалиция, SDS-DBS).
Limit mandatów dla Bułgarii w 2009 wyniósł 17. Swoją liczbę pięciu
deputowanych zachował GERB, który, podobnie jak Niebieska Koalicja
(1 mandat), wszedł w skład Europejskiej Partii Ludowej. Czterech parlamentarzystów BPS znalazło się w Partii Europejskich Socjalistów. Łącznie pięciu posłów z DPS i NDSV znów dołączyło do liberalnej frakcji
ALDE. W żadnej frakcji ponownie nie zrzeszyli się posłowie „Ataku”18.
Istotnym elementem charakterystyki wyborów do Parlamentu Europejskiego w pięciu omawianych państwach słowiańskich jest łączny procentowy udział w poszczególnych frakcjach w odniesieniu do
generalnego układu sił w Europarlamencie. Zarówno w latach 2004–

www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/slovenia_pl_txt.html,
[dostęp:13.08.2011].

www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/hist_results_bg_pl_
txt.html, [dostęp:12.08.2011].
18
www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/bulgaria_pl_txt.html,
[dostęp:13.08.2011].
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2009, jak w najnowszej kadencji, najliczniejsza jest Europejska Partia
Ludowa (przed 2009 działająca wespół z Europejskimi Demokratami).

znacząca wydaje się inna liczba — w żadnej z dwóch omawianych

Podczas gdy stanowili oni nieco ponad 1/3 część Parlamentu, to było
w niej od 42,7% do 2009 roku i 40,9% po ostatnich wyborach. Drugą
pod względem poparcia, Partię Europejskich Socjalistów, która w całym Parlamencie gromadziła w ciągu ostatnich 7 lat około 25–27%
eurodeputowanych, wspiera niższy odsetek „posłów słowiańskich”.
W kadencji 2004–09 było to 16%, jednak już w 2009 wybranych zostało 23% socjaldemokratycznych deputowanych, choć w pozostałych
krajach Europy wybrano ich mniej niż poprzednio19.
Liberalna frakcja ALDE gromadzi ok. 11–13% europarlamentarzystów. Jednak znajdowało się w niej od sześciu (w 2004–2009) do dziewięciu (w 2009) procent parlamentarzystów, którzy otrzymali swoje
mandaty w państwach słowiańskich. W przypadku komunistycznej
EUL-NGL poparcie w całym Parlamencie Europejskim i w państwach
słowiańskich jest na porównywalnym poziomie (4–6%), warto jednak
zauważyć, że tylko jedna partia komunistyczna (z Czech) zdobyła odpowiednie poparcie spośród partii omawianych pięciu państw20.
Zdecydowaną różnicę widać natomiast w przypadku dwóch eurosceptycznych frakcji. W kadencji 2004–09 aż 11% parlamentarzystów
z państw słowiańskich należało do Grupy Niepodległość/Demokracja,
choć generalny udział tej frakcji w Parlamencie Europejskim wynosił 5%. Powstała w 2009 roku Grupa Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów gromadzi aż 22% europosłów z pięciu państw słowiańskich (a konkretniej ODS z Czech i PiS z Polski), mimo że w całym Parlamencie Europejskim jest to grupa ok. 7-procentowa. Równie

mała partia, która weszłaby w skład Grupy Zielonych/Wolne Przymie-

www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/seats_by_group_pl_
txt.html [dostęp:13.08.2011].
20
Ibidem.

i 72,5% Cypryjczyków. Nie można także stwierdzić, że jest to wy-
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kadencji, w żadnym z pięciu państw słowiańskich, mandatu nie otrzyrze Europejskie (GREENS-EFA). Dla porównania, może ona liczyć
na ok. 6–8% mandatów w całym Parlamencie Europejskim21.
Omawiając wyniki zarówno z 2004 roku (w przypadku Bułgarii
2007) oraz z 2009 roku, należy także wspomnieć o kwestii frekwencji
w wyborach. Bardzo ważnym dla omówienia podejmowanej tematyki
jest zauważenie relatywnie niskiego, a wręcz bardzo niskiego, udziału
uprawnionych do głosowania obywateli w decydowaniu o reprezentacji swoich państw w Parlamencie Europejskim.
W 2004 roku średnia frekwencja w 25 państwach Unii Europejskiej wyniosła 45,47%, choć pięć lat wcześniej (głosowało piętnaście
państw „starej Unii”) było to o ok. 5 punktów procentowych więcej.
Co ciekawe, wynik „piętnastki” nie uległ pogorszeniu — obniżkę
frekwencji spowodowały kraje „nowej Unii”, a zwłaszcza omawianych w pracy państw słowiańskich. W Słowenii frekwencja wyniosła
28,35%, w Czechach 28,3%, w Polsce 20,87%, a na Słowacji 16,97%.
Cztery kraje słowiańskie znalazły się w gronie pięciu państw z najniższą frekwencją w wyborach. Jeśliby do tego dodać wybory w Bułgarii w 2007 roku (frekwencja 29,22%) to okazałoby się, że na siedem
państw z najniższą frekwencją (w dodatku poniżej pułapu 30%) pięć
to państwa słowiańskie.
Co najistotniejsze, można dostrzec, że niska frekwencja nie jest
charakterystyczna dla wszystkich państw, które przystąpiły do Unii
w ostatnim czasie — do urn poszło bowiem 82,39% Maltańczyków
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Ibidem.

łącznie cecha państw byłego bloku socjalistycznego — na Litwie frekwencja wyniosła 48,38%, a na Węgrzech 38,5%.
O pewnej prawidłowości w przypadku frekwencji można mówić także analizując wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
w 2009 roku, a więc w momencie, gdy nowe państwa miały już pewien staż w instytucjach europejskich. Najwyższą frekwencją mogła spośród państw słowiańskich pochwalić się Bułgaria (38,99%),
zaś w pozostałych wyborcy głosowali mniej licznie — w Słowenii
28,33%, w Czechach 28,2% (w obu państwach niemal ten sam poziom co 5 lat wcześniej), w Polsce 24,53% i na Słowacji 19,64% (tutaj
poprawa o kolejno 4 i 3 punkty procentowe). Niestety, cztery ostatnie
państwa słowiańskie znalazły się tym razem w gronie „najgorszych”
sześciu. Jedynie bułgarska frekwencja uplasowała ten kraj na nieco
wyższym, bo 17. miejscu. Tak czy inaczej, frekwencja wyborcza społeczeństw słowiańskich znacznie odbiegała od średniej europejskiej
(43%), a także od innych „nowych państw członkowskich” — frekwencja na Malcie to 78,79%, a na Łotwie 53,7%22.
Porównując wartości frekwencji wyborczej w pięciu państwach
słowiańskich należących do Unii Europejskiej, należy jednak zauważyć, że wyniki trzydziestoprocentowe i niższe nie są regułą w każdych
wyborach na szczeblu państwowym. Są one domeną właśnie wyborów do Europarlamentu. Biorąc pod uwagę głosowania z najniższą
nawet frekwencją w wyborach parlamentarnych w tychże państwach
z ostatnich kilku lat, dostrzeżemy, że jest ona około dwukrotnie wyższa. Na wybory do polskiego parlamentu w 2005 roku poszło 41%
uprawnionych do głosowania obywateli, na wybory w Czechach rok
później aż 65%.
www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/pl/turnout_pl_txt.html,
[dostęp: 13.08.2011].

