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ŁUKASZ BURKIEWICZ 

 

 

POLITYKA EGIPSKIEGO SUŁTANATU MAMELUKÓW  

WOBEC ŁACIŃSKIEGO KRÓLESTWA CYPRU W XV WIEKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28 maja 1291 r. Mamelucy pod dowództwem sułtana Al-Aszrafa Salah ad-Din 

Chalila (1290-1293) opanowali Akkę, stolicę Królestwa Jerozolimskiego, definitywnie koń-

cząc blisko dwustuletnią obecność Franków w Ziemi Świętej
1
. Co prawda oddziały krzyżow-

ców broniły się jeszcze w kilku innych miastach, ale po kolei padały one pod naporem mu-

zułmanów. Tyr skapitulował jeszcze przed upadkiem Akki, w dniu 18 lub 19 maja, Sydon 

14 lipca, Bejrut 21 lipca, Jaffa 30 lipca, Tortosa 3 lipca, a Aslis 14 sierpnia
2
. Jedynie ufortyfi-

kowana, lecz pozbawiona słodkiej wody, położona w odległości 5 kilometrów od Tortosy 

wysepka Arwad (Ruad) pozostała w rękach templariuszy do 1302 roku
3
. 

Upadek Królestwa Jerozolimskiego spowodował, że Cypr przyjął rolę najdalej wysu-

niętego na Wschód bastionu chrześcijaństwa. Ta była prowincja bizantyńska, o którą Kon-

stantynopol był zmuszony toczyć ciężkie boje z Arabami, stała się łupem krzyżowców w trak-

cie III wyprawy krzyżowej. Wówczas, na początku maja 1191 r., podążająca do Ziemi Świę-

tej flota króla Anglii Ryszarda Lwie Serce przybiła do brzegów Cypru, będącego w tamtym 

czasie w rękach bizantyńskiego uzurpatora Izaaka Dukasa Komnena. Ryszard Lwie Serce 

                                                 
1
 Chronique d’Amadi [Cronaca di Francesco Amadi], [w:] Chroniques d’Amadi et de Strambaldi, publ. M. Réne 

de Mas Latrie, t. I, Paris 1891-1893, s. 219-226; A. Leopold, How to Recover the Holy Land. The Crusade Pro-

posals of the Later Thirteenth and Early Fourteenth Centuries, Aldershot 2000, s. 8; G. Hill, A History of Cyprus, 

Vol. II, Cambridge 1940-1952, s. 187. 
2
 N. Housley, The Later Crusades 1274-1580, Oxford 1992, s. 17; S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych,  

t. III, tłum. J. Schwakopf, Warszawa 1988, s. 390-391; Ł. Burkiewicz, Na styku chrześcijaństwa i islamu. Krucjaty 

i Cypr w latach 1191-1291, Kraków 2008, s. 131-132. 
3
 N. Coureas, The Changing Military Role of Cyprus in the Crusading Movement and the Defence of Latin Chris-

tendom against Islam, 1191-1388, [in:] Δώρημα. A tribute to the A.G. Leventis Foundation on the occasion  

of its 20
th

 Anniversary, Nicosia 2000, s. 248; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 216; P.W. Edbury, The Suppression  

of the Templars in Cyprus, 1307-1312, “St John Historical Society Proceedings” 2003, s. 27. 
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w ciągu 3 tygodni pokonał niezbyt silne oddziały greckie i zajął wyspę
4
. Kiedy jednak król 

przygotowywał się do drogi powrotnej do Anglii, Cypr stał się dla niego swoistym ciężarem. 

Początkowo odsprzedał go templariuszom, jednak rycerze zakonni nie potrafili podporządko-

wać sobie greckiej ludności wyspy
5
. Wobec tego król Anglii znalazł nowego kupca – Gwido-

na z Lusignan, króla jerozolimskiego, który w 1192 r., wobec utraty poparcia w swoim króle-

stwie, chętnie przyjął propozycję Ryszarda Lwie Serce
6
. Obok chylącego się ku upadkowi 

Królestwa Jerozolimskiego, Cypr szybko stał się oazą spokoju w niestabilnym lewantyń-

skim regionie. Następca Gwidona, jego brat Amalryk I z Lusignan (1194-1205), złożył hołd 

lenny cesarzowi Henrykowi VI Hohenstaufowi i w zamian otrzymał od niego koronę królew-

ską, którą założył mu na głowę we wrześniu 1197 r. w Nikozji biskup Hildesheim, Konrad 

z Kwerfurtu
7
. Amalryk doprowadził również do ustanowienia na wyspie obrządku łacińskie-

go, a w styczniu 1198 r. przyjął tytuł króla jerozolimskiego, łącząc dwa największe państwa 

łacińskie na Wschodzie
8
. Mimo iż po śmierci Amalryka dynastia Lusignan straciła koronę 

jerozolimską, to przez niemal całe XIII stulecie Cypr, wobec kolejno upadających enklaw 

frankijskich w Syrii i Palestynie, był oparciem dla podążających do Ziemi Świętej krucjat. 

Jeszcze na kilkanaście lat przed zdobyciem Akki władcy Cypru ponownie zasiedli na tronie 

jerozolimskim, a mieszkańcy łacińskich posiadłości w Syrii i Palestynie w królach z dynastii 

Lusignan upatrywali ostatniej szansy na ocalenie przed postępującym naporem muzułmań-

skim
9
.  

Od 1250 roku władzę w Egipcie sprawowali Mamelucy, władcy wywodzący się z tu-

reckich plemion z Azji Centralnej, byłych niewolników, stanowiących większość egipskich sił 

                                                 
4
 G. Hill, op. cit., Vol. I, s. 318-320; Ł. Burkiewicz, Na styku…, ed. cit., s. 29-34. 

5
 E. de Lusignan, Chorograffia, Et Breve Historia Universale: dell'Isola de Cipro principiando al tempo di Noe 

per in sino al 1572, Bologna 1573, § 48-49; J. Richard, Les révoltes chypriotes de 1191-1192 et les inféodations 

de Guy de Lusignan, [in:] Montjoie. Studies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard Mayer, eds. B.Z. Ke-

dar, J. Riley-Smith et al., Aldershot 1997, s. 123-125; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 36-37; Ł. Burkiewicz, Templa-

riusze i ich wpływ na politykę wewnętrzną Królestwa Cypru w przededniu kasaty zakonu, „Studia Historyczne” 

2009, R.LII., Z. 1 (205), s. 4; idem, Na styku…, ed. cit., s. 39-41. 
6
 Chronique d’Amadi, t. I, s. 85; Cronicha del Regno di Cypro di Diomede Strambaldi Ciprioto, [w:] Chroniques 

d’Amadi et de Strambaldi, publ. M. Réne de Mas Latrie, t. II, Paris 1891-1893, s. 8; Chronique de l’île de Chypre 

par Florio Bustron, éd. L. de Mas Latrie, [w:] Mélanges historiques, t. V, Paris 1886, s. 52; Ł. Burkiewicz, Na sty-

ku…, ed. cit., s. 42-43. 
7 
L. de Mas Latrie, Histoire de l’ Île de Chypre sous le règne de la Maison de Lusignan, Paris 1852-1861, t. I,  

p. 127, t. II, s. 11, 31; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 49; P.W. Edbury, The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 

1191-1374, Cambridge 1991, s. 31; J. Phillips, Łaciński Wschód 1098-1291, [w:] Historia krucjat, red. J. Riley- 

-Smith, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2000, s. 141; N. Housley, The Later Crusades…, ed. cit., s. 182. 
8
 L. de Mas Latrie, op. cit., t. I, s. 145-146; J. Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus  

c. 1050-1310, London 1967, s. 93, 118-119; S. Runciman, op. cit., t. III, s. 97-98; P.W. Edbury, The Kingdom…, 

ed. cit., s. 33; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 58-60. 
9
 P.W. Edbury, The Kingdom…, ed. cit., s. 11-106; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 41-260; Ł. Burkiewicz, Na styku…, 

ed. cit., s. 45-133; idem, Polityka Wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczególnym uwzględnieniem jego 

stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa z Novary), „Prace Historyczne Uniwersytetu Jagielloń-

skiego” 2006, z. 133, s. 7-29. 
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zbrojnych w okresie władców z dynastii Ajjubidów. Kiedy umocnili swoje panowanie w Egip-

cie, stanęli na czele muzułmańskiej ekspansji, co roku odbierającej kolejne enklawy chrześci-

janom w Ziemi Świętej
10

. 

Pierwszym ważnym sukcesem Mameluków było zwycięstwo nad Mongołami w bi-

twie pod Ajn Dżalut 3 września 1260 roku
11

. Powstrzymanie mongolskiej inwazji na Syrię 

umożliwiło podjęcie ofensywy przeciwko Frankom. Marsz po chrześcijańskie posiadłości roz-

począł sułtan mamelucki az-Zahir Rukn ad-Din Bajbars (1260-1277). Kolejno kapitulowały 

Cezarea, Hajfa, Arsuf, twierdza templariuszy Safed, Jaffa, Beaufort i Antiochia
12

. W 1271 roku 

padły potężne twierdze Krak de Chévaliers (należąca do szpitalników) oraz krzyżacka Mont-

fort
13

. 

Po śmierci Bajbarsa jego politykę wobec Franków kontynuował sułtan al-Mansur Sajf 

ad-Din Kalaun (1279-1290), którego głównym celem stało się zdobycie Akki i likwidacja 

Królestwa Jerozolimskiego
14

. Swojego marzenia nie zdołał jednak zrealizować, ale doprowa-

dził do niemal całkowitego unicestwienia enklaw frankijskich w Palestynie i Syrii
15

. Osta-

tecznym pogromcą pozostałości Królestwa Jerozolimskiego został jego syn Al-Aszrafa Salah 

ad-Din Chalila, który na wiosnę 1291 roku pomaszerował na Akkę i dokończył dzieło ojca
16

. 

Pierwszy bezpośredni kontakt Królestwa Cypru z sułtanatem Mameluków miał miejsce w ma-

ju 1271 roku. Stało się to przy okazji obecności w Ziemi Świętej oddziałów angielskich księ-

cia Edwarda, późniejszego króla Anglii, które przybyły z zadaniem wsparcia obrony Króle-

stwa Jerozolimskiego. W Ziemi Świętej towarzyszył mu władca Cypru, Hugon III z Lusignan 

(1267-1284), będący równocześnie królem jerozolimskim. Tymczasem sułtan mamelucki 

Bajbars postanowił skorzystać z nieobecności króla Hugona III na Cyprze i wyekspediował 

przeciwko mieszkańcom wyspy własną flotę z zadaniem złupienia portu w Limassol oraz do-

konania ewentualnego rekonesansu. Wyprawa nie udała się, gdyż okręty podchodzące w nocy 

                                                 
10

 R. Irwin, The Middle East in the Middle Age: the Early Mamluk Sultanate 1250-1382, London-Sydney 1986, 

s. 1-37. 
11

 M. Małowist, Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1985, s. 28; J. Hauziński, Imperium mongolskie i jego pań-

stwa sukcesyjne, [w:] Wielka Historia Świata, red. K. Baczkowski, Kraków 2005, t. 5, s. 552-553; S. Runciman, 

op. cit., t. III, s. 286-294; S. Kałużyński, Dawni Mongołowie, Warszawa 1983, s. 50-51; M. Balard, Łaciński 

Wschód XI-XV wiek, tłum. W. Ceran, Kraków 2010, s. 243-244. 
12

 Chronique d’Amadi, t. I, s. 207; Chronique de l’île de Chypre..., ed. cit., s. 110; G. Hill, op. cit., Vol. II,  

s. 155-160; P.W. Edbury, The Kingdom..., ed. cit., s. 89, 92; idem, Feudal Obligations in the Latin East, “Byzan-

tion” 1977, Vol. 47, s. 332; idem, The Disputed Regency of the Kingdom of Jerusalem, 1264/6 and 1268, “Cam-

den Miscellany” 1979, Vol. 27, s. 8; J. Prawer, Histoire du royaume latin du Jérusalem, Paris 1969-1970, s. 461-475; 

J. Riley-Smith, The Knights…, ed. cit., s. 99.  
13

 L. de Mas Latrie, op. cit., t. I, s. 431; S. Runciman, op. cit., t. III, s. 311; N. Housley, The Later Crusades…,  

ed. cit., s. 10; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 166. 
14

 Ł. Burkiewicz, Na styku..., ed. cit., s. 127-129; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 179. 
15

 J. Hauziński, Bliski Wschód…, ed. cit., s. 579-581; M. Balard, Wyprawy krzyżowe i łaciński Wschód XI-XIV w., 

tłum. M. Witkowski, Warszawa 2005, s. 261-264; S. Runciman, op. cit., t. III, s. 246-391. 
16

 G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 185-187; Ł. Burkiewicz, Na styku…, ed. cit., s. 129-131. 
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do portu rozbiły się na przybrzeżnych skałach. Do chrześcijańskiej niewoli dostało się 1,8 tys. 

muzułmanów, których następnie przetransportowano do Tyru i Akki, gdzie zostali sprzedani 

na miejscowych targach
17

. 