Niezwykle niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego może wskazywać na szczególny stosunek do Unii Europejskiej.
Jednakże, przeprowadzony w maju 2009 w państwach Unii Europejskiej sondaż przedwyborczy może sugerować coś innego. Według
jego wyników w państwach słowiańskich — od 61% (w Polsce) do
44% (w Czechach) — Unię Europejską ocenia się raczej pozytywnie,
bądź bardzo pozytywnie. Średnia pozytywnej oceny wyniosła 48%
w całej UE. Patrząc na wyniki omawianego badania, za przyczynę
tak niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie
można uznać niedostatecznej świadomości obywateli czy też ich niedoinformowania — za raczej poinformowanych bądź bardzo dobrze
poinformowanych uznało się aż 60% Słoweńców i 50% Polaków. Jedynie w przypadku Bułgarii (42%) i Czech (36%) wynik ten nie był
dużo wyższy od średniej europejskiej (41%).
Na podstawie analizy przedstawionych wyników wyłania się ogólny obraz wyborców w państwach słowiańskich należących do Unii
Europejskiej. Biorąc pod uwagę wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dostrzec możemy, że większe poparcie niż w reszcie państw
europejskich zdobywają partie chadeckie. Widać także duże znaczenie
partii socjaldemokratycznych, choć i tak relatywnie mniejsze patrząc
na wszystkie państwa UE. Zaufaniem cieszą się także opcje konserwatywne i eurosceptyczne, podczas gdy partie, które można uznać za
typowo zachodnioeuropejskie są mniej popularne w państwach słowiańskich (liberałowie) czy wręcz niemal zupełnie nieistotne (zieloni). Najbardziej widoczna jest bardzo niska frekwencja wyborcza
w omawianych państwach słowiańskich, która stanowi niemalże cechę charakterystyczną w tych krajach.
Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2014
roku. Do tego czasu zapewne w Unii Europejskiej znajdzie się Chorwa-
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cja, a może i inne wschodnioeuropejskie państwa. Bardzo prawdopodobne, że i w tych krajach scenariusz wyborczy będzie podobny, a na
pewno nie wpłynie znacząco na różnicę w proporcjach sił pochodzących z państw słowiańskich. Być może kolejne „eurowybory” potwierdzą jakiś wspólny profil polityczny wyborców z państw słowiańskich,
który będzie można uznać za stały element ich tożsamości.
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Dziewica to leśna, śliczna, ale i złośliwa wielce czarownica. Włos
u niej zielony, po czym rozpoznać ją najsnadniej. Władza jej z zachodem rozpoczyna się słońca i kończy o świcie, gdy kur zapieje. Uśmiechem, przymilaniem się, a śpiewem słodziutkim wabi, mami niebacznych ku sobie mołojców, pociąga za sobą w głąb lasu [...] i tam łaskocze
tak długo, dopóki wśród konwulsyjnego nie zakończą śmiechu.1
1
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O. Kolberg, Tarnowskie-Rzeszowskie, [w:] Dzieła wszystkie, t. 48, Wrocław 1967, s. 270.

101

Zacytowany tu fragment pochodzi z pracy O. Kolberga pt. Tarnowskie-Rzeszowskie z tomu Dzieła wszystkie i jest ludowym wyobrażeniem

śmierć niewinnych chłopców, był pretekstem do ukazania erotyzujących przedstawień powiązanych z kategorią wampiryzmu.

rusałek leśnych. Spośród wielu demonów, w jakie wierzył lud słowiań-

Schemat ikonograficzny wyżej wspomnianego motywu ukazywał

ski, szczególną złośliwością odznaczały się rusałki, które w zdradziec-

grupę rozbawionych dziewcząt i ofiarę, którą na ogół był naiwny mło-

ki sposób wciągały swoje ofiary w przepastne głębiny i łaskotały je na

dzieniec. Na większości ilustracji rusałki przedstawiane były jako po-

śmierć. W badaniach naukowych poświęconych demonologii słowiań-

nętne wieśniaczki w ludowych strojach, co znacznie odbiegało od tra-

skiej, wiele miejsca poświęcono rodowodowi wschodniosłowiańskich

dycyjnych wyobrażeń owych istot. W kulturze ludowej zakorzenione

rusałek. Wiara w piękne, lecz okrutne boginki wodne rozpowszech-

było wyobrażenie rusałek, powstałych z dzieci utopionych, umarłych

niona była u wschodnich i południowych Słowian, a także u ludności

przedwcześnie dziewic, a także osób starszych4. Garść interesujących

albańskiej, greckiej i rumuńskiej. W Polsce wiara w boginki wodne

informacji o rusałkach zawiera słownik rosyjski Władysława Dala

sprawiała wrażenie nie reliktów dawnych wierzeń ludowych, ale ja-

w którym czytamy: „rusałki to z jednej strony bajeczne mieszkanki

kiś niejasnych reminiscencji wpływów literatury pięknej, czy też być

wód, wodnice, z drugiej — zwłaszcza na Ukrainie — dzieci bez chrztu

może echa współżycia miejscowej ludności z rosyjskim, ukraińskim

zmarłe. I te i tamte są nagie, z rozpuszczonymi włosy (…)”5.Witold

lub białoruskim garnizonem carskiej armii lub straży granicznej2.

Klinger — polski filolog klasyczny — opisuje rusałki jako istoty o zie-

W okresie romantyzmu, nazwa tych istot demonicznych weszła do

lonych włosach, oddające się księżycowym pląsom na nadwodnych

literatury pięknej i stała się szeroko rozpowszechniona. Za jej pośred-

łąkach, a za ich partnerów podaje czarty i diabły z bydlęcymi kopyta-

nictwem niekiedy trafiała być może również do wierzeń ludowych.

mi i koźlimi rogami. Pomimo różnorodnych przekazów związanych

W literaturze polskiej po raz pierwszy motyw rusałek i topielca poja-

z wyobrażeniem rusałek, w ikonografii najpopularniejszym przedsta-

wia się w Rusałkach — romantycznym utworze Aleksandra Grotta-

wieniem ich były boginki, mające niemal zawsze wygląd kwitnących,

Spasowskiego oraz w utworze Teofila Lenartowicza3. Teksty te stały

młodych kobiet6. Charakterystyczne dla opisywanego schematu iko-

się pierwowzorami dla późniejszych malarskich przedstawień posta-

nograficznego było również umieszczanie na pierwszym planie zała-

ci udręczonych przez rusałki. Spotkania leśnych nimf z młodzieńca-

skotanego topielca w otoczeniu grupki rozbawionych rusałek lub sam

mi, zainscenizowane w otoczeniu tajemniczej przyrody, okazały się

akt zbrodni, który przybierał formę uwodzenia, a następnie nagłego

atrakcyjnym tematem dla artystów. Motyw rusałek, łaskoczących na

wciągania ofiary pod wodę lub załaskotania. W literaturze etnogra-

B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 95.
3
U Konopackiego motyw „załaskotania na śmierć” występuje w formie nietypowej.
Przedmiotem pożądania rusałki staje się dziewczyna. Ilustracja została umieszczona
w „Tygodniku Powszechnym” z 1878. Zob.: J. Malinowski, Imitacja świata, o polskim
malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987, s. 104.

4

2
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W. Klinger, Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne postacie demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska, Lublin 1949, s. 14.
5
Ibidem, s. 16.
6
W. Klinger, Jeszcze o rusałkach i pokrewnych postaciach demonicznych i ich zależności od tradycji grecko-rzymskiej, „Lud”, T. 45, 1960, s. 307.
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ficznej odnajdujemy liczne opisy rusałecznych mordów, które stały się

na którym znajdują się ściśnięte nagie postacie, kiedy uległy jakieś

inspiracją dla artystów.

ponadnaturalnej mocy.

Brutalne sceny porywania i topienia przez nimfy zwabionych mło-

Przedstawienia wodnych nimf wabiących młodzieńców w drugiej

dzieńców znajdujemy w Ottuw Slownik nauczny: „przebywają one

połowie lat siedemdziesiątych cieszyły się w sztuce wzmożonym za-

w rzekach (…), pląsają po brzegu i topią kąpiących się młodzieńców.

interesowaniem.

Kto pije bez pozwolenia z ich źródeł albo wodę ich kala, tego ka-

Początkowo w przedstawieniach rusałek akcentowano motyw krzywdy

rzą śmiercią” . Dalej w rosyjskiej Encyklopedii Brockhausa i Efrona
7

młodych dziewczyn, prowadzącej do ich śmierci a następnie pośmiert-

odnajdujemy taki oto fragment: „przywabiwszy nieostrożnego mło-

nej zemsty. Później stały się uosobieniem romantycznego, nieosiągal-

dzieńca, zamęczają go na śmierć łaskotaniem”. Również Leonard Peł-

nego w życiu ideału. Ich pośmiertne bytowanie – pozbawione cierpień
i seksualnych konwenansów — okazało się pozaczasową sielanką

ka w Polskiej Demonologii Ludowej opisuje praktyki rusałek, które

w obliczu pierwotnej natury. W ten sposób ukształtował się mit kobie-

wciągają swoje ofiary w mateczniki leśne lub w bagna, tam znikają

ty-modliszki, niebezpiecznej, której zdobycie wiązało się ze śmiercią,

i pozostawiają nieszczęśników zawiedzionych i przerażonych miej-

mit fatalistycznej miłości przeradzającej się w formę wampiryzmu.11

scem, w którym się znaleźli8. Natomiast, według wierzeń bułgarskich,
rusałki niekiedy rozkochują młodzieńców swą miłością, która jednak
nie wychodzi im na dobre. Wybrańcy rusałek chorują, marnieją i rychło ze świata odchodzą.9 Rusałki nie tylko fizycznie zabijają swe
ofiary: czasem zamiast życia zabierają im rozum i opamiętanie, czyniąc z nich istoty ułomne.
Motyw opętania występuje w obrazie Jacka Malczewskiego pt.
Melancholia i łączy się z ludowymi legendami o korowodach wił
mogących powodować różne choroby i obłęd. Kazimierz Moszyński
w Kulturze ludowej Słowian pisze: „wiłować znaczyło szaleć, nawileć — oszaleć, szaławiła — psotnik, człowiek niespełna rozumu”10.
Podobny motyw odnajdujemy w obrazie Wojciecha Weissa Opętanie,
J. Otto, Ottuw Slownik nauczny, t. 26, s. 71.
8
L. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 111.
9
W. Klinger, op. cit., s. 21.
10
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Część 2. Kultura duchowa cz.1., Warszawa 1967, s. 193.
7
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Jak pisze J. Malinowski: „Rusałka stopniowo stawać się będzie wieloznacznym symbolem metafizycznego stosunku człowieka do natury i tajemniczej jej istoty, którą człowiek może odczuć, nigdy zrozumieć”12.
W malarstwie i ilustracji występowanie motywu rusałek nasiliło
się w dwóch okresach. W pierwszym istotna była poezja polskich
romantyków, co odnosiło się do Cyganerii Warszawskiej u Ignacego
Gierdziejewskiego, Henryka Pillatiego, Ludwika Kurelli i Wojciecha
Gersona.13 Gierdziejewski jako pierwszy przedstawił rusałki, a jego
pędzla są: Topielica w białej wodzie, Topielica grzejąca się przy blasku księżyca czy Porwanie dziecka wieśniaczce przez dziwożony. Najbardziej znany jest jednak z różnych wersji Rusałki wabiące flisaków
(1853–1854). Widoczne tutaj bóstwa, unoszą się nad wodą tańczących
J. Malinowski, Imitacja świata, o polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987, s. 103.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
11
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wkoło w zwiewnych szatach; szczególnie zaakcentowany jest tu dramatyczny pląs kobiet, który uwypukla tajemniczy charakter płótna.
We wczesnych pracach Gierdziejewskiego ważny okaże się również
motyw zwabienia młodzieńca, powtarzany w różnych wersjach przez
H. Pillatiego14 i W. Gersona15.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, ponownie podjęto tematykę związaną z fantastyka ludową. Dla Wojciecha Grabowskiego16
i Tytusa Pieleckiego17 postać rusałki stała się pretekstem do stworzenia lirycznego portretu młodej dziewczyny. Błędne ogniki Kacpra Żelechowskiego i Rusałki wodne Wojciecha Gersona18 silnie akcentują
tajemniczość sił natury. Motyw ogni św. Elma w pracy K. Żelechowskiego zaczerpniętym jest z mitologii słowiańskiej. Artysta ukazał je
zgodnie z przekazem ludowym, jako dwie smukłe postacie w długich
szatach. Zaś atmosferę niesamowitości uzyskał ekspresyjnie kładzioną farbą, która jakby wiruje. Chciano widzieć w tym zjawisku atmosferycznym dusze zmarłych. Zgodnie z wierzeniami ludowymi, mogły
się nimi stać wyłącznie dusze osób cnotliwych.
W pracy W. Pruszkowskiego Rusałki istotny staje się motyw zwabienia i śmierci młodego mężczyzny. W nocnej scenerii igrają trzy rusałki wyobrażone jako hoże dziewczęta w ukraińskich strojach. Artysta ukazał je w niezwykle sensualny sposób. Uwagę widza przykuwa
ich wigor, urocze rumieńce, błyszczące spojrzenie, piękne włosy.
Dziewczęta tańczą nad brzegiem stawu, w gęstych szuwarach. Ich
sylwetki rozświetla silny księżycowy blask, przykuwający uwagę
Dziewożna, ilustracja w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1864.
Rusałka Leśna, ilustracja w „Kłosach” z 1865.
16
Rusałeczka, ilustracja w „ Biesiadzie literackiej” z 1879.
17
Przebudzenie się Goplany, ilustracja według obrazu w „Tygodniku Ilustrowanym”
z 1884.
18
Ilustracja w „Kłosach” z 1865.
14

widza, a jednocześnie nadający scenie baśniowy, trochę nierealny
nastrój. Rusałki prawdopodobnie śpiewają, kusząc wyobrażonego
na dalszym planie, nieświadomego zagrożenia chłopca. Ich nieodparty urok sprawi, iż młodzieniec niedługo stanie się kolejną ofiarą
boginek.19

Na pierwszym planie widzimy ciało mężczyzny, jest ono ukryte
w ciemnościach. Podobnie ukryta zostaje postać nieświadomego niebezpieczeństwa młodzieńca. Widz może jedynie przeczuwać tragedię,
która nastąpi. Nimfy wodne, zgodnie z dążeniem artysty do uprawdopodobnienia fantastyki, przedstawione zostały jako młode dziewczyny w ludowych ukraińskich strojach. Obraz Rusałki odzwierciedla
fascynację Pruszkowskiego słowiańską mitologią oraz wiarą w życie
pozagrobowe, której towarzyszył idealistyczny stosunek do świata.
Józef Wojciechowski pisał o postaciach z tego obrazu: „mają one barwę czystko swojską, powabną przez rodzimość i piękność. Są to podniesione do potęgi i uświęcone czarem demonicznym typy miejscowe.
(…) To córki chat naszych, przekształcone w duchy. (…)”20.
Demony wodne przedstawione w obrazie W. Pruszkowskiego są
najbliższe wierzeniom ludności Podlasia. B. Baranowski opisuje je
jako piękne dziewczyny z wiankami z wodnych kwiatów na głowach,
ubrane w królewskie szaty, złociste lub srebrzyste, od których blasku
trzeba było mrużyć oczy.21 Przekaz ten o tyle odpowiada powyższemu opisowi rusałek, gdyż po raz pierwszy mówi się tu o boginkach
odzianych w stroje, a nie, jak to było we wcześniejszych przekazach,
w białe zwiewne szaty lub nago.