W obronie Akki uczestniczył król Henryk II z Lusignan (1285-1306, 1306-1324). 

Przed samym upadkiem miasta zdołał uciec na Cypr, gdzie mając w perspektywie inwazję 

Mameluków, rozpoczął przygotowania do obrony wyspy
18

. Nie pomylił się co do intencji 

swoich przeciwników. Sułtan Chalil pragnął szybko opanować wyspę, gdzie uciekły niedo-

bitki z Ziemi Świętej, a skąd mogła nastąpić ponowna inwazja Franków na Ziemię Świętą. 

„Cypr, Cypr, Cypr” – krzyczał sułtan, wskazując swoim emirom kierunek ekspansji, i nakazał 

wybudować 100 okrętów przeznaczonych do wyprawy na Cypr
19

. Nim wyprawa doszła do skut-

ku, Chalil został zamordowany w 1293 roku, a jego następcy zaniechali planów podboju Cy-

pru, nie widząc potrzeby rozbudowywania floty i tym samym opanowania wyspy
20

. 

Papieskie embargo na handel z Mamelukami, ogłoszone po upadku Akki, praktycznie 

nie było przestrzegane. Kupcy z Europy zaopatrywali się w towary na Cyprze, który od końca 

XIII w. był najistotniejszym entrepôts w handlu pomiędzy Wschodem a Zachodem
21

. Kiedy 

w końcu Papiestwo spostrzegło, jak wyglądało przestrzeganie zakazu handlu z muzułmanami, 

postanowiło sprzedawać zezwolenia na handel z nimi, a środki uzyskane z tego tytułu miały 

trafiać na cele krucjatowe
22

. To był cios dla Cypru, który z roli pośrednika w wymianie han-

dlowej czerpał ogromne zyski, a wyspa przeżywała okres gospodarczej prosperity. Po złago-

dzeniu embarga kupcy z Wenecji i Katalonii płynęli bezpośrednio do Aleksandrii, omijając 

oczywiście porty cypryjskie, i tam zaopatrywali się w orientalne produkty
23

. 

Sytuacji postanowił zaradzić władca Cypru Piotr I z Lusignan (1359-1369), który 

pod sztandarami krucjaty przeciwko niewiernym zamierzał zorganizować wyprawę krzyżo-

wą. Jak się później okazało, była ona elementem jego polityki zmierzającej do zlikwidowania 

największego gospodarczego konkurenta dla cypryjskiego portu Famagusta, egipskiej Alek-

sandrii. 

                                                 
17

 P.W. Edbury, The Kingdom…, ed. cit., s. 92; idem, The Lusignan Kingdom of Cyprus and its Muslim Neigh-

bours, Nicosia 1993, s. 17; D. Alastos, Cyprus in history. A survey of 5000 years, Nicosia 1955, s. 159. 
18

 S. Runciman, op. cit., t. III, s. 387-390; Ł. Burkiewicz, Na styku…, ed. cit., s. 131; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 187. 
19

 Chronique d’Amadi, t. I, s. 233, Chronique de l’île de Chypre..., ed. cit., s. 128-130; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 205. 
20

 A. Fuess, Rotting Chips and Razed Harbours: The Naval Policy of the Mamluks, “Mamluk Studies Review” 

2001, Vol. 5, s. 45-71. 
21

 N. Coureas, Controlled Contacts: The Latin Church of Cyprus, the Papacy, and Mamluk Egypt, 1250-1350, [in:] 

Proceedings of the 9
th
 and the 10

th
 International Colloquia on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid 

and Islamic Periods, eds. U. Vermeulen, J. van Steenbergen, Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven 2005, s. 405, 

407; E. Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages, New Jersey 1983, s. 64-71, 80. 
22

 M. Balard, Łaciński Wschód…, ed. cit., s. 308-309. 
23

 N. Coureas, The Changing Military role of Cyprys…, ed. cit., s. 251; P.W. Edbury, The Kingdom…, ed. cit., s. 171. 
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Piotr I był świetnie zorientowany w realiach panujących nad Nilem. Po długich i sta-

bilnych rządach sułtana al-Nasira ad-Din Muhammada (1293-1294, 1298-1308, 1309-1340) 

nad Egiptem zaczęły gromadzić się czarne chmury. W ciągu następnych 42 lat Egiptem wła-

dało 12 sułtanów: 8 synów, 2 wnuków i 2 prawnuków wielkiego Muhammada. W 1365 roku 

na tronie Egiptu zasiadał 11-letni al-Aszraf Nasir ad-Din Sza„ban II (1363-1376), który co praw-

da rządził państwem za pośrednictwem swoich emirów, jednak nie było  ono przygotowane 

do odparcia niespodziewanego ataku. Właśnie wówczas postanowili uderzyć Cypryjczycy. 

W dniu 10 czerwca 1365 r. krzyżowcy pod dowództwem króla Cypru Piotra z Lusi-

gnan opanowali Aleksandrię
24

. Po kilku dniach grabieży i gwałtów obładowane licznymi łu-

pami oddziały chrześcijańskie opuściły doszczętnie zrujnowane miasto. Kolejni władcy Egip-

tu nie zapomnieli jednak zniewagi zadanej im przez króla Cypru ani nie wybaczyli okru-

cieństw, jakie zostały wyrządzone mieszkańcom Aleksandrii przez krzyżowców
25

. 

Pomimo obowiązującego od 1370 r. pokoju pomiędzy Egiptem a Cyprem w pamięci 

kolejnych sułtanów tkwiła aleksandryjska rana, a przysłowiowej oliwy do ognia dolewali pi-

raci katalońscy i cypryjscy oraz joannici, którzy korzystając z baz cypryjskich, dokonywali 

rajdów na egipskie i syryjskie miasta oraz porty
26

. Również muzułmanie rewanżowali się po-

dobnymi eskapadami na wybrzeże Cypru, przez co wojna pomiędzy nimi wisiała w powie-

trzu
27

. 

W 1424 r. sułtan al-Aszraf Sajf ad-Din Barsabaj (1422-1438) na wieść o tym, że cy-

pryjskie i katalońskie okręty kolejny raz najechały wybrzeże Syrii i zagarnęły liczne łupy, 

zaprotestował w oficjalnym liście do króla Cypru, który jednak w arogancki sposób odrzucił 

zarzuty. W związku z tym Mamelucy w sierpniu 1424 r. wyekspediowali flotę pięćdziesięciu 

                                                 
24

 Ł. Burkiewicz, Podróż króla Cypru Piotra I z Lusignan po Europie w latach 1362-1365 i jego plany krucjato-

we, “Studia Historyczne” 2007, nr 1 (197), s. 3-29. 
25

 K.M. Setton, The Papacy and the Levant, 1204-1571, Vol. I, Philadelphia 1976, s. 283; D. Alastos, op. cit., s. 203; 

G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 359-376, 468; P.W. Edbury, The Crusading policy of King Peter I of Cyprus, 1359-1369, 

[in:] The Eastern Mediterranean Lands in the Period of Crusades, ed. P.M. Holt, Warminster 1977, s. 99; idem, 

The Kingdom…, ed. cit., s. 170-171. 
26

 Guillaume de Machaut, La Prise d’Alexandrie ou chronique du roi Pierre Ier, ed. L. de Mas Latrie, Geneva 

1877, s. 46-47; L. Machairas [Macheras], Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled „Chronicle”,  

ed. and trans. by R.M. Dawkins, Vol. I, Oxford 1932, § 645; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 469, Vol. III, s. 503-504, 

664, 775; P.W. Edbury, The Kingdom…, ed. cit., s. 151; N. Coureas, Profits and Piracy: Commerce between 

Cyprus and Catalonia from 1291 to 1420, “Επεηηρίς Κένηροσ Επιζηημονικών Ερεσνών” 1997, nr XXIII, s. 28-29; 

idem, The influence of the Kingdom of Aragon in Cyprus, Rhodes, Latin Greece and Mamluk Egypt during  

the Later Middle Ages, 1276-1479, [in:] “Κσπριακαί Σποσδί”, Τόμος ΞΒ´-ΞŽ´ 1998-1999, Nicosia 2000, s. 222; 

idem, Piracy in Cyprus and the Eastern Mediterranean during the Later Middle Ages (14-15
th

 Centuries), 

“Mésogeios” 2001, Vol. 12, s. 200; E. Ashtor, Levant Trade…, s. 308-311, 336-343. 
27

 L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 646-647; Chronique d’Amadi, t. I, s. 502; Cronicha del Regno di Cypro di Dio-

mede Strambaldi Ciprioto, t. II, s. 267; P.W. Edbury, The Lusignan Kingdom…, ed. cit., s. 23; G. Hill, op. cit., 

Vol. II, s. 469; D. Alastos, op. cit., s. 203; N. Coureas, The influence…, ed. cit., s. 220; idem, Profits…, ed. cit.,  

s. 55; E. Ashtor, Levant Trade…, ed. cit., s. 222-236. 
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okrętów, która złupiła Limassol i uprowadziła znaczną liczbę mieszkańców miasta
28

. Co praw-

da Cypryjczycy odpowiedzieli w marcu 1425 r. uderzeniem na leżący na wybrzeżu syryjskim 

Tyr, jednak skala tej operacji była stosunkowo niewielka. Niemniej jednak spowodowała, że suł-

tan podjął kolejną wyprawę na Cypr, obierając tym razem za główny cel port Famagusta. Jed-

nak przezorni Genueńczycy, którzy wówczas kontrolowali Famagustę, wywiesili na murach 

miasta flagę sułtana, dzięki czemu ocalili miasto. Okręty muzułmańskie skierowały się do Li-

massol, które ponownie zostało złupione
29

. 

Udana wyprawa skłoniła sułtana Barsabaja do podjęcia decyzji o podporządkowaniu 

sobie wyspy
30

. W dniu 1 lipca 1426 roku flota 180 okrętów egipskich wysadziła desant na po-

łudniowym wybrzeżu Cypru, na zachód od półwyspu Akrotiri
31

. Na cypryjskim wybrzeżu 

wylądowało ponad 5 tys. Mameluków, w tym ok. 500-600 jazdy pod dowództwem emira Ta-

ghriberdi al-Mahmudi. Przeciw oddziałom egipskim w dniu 3 lipca z Nikozji wyruszył król 

Janus z Lusignan na czele 1,6 tys. jazdy i 4 tys. piechurów. Jeszcze w tym samym dniu Ma-

melucy zdobyli zamek w Limassol, gdzie pozostali kilka dni paląc, dokonując gwałtów i ra-

bunków, przy okazji burząc wspomniany zamek aż do fundamentów
32

. 

W piątek 5 lipca siły cypryjskie obsadziły pozycje w miejscowości Chirokitia, na po-

łudnie od Nikozji. Dwa dni później, w niedzielę 7 lipca dwie armie stanęły naprzeciwko siebie. 

Oddziały cypryjskie były w bardzo kiepskim stanie, morale były niskie, szczególnie na wieść 

o upadku Limassol
33

. 