15
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A. Krypczyk, Opowieści z sukiennic — Rusałki, Kraków 2010, s. 1.
J. Wojciechowski, Wystawa sztuk pięknych w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”.
1878, s. 92.
21
B. Baranowski, op. cit., s. 96.
19

20
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Temat rusałek stał się źródłem inspiracji także dla Stanisława Wyspiańskiego. Topiel, kompozycja z 1897 r., znana jest tylko z opisu
Ludwika Szczepańskiego:
W Topieli, gdzie rusałki chwytają na żer topielca, chłopca wiejskiego, co w bagnie utonął, woda moczaru leży ciężka, zgniła i zatęchła
w blasku słonecznym; wpatrzywszy się dobrze w tę falę tęczującą
smugami opalowej pleśni, dostrzegamy w głębi niewyraźnie niby jakąś twarz śpiącej żabiej poczwary: oto śpi nieruchomy moczar, bagnisko bezwładne, a prawie żywe. Ta woda chłonąca w siebie topielca
przybiera w fantazji artysty postać dziwnego stwora, który jest jej treścią, jej istotą, jej duszą, jej symbolem.22

Fragment ten jest doskonałym przykładem, mówiącym o demonicznej stronie rusałek. W dawnych wierzeniach białoruskich, piękne
rusałki wabiły młodych i urodziwych chłopców na nadbrzeżne polany
i tam topiły ich lub łaskotały na śmierć.23
Z 1888 roku pochodzi cykl Rusałek Jacka Malczewskiego, składający się z pięciu prac: Opętan, Boginka w dziewannach, On i Ona,
Załaskotany, Topielec w uściskach dziwożony. Demony te były pierwszymi mitologiczno-legendarnymi postaciami, które pojawiły się
w twórczości Malczewskiego. W cyklu Rusałki J. Malczewskiego
motyw „załaskotania na śmierć” okazał się wyrazem przewrotności
egzystencjonalnej: „Śmiech — pisze Kazimierz Wyka — to objaw
radości i biologicznego potwierdzenia życia. Taki zaś śmiech staje
się przewrotnie jego zaprzeczeniem” 24. Na obrazie Ona i On z cyklu
Rusałki widzimy rybaka, który marzy, tęskni i ucieka od rzeczywistości w świat ułudy. Marzenie przybierają kształt postaci kobiecej. NieL. Szczepański, Stanisław Wyspiański, „Życie” 1897, nr 13, [Cyt.za:] T. Makowiecki, Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1969, s. 58.
23
B. Baranowski, op. cit., s. 97.
24
K. Wyka, Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971, s. 26–27.
22
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uchwytna nimfa budzi w chłopcu przestrach; młodzieniec ucieka przed
nią, lecz znów, gdy łowi ryby, ukazuje mu się pod postacią wodnej rusałki. Jak pisze Jadwiga Puciata-Pałwowska: „ucieka od niej, lecz uciec
nie może, wciąż jej szuka, goni za urojeniem, za majakiem i wreszcie
wciągnięty przez nią w topiel ginie”25. O Rusałkach J. Malczewskiego
przewrotnie pisał T. Dobrowolski, leśne rusałki i nimfy „łączyły pierwiastek baśniowy z mocnym realizmem, bo owe mitologiczne istoty
były, jak o tym wspominano, urodziwymi chłopakami, modelowanymi
dość twardo, a barwionymi kolorem lokalnym (…)”26.
Poruszenie tematyki ludowej, w przypadku Jacka Malczewskiego,
jest pretekstem do przedstawienia alegorii marzeń, przynoszących tragiczne konsekwencje. Monografista artysty Adam Haydel przytacza
fragment korespondencji malarza do Wacława Karczewskiego, w którym uczytelnia podtekst, który Rusałki sugerują. Dopowiada oto artysta, że po śmierci młodzieńca powstała baśń o młodym człowieku,
który szukał ideału kobiety i znalazł go dopiero po śmierci. „W uściskach dziwożony widują go czasem wieczorem praczki biorące wodę
— i dodaje komentarz, przydatny do zrozumienia treści Rusałek —
(…) ideału nie znalazł, bo on w nim był i z niego szedł, a po śmierci
opromienił go, zlawszy się z nim jako nieśmiertelny i nieuchwytny
cel”27. Kazimierz Wyka zauważa, że Malczewski w owych pracach
powoływał się na rodzime legendy, mity zachodnie, ale kreował z nich
własną opowieść. Posługiwał się analizą strukturalna bajki według
Władimira Jakowlewicza Proppa, znacznie ją upraszczając.
Często w malarstwie polskim drugiej połowy XX wieku pojawiają się korowody rusałek. Ponownie przywołać tu można prace Jacka
J. Puciata-Pałwowska, Jacek Malczewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 64.
T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, Wrocław-Kraków 1960, T. 2, s. 283.
27
A. Heydel, Jacek Malczewski, człowiek i artysta, Kraków 1922, s. 128.
25
26
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Malczewskiego: Autoportret na tle korowodu, Mój sen, Korowód, Sen
malarza, Autoportret z hiacyntem, gdzie kluczową częścią tła są tłumy nagich kobiet, podążających w demonicznym pląsie. W podaniach
ludowych czytamy o wiłach, które tworzyły koła taneczne i raniły
strzałami tych, którzy wejdą do środka. W wierzeniach Słowian taniec
był cechą charakterystyczną demonów, które wirowały w szaleńczym
ruchu, aż do uśmiercenia zwabionej ofiary. Legendy podają również,
że taniec był sposobem na jednoczenie się rusałek i czartów.28
Przedstawienia rusałek i topielców w drugiej połowie XIX wieku
związane były z rozwijającym się nurtem fantastyki. Sprzyjały temu
literackie tendencje późnego romantyzmu oraz rozwój badań etnograficznych. Na wielu obszarach ziem polskich w drugiej połowie XIX w.
dość żywe były relikty wspomnień o istotach demonicznych zamieszkujących brzegi wód. Motyw rusałki związany był z często spotykanym
zjawiskiem alegoryzacji sił czy zjawisk przyrody „rozumianym jako
intuicyjne przeświadczenie o istnieniu w przyrodzie żywego, przytomnego i niezmierzonego ducha, materializującego się w jej fizycznych
przejawach”29. Pozytywista Piotr Chmielewski doszukuje się genezy
tego zjawiska w mitycznej wyobraźni ludów pierwotnych, w której
Cała martwa natura zaludniła się istotami żyjącymi, oddychającymi
powietrzem, ogrzewanymi życiodajnym słońcem, myślącymi i czującymi. Alegoryzacja tajemniczych sił natury przejawiała się przede
wszystkim w popularnym mitologiczno-słowiańskim typie fantastyki,
którego podstawowymi tematami były rusałki. Tylko tego typu motywy ikonograficzne rozgrywające się na pograniczu życia i śmierci
oraz w życiu pozagrobowym znajdowały akceptację szerszego kręgu
odbiorców, gdyż wydawały się zgodne z tradycją religijną i ludową.30
K. Moszyński, op. cit., s. 322.
K. Libert, Estetyka czyli umnictwo piękna, Petersburg 1854, T.1, s. 176.
30
P. Chmielewski, Geneza fantazji, Warszawa 1973, wg Pisma krytycznoliterackiego, T.1, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, s. 99.
28
29
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Joanna Zatorska

Motywy słowiańskie
w twórczości
artystów polskich
dwudziestolecia
międzywojennego

Refleksję nad motywami słowiańskimi w twórczości artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego należy poprzedzić nakreśleniem kontekstu kulturowego owego czasu. Przede wszystkim, był to
okres poszukiwań. Artyści czerpali z różnych, coraz to nowych źródeł,
stale eksperymentując. Wielu twórców nie chciało już poruszać tematyki historyczno-patriotycznej, tak ważnej w okresie zniewolenia. Niektórzy z nich skupiali się na poszukiwaniach formalnych, zainspirowani
zachodnioeuropejską sztuką awangardową. Inni zwrócili się ku barwnemu folklorowi. Ścierały się dwie tendencje: apoteoza wielkiego miasta,
techniki i przemysłu oraz gloryfikacja polskiej wsi. Druga z wymienio113

nych tendencji miała swe korzenie w młodopolskiej chłopomanii. Tego
typu poszukiwanie polskość było nie mniej aktualne, niż u schyłku XIX
wieku. Wciąż ponawiano pytania o to, czym będzie polskość w odrodzonym państwie. Stąd zwrot ku słowiańskim korzeniom, które uważano za najbardziej rodzimy i oryginalny element naszej kultury.
W niniejszym tekście zostały pokrótce scharakteryzowane sylwetki
trojga artystów, w których twórczości nieustannie powracały motywy
o słowiańskim rodowodzie: Zofii Stryjeńskiej, Stanisława Jakubowskiego i Stanisława Szukalskiego.
Na — nawet pobieżną — prezentację całego dorobku artystycznego Zofii Stryjeńskiej (1891–1976), artystki o intrygującej biografii
i niezwykłym œuvre, nie pozwala niestety ograniczona objętość niniejszego tekstu. O jej szczególnej randze w literaturze polskiej świadczy
niezwykle bogata twórczość, obejmująca działalność zarówno na polu
malarstwa sztalugowego, freskowego, jak i grafiki, ilustracje książkowe, scenografie oraz rzemiosło artystyczne. Warto zwrócić uwagę
na to, że w drugiej dekadzie XX wieku przed kobietami-artystkami
piętrzyły się trudności. Determinację, dwudziestoletniej wówczas,
Stryjeńskiej uzmysławia fakt, że — by studiować w monachijskiej
Akademii Sztuk Pięknych, nieprzyjmującej wówczas kobiet — ścięła
włosy, przebrała się za mężczyznę i, posługując się dokumentami brata, podjęła tam studia w roku akademickim 1911/1912.
W przeciwieństwie do wielu artystów, odcinających się od anegdotyczności dzieł sztuki i skupiających na zagadnieniach formalnych
wzorem malarzy francuskich, Stryjeńska od początku swojej kariery
artystycznej sięgała do korzeni polskości, za które uważała kulturę
słowiańską1. Już w 1917 roku kilkakrotnie podjęła temat mitologii sło-

wiańskiej. Na parterze Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Kra-

„W słowiańskich obrzędach, w słowiańskiej mitologii, wydaje się artystce, leżą
praźródła polskości.” J. Warchałowski, Zofja Stryjeńska, Warszawa 1929, s. 20.

zeum Narodowym w Krakowie październik 2008–styczeń 2009, Kraków 2008, s. 230.
3
Ibidem, s. 357.
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1

kowie (ul. Smoleńsk 9, obecnie gmach Akademii Sztuk Pięknych) wykonała siedem fresków ukazujących słowiańskich bogów2. Na ścianie
zachodniej został umieszczony bożek Pogoda, zaś na północnej:
Trygław, Boh, Lubin, Swaróg z Radogoszczy, Warwas z Rugii oraz
Lelum. Stryjeńska nie dążyła do odtworzenia wizerunków bogów na
podstawie zapisów źródłowych czy skąpych wówczas odkryć archeologicznych i opracowań historyków. Jej dzieła stanowią swobodne,
artystyczne interpretacje przekazów, do których dotarła. Dziś trudno
wskazać źródła literackie, z których korzystała. Prawdopodobnie wiele atrybutów, w jakie wyposażyła swoich bogów, było przejawem jej
inwencji i bogactwa wyobraźni.
W 1918 wydana została w stu egzemplarzach teka zawierająca 15
autolitografii powstałych — podobnie jak wspomniane freski — rok
wcześniej. Wizerunki bogów zobrazowanych w obu realizacjach wykazują duże podobieństwo kompozycyjne. Warto nadmienić, że artystka w niektórych tekach umieściła następujące oświadczenie:
Dla uniknięcia nieporozumień zaznacza się, że autorka nie miała na
celu odtworzenia postaci bóstw słowiańskich na podstawie badań naukowych. Jest to jej koncepcja artystyczna, dla której tłem do pewnego stopnia była, bardzo zresztą nie wyczerpująca, literatura w języku
polskim. Może jednak praca ta wzbudzi zainteresowanie tym zapomnianym światem.3

2

Przed 1922 rokiem malowidła te — wykonane w technice fresku mokrego na tynku

— zostały przeniesione na pierwsze piętro holu głównego, w formie tzw. murków.
Ś. Lenartowicz, S. Gruszka, R. Gałązka, Zofia Stryjeńska 1891–1976. Wystawa w Mu-

Zainteresowanie teką było faktycznie duże, zaś Stryjeńska stała się
sławna4. Niecałą dekadę później, krytyk Jerzy Warchałowski pisał:
„artystka dała się unieść wyobraźni i intuicji. Jej bożki mają moc tak
samo przekonywającą jak jej postacie polskie z dawnych czasów. Wierzymy w ich słowiańskość, wierzymy, że tu tkwią praźródła polskości,
przyjmujemy ich do rodu naszych praojców.”5 Rzeczywiście, bogowie
Stryjeńskiej charakteryzują się dużą siłą wyrazu. Dzięki zróżnicowaniu wieku, rysów, póz, gestów, strojów i atrybutów artystka uniknęła
schematyczności i odzwierciedliła bogactwo wierzeń Słowian. Cycę,
zwaną także Cizą, boginię płodności i macierzyństwa6, ukazała jako
potężną kobietę o jedenastu piersiach, trzymającą w dłoniach girlandę
składającą się z różnorodnych, obfitych owoców. Z kolei Dziedzillę,
bóstwo — wedle przekazów Długosza — polskie, sprawujące pieczę
nad małżeństwami i obdarowujące (podobnie jak Cyca) płodnością7,
Stryjeńska zobrazowała jako młodą dziewczynę w tanecznej pozie,
której towarzyszy sarenka8. Warwas z Rugii został przedstawiony jako
chłopiec, siedzący na głowie łosia o rozłożystym porożu. Dydkowi towarzyszy inne zwierzę, kojarzone ze słowiańskimi borami: olbrzymi
niedźwiedź brunatny. Z kolei atrybutami sędziwego Boha o sięgającej
stóp białej brodzie są: wieniec z gałęzi oraz ślimak trzymany w dłoni.
Zwierzęta — tak dzikie jak i oswojone — towarzyszą wielu z przedstawionych przez artystkę bogom: Swarog biegnie wraz ze sforą psów,
Lubin czule obejmuje za szyję wilka, zaś kąpieli Lelum w wodospadzie przygląda się wydra. Zapewne zestawienia te miały wyrażać ideę
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot, Dzieje sztuki polskiej, Kraków 2004, s. 238.
5
J. Warchałowski, op. cit., s. 20.
6
J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, s. 57.
7
Ibidem, s. 68.
8
M. Grońska, Zofia Stryjeńska, Warszawa-Kraków 1991, s. 13.
4
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harmonijnej koegzystencji z przyrodą, do której tęsknota rodziła się
wraz z postępującym rozwojem wielkomiejskich ośrodków.
Trzecią realizacją Stryjeńskiej z tego czasu, nawiązującą do słowiańskich wierzeń i obyczajów, było wykonanie przez artystkę polichromii9 ścian i sufitu sali, znajdującej się na pierwszym piętrze
w Baszcie Senatorskiej na Wawelu. Dekoracja miała charakter pasowy — w dolnym fryzie zostały przedstawione zwierzęta wśród roślinności, zaś w górnym, sceny z życia Słowian: polowania, prace polowe, muzykowanie. W dziele zwraca uwagę obfitość ukazanych koszy
z jedzeniem, rozmiar kłosów zbóż oraz harmonia z naturą wyrażona
poprzez wprowadzenie pomiędzy postaci ludzkie wielu gatunków ptaków. Sielankowe sceny akcentują ideę wspólnotowości pra-Polaków
i współpracy wszystkich członków plemienia, bez względu na wiek
czy płeć. Powyżej, na gurtach sklepiennych i suficie, umieszczony
był panteon bogów słowiańskich: Boh ze ślimakiem w dłoni i brodą
poprzetykaną liśćmi, Radegast ze Żmudzi z rumakiem, czy Pogoda
ze żmiją. We wszystkich dwunastu zachowanych projektach (użytych
jako patrony do wykonania polichromii10) zwracają uwagę niezwykle
fantazyjne nakrycia głów bóstw. Niestety, polichromie te nie zachowały się do dnia dzisiejszego — zgodnie z zapiskami poczynionymi przez artystkę w pamiętniku winę za ich zniszczenie ponosi Adolf
Szyszko-Bohusz kierujący odnową Zamku Wawelskiego11.
W 1922 roku, tym samym, w którym Tadeusz Peiper ogłosił swój
manifest Miasto-Masa-Maszyna, Stryjeńska wykonała kolejną tekę
Bożków słowiańskich, w której skład weszło 16 litografii12. SylwetPolichromie zostały wykonane w technice farby kazeinowej na tynku. Ś. Lenartowicz, S. Gruszka, R. Gałązka, op. cit., s. 301.
10
Ibidem.
11
Ibidem, s. 231.
12
Teka została wydana przez K. Stryjeńskiego w 25 egzemplarzach. Ibidem, s. 358.
9
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ki bogów uległy modernizacji, stały się uproszczone i bardziej skubizowane względem tych powstałych w 1918 roku. Historycy sztuki
wskazują ponadto na fakt, że w tej serii Stryjeńska wzbogaciła postaci
o cechy stylistyczne typowe dla przedstawień bóstw z innych kręgów
kulturowych. Bujna broda Radegasta ewokuje skojarzenia ze sztuką asyryjską, postawa Dziedzilii wskazuje na inspiracje malarstwem