                                                 
28

 L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 651-659 ; Chronique d’Amadi, t. I, s. 499-502 ; Cronicha del Regno di Cypro 

di Diomede Strambaldi Ciprioto, t. II, s. 268-271; L. de Mas Latrie, op. cit., t. II, s. 506-507; Chronique de l’île 

de Chypre..., ed. cit., s. 357-359; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 470-473; G. Home, Cyprus then and now, London 

1960, s. 62; D. Alastos, op. cit., s. 203; A.S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London 1938, s. 471; 

H. Luke, The Kingdom of Cyprus, 1369-1489, [in:] A History of the Crusades, ed. K.M. Setton, Vol. 3: The four-

teenth and fifteenth centuries, ed. H.W. Hazard, Madison 1975, s. 372. 
29

 L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 653-659; Chronique d’Amadi, t. I, s. 500-502; Cronicha del Regno di Cypro  

di Diomede Strambaldi Ciprioto, t. II, s. 269-271; Chronique de l’île de Chypre..., ed. cit., s. 357-359; G. Hill, 

op. cit., Vol. II, s. 471-474; G. Home, op. cit., s. 62-63; D. Alastos, op. cit., s. 203. 
30

 L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 668-670; Cronicha del Regno di Cypro di Diomede Strambaldi Ciprioto , t. II, 

s. 275-276; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 474-475. 
31

 Chronique d’Amadi, t. I, s. 499-514; Cronicha del Regno di Cypro di Diomede Strambaldi Ciprioto, t. II, s. 268- 

-287; A.S. Atiya, op. cit., s. 471-473; L. de Mas Latrie, op. cit., t. II, s. 506-514; L. Machairas, op. cit., Vol. I,  

§ 651-701; Chronique de l’île de Chypre..., ed. cit., s. 356-370; E. de Lusignan, Chorograffia..., ed. cit., § 59b-60; 

Description de toute l'isle de Chypre, et des roys, princes et seigneurs tant payens que chrestiens, qui ont com-

mandé en icelle: contenant l'entière histoire de tout ce qui s'y est passé depuis le déluge  universel, l'an 142  

et du monde, 1798 jusques en l'an de l'incarnation et  nativité de Iesus-Christ, 1572, par R. Père F. Estienne  

de Lusignan, composée premièrement en Italien, et imprimée à Bologne la Grasse, et maintenant augmentée  

et traduite en François, Paris 1580, § 154b-155; D. Alastos, Cyprus in history. A survey of 5000 years, Nicosia 

1955, s. 203. 
32

 E. de Lusignan, Chorograffia…, ed. cit., § 59b; Description de toute l'isle de Chypre…, ed. cit., § 154b;  

H. Luke, op. cit., s. 372; N. Coureas, The influence…, ed. cit., s. 221; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 476-478;  

G. Home, op. cit., s. 63. 
33

 H. Luke, op. cit., s. 373; N. Coureas, The influence…, ed. cit., s. 221; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 478-479; 
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Muzułmanie zaatakowali pierwsi i od razu zmusili króla oraz oddziały cypryjskie do wy-

cofania się z pola bitwy. W pewnym momencie Janus z Lusignan znalazł się w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie, kiedy po upadku z konia został zaatakowany przez dwóch przeciwników. 

Jeden z nich ranił go włócznią w twarz i tylko cudem udało mu się uniknąć śmierci, bowiem 

wykrzyknął w języku arabskim, że jest królem. Chrześcijanie zostali doszczętnie rozbici, a poj-

many Janus został odesłany do Egiptu
34

. 

13 sierpnia 1426 r. emir Taghriberdi al-Mahmudi triumfalnie wkroczył do Kairu, pro-

wadząc licznych więźniów oraz łupy. Na czele pochodu jeńców szedł upokorzony król Janus 

z Lusignan. Został ogolony, maszerował boso, z zakutymi w łańcuchy stopami i trzymał kró-

lewską chorągiew odwróconą na znak klęski, wlokąc ją po ziemi. Po jakimś czasie dosiadł osła 

i jechał na nim na oklep. Jednocześnie, co chwilę był zmuszany do zatrzymywania się i cało-

wania ziemi
35

. 

Jednakże sułtan Barsabaj zdobył się na akt łaski i zawarł z Janusem z Lusignan pokój 

oraz zgodził się na zwrócenie mu wolności pod warunkiem zapłacenia 200 tys. dukatów
36

. Po-

łowa tej sumy miała być płatna przed odzyskaniem wolności, druga po dotarciu króla na wy-

spę. Ponadto Królestwo Cypru zostało obłożone rocznym trybutem w wysokości 5 tys. duka-

tów oraz zmuszone do uznania zwierzchnictwa sułtana, który oficjalnie został wicekrólem 

Cypru
37

. Trybut był płacony sułtanowi nie w dukatach, lecz w kamelotach, luksusowych tka-

ninach wykonywanych z włosia wielbłądziego oraz koziego i produkowanych w Famaguście
38

. 

Cypr był też zobowiązany do regularnego dostarczania do Egiptu pszenicy i jęczmienia
39

. 

Po wpłaceniu pierwszej części okupu, po ośmiu miesiącach spędzonych w niewoli suł-

tana, król Janus z Lusignan opuścił Egipt
40

. Po powrocie na wyspę starał się odbudować 

                                                 
G. Home, op. cit., s. 63-64; Ł. Burkiewicz, Królestwo Cypru jako obiekt zainteresowań państw śródziemnomor-

skich w latach 1192-1489. Próba zarysowania problemu, „Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego” 

2010, z. 137, s. 35-36. 
34

 G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 479-481; H. Luke, op. cit., s. 373; N. Coureas, The influence…, ed. cit., s. 221;  

G. Home, op. cit., s. 63-64; D. Alastos, op. cit., s. 204. 
35

 N. Coureas, Trade between Cyprus and the Mamluk Lands in the Fifteenth Century, with special reference  

to Nicosia and Famagusta, [in:] Orientalia Lovaniensia Analecta, eds. U. Vermeulen, K.D. Hulster, Vol. V: “Egypt 

and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras” (No. 169), Leuven 2007, s. 421; G. Hill, op. cit., Vol. II,  

p. 486, 490. 
36

 Chronique d’Amadi, t. I, s. 507-508; L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 704; Chronique de l’île de Chypre..., ed. cit.  

p. 366; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 490; D. Alastos, op. cit., s. 204-205. 
37

 N. Coureas, Trade…, ed. cit., s. 421; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 486, 490; D. Alastos, op. cit., s. 205. 
38

 N. Coureas, Trade…, ed. cit., s. 423; E. Ashtor, The Levantine Sugar Industry in the Middle Ages: An Example  

of Technological Decline, “Israel Oriental Studies” 1977, Vol. 7, s. 261; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 489; A. Dziu-

biński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1998, 

s. 157. 
39

 N. Coureas, The influence…, ed. cit., s. 221; idem, Trade…, ed. cit., s. 428; E. Ashtor, The Levantine Sugar…, 

ed. cit., s. 294-295, 337. 
40

 H. Luke, op. cit., s. 375; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 490. 
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zniszczone państwo oraz wysłał poselstwa na Zachód, do Wenecji, Genui i Rzymu, poszuku-

jąc pomocy i sposobu na zrzucenie mameluckiego zwierzchnictwa
41

. Jednak z punktu widze-

nia polskiego czytelnika szczególnie interesująca jest relacja z pobytu cypryjskiego poselstwa 

na dworze króla Polski Władysława Jagiełły. 

W marcu 1432 r. do Wiślicy przed oblicze Jagiełły dotarło liczące przeszło dwieście 

osób poselstwo cypryjskie
42

. Wśród delegatów znajdował się również rycerz polskiego po-

chodzenia Piotr z Bnina, który osiadł na Cyprze podczas swojej podróży po Bliskim Wscho-

dzie
43

. 

W Wiślicy delegacja cypryjska została przyjęta z najwyższym uznaniem i z pełnym 

dostojeństwem przez króla Polski Władysława Jagiełłę. Tytularny marszałek Królestwa Jero-

zolimskiego Baldwin z Noris, stojący na czele wyprawy, przekazał dary w imieniu swojego 

władcy królowi Władysławowi i królowej Zofii oraz innym wysokim dostojnikom królew-

skim. Wśród przekazanych darów znajdowały się m.in. sukna w różnych kolorach, drzewo 

aloesowe, pachnidła i – jak podaje Jan Długosz – pewne pachnące gałązki wydzielające miły 

opar
44

. 

Jednak najważniejszym powodem wyprawy delegacji cypryjskiej była prośba skiero-

wana do Jagiełły o udzielenie pożyczki w wysokości 200 tys. florenów. Dzięki temu kredy-

towi król Cypru mógłby zaciągnąć wojsko i zmyć hańbę, jaką wyrządził sułtan chrześcijań-

stwu. W zamian król Janus oferował w zastaw całe Królestwo Cypru. Władysław Jagiełło na 

czas spłaty pożyczki miał dysponować dwoma głosami z trzech w kwestiach dotyczących 

wyspy oraz otrzymywać 
2
/3 dochodów osiąganych w Królestwie Cypru. Aby scementować 

porozumienie, król Janus prosił, by jego jedyny syn, Jan
45

, poślubił córkę Jagiełły – Jadwi-

gę
46

. 

                                                 
41

 Ibidem, s. 492-494. 
42

 Mathiae de Mechovia [Maciej z Miechowa], Chronica Polonorum, Cracoviae 1521, liber IV, c. LII, s. CCXCIX; 

Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae, libri XII, [in:] Joannis Długosz canonici 

Cracoviensis Opera Omnia, cura A. Przeździecki edita, tomus XIII, Cracoviae 1867, s. 477 [lub nowe wydanie 

kroniki: Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae incliti regni poloniae liber undecimus et liber duodecimos 

1431-1444, Varsaviae 2001, s. 62-63]. 
43

 Mathiae de Mechovia, op. cit., liber IV, c. LII, s. CCXCIX; Joannis Dlugossii…, ed. cit., s. 477; M. Stryjkowski, 

Kronika Macieja Stryjkowskiego niegdyś w Królewcu drukowana, ks. XVI, Warszawa 1766, s. 543; M. Cromer, 

Martini Cromeri Varmiensis Episkopi Polonia: siue de orgine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Coloniae 

1586, s. 306-307; Ł. Gołębiewski, Panowanie Władysława Jagiełły, Warszawa 1846, s. 380; Herbarz Polski 

Kaspra Niesieckiego S.J., powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych  

i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. II, Lipsk 1839, s. 257. 
44

 Mathiae de Mechovia, op. cit., liber IV, c. LII, s. CCXCIX; Joannis Dlugossii…, op. cit., s. 477-478; G. Hill, 

op. cit., Vol. II, s. 494; L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 705. 
45

 G. Hill, op. cit., Vol. III, s. 497-547.  
46

 M. Cromer, op. cit., s. 306-307; M. Stryjkowski, op. cit., s. 543; Mathiae de Mechovia, op. cit., liber IV, c. LII, 

s. CCXCIX; Joannis Dlugossii…, op. cit., s. 478; L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 705; Herbarz Polski…, op. cit., 

t. II, s. 257; Ł. Gołębiewski, op. cit., s. 381. 
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Król Polski odbył naradę ze swoimi doradcami na temat propozycji władcy Cypru. 

Jak podaje Długosz, Władysław Jagiełło odparł, że bardzo chętnie pomógłby królowi Janu-

sowi, i to nie tylko wojskiem, ale też środkami finansowymi, gdyby tylko jego państwo nie są-

siadowało z Tatarami. Powiedział również, że nie może oddać ręki swojej córki synowi Janu-

sa z Lusignan, gdyż ona już dawno zmarła
47

. Dodał jednak, że gdyby żyła, to z pewnością zgo-

dziłby się na zawarcie małżeństwa z tak znakomitym następcą tronu. Ponadto prosił, aby król 

Cypru nie miał za złe, że nie udzieli mu również pożyczki pieniężnej, gdyż sam musi ponosić 

ogromne nakłady na wojnę z Tatarami. Dodał, że niesłuszną i niedobrą byłoby rzeczą wspo-

magać obce królestwo, nie zaspokoiwszy wpierw potrzeb własnego, co delegaci z Cypru przy-

jęli ze zrozumieniem
48

. 

Swoistą ciekawostką pozostaje fakt, dlaczego Cypryjczycy szukali pomocy właśnie 

w Polsce, która dla mieszkańców ówczesnego Lewantu musiała wydawać się co najmniej egzo-

tyczna. Być może kluczową rolę w obraniu polskiego kierunku odegrał arcybiskup Cypru, 

Hugon z Lusignan, brat króla Janusa, który uczestniczył w soborze w Konstancji, gdzie był 

świadkiem polsko-krzyżackich zmagań dyplomatyczno-propagandowych, które zapewne mu 

zaimponowały. Podobnie jak wielkie zwycięstwo grunwaldzkie
49

. 

Z kolei w latach 1424-1425 król państw unii kalmarskiej (Dania, Norwegia, Szwecja) 

Eryk VII udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej i odwiedził również przy tej okazji Cypr. 