W czasie wojny opracowywała najbardziej niezwykłą ze swych
koncepcji. W latach 1941–1942 wykonała 12 tablic z projektami Witezjonu — słowiańskiego chramu, który pełniłby funkcję zarówno hali
widowiskowej, jak i miejsca spotkań politycznych oraz obrzędoworeligijnych. Z opisu załączonego przez artystkę do szkiców wyłania
się utopijna wizja zjednoczenia Słowian:

egipskim, zaś strój Swaroga przywodzi na myśl ubiór indiański13. Jed-

Witezjon. Modernistyczny panteon [skreślenie autorki] słowiański,
Grecya słowiańska, kwiat architektury słowiańskiej, rodzaj gontyny,
świątyni z Rugii i teatrum, przecudny a prosty, potężny a lekki, śród
stumorgowego lasu z szumiącemi potokami, poprzedzony czterema
stadyonami, górujący nad 24-rema kaplicami derwidów. Nie byłby to
Panteon a raczej Vitezjon, gdyż życie by tam wrzało — nie stałby bezczynnie. Byłoby to miejsce zjazdu całego świata na nieustające widowiska festiwalów słowiańskich, pozatem sala koncertowa, odczytowa
(przez megafony z kinemat[ograficznym] przekazem. Miejsce sympozjów oraz zjazdów cezarów Słowian, gdyż mam przeczucie wielkiego
cesarstwa Słowian kiedyś, kiedyś… Naród rolniczy, błękitne niebo,
serca niezaborcze i wspaniałe, miód, patoka leśna, pszczółki brzęczą.
Poza wielu nowemi czarującemi dziełami scenicznymi o nowym typie
widowiskowym, które dadzą nieznani mi jeszcze artyści — artyści
przyszłości, będą na razie jako zasadniczy podkład grane cztery razy
do roku, cztery festiwale: zimowy: Święto Marzanny, wiosenny: Pascha (Pieśń Zmartwychwstania), lata: Korowaj (balet 4-dniowy), jesień
Dadżbah (Saturnalia). Wszystko kolosalny materiał do opracowania.
Zofia Stryjeńska 1941. 17

nocześnie, zwielokrotnienie nóg Radegasta jest zapewne echem futurystycznych rozwiązań kompozycyjnych, które w owym czasie były
popularne w sztuce polskiej.
W 1934 roku artystka wykonała piętnaście rysunków14 stanowiących projekty do kolejnej teki litograficznej, którą zamierzała wydać.
Tym razem wprowadziła jedynie drobne zmiany w zakresie układu
sylwetek postaci oraz ich atrybutów. Propagowanie kultury słowiańskiej przez Stryjeńską nie ograniczało się do działań na polu artystycznym. W latach trzydziestych wygłaszała odczyty Na temat bożków
i obrzędów słowiańskich, ilustrowane przezroczami15.
Na przestrzeni lat 1927–1934 pracowała nad scenariuszem widowiska teatralnego o tematyce słowiańskiej: Korowaj. Balet czy wieniec obrzędów w III odsłonach, do którego wykonała szereg projektów scenografii i kostiumów16.
K. Nowakowska-Sito, Zofia Stryjeńska 1891 Kraków–1976 Genewa, Warszawa
2009, s. 21.
14
Z zastosowaniem techniki mieszanej (kredka, ołówek, gwasz, akwarele). Por.:
Ś. Lenartowicz, S. Gruszka, R. Gałązka, op. cit., s. 253–254.
15
W muzealnych zbiorach znajdują się zaproszenia na odczyty w Krakowie oraz
Lwowie — oba z 1932 roku.
16
Projekty te są przechowywane w Archiwum Rodziny Stryjeńskich. Ś. Lenartowicz, S. Gruszka, R. Gałązka, op. cit., s. 228, 390.
13
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Ostatnie trzydzieści lat życia Stryjeńskiej nie było dobrym okresem, borykała się z biedą, chorobą i artystycznym impasem. Do końca
życia słowiańskość była dla niej czymś szczególnym — do pamiętnika wklejała wycinki z gazet o wykopaliskach prowadzonych na słowiańskich terenach i notowała:
17

Ibidem, s. 277
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(…) gdy czytam o przeszłości Słowian (…) jakieś echa odległe tułają mi się po głowie, nieuchwytnego coś majaczy, pradawnego, nie
chcącego wejść w formę słowa i emanuje czułością, więźbą rodzinną.
Widocznie mój astral jest trzaseczką, ostróżyną odpadłą z potężnego
całokształtu tego narodu pięknego i dziwnie tragicznego. 18

Dorobkiem kulturowym Słowian pasjonował się także Stanisław
Jakubowski — malarz, grafik i profesor krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych19. Wydał trzy teki grafik poświęconych tej tematyce: Bogowie Słowian (dwa wydania w latach 1919 oraz 1933), Prasłowiańskie Motywy Architektoniczne (1923) oraz Kraina Słowiańskich Baśni
(1929). Pierwsza z wymienionych publikacji stanowi rodzaj encyklopedii ilustrowanej dwunastoma drzeworytami wysokiej klasy, na których zostali zobrazowani najważniejsi bogowie słowiańscy. W przeciwieństwie do Stryjeńskiej, Jakubowski pragnął zaprezentować wyniki
ówczesnych badań nad mitologią Słowian20. W opisach bogów i form
kultu wielokrotnie odwoływał się do historycznych źródeł: zapisków
Długosza, Kroniki Nestora (dzieła historiografii staroruskiej, powstałego w Kijowie na początku XII wieku21), przekazów Saxo Grammaticusa (Historii Duńczyków z przełomu XII i XIII wieku22), czy tekstu
żywotu św. Ottona z Bambergu (spisanego przez nieznanego z imienia
mnicha w połowie XII wieku23). Jednocześnie w ewidentny sposób
Ibidem, s. 27.
J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, [red.], Słownik Artystów Polskich i obcych
w Polsce działających, t. 3, Wrocław 1979, s. 185–186.
18
19