Prawdopodobnie podczas swojego pobytu na wyspie przekazał królowi Janusowi informacje 

o władcy Polski i o łączącym ich od 1419 r. przymierzu. Z pewnością tematem rozmów stało się 

również grunwaldzkie zwycięstwo króla Jagiełły
50

. Jest też bardzo prawdopodobne, że w oto-

czeniu króla Janusa musiała być jeszcze żywa pamięć o królu Piotrze I z Lusignan, który pod-

czas swojej podróży po Europie również dotarł do Polski, gdzie w 1364 r. spędził kilkanaście 

dni na krakowskim dworze króla Kazimierza Wielkiego. Ówczesny zjazd monarchów, jeden 

z najwspanialszych w dziejach średniowiecznej Europy, w którym uczestniczył m.in. cesarz, 

utkwił zapewne w świadomości Cypryjczyków i świadczył o randze polskiego państwa
51

. 

                                                 
47

 K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), [w:] Wielka Historia Polski, t. II, Kraków 

2003, s. 121, 126-128. 
48

 Joannis Dlugossii…, op. cit., s. 478; M. Stryjkowski, op. cit., s. 543; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 494; L. Macha-

iras, op. cit., Vol. I, § 705; Ł. Gołębiewski, op. cit., s. 381. 
49

 D. Quirini-Popławska, Italia i basen Morza Śródziemnego w latach 1204-1453, [w:] Wielka Historia Świata, 

red. K. Baczkowski, t. V, Kraków 2005, s. 163; K. Baczkowski, Cesarstwo rzymsko-niemieckie od początków 

XIII do połowy XV wieku, [w:] Wielka Historia Świata, op. cit., s. 398. 
50

 A. Waśko, Region bałtycki od XIII do połowy XV wieku, [w:] Wielka Historia Świata, op. cit., s. 518. 
51

 N. Iorga, Philippe de Mézières (1327-1405) et la croisade au XVIe siécle, Gèneve-Paris 1976, s. 194-196;  

Ł. Burkiewicz, Podróż…, ed. cit., s. 3-29; K. Szajnocha, Wojna o cześć kobiety, [w:] Szkice Historyczne,  

red. K. Szajnocha, t. IV, Złoczów 1901, s. 1-58; A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich Jana Dłu-

gosza (do roku 1384), Kraków 1887, s. 373-375; H. Pachoński, Dwa zjazdy krakowskie za Kazimierza Wielkiego, 
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Pamięć o wizycie w Polsce i życzliwym przyjęciu ze strony króla Jagiełły również po-

została silna po śmierci króla Janusa, co poświadcza list datowany na 3 sierpnia 1434 r., prze-

słany przez arcybiskupa Cypru Hugona z Lusignan do króla Władysława III Warneńczyka, 

w którym duchowny przekazywał kondolencje z powodu śmierci Jagiełły
52

. Sam Janus zmarł 

pod koniec czerwca 1432 r. i zapewne nie doczekał powrotu poselstwa z Polski
53

. 

Następstwem nierozważnej polityki króla Cypru Janusa z Lusignan i wspierania przez 

niego korsarstwa cypryjsko-katalońskiego było uzależnienie wyspy od sułtanów mameluc-

kich, którzy traktowali ją jak swoją prowincję. W latach 1440-1444 Cypr był wykorzystywa-

ny jako baza wypadowa dla floty egipskiej atakującej siedzibę zakonu joannitów na Rodos. 

Z drugiej strony Mamelucy dbali o zabezpieczenie swoich wpływów na wyspie i kiedy tylko 

pojawiało się jakiekolwiek zagrożenie dla ich obecności na Cyprze, natychmiast wysyłali tam 

swoją flotę. Tak było w 1450 r., kiedy na wieść o przygotowaniach tureckiego emira Alayi, 

szykującego się do wypadu na wyspę, sułtan az-Zahir Sajf ad-Din Dżakmak (1438-1453) wy-

słał własne okręty w celu obrony Cypru przed Turkami
54

. 

Pomimo niewątpliwego sukcesu, jakim było zwasalizowanie Cypru, sułtanat Mame-

luków od połowy XIV w. przeżywał powoli postępujący kryzys ekonomiczny. Terytorialnie 

i politycznie sułtan Egiptu był jednym z najpotężniejszych władców we wschodniej części 

Morza Śródziemnego. Jego państwo obejmowało Egipt oraz Syrię i Palestynę, kontrolowało 

cieśninę Bab el-Mandeb, przez którą przechodził najważniejszy szlak handlowy łączący Egipt 

z Arabią, krajami Zatoki Perskiej, Indiami i Chinami, oraz posiadało silne wpływy w Hidżazie 

i Jemenie. Jednak sytuacja gospodarcza już nie przedstawiała się tak optymistycznie. Co praw-

da do połowy XIV w. bilans handlowy pomiędzy Europą a Egiptem był dla Mameluków ko-

rzystny, jednak w większości nie były to towary egipskie, ale pochodzące z regionu basenu 

Oceanu Indyjskiego, z którym to regionem Egipt notował ujemny bilans w handlu. Na tym tle 

pod koniec pierwszej połowy tego stulecia sytuacja ekonomiczna Egiptu zaczęła się pogar-

szać. Stale rosnący import sukna europejskiego znacznie poprawił bilans handlowy Europej-

czyków, ograniczając przy tym dowóz pieniądza, czyli kruszcu, co okazało się bardzo bolesne 

                                                 
Kraków 1914, s. 1-21 (odbitka ze Sprawozdania C.K. Seminaryum Żeńskiego w Krakowie); R. Grodecki, Kon-

gres krakowski w roku 1364, Kraków 1995, s. 20-21, 56-69; J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław – War-

szawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 135-137; S. Szczur, Krakowski zjazd monarchów w 1364 roku, 

„Roczniki Historyczne” 1998, R. 64, s. 35-57. 
52

 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, tomus II: 1382–1445, collectium opera A. Lewicki, [w:] Monumenta 

Medii Ævi Historica res Gestas Poloniae Illustrantia, t. XII, Cracoviae 1891, list nr 223, s. 332-333. 
53

 Description de toute l'isle de Chypre..., op. cit., § 155b; Chronique de l’île de Chypre..., op. cit., s. 370-371; 

Chronique d’Amadi, t. I, s. 515; Cronicha del Regno di Cypro di Diomede Strambaldi Ciprioto, t. II, s. 287;  

L. Machairas, op. cit., Vol. I, § 702-704; G. Hill, op. cit., Vol. II, s. 491, 495; H. Luke, op. cit., s. 375. 
54

 G. Hill, op. cit., Vol. III, s. 521; H. Rabie, Mamluk Campaigns Against Rhodes (A.D. 1440-1444), [in:] The Isla-

mic World from Classical to Modern Times, ed. C.E. Bosworth, Princeton 1989, s. 281-286. 



ZN TD UJ – NAUKI SPOŁECZNE, NR 2 (1/2011) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 17  

dla Mameluków. W sytuacji, kiedy w Egipcie dominującym środkiem płatniczym były dukaty 

weneckie, sułtan został zmuszony do emisji monety miedzianej o niskim kursie, doprowadza-

jąc egipski system monetarny na skraj załamania
55

. Ponadto, jak trafnie zauważył M. Mało-

wist, gospodarka Egiptu odczuła niezwykle dotkliwie skutki wielkich epidemii z lat 1347-1348. 

Najprawdopodobniej w ich następstwie liczebność populacji sułtanatu zmalała z 3 milionów 

mieszkańców do 1,5 miliona. Kwitnące niegdyś rolnictwo egipskie zaczęło upadać, rzemiosło 

obróciło się w ruinę, a kryzys pieniężny i inflacja spowodowały wszechobecną drożyznę
56

. 

Ponadto rozpowszechnienie w okresie wypraw krzyżowych w basenie śródziemnomor-

skim uprawy trzciny cukrowej oraz bawełny, dotychczas niemal zmonopolizowanych przez 

Egipt, osłabiło potencjał gospodarczy Mameluków. Bawełnę z powodzeniem uprawiano na Cy-

prze, Sycylii, Malcie i Krecie oraz w Apulii, Grecji i Hiszpanii. Z kolei trzcina cukrowa przy-

jęła się na Maderze, Wyspach Kanaryjskich i Malcie. Kolejnym ciosem dla gospodarki egip-

skiej stały się portugalskie odkrycia geograficzne. Z początkiem XV stulecia Europejczycy 

nie nabywali już nawet kości słoniowej nad Nilem, lecz u portugalskich kupców sprowadza-

jących ją bezpośrednio ze swoich faktorii na wybrzeżu afrykańskim. Podobnie było z ekspor-

tem korzeni, z których Egipcjanie, aż do rozpoczęcia wielkich odkryć geograficznych przez 

Portugalczyków, czerpali olbrzymie dochody. W 1515 r. Wenecjanie po raz pierwszy doko-

nują zakupu pieprzu nie jak zazwyczaj w Aleksandrii, lecz w Lizbonie
57

. 

Osłabienie ekonomiczne Egiptu bardzo szybko przełożyło się na jego sytuację poli-

tyczno-militarną w basenie lewantyńskim. W lipcu 1458 r. zmarł król Jan II z Lusignan 

(1432-1458), a tron Królestwa Cypru objęła jego córka Szarlota. Jednak przeciwko władzy 

królowej wystąpił jej brat przyrodni, Jakub, syn Jana II i Marietty z Patras, który postanowił 

przejąć władzę na wyspie
58

. Jeszcze za życia ojca, kiedy było już jasne, że koronę Cypru otrzy-

ma Szarlota, wystąpił przeciwko niemu i wykorzystując oddziały greckie, prawdopodobnie 

pochodzące z Patras, rodzinnych stron jego matki, próbował przejąć władzę. Kiedy mu się to 

nie udało, a po śmierci Jana II tron objęła Szarlota, przekonał sułtana Mameluków, pozostają-

cego zwierzchnikiem Królestwa Cypru, do swoich racji i uzyskał jego pomoc wojskową
59

. 

We wrześniu 1460 r. oddziały wierne Jakubowi i wspomagające go wojska Mamelu-

ków opanowały Famagustę i Nikozję oraz rozpoczęły oblężenie Kyrenii, gdzie schroniła się 
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1976, s. 97, 99, 105-106. 
58

 Chronique de l’île de Chypre..., op. cit., s. 372. 
59
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Szarlota. Królowa, w związku ze swoim beznadziejnym położeniem, postanowiła odpłynąć 

z wyspy i poszukać pomocy w Europie. W ten sposób w 1461 r. władzę na Cyprze objął Jakub II 

z Lusignan. Koronował się w 1463 r. i doprowadził do usunięcia Genueńczyków z Famagu-

sty. Następnie rozgromił wspomagające go, stacjonujące na Cyprze oddziały Mameluków 

oraz skierował się w stronę swojego nowego sojusznika, Wenecji. Przymierze między oboma 

państwami zostało ugruntowane ślubem króla Cypru z wenecką patrycjuszką Katarzyną Cor-

naro, która co prawda została poślubiona per procura Jakubowi II już w 1468 r., ale na wyspę 

przybyła dopiero 4 lata później. 

Mamelucy, mając sporo własnych problemów, powoli tracili kontrolę nad sytuacją 

na wyspie. W czerwcu 1473 roku zmarł Jakub II, a jego syn i następca Jakub III z Lusignan 

(1473-1474), który urodził się jako pogrobowiec, zmarł w roku następnym. Owdowiała po Ja-

kubie II Katarzyna Cornaro po śmierci syna rządziła samodzielnie kilkanaście lat, po czym ab-

dykowała w dniu 24 czerwca 1489 r., przekazując wyspę swojej ojczyźnie – Wenecji
60

. 

Mamelucy nie byli już w stanie odzyskać kontroli nad Cyprem. Nie przeszkodzili tak-

że Wenecji w jej zagarnięciu, zadawalając się corocznym trybutem w wysokości 16 tys. duka-

tów
61

. Następnie sułtanat Mameluków nie był w stanie zatrzymać postępów tureckich i w stycz-

niu 1517 r. oddziały osmańskie sułtana Selima I (1512-1520) ostatecznie rozbiły wojska ostat-

niego sułtana Mameluków al-Aszrafa Tumanbeja (1516-1517) i wkroczyły do Kairu
62

. 

Tymczasem Cypr nie podzielił losu Egiptu i jeszcze przez dalszych 50 lat był wenecką 

kolonią w Lewancie. W lipcu 1570 r. wojska osmańskie sułtana Selima II (1566-1574) wylą-

dowały na Cyprze i po niemal rocznych walkach, w tym po ponad 10-miesięcznym oblężeniu 

Famagusty, w dniu 1 sierpnia 1571 r. opanowały całkowicie wyspę
63

. 

Bez wątpienia zwasalizowanie przez Mameluków łacińskiego królestwa i utrzymanie 

przez 91 lat zwierzchnictwa było zjawiskiem niespotykanym. Oczywiście chrześcijanie już 

wcześniej żyli pod panowaniem muzułmańskim w Egipcie czy Syrii, lecz nigdy nie doszło 

                                                 
60

 D. Quirini-Popławska, Urbs populosissma, opulentissima, liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośrednio-

wiecznej Wenecji, Kraków 1997, s. 151-152; G. Hill, op. cit., Vol. III, s. 548, 561-563, 590-591, 821-823;  

P.W. Edbury, The Lusignan Kingdom…, ed. cit., s. 23; idem, Łaciński Wschód 1291-1669, [w:] Historia krucjat, 

red. J. Riley-Smith, Warszawa 2000, s. 319; D. Alastos, op. cit., s. 211-219; G. Home, op. cit., s. 65-67; Ł. Bur-

kiewicz, The Cypriot Jews under the Venetian Rule (1489-1571), „Scripta Judaica Cracoviensia” 2008, Vol. 6,  
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do podporządkowania całego państwa i utrzymywania stosunku lennego. Szczęśliwym trafem 

dla frankijskich władców wyspy dominacja mamelucka zbiegła się z kryzysem, który miał 

miejsce w Egipcie w XV w. W związku z tym zależność ta tylko w początkowym okresie była 

stosunkowo silna, a późniejsze osłabienie sułtanatu Mameluków i w końcu jego upadek po-

zwoliły Wenecjanom przejąć kontrolę nad Cyprem. 

 

 

ABSTRACT 

 

Under the rule of the French Lusignan dynasty Cyprus became the focus of interest for many countries, includ-

ing the Mamluk Sultanate. After the fall of Akka (1291) Cyprus was fulfilling a significant role in the exchange 

between the Christian world and the East. After the death of Peter I of Lusignan (1359-1369) a period of glory 

came to an end; once commercial prosperity was over, Cyprus found itself in a much weaker position. In 1420‟s 

sultan Barsbay sent his fleet against the island. After the battle of Chirokitia his army captured the king of Cy-

prus, which led to the dependence of the Kingdom of Cyprus from the Mamluk Sultanate, even though in 1470‟s 

and 1480‟s it was drawn into a web of Venetian policy in the Eastern Mediterranean. 
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OSWOIĆ EGZOTYKĘ. OBRAZ RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW  

CZARNEJ AFRYKI W PUBLIKACJACH LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESIĘCZNIKA „MORZE” 
 

 

 

 

 

 
 

 

WSTĘP 

 

Przedmiotem rozważań jest obraz Afrykanów wyłaniający się z prasy Ligi Morskiej 

i Kolonialnej
1
. Była to pozarządowa organizacja masowa, ciesząca się w II Rzeczypospolitej 

dużą popularnością, która w swym programie postulowała m.in. przyznanie odrodzonej Pol-

sce zamorskich terenów pod osadnictwo lub o charakterze kolonialnym
2
. W okresie dwudzie-

stolecia międzywojennego pojawiła się chęć nadrobienia strat Polski w tym zakresie, bowiem 

w XIX wieku, kiedy nastąpił szczyt rozwoju światowego kolonializmu, z przyczyn obiek-

tywnych nie było możliwości wzięcia udziału w procesie podziału pozaeuropejskich teryto-

riów. Ich posiadanie uchodziło zaś nadal za symbol potęgi i prestiżu na arenie międzynaro-

dowej. W związku z powyższym wśród zadań statutowych Ligi nie mogło zabraknąć także 

popularyzacji wiedzy na temat innych kultur, co znalazło odbicie na łamach wydawanych 

przez nią periodyków. Ponieważ Afryka była w centrum zainteresowania politycznego, in-

formacje na jej temat należały do najliczniejszych. Miały one niejednokrotnie również walor 

edukacyjny, dostarczając czytelnikom wiadomości na temat mieszkańców Czarnego Lądu 

i ich obyczajów. 

 

 

 

                                                 
1
 W dalszej części pracy będę się posługiwać skrótem LMiK. 

2
 Doczekała się ona rzetelnej monografii, w której dokładnie omówiona została struktura organizacyjna, jak i ewo-

lucja programowa Ligi. Zob. T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983. 



ANNA KWIATEK – OSWOIĆ EGZOTYKĘ… 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

24 

 

CEL BADAŃ 

 

W niniejszym artykule chciałabym zbadać, jaki obraz mieszkańców Afryki przedsta-

wiany był w różnego typu publikacjach LMiK. Najczęściej ich autorzy znali opisywaną rze-

czywistość z własnej obserwacji, co jednak nie oznacza, że zachowywali obiektywizm
3
. War-

to zastanowić się, które elementy afrykańskiej kultury wydawały się im najbardziej godne 

uwagi, mogące zainteresować szeroki krąg odbiorców. W jaki sposób wyrażali się o Afryka-

nach? Jaki był ich stosunek do mieszkańców Czarnego Lądu? Jakie stereotypy można wyróż-

nić na podstawie tych artykułów? Odpowiedzi na te pytania służyć będzie analiza treści mie-

sięcznika „Morze”, najważniejszego organu prasowego Ligi, oraz innych opracowań napisa-

nych przez osoby związane z tą organizacją
4
. Chciałabym dzięki temu odkryć intencje, jakie 

przyświecały autorom i wydawcom połączonym wspólną ideą kolonialną. Trzeba zatrzymać się 

na tym poziomie, ponieważ niemożliwe jest uchwycenie, jaki był rzeczywisty wpływ tych pu-

blikacji na obraz Afrykańczyka w mentalności czytelników. 

 

POJĘCIE OBRAZU – PODSTAWY METODOLOGICZNE 

 

Zanim przystąpię do analizy treści artykułów zamieszczonych w „Morzu” i innych pu-

blikacji związanych z działalnością LMiK, niezbędne jest doprecyzowanie kluczowego poję-

cia obrazu. Studia nad obrazem jednej grupy w świadomości innej należą do najpopularniej-

szych zagadnień socjologii i antropologii, jednak najczęstszą wykorzystywaną w nich kate-

                                                 
3
 Problematyka kolonialna, w tym afrykanistyczna, pojawiała się w formie kroniki najważniejszych wydarzeń  

na arenie międzynarodowej, opisów danego terytorium czy też relacji z pobytu, przy czym te ostatnie były naj-

bogatsze w cenne dla mnie uwagi, bowiem obok warstwy czysto informacyjnej zawierały także element emocjo-

nalny, oceniający, bardziej osobistą refleksję autorów itd. Najobszerniejsze były relacje osób będących bezpo-

średnimi wysłannikami Ligi, które dodatkowo zostały opublikowane w formie książkowej. Natomiast nierzadko 

trafiały się publikacje dotyczące warunków potencjalnej polskiej kolonizacji na danym terytorium. Skupiały się 

one na opisie geografii, klimatu, a także udogodnień, które wprowadzili już w Afryce Europejczycy, niewiele 

uwagi poświęcając wątkom kulturowym. Przykładowo zob. K. Głuchowski, Angola jako polski teren osadniczy, 

Warszawa 1928; F. Łyp, Republika murzyńska Liberia (krótki zarys monograficzny), „Sprawy Morskie i Kolo-

nialne” 1935, z. 2, s. 92-113. Dużą ilość danych statystycznych, aczkolwiek wzbogaconych osobistymi opiniami 

autorów, zawierają także następujące publikacje: M.B. Lepecki, Madagaskar. Kraj, ludzie, kolonizacja, War-

szawa 1938; F. Łyp, Wysoki płaskowyż Angoli. Sprawozdanie z ekspedycji polskiej do Angoli w roku 1929, War-

szawa 1930.  
4
 Na pierwszy plan wysuwa się prasa, przy czym prym wiedzie miesięcznik „Morze” (od 1939 r. „Morze i Kolo-

nie”). Wydawany był od 1924 r., ale dopiero cztery lata później pojawiły się pierwsze artykuły dotyczące Afryki 

i jej mieszkańców, w związku z poszerzeniem programu Ligi o kwestie kolonialne. Początkowo informacje te 

zawarte były w kilkunastostronicowym dodatku „Pionier Kolonialny”. W 1934 r. zrezygnowano z wyodrębnia-

nia ich w formie wkładki, co można odczytać jako dowód uznania ich za integralną część zainteresowań Ligi,  

o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności. W tym samym roku zaczął się ukazywać także kwartalnik „Sprawy 

Morskie i Kolonialne”. Stale rosnące nakłady tych czasopism (w przypadku „Morza” od kilku tysięcy u progu 

działalności do 250 tys. w 1939 r.), związane z ich poczytnością, potwierdzają sukcesy Ligi i są dowodem zain-

teresowania polskiego społeczeństwa okresu międzywojennego tematyką kolonialną. Zob. A. Paczkowski, Prasa 

polska 1918-1939, Warszawa 1980, s. 254-255. 
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gorią jest stereotyp. Zazwyczaj jest on rozumiany – w nawiązaniu do Waltera Lippmana – 

jako konstrukcja myślowa utrudniająca poznanie, nietrafna, błędna, oporna na zmiany i po-

wszechnie stosowana, gdy tymczasem badania empiryczne potwierdzają, że żadna z owych 

cech nie oddaje w pełni złożoności tego zagadnienia
5
. 

Przyznać trzeba, że to pojęcie cieszy się w naukach społecznych niesłabnącym powo-

dzeniem, aczkolwiek ze względu na trudności z operacjonalizacją bywa poddawane krytyce
6
. 

Pojawiają się wciąż nowe próby jego zdefiniowania, które jednak nie zyskują pełnego uzna-

nia. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, iż ilu badaczy, tyle definicji stereotypu – co po-

głębia jeszcze zamęt pojęciowy. W tej sytuacji zdarzają się propozycje wprowadzenia pojem-

niejszej kategorii obrazu, na który składają się wyobrażenia, opinie i oceny, zawierające za-

równo elementy zobiektywizowane, jak i stereotypowe, często ubogacone wiedzą własną wy-

wiedzioną z obserwacji
7
. Również i ja zdecydowałam się posłużyć tą właśnie kategorią, uzna-

jąc, iż pojęcie stereotypu odnosi się do wyobrażeń mocniej utrwalonych, wyraźniej zaryso-

wanych, posiadających wyższy stopień strukturyzacji niż te, z którymi zetknęłam się na ła-

mach prasy LMiK. Natomiast obraz to kategoria szersza i bardziej elastyczna, przy czym w wie-

lu opracowaniach traktowana jest jako pojęcie zrozumiałe w oparciu o intuicję językową, 

w związku z czym autorzy nie zadają sobie trudu, żeby je zdefiniować
8
. Aby takiej sytuacji 

uniknąć, dla potrzeb niniejszego artykułu za Romanem Michalskim przyjmuję definicję obra-

zu jako schematycznej wizji świata i zawężonych ram oglądu rzeczywistości, na które składa-

ją się stereotypowe elementy, kalki skojarzeniowe czy uogólnienia
9
. Jego odtworzenie wyma-

ga analizy sposobu opisywania danej grupy społecznej czy zjawiska przy zachowaniu świa-

domości celów, jakim podporządkowana jest ta charakterystyka w badanych źródłach
10

. 

Według Zbigniewa Bokszańskiego, obraz grupy ma charakter mediacyjny, sytuuje się 

pomiędzy stereotypem, którego nośnikiem jest jednostka, a społecznie podzielanymi znacze-

niami zawartymi w kulturze. Daje się rekonstruować za pośrednictwem powtarzalnych cech 

                                                 
5
 Zob. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, tłum. M. Maj-

chrzak, A. i M. Kacmajor, A. Nowak, Gdańsk 1999, s. 9. Warto zauważyć, że sama koncepcja  W. Lippmana, 

który przeniósł na grunt społeczny pojęcie stereotypu z techniki drukarskiej i scharakteryzował je wyłącznie 

opisowo, interpretowana była na różne, nieraz bardzo odległe sposoby. Zob. Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, 

Wrocław 2001, s. 11. 
6
 Ibidem, s. 6; J. Bartmiński, Nasi sąsiedzi w oczach studentów (Z badań nad stereotypami narodowymi), [w:] 

Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995, s. 258. 
7
 Z. Bokszański, op. cit., s. 57. 