S. „Krótki lecz dokładny pogląd na naszą mitologię, uwzględniając wszystkie dane
za i przeciw, jakie wynikają z najnowszych badań na tem polu.” Jakubowski, Bogowie Słowian. Mitologia Słowiańska, Przemyśl 1920, s. 26.
21
Por. Strzelczyk, op. cit., s. 24.
22
Por. Ibidem, s. 25.
23
Por. Ibidem, s. 23.
20
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idealizował Słowian, przeciwstawiając im krwiożerczych German.
Artysta pisał:
Bogowie ojców naszych to nie bóstwa krwiożercze, żądne krwawych
ofiar, jeśli zaś kroniki i o takich wspominają jest to fałszem (…) bogowie
ci w ogóle, jak Słowianie, mają jeden i ten sam pierwiastek psychiczny. Jedni jak drudzy są dobrzy.24; Walka z Germanami wywołała więc
u Słowian północno-zachodnich ów kult wojennych bóstw, bo Słowianin sam nigdy nie był najeźdźcą, tylko bronił swoich bogów i zagród
przed wrogami.25; Jak widzimy był Światowit bóstwem spokojnych
Słowian rolników i dopiero tylko Drang nach Osten zmusił Słowian do
przeistoczenia Światowita w boga wojny26; [Radegast] tak samo, jak
Światowit, będąc bogiem słońca i rolnictwa, został z konieczności bogiem wojny, tak też dzięki Germanon zrobili Słowianie ze swego boga
gościnności boga wojny, by pod jego stanicami bronić swoich zagród
przed srogimi najeźdźcami. Z kultu tego bóstwa nic nam nie pozostało,
tylko nasza gościnność, która nawet Niemcom imponuje.27

Ukazani przez Jakubowskiego bogowie są na wskroś antropomorficzni. Gdyby nie podpisy, w pierwszym momencie odbiorca mógłby sądzić, że są to przedstawienia archetypicznych, krzepkich pra-Słowian.
W tekście załączonym do teki dwudziestu siedmiu drzeworytów
ukazujących Prasłowiańskie Motywy Architektoniczne Jakubowski
gloryfikuje budownictwo chłopskie jako ostatni nośnik słowiańskiej
architektury: „W ów prastary, zaczarowany świat prasłowiańskiej
kultury i dziś jeszcze wejść można nie tylko ścieżką bujnej fantazji
artysty, lecz także przez zagrodę wieśniaka”. Nastrojowe opisy, utrzymane w konwencji baśniowej, charakteryzują nie tylko budownictwo,
S. Jakubowski, op. cit., s. 26.
Ibidem, s.12.
26
Ibidem, s. 13.
27
Ibidem, s. 14.
24

25
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ale także rytuały związane z oddawaniem czci bogom. Tekst zamyka
stwierdzenie odnoszące się do słowiańskich bohaterów-wojowników:
„Cieszą się oni i radują po dziś dzień, ze pomimo tyluwiekowych trudów, walk i niewoli żyje Słowiańszczyzna i pewnym krokiem dąży ku
Pięknu, Dobru i Prawdzie.”
Trzecia teka, Kraina Słowiańskich Baśni, zawiera niezwykle nastrojowe drzeworyty stanowiące ilustracje do ludowych przekazów o słowiańskim rodowodzie (w ujęciu Jakubowskiego): Zaczarowane gęśle,
Zaklęty skarb, Skamieniały gród, Kwiat paproci, Diabli młyn, Zatopiony statek czy Błędne ogniki to tylko niektóre z grafik, których już same
tytuły pobudzają wyobraźnię i odsyłają do świata ludowych baśni.
Jednym z najbardziej radykalnych artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego był Stanisław Szukalski — rzeźbiarz i biegły
rysownik. Nadrzędnym celem, jaki sobie stawiał, było tworzenie sztuki polskiej, rodzimej, wywodzącej się ze słowiańskiej kultury. Swoją
otwartą i ostrą krytyką uznanych autorytetów w świecie sztuki (tak
artystów, jak i krytyków) zaimponował młodym twórcom stojącym
u progu kariery: Czesławowi Kiełbińskiemu, Marianowi Konarskiemu, Norbertowi Strassbergowi i Antoniemu Bryndzy28. W 1929 utworzył wraz z nimi ugrupowanie artystyczne o nazwie Szczep Rogate
Serce, do którego w krótkim czasie dołączyli następni artyści: Jerzy
Baranowski, Erwin Bischorski, Wacław Boratyński, Stanisław Gliwa, Władysław Sowicki oraz Stefan Żechowski29. Jednocześnie Szukalski dopracowywał koncepcję nowego systemu nauczania. Chciał
utworzyć Twórcownię, na czele której sam by stanął. Bardzo agresywnie krytykował krakowską Akademię Sztuk Pięknych, określając
28
29

L. Lameński, Stach z Warty Szukalski. Szczep Rogate Serce, Lublin 2007, s. 128.
Ibidem.
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ją mianem „wylęgacza miernot i rzeźni twórczości polskiej”30. Upadek sztuki polskiej upatrywał w naśladowaniu artystów francuskich,
którymi gardził. Zakładał, że jedynym właściwym źródłem inspiracji
dla adeptów Twórcowni i szczepowców byłaby piastowska przeszłość
Polski31. Z tego też względu planował zatrudnienie lektorek, które odczytywałyby „książki dotyczące mitologii dziejów i w ogóle bohaterologię własnego narodu jak i innych”32 Nawiązania do słowiańskiej
kultury nie miały być ograniczone jedynie do podejmowanej tematyki — Szukalski postulował porzucenie nadanych na chrzcie imion
na rzecz przybranych Mian. Artysta sporządził spis 124 Mian, które
mogliby obrać uczniowie Twórcowni. Na liście znalazły się między
innymi: Gromikłam, Daromyśl, Drogosiej Gładziból i Budzibrat33.
Zgodnie z jego życzeniem szczepowcy przyjęli Miana i odtąd tworzyli jako: Pracowit z Ryglic Boratyński, Ziemitrud z Kalwarii Bryndza,
Słońcesław z Żołyni Frączek, Kurhanin ze Słociny Gliwa, Marzyn
z Krzeszowic Konarski oraz Ziemin z Książa Żechowski34. Sam Szukalski zaczął mianować się Stachem z Warty. Kolejnym elementem
służącym osadzeniu artystów na powrót w słowiańskiej kulturze miało
być noszenie specyficznych strojów i fryzur, nawiązujących do piastowskich obyczajów. Propozycja ta nie spotkała się jednakże z entuzjastycznym przyjęciem członków Szczepu.
Szukalski publikował wiele tekstów o charakterze manifestów.
Napisał także dramat Krak syn Ludoli, który, jak podkreślał, zawierał treści „czysto fantastyczne i na żadnych danych historycznych nie
Ibidem, s. 180.
Ibidem, s. 182.
32
Ibidem.
33
Ibidem, s. 183.
34
Ibidem. Władysław Sowicki i Norbert Strassberg pozostali przy swoich imionach.
30
31
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oparte”35, ale mógłby stać się mitologią ludów słowiańskich. Artysta
zadedykował swój utwór „Młodzi słowiańskiej ku spełnieniu ich rasowego Sprawunku”36.
Warto także wspomnieć, że artysta prowadził — jak twierdził —
działalność naukowo-badawczą na polu lingwistycznym. W czterdziestu dwóch tomach, na około dwudziestu pięciu tysiącach stron,
wyłożył swoją teorię Macimowy. Artysta był przekonany, że odkrył
i naukowo udowodnił, iż wszystkie pierwotne plemiona świata mówiły jednym wspólnym językiem: Macimową, która była, jak pisał, „po
prostu zwykłą polską gwarą”37.
Nieco zaskakujący jest fakt, że na polu działań plastycznych, Szukalski był mniej radykalny niż w głoszonych hasłach. W warstwie formalnej
jego twórczości można odnaleźć wpływy zdecydowanie nie słowiańskie,
a germańskie, amerykańskiej sztuki prekolumbijskiej czy art déco38.
W pełni słowiański charakter miała mieć realizacja Duchtyni —
projektu, który można porównać z Witezjonem Stryjeńskiej. Duchtynia
miała zostać, zgodnie z wizją Szukalskiego, nadbudowana nad Smoczą Jamą na Wzgórzu Wawelskim. Projekt zakładał przebicie sklepienia jaskini „by na krużganek ją zmienić i górem oświetlenie wpuścić
słońce do pieczary”39. Pośrodku miał znajdować się filar, na którym
osadzona byłaby rzeźba uwspółcześnionego Światowieda. Odpowiednikiem czterech oblicz słowiańskiego boga miały być figury czterech
największych polskich bohaterów, siedzących w siodle ogromnego ruS. Szukalski, Krak syn Ludoli. Dziejawa w 10 odmroczach, Śląsk 1938, s. 4.
36
Ibidem, s. 2.
37
L. Lameński, op. cit., s. 231.
38
I. Luba, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia
międzywojennego, Warszawa 2004, s. 58.
39
Instytut Propagandy Sztuki [wyd.], Wykaz prac Stanisława Szukalskiego i Szczepu
Rogate Serce, Warszawa 1936, s. 36.
35
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maka. Kierunek wschodni wyznaczałaby rzeźba ukazująca Józefa Piłsudskiego, symbolizującego „przebudzenie zmysłu politycznego, Rewolucję, Wojnę dla wolności i Wyzwolenie”40. W stronę południową
miała być zwrócona figura Kazimierza Wielkiego, symbolizującego
„Rozkwit potęgi, Budownictwo Państwa, Pokój, Bogactwo i Dobrobyt”. Od strony zachodniej usytuowana byłaby rzeźba przedstawiająca
Mikołaja Kopernika — symbolizującego „Ciułanie wiedzy, Pacyfizm,
Kulturę”. Kierunek zachodni wyznaczać miała figura Adama Mickiewicza jako „Marzycielstwo, Męczeńskość, Prorocze Przewidzenie
Nadejścia Powrotnego Wiosny-Wolności”41. W wydrążonym wnętrzu
trzonu Światowieda artysta zakładał ustawienie Świętoporła — nowego godła odrodzonego państwa, które Szukalski nazywał „Polską
II-gą”42. W opisie dołączonym do szkiców postulował:
Państwo nasze teraz urodziwszy się ponownie w dziejach świata
musi mieć nowy emblemat, by zaznaczyć swą epokę. Skoro jesteśmy
w epoce potrzeby przerodzenia się moralnego, etycznego, dyscyplinarnego i psychicznego, przeto symbol obosiecznego topora ciesielskiego, narzędzia budowy i prawiecznego sprzętu naszego Ludu
w ręcznej wojnie, jest najstosowniejszym. (…) Tutaj przyjaciele przybywać będą, narzeczeni i politycy, by śluby składać na Świętoporła
i uświęcać zawarcie umów między grupami narodowościowemi, politycznemi stronnictwami i międzypaństwowemi w obecności Piłsudskiego i u stóp Światowieda.43