8
 Odnosi się to np. do interesującej pracy zbiorowej Obrazy świata białych, red. A. Zajączkowski, Warszawa 

1973. 
9
 R. Michalski, Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939, 

Toruń 1997, s. 6; idem, Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 

1920-1939 oraz 1945-1948, Toruń 1999, s. 3. 
10

 Zob. M. Mrozowski, Obraz imigranta na łamach prasy polskiej, Prace Migracyjne, nr 1, Warszawa 1997, s. 3. 
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danych grup społecznych, przy czym za „etnicznie relewantne” uznać należy tylko te sformu-

łowania, które można sprowadzić do wyrażenia „X są tacy a tacy”
11

. Oczywiście nie zawsze 

taki sąd wypowiadany jest wprost, można jednak wychwycić te określenia, które odzwiercie-

dlają sposób postrzegania jednostek jako przedstawicieli szerszej grupy, posiadających okre-

ślone cechy ze względu na przynależność do niej. W związku z powyższym Andrzej P. Wej-

land rozumie obraz grupy jako potoczną, naiwną teorię zbudowaną z wyobrażeń o typowych 

jej członkach
12

. Mają one zwykle charakter „parapoznawczy”, bowiem nie dostarczają pełnej, 

obiektywnej wiedzy, zawierają także na ogół komponent emocjonalny
13

. Kierując się tymi 

wytycznymi, również w przypadku niniejszej rozprawy nie wszystkie uwagi dotyczące miesz-

kańców Afryki poddano analizie. Za przydatne mogły być uznane wyłącznie te, które nosiły 

znamiona stwierdzenia ogólnego odnoszącego się do Afrykanów jako grupy, a nie tylko jej 

poszczególnych przedstawicieli. Tematyka badań zawężona została także pod względem 

geograficznym, ograniczając się do tzw. Czarnej Afryki, rozciągającej się na południe od Sa-

hary, a zawdzięczającej swą nazwę żywiołowi etnicznemu zamieszkującemu to terytorium
14

. 

Całkowicie pomijam natomiast kwestie związane z islamskimi krajami Afryki Północnej, prze-

de wszystkim ze względu na zawartość źródeł, ale też dla zachowania spójności pracy
15

. Krótko 

mówiąc, dążeniem moim będzie odtworzenie obrazu Murzynów
16

 afrykańskich, ich zachowań 

                                                 
11

 Z. Bokszański, op. cit., s. 108-112. 
12

 A.P. Wejland, Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Warszawa 1991, s. 7. 
13

 Zob. J. Nawrocki, Polskie obrazy obcych – parapoznawcze komponenty stereotypów Araba, Chińczyka, Mu-

rzyna i Żyda, [w:] Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Studia nad postawami wobec innych narodów, ras oraz grup 

etnicznych, red. A. Jasińska-Kania, t. I, Warszawa 1990, s. 110-111. 
14

 Wprawdzie określenie to nie jest w pełni precyzyjne, może być nawet uznane za rasistowskie, jednakże przy-

jęło się w nauce i uchodzi za „ładne i przemawiające do wyobraźni” – A. Trojan, Sztuka Czarnej Afryki. Dzieje – 

kultura – wierzenia, Warszawa 1973, s. 14-15. Niektórzy badacze zwykli je pisać w cudzysłowie, podkreślając, 

że nie jest  to pojęcie ścisłe, a jedynie umowne, najbardziej stosowne i wygodne spośród powszechnie używa-

nych – zob. S. Chodak, Systemy polityczne „czarnej” Afryki, Warszawa 1963, s. 13; idem, „Czarna” Afryka zmie-

nia się, Warszawa 1968, s. 5. Por. także A. Zajączkowski, Czarna Afryka  wczoraj i dziś, Warszawa 1980, s. 15. 
15

 Również te terytoria znajdowały się w polu zainteresowania LMiK, ich opisy pojawiały się w artykułach pra-

sowych, były jednak mniej liczne, wobec czego trudno na tej podstawie wnioskować o obrazie tamtejszej ludno-

ści, pod względem etnicznym, kulturowym i językowym odmiennej od mieszkańców Czarnej Afryki. Materiały 

te omawia pokrótce A. Nadolska-Styczyńska, Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działalność 

popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, Wrocław 2005, s. 78-80. 
16

 W dalszej części pracy, zgodnie ze współczesnymi zasadami ortografii, będę się posługiwać pisownią słowa 

„Murzyn” z wielkiej litery, choć w źródłach spotkać można często także wersję rozpoczynającą się małą literą. 

Nie wydaje mi się, aby był to zabieg zamierzony przez autorów, mający świadczyć o lekceważącym stosunku  

do opisywanej ludności, bowiem nie znajduje to potwierdzenia w treści większości publikacji. Jeżeli taka lub inna 

pisownia używana była świadomie, mogło to co najwyżej wynikać z faktu nieuznawania słowa „murzyn” za etno-

nim, lecz określenie cechy wyglądu, podobnie jak „czarnoskóry” czy „biały”. Także w innych cytatach zdecy-

dowałam się na uwspółcześnienie pisowni tam, gdzie było to konieczne. Warto też pamiętać, że w omawianych 

źródłach słowo „Murzyn” używane było w charakterze opisowym, a nie wartościującym (wartościowanie odby-

wało się na innych poziomach) – jako nazwa tubylczej ludności zamieszkującej kontynent afrykański na połu-

dnie od Sahary – zob. K. Kaczanowski, hasło Murzyni, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 18, Warszawa 2003,  

s. 210. Takie rozumienie obowiązuje również w niniejszej pracy. Por. też M. Łaziński, „Murzyn” zrobił swoje, 

czy „Murzyn” może odejść?: historia i przyszłość słowa „Murzyn” w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2007, 

z. 4, s. 47-56. 
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i – używając języka źródeł – „psychiki rasy czarnej”
17

 widzianych oczyma autorów związa-

nych z LMiK. Skupienie się na czarnoskórych mieszkańcach Afryki podyktowane jest zawar-

tością źródeł. Dodatkowo uważam je za uzasadnione ze względu na szczególnie silne poczu-

cie odrębności tej grupy, widoczne w omawianych publikacjach, a będące skutkiem odmien-

ności fizycznej i nadbudowanych nad nią znaczeń. Warto zwrócić uwagę, iż – choć niektórzy 

autorzy wykazywali zainteresowania etnograficzne, rozróżniali członków poszczególnych 

plemion i szczepów – najczęściej w tekstach jest mowa po prostu o Murzynach i cechach 

uznawanych za właściwe dla tej rasy, niezależnie od przynależności etnicznej. W związku 

z powyższym wydaje mi się, iż również w niniejszej pracy zbędne jest wprowadzanie tako-

wych rozróżnień, a zatem można posłużyć się tą szeroką, generalną kategorią, która organi-

zowała postrzeganie rdzennych mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej
18

. 

 

STAN BADAŃ 

 

Tematyka, którą podejmuję w niniejszym artykule, została już częściowo opracowana, 

choć trudno mówić o jej wyczerpaniu. Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć kilka publi-

kacji dotyczących stosunków między Polską a Afryką na przestrzeni dziejów, w których obec-

ne są wątki dotyczące interesującego mnie okresu. Nie pełnią one jednak roli wiodącej, bo-

wiem opracowania te mają charakter syntetyczny i nakreślają tło dla bardziej szczegółowych 

rozważań. Zarys kontaktów polsko-afrykańskich od czasów najdawniejszych aż po II wojnę 

światową przedstawił Stanisław Gołąbek
19

. Z kolei Antoni Kuczyński we wstępach do opra-

cowanych przez siebie antologii polskich relacji podróżniczych poczynił cenne, choć siłą rze-

czy dość ogólnikowe uwagi na temat kształtowania się obrazu Afrykanów w oczach Polaków 

w ujęciu historycznym
20

. Podobnej tematyce poświęcił swoje studium również Maciej Ząbek, 

który jednak podszedł do zagadnienia raczej problemowo niż chronologicznie, udowadniając, 

że wiele stereotypów przetrwało próbę czasu i nie uległo zmianie pomimo upływu lat i upo-

wszechnienia wiedzy o innych kulturach
21

. Publikacja ta imponuje obszernością podstawy 

źródłowej, w której bogactwie nie mogło zabraknąć prasy LMiK. Jako że stanowiła ona tylko 

jedno z wielu źródeł, nie należy się dziwić, iż nie została w pełni wykorzystana, a przynajmniej 

                                                 
17

 F. Łyp, Międzynarodowa kontrola nad Liberią, „Morze” 1931, nr 10-11, s. 43. 
18

 Szerzej na temat zróżnicowania etnicznego i klasyfikacji ludności Afryki zob. C.G. Seligman, Ludy Afryki, 

tłum. E. Promińska, Warszawa 1966.    
19

 S. Gołąbek, Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, Warszawa – Łódź 1978. 
20

 A. Kuczyński, Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych, t. 1, Azja 

i Afryka, Wrocław 1994; idem, Wśród buszu i czarowników. Antologia polskich relacji o ludach Afryki, Wrocław 

– Warszawa – Kraków 1990. 
21

 M. Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa 2007. 
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nie znajduje to odzwierciedlenia w pracy. Nie stanowi to bynajmniej zarzutu, gdyż autor świa-

domie najwięcej uwagi poświęcił postawom obserwowanym współcześnie, umieszczając je 

w kontekście przykładów z przeszłości celem uchwycenia zarówno ciągłości, jak i zmian 

w tym zakresie
22

. Wątki afrykanistyczne w prasie LMiK były również przedmiotem innych 

publikacji. Problematykę tę podjął Ryszard Dobrowolski, jednak zaprezentowane przezeń 

wnioski, oparte na analizie zaledwie kilku roczników „Morza”, trudno uznać za w pełni za-

dowalające, tym bardziej że cechuje je pewna jednostronność. Autor bowiem uwypuklił te ele-

menty opisu, które dotyczyły modernizowania afrykańskiej rzeczywistości, jej europeizacji. 

Uznał, że taki dobór wątków stanowił świadomy zabieg publicystów Ligi, pragnących zatrzeć 

różnice i stworzyć u odbiorców poczucie wspólnoty z opisywanymi ludami
23

. Polemizowała 

z nim Anna Nadolska-Styczyńska w książce dotyczącej różnych form propagowania przez Li-

gę wiedzy o pozaeuropejskich ludach, w której to działalności prasa odgrywała rolę kluczo-

wą
24

. Autorka w swoich rozważaniach poświęciła mieszkańcom Afryki stosunkowo dużo 

miejsca, skupiła się jednak na etnograficznej wartości publikowanych informacji, czyniąc 

tylko kilka uwag na temat kształtowanego przez nie obrazu Afrykanów. Jej praca jest staran-

nym zbiorem informacji o poszczególnych ludach Afryki, pieczołowicie skatalogowanym 

w oparciu o kryterium geograficzne, i może stanowić dobry punkt odniesienia dla dalszych 

rozważań. Powyższy przegląd literatury pokazuje, że choć tematyka stosunków polsko-afry-

kańskich i wzajemnego postrzegania stanowiła przedmiot zainteresowania badaczy, to jednak 

kwestia obrazu czarnoskórych Afrykanów w publikacjach LMiK nie została dotąd należycie 

opracowana. Wszystkie wyżej wymienione studia uznaję za przydatne dla moich badań, mam 

jednak nadzieję, że wnikliwa analiza przekazów źródłowych pozwoli mi pogłębić dotychcza-

sowe wnioski. 

 

LIGA MORSKA I KOLONIALNA NA TLE EUROPEJSKIEGO KOLONIALIZMU W AFRYCE 

 

Nie sposób przystąpić do analizy zawartości publikacji LMiK bez choćby pobieżnego 

przybliżenia ich historycznego kontekstu, związanego z okresem kolonialnym. Sama organi-

zacja, będąca „dzieckiem swojej epoki”, przesiąknięta była jej specyficznymi ideami, których 

skutkiem było intensywne zainteresowanie się Czarnym Lądem i innymi zamorskimi teryto-

riami. Idee te mogły wywierać wpływ na ogląd afrykańskiej rzeczywistości i kształtowanie się 

                                                 
22

 Ibidem, s. 10-11. 
23

 R. Dobrowolski, Obraz Afryki w świetle katolickich czasopism misyjnych i publicystyki w Polsce lat między-

wojennych, „Przegląd Socjologiczny” 1975, t. XXVII, s. 179-222. 
24

 A. Nadolska-Styczyńska, op. cit. 
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obrazu tubylczej ludności tego kontynentu. Choć fenomen kolonizacji rozumianej jako zaj-

mowanie obcych ziem pod uprawę i osiedlanie na niej kolonistów sięga wstecz aż do czasów 

starożytnej Grecji, w europejskiej tradycji historiograficznej istnienie kolonializmu datuje się 

na ogół od epoki wielkich odkryć
25

. Jednak w odniesieniu do Czarnego Lądu zjawisko to na-

brało szczególnego charakteru pod koniec XIX w., kiedy miało miejsce tzw. „rozdrapywanie 

Afryki” (ang. scramble for Africa), czyli zagarnianie poszczególnych terytoriów przez mocar-

stwa europejskie i ustanawianie tam bezpośredniej administracji w miejsce dotychczasowej luź-

nej kontroli. Północna Afryka znajdowała się w orbicie wpływów cywilizacji śródziemnomor-

skiej już od czasów starożytnych, zaś wybrzeża kontynentu były penetrowane przez Europej-

czyków począwszy od XIV w. W głąb lądu zapuszczano się już rzadziej, natomiast aż do schyłku 

XIX stulecia unikano bezpośredniego angażowania się w zarządzanie tymi terenami
26

. Przy-

czyny eskalacji kolonializmu należą do niezwykle kontrowersyjnych zagadnień i budzą żywe 

emocje wśród badaczy. Z jednej strony zwracają oni uwagę na procesy ekonomiczne zacho-

dzące w dynamicznie rozwijającej się Europie, poszukiwanie nowych rynków zbytu wobec 

nasycenia rynku wewnętrznego, a także chęć skorzystania z otoczonych legendami afrykań-

skich bogactw
27

. Istotną rolę odegrało także będące po części efektem postępu technologicz-

nego przekonanie o wyższości kultury europejskiej i jej misji cywilizacyjnej wśród „dzikich” 

ludów. Historycy podkreślają również względy strategiczne i dyplomatyczne, które spowo-

dowały, że w imię zachowania nadwątlonej równowagi konflikty między mocarstwami prze-

niosły się do kolonii, których posiadanie potwierdzało prestiż metropolii, a wzrost stanu wła-

sności jednego z liczących się państw wywoływał natychmiastową kontrakcję ze strony pozo-

stałych
28

. Wierzono także, że „przygody afrykańskie” gwarantują utrzymanie pokoju w Europie, 

umożliwiając zaspokojenie wojennych apetytów poza granicami Starego Kontynentu. Z kolei 

badacze afrykańscy uznają tłumaczenie w kategoriach europocentrycznych za niewystarczające 

i do katalogu przyczyn podziału dopisują te związane z przemianami w samej Afryce po znie-

                                                 
25

 A. Ferro, Historia kolonizacji, tłum. M. Czajka, Warszawa 1997, s. 11. 
26

 Szerzej na ten temat zob. Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław – Warszawa – 

Kraków 1996; R. Oliver, A. Altmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, tłum. K. Salawa, Warszawa 2007, P. Curtin et al., 

Historia Afryki, tłum. M. Jannasz, Gdańsk 2003. Zagadnienia te w formie popularnonaukowej przybliża też  

T. Szafar, Odkrycie Afryki. Cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, Warszawa 1974. 
27

 Wpływ przekonań dotyczących obfitości bogactw naturalnych, w tym złota, na podział Afryki doprowadził  

do sformułowania teorii tzw. „tropikalnego skarbca” (ang. tropical treasure house theory) – zob. L.H. Gann,  

P. Duignan, Reflections on imperialism and the scramble for Africa, [in:] Colonialism in Africa 1870-1960, t. I, 

The history and politics of colonialism 1870-1914, eds. idem, Cambridge 1969, s. 100. 
28

 Bezpośrednie znaczenie tej rywalizacji w momencie, gdy po wojnie francusko-niemieckiej ład europejski został 

poważnie zachwiany, a „podpora huśtawki zamieniła się w ostrze noża”, podkreśla szczególnie P. Curtin, Euro-

pejski podbój, [w:] Historia Afryki, op. cit., s. 542-543.  
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sieniu handlu niewolnikami
29

. Jednak na ogół dominują wspomniane wyżej teorie podkreśla-

jące szczególną dynamikę kultury europejskiej, owocującą zamorską ekspansją w imię intere-

sów gospodarczych, politycznych lub misji cywilizacyjnej
30

. 

 

HISTORIA I PROGRAM LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ 

 

Powyższe wątki odnajdziemy również w programie LMiK, która za cel stawiała sobie 

propagowanie zagadnień morskich, rozbudowę floty morskiej i rzecznej, jak też upowszech-

nienie haseł kolonialnych wśród polskiego społeczeństwa. Początki tej organizacji sięgają 

1918 r., kiedy to w imię szerzenia idei morskiej powstało Stowarzyszenie Pracowników na Polu 

Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”
31

, następnie przekształcone w Towarzystwo „Liga Żeglu-

gi Polskiej”. Natomiast w 1924 r. organizacja przyjęła nazwę Liga Morska i Rzeczna. W tym 

samym roku rozpoczęto wydawanie miesięcznika „Morze”. Przełomowym momentem dzia-

łalności był I Walny Zjazd Delegatów w 1928 r., bowiem wówczas oficjalnie w orbicie zain-

teresowania Ligi pojawiły się kwestie kolonialne, co znalazło odzwierciedlenie w statucie. Za-

łożenia programowe nie uległy znaczącym modyfikacjom aż do 1939 r., natomiast w 1930 r. 

organizacja przekształciła się w Ligę Morską i Kolonialną, która to nazwa pełniej oddawała 

jej specyfikę
32

. Poszerzenie programu Ligi o hasła kolonialne przez jej działaczy uzasadniane 

było żywotnym interesem państwa i społeczeństwa polskiego. Na przełomie lat 20. i 30. XX w. 

podział terytoriów pozaeuropejskich był już ustalony, więc trudno było oczekiwać, że odro-

dzone państwo polskie otrzyma własny zamorski obszar. Mimo to działacze Ligi uznawali 

zasadność polskich roszczeń kolonialnych, które opierać się miały na umowach dwustronnych 

z poszczególnymi krajami, dotyczących systematycznej akcji osadniczej polskich kolonizato-

rów na terenach podległych tym państwom. W przypadku Afryki toczyły się m.in. rozmowy 

z Portugalią na temat osadnictwa w Angoli i z Francją odnośnie Madagaskaru, a także z wła-

dzami niezależnej Liberii
33

. Współcześnie te dążenia są przez historyków traktowane co naj-

mniej z nieufnością, by nie rzec – pobłażliwą wyższością w stosunku do zwiedzionych „snem 

o potędze” wizjonerów Polski mocarstwowej. Rozwój idei kolonialnej w II Rzeczypospolitej 

                                                 
29

 G.N. Uzoigwe, European partition and conquest of Africa: an overview, [in:] General History of Africa, t. VII, 

Africa under Colonial Domination 1880-1935, ed. A. Adu Boahen, California 1985, s. 26-27. 
30

 Zob. P. Curtin, op. cit., s. 533-543; H. Zins, Przyczyny rozbiorów czarnej Afryki pod koniec XIX wieku, [w:] 

idem, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej, Warszawa 2001, s. 67-80. 
31

 W tym czasie ważyła się sprawa przyznania odrodzonej Polsce dostępu do Morza Bałtyckiego. Działalność 

omawianej organizacji, zwłaszcza w początkowym okresie, skupiała się zatem na ukazywaniu pożytków płyną-

cych z jego posiadania i podejmowaniu starań o jak najpełniejsze wykorzystanie tych możliwości. 
32

 Zob. T. Białas, op. cit., s. 11-31. 
33

 Przebieg tych rokowań opisał M.A. Kowalski, Kolonie Rzeczypospolitej, Warszawa 2005, s. 318-328. 
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traktowany bywa wstydliwie, w związku z czym niektórzy dążą do umniejszenia jego znacze-

nia. Widać to chociażby u Antoniego Kuczyńskiego, który twierdził, iż:  

 

(...) ekspansyjne dążenia Ligi Morskiej i Kolonialnej w okresie międzywojennym 

uznać należy za epizod mało znaczący, który zresztą nie znalazł w naszym społe-

czeństwie większego odzewu, a został nawet wyśmiany i wykpiony
34

.  

 

W podobny sposób wypowiadał się Stanisław Gołąbek, pisząc:  

 

Zamiary kolonialne z okresu międzywojennego można by traktować jako tragiko-

miczną zabawę, jako rojenie na jawie, gdyby nie to, że ich promotorzy, a także część 

politycznej elity Polski traktowała je jak najbardziej serio…
35

  

 

...co, jak się wydaje, badacz ten uznał za szczególnie gorszące. Brak zainteresowania ideą 

kolonialną w polskim społeczeństwie na początku XX w. nie znajduje potwierdzenia w usta-

leniach Tadeusza Białasa, zgodnie z którymi Liga cieszyła się sporą popularnością. Dowodzi 

tego chociażby systematyczny wzrost liczby jej członków: od około 27,5 tys. w 1930 r., przez 

ponad 282 tys. w 1935, aż po prawie 890 tys. w 1939 r.
36

, co czyniło ją drugą co do wielkości 

organizacją społeczną w Polsce międzywojennej
37

. Entuzjastyczny odzew z satysfakcją odno-

towali również redaktorzy Ligowego miesięcznika, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że w nie-

których przypadkach znacznie przerysowywali skalę swojego sukcesu, przykładowo twier-

dząc, iż idea kolonialna: „w jednorocznym triumfalnym pochodzie zdobyła sobie uznanie 

całego społeczeństwa”
38

. Ponadto LMiK cieszyła się zaufaniem rządu, co znajdowało od-

zwierciedlanie w materialnym i dyplomatycznym wsparciu udzielanym jej poczynaniom, 

choć nie przybierało ono form oficjalnych
39

. Zresztą i sam Kuczyński w innym miejscu przy-

znawał, przecząc własnym twierdzeniom, iż: „Były takie lata w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego, że wrzawa wokół tej sprawy miała duży rezonans społeczny”
40

, co nie prze-

szkadzało mu wypowiadać się z lekceważeniem o działalności Ligi i „różnej maści eksper-

                                                 
34

 A. Kuczyński, Wśród buszu…,  ed. cit., s. 9; idem, Polskie opisanie świata…, ed. cit., s. 260. 
35

 S. Gołąbek, op. cit., s. 56. 
36

 Szczegółowe zestawienie sporządzone w oparciu o sprawozdania roczne z działalności organizacji zob.: T. Bia-

łas, op. cit., s. 40-41. Zdaję sobie sprawę, że hasła kolonialne nie były jedynym obszarem zainteresowania LMiK,  

o czym pisałam wcześniej, po latach trudno jednak ocenić odzew społeczeństwa na poszczególne postulaty. 
37

 Ibidem, s. 5. 
38

 A. Ziemięcki, Książka na czasie, „Morze” 1929, z. 1, s. 28. Zob. także K. Głuchowski, A wszystko dla Pol-

ski…, „Morze” 1928, z. 6, s. 21; Po „Dniach Kolonialnych”, „Morze” 1937, z. 1, s. 37.  
39

 Subsydia rządowe w latach 30. stanowiły nawet 40% budżetu LMiK, co świadczy o skali poparcia, natomiast 

brak oficjalnego zaangażowania się państwa w realizację jej pomysłów był korzystny z punktu widzenia władz, 

które mogły bez trudu wycofać się w przypadku niepowodzenia, nie narażając się na kompromitację. Zob. M.A. Ko-

walski, op. cit., s. 317. 
40

 A. Kuczyński, Wśród buszu…, ed. cit. s. 107-108. 
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tach” wysyłanych przez nią do Afryki w celu przeprowadzenia rekonesansu odnośnie warun-

ków przyszłego polskiego osadnictwa
41

. Pozostaje faktem, że starania te nie przyniosły ocze-

kiwanych rezultatów
42

. Nie można ich jednak w pełni dezawuować tylko dlatego, że niezgod-

ne są z dzisiejszą, postkolonialną mentalnością, w której nieposiadanie przez Polskę w prze-

szłości zamorskich obszarów stanowi powód do chluby. Warto zatem przyjrzeć się, jak dąże-

nia Ligi uzasadniali jej członkowie, gdyż to ukaże więcej niż oceny współczesnych badaczy. 