Ponadto, Szukalski planował ustawienie przed budynkiem Duchtyni
jeszcze jednej statui Piłsudskiego — monumentalnego posągu Oswobodziciela, ukazanego z szablą u pasa, uskrzydlonymi dłońmi i w koIbidem.
Ibidem, s. 37.
42
Ibidem, s. 38.
43
Ibidem, s. 37–38.
40
41
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ronie o formie przywodzącej na myśl charakterystyczną dla ludowego
budownictwa konstrukcję zrębową. Wewnątrz świątyni miał znaleźć się
grobowiec Piłsudskiego o formie nawiązującej do leżącej kłody dębu.
Artysta do końca swojego długiego życia44 nie porzucił idei wypracowanej w latach trzydziestych. W latach siedemdziesiątych, przebywając na emigracji w Stanach Zjednoczonych, powrócił do projektu
zakrojonego na jeszcze większą skalę. Ze szkiców wynika, że w wyobraźni Szukalskiego Duchtynia zyskała jeszcze bardziej monumentalną oprawę architektoniczną.
Warto sobie uzmysłowić, że fascynacja pogańską kulturą Słowian
i utożsamianie polskości ze słowiańskością nie zaniknęły we współczesnym, ponowoczesnym świecie. W Polsce funkcjonują aktualnie trzy
neopogańskie wyznania religijne: Rodzimy Kościół Polski (w Warszawie), Polski Kościół Słowiański (w Toruniu) oraz Zrzeszenie Rodzimej
Wiary (we Wrocławiu). Jest to chyba najlepszy przykład, jak wciąż
żywe jest pragnienie odnalezienia przez Słowian korzeni i tożsamości.
Co ciekawe, nawiązywanie do spuścizny artystycznej twórców dwudziestolecia międzywojennego jest jedną z częściej praktykowanych
metod osadzania w tradycji. I tak, na przykład, członkowie stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury Niklot, oficjalnie funkcjonującego
od 1998 roku, za swój symbol przyjęli Toporła Szukalskiego. Poprzez
serwis Allegro można kupić piny z emblematem Toporła. Szukalski,
przez lata zapomniany, obecnie zyskuje popularność w kręgach neopogan i ludzi zainteresowanych słowiańską kulturą. Na portalu Facebook istnieje fanpage artysty, określonego tam mianem „Totalnego
Herosa Patriotyzmu Psychodelicznego”45, zaś drugie wydanie Kraka
Szukalski urodził się w 1893 roku w Warcie koło Sieradza, zmarł w wieku 94 lat
w roku 1987 w Kalifornii.
45
http://www.facebook.com/#!/pages/Stanis%C5%82aw-Szukalski/162927297088747
[dostęp: 15 sierpnia 2011].
44
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syna Ludoli w 2007 roku spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem
czytelników z różnych krajów słowiańskich. Teorie Szukalskiego popularne są także w Stanach Zjednoczonych. Koncepcja Macimowy
zainspirowała członków zespołu rockowego Tool i miała duży wpływ
na teksty z wydanego w 1996 roku albumu Aenima46.
Twórczość Stanisława Jakubowskiego także nadal jest aktualna
— jedna z jego prac, przedstawiająca świątynię Swaroga, ukazała się
na okładce albumu polskiej grupy muzycznej Behemoth pod tytułem
Sventevith (Storming Near the Baltic).
Przytoczone powyżej przykłady odwołań do twórczości artystów
polskich dwudziestolecia międzywojennego, poruszających zagadnienia specyfiki słowiańskiej kultury oraz występowanie, zyskujących na
popularności, nowych prądów religijnych zakorzenionych w słowiańskiej wierze uzmysławiają, że poszukiwanie słowiańskiej tożsamości
nurtuje obecnie nie mniej niż osiemdziesiąt lat temu. Warto ponadto
zauważyć, że stosunkowo ubogi stan badań nad słowiańską kulturą pozwala na dość dowolne interpretacje skąpych przekazów źródłowych
i, co za tym idzie, manipulacje znaczeniami oraz nieco karkołomne
konstytuowanie pewnych współczesnych idei (niekiedy o zabarwieniu
niebezpiecznie skrajnie nacjonalistycznym) na drodze odnoszenia się
do korzeni kulturowych. W obliczu globalizacji i kulturowej dyfuzji
to, co swojskie, wyjątkowe i niepoznane, przyciąga z coraz większą
siłą, gdyż stanowi swoisty wentyl bezpieczeństwa w społeczeństwie
ponowoczesnym. Można przypuszczać, że stopniowo ruchy neopogańskie będą w Polsce coraz bardziej przybierały na sile. Zapewne
dzięki temu, twórczość Zofii Stryjeńskiej, Stanisława Jakubowskiego
i Stanisława Szukalskiego będzie stanowiła ważny punkt odniesienia
dla kolejnych pokoleń potomków pra-Słowian.
46

http://bialczynski.wordpress.com/tag/slowianska-wiara/ [dostęp: 15 sierpnia 2011].
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