W większości przypadków działacze owi nie byli snującymi mrzonki fantastami, za jakich dziś 

uchodzą, lecz prezentowali się jako twardo stąpający po ziemi realiści, powołujący się na w peł-

ni racjonalne czynniki. Najlepiej wyrażał te pragnienia i dążenia statut organizacji, będący 

swoistym projektem, wizją jej roli i miejsca w życiu społecznym oraz zadań, jakie sobie sta-

wiała. Stopień ich realizacji stanowi osobne zagadnienie, w zasadzie wykraczające poza obręb 

moich zainteresowań. Statut ten głosił, że Liga dąży m.in.:  

 

(...) do pozyskania terenów celem zapewnienia narodowi polskiemu nieskrępowanej 

ekspansji ludzkiej i gospodarczej oraz do koncentracji wychodźstwa polskiego na ob-

czyźnie i podtrzymywania jego spójni z krajem ojczystym
43

.  

 

Zdawano sobie bowiem sprawę z ubóstwa odrodzonej ojczyzny, która jako słabo rozwinięty 

kraj rolniczy nie była w stanie zaspokoić potrzeb ogółu ludności. Chciano zatem, aby nie-

uniknione zjawisko emigracji nabrało takiego kształtu, który mógłby służyć zarówno emi-

grantom, jak i Polsce. Tym postulatom wtórowali publicyści i działacze Ligi. Kazimierz Głu-

chowski, jeden z pionierów idei kolonialnej, pisał w tym kontekście o „hamletowskim być 

albo nie być”
44

, zaś gen. Gustaw Orlicz-Dreszer uznawał LMiK za „instytucję, którą stworzy-

ło samo życie”
45

. Powoływano się czy to na prawo do „przetworzenia się z państwa europej-

skiego w państwo światowe”
46

, czy też na tradycje rzekomych polskich odkryć – tu najchętniej 

eksponowano wątki takie jak obecność Maurycego Beniowskiego na Madagaskarze oraz wypra-

wa Stanisława Szolca-Rogozińskiego do Kamerunu, nawołując do podążania ich śladami
47

. 

                                                 
41

 Ibidem. 
42

 Nie tylko nie udało się wyodrębnić polskiej strefy wpływów, ale również w wymiarze osadniczym sukces był 

wątpliwy, a afrykański kierunek emigracji, ze względu na trudne warunki egzystencji, nie cieszył się popularno-

ścią. Według danych statystycznych za lat 1919-1934, wychodźstwo do Afryki objęło zaledwie 0,16% polskich 

emigrantów. Zob. S. Gołąbek, Wychodźstwo polskie do Afryki (do 1939 r.), „Przegląd Orientalistyczny” 1972, nr 1, 

s. 10-11. 
43

 Statut Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1931, s. 2. 
44

 K. Głuchowski, Idźmy za morza!, „Morze” 1928, z. 3, s. 31. 
45

 G. Orlicz-Dreszer, Program Ligi Morskiej i Kolonialnej, wyd. II, Warszawa 1932, s. 5. 
46

 Ibidem, s. 6. 
47

 Zob. R. Krajewski, Beniowski – pionier kolonialny, „Morze” 1928, z. 7, s. 18-19; S. Zieliński, Stefan Rogoziń-

ski, „Morze” 1932, z. 10, s. 18-21. 
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Ich przykład miał dowodzić, że: „Polacy posiadają zdolności kolonizacyjne, że potrafią sobie 

radzić metodami humanitarnymi z dzikimi plemionami, że potrafią działać i kierować tubyl-

cami wśród najcięższych warunków klimatycznych”
48

. Niezmiennie na przestrzeni dekady 

wysuwano przede wszystkim argumenty natury populacyjno-demograficznej i gospodarczej, 

z których wynikała konieczność prowadzenia przemyślanej polityki emigracyjnej oraz znale-

zienia swego miejsca na afrykańskich rynkach zbytu
49

. Zdawano sobie sprawę z korzyści, 

jakie odniesie Polska, jeśli uda się zrealizować te plany, zgodnie z przekonaniem, iż Afryka 

to „spichrz niezmierzony wszelkiego rodzaju surowców” i „olbrzymie połacie urodzajnej 

ziemi, leżącej odłogiem”
50

, zaś „wzdłuż czarnego lądu [przebiega] odwieczny szlak, po któ-

rym płynie fortuna narodów”
51

. Jednocześnie ostrzegano przed „mirażem legendarnego Eldo-

rado” i „kraju płynącego mlekiem i miodem”, podkreślając trudy i wysiłki związane z akcją 

kolonizacyjną na afrykańskiej ziemi
52

. Natomiast rzadko pojawiało się żądanie sprawiedliwej 

redystrybucji kolonii, uwzględniającej interesy nowo powstałych państw środkowoeuropej-

skich (z wyjątkiem kwestii podziału terenów odebranych Niemcom po przegranej I wojnie 

światowej), co dowodzi realizmu politycznego
53

. Wydaje się zatem, że postulaty i działania 

Ligi odległe były od marzycielskiej egzaltacji i utopijnych dążeń do budowy imperium. Orga-

nizacja ta, mieszcząca się w ramach europocentrycznej mentalności epoki, wyznaczała sobie 

cele na miarę polskich możliwości. Oczywiście, zdarzały się bardziej dalekosiężne plany i mo-

numentalne wizje „Polski mocarstwowej”, gdzie „różne narody, które nam przypadną w udzia-

le, będą garnąć się z ufnością pod symboliczne skrzydła naszego znaku państwowego, pod skrzy-

dła Orła Białego”
54

. Zdecydowanie jednak przeważał trzeźwy stosunek do własnego potencja-

łu, jak i międzynarodowego układu sił. Starano się zatem o podniesienie prestiżu państwa pol-

skiego, ale nie dawano się ponieść fantazji. 

 

OBRAZ AFRYKAŃSKIEGO MURZYNA W PUBLIKACJACH LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ 

 

Aby przedstawić obraz Afrykanów w publikacjach związanych z LMiK, warto przyj-

rzeć się cechom, jakie autorzy artykułów prasowych przypisywali Murzynom, a które – ze wzglę-

                                                 
48

 K. Jeziorański, Polskie tradycje kolonialne, „Morze” 1937, z. 9, s. 14. 
49

 Zob. Znaczenie Afryki z punktu widzenia polskiej ekspansji gospodarczej, „Morze” 1928, z. 9, s. 28-29; K. Głu-

chowski, Akcja kolonialna Ligi Morskiej i Rzecznej, „Morze” 1928, z. 12, s. 27-29; M. Fularski, Kryzys emigra-

cyjny a polska polityka kolonialna, „Morze” 1931, z. 3, s. 19-22; M. Pankiewicz, O Polskę kolonialną, „Morze” 

1934, z. 8-9, s. 5-6. 
50

 B.M., Problem kolonii – to problem Afryki, „Morze” 1938, z. 12, s. 9. 
51

 F. Łyp, Ekspedycja do Angoli (wrażenia i spostrzeżenia), „Morze” 1929, z. 2-3, s. 68. 
52

 Idem, Niezwykłe korespondencje z Angoli, „Morze” 1930, z. 12, s. 25-26. 
53

 J. Lewandowski, Afryka terenem współpracy państw europejskich, „Morze” 1936, z. 10, s. 7. 
54

 S. Pawłowski, Domagajmy się kolonii zamorskich dla Polski, „Sprawy Morskie i Kolonialne” 1936, z. 1, s. 16. 
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du na częstotliwość ich pojawiania się – uznać można za opinie najbardziej reprezentatywne 

dla tego środowiska. Tematyka afrykańska znajdowała się w polu zainteresowania Ligi przez 

zaledwie 12 lat (1928-1939), dlatego zebrany materiał nie jest wystarczająco obfity, aby zobra-

zować dynamikę kształtowania się poglądów
55

. Można zatem przyjąć, że były one w miarę sta-

tyczne, w związku z czym nie jest zasadne przyjmowanie układu chronologicznego. Z tej przy-

czyny omówione zostaną po kolei najbardziej charakterystyczne cechy składające się na obraz 

mieszkańców Czarnej Afryki. Zostaną poruszone zagadnienia związane z wyglądem Murzy-

nów i przypisywanym im charakterem, jak również ich poziomem cywilizacyjnym, stosun-

kiem do pracy i nowinek płynących z Europy oraz religijnością – a więc te, którym publicyści 

Ligi poświęcili najwięcej uwagi. Obraz mieszkańców Afryki był przede wszystkim obrazem 

inności, co niosło znaczące konsekwencje dla opisu, działał tu bowiem naturalny mechanizm 

psychologiczny, polegający na porównywaniu nowej rzeczywistości z tym, co znane, oswojo-

ne, własne. W związku z tym na plan pierwszy wysuwały się cechy różnicujące, podkreślają-

ce tę inność. W przypadku Afrykanów odmienność ta wręcz się narzucała ze względu na ce-

chy fizyczne, z których najbardziej wyrazistą – także w oczach polskich obserwatorów – był 

kolor skóry. Niektórzy autorzy dawali do zrozumienia, że już sam widok Murzynów był dla nich 

swego rodzaju wstrząsem. Adam Paszkowicz pisał wprost o silnym wrażeniu, jakie wywarła 

na nim pierwsza bezpośrednia styczność z czarnoskórymi Afrykanami:  

 

Wiedziałem, że jadę do kraju Murzynów, wiedziałem, że w Afryce na stu pięćdzie-

sięciu «czarnych» przypada jeden «biały» człowiek, lecz widok wielkiego czarnego 

tłumu półnagich obywateli, błyskających białkami oczu i śnieżnobiałymi zębami, 

nie przeszedł przed mymi oczami bez wrażenia
56

.  

 

Nie natrafiłam na więcej opisów tego typu, jednak domyślić się można, iż podobne re-

akcje miały miejsce także w przypadku innych osób, które po raz pierwszy stykały się z nie-

codziennym dla Polaków widokiem czarnoskórych ludzi. Poszczególne komponenty tej cha-

rakterystyki (choćby błysk oczu i zębów, kontrastujących z ciemnym odcieniem skóry) wy-

raźnie wskazują także na przekonanie o dzikości spotkanego na afrykańskiej ziemi ludu, przy-

wodząc na myśl opis egzotycznego zwierzęcia. Obok wyglądu uwagę wielu autorów przycią-

gał poziom cywilizacyjny. W ich mniemaniu Afrykanów charakteryzował stan dzikości i bra-

ku kultury rozumianej najwyraźniej jako europejskie obyczaje, stroje, zdobycze techniki. 

                                                 
55

 Składa się nań kilkadziesiąt artykułów prasowych i 6 spisanych relacji podróżniczych osób związanych z LMiK. 

Starałam się przeanalizować wszystkie znalezione publikacje, w których trafiłam na opisy „etnicznie relewant-

ne”. Por. s. 4. 
56

 A. Paszkowicz, Wśród Murzynów Angoli, Lwów – Warszawa 1932, s. 32. 
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Brak tego rodzaju „osiągnięć” zdawał się dobitnie świadczyć o niższości cywilizacyjnej. Mo-

tyw ten pojawia się w licznych publikacjach i stanowi jeden z najważniejszych rysów obrazu 

mieszkańców Afryki, dlatego warto się nad nim pochylić. Publicyści z wyraźną satysfakcją 

pisali o „stale wzrastającym pod wpływem Europejczyków postępie kultury i cywilizacji 

wśród czarnych”
57

, inni zachwycali się „iście amerykańskim rozmachem” przemian i zwycię-

skim pochodem nowoczesnych technologii, który przekształca „nieprzebyte do niedawna bo-

ry i lasy, dżungle dziewicze, dostępne jedynie dla dzikiego zwierza” w ośrodki życia gospo-

darczego
58

. Nie przejmowano się na ogół destrukcyjnym wpływem wywieranym na rodzimą 

kulturę afrykańską, bowiem nie dostrzegano jej wartości, uznając uniwersalność zasad i wzo-

rów europejskich. Ich triumf był czymś naturalnym, cieszył się zrozumieniem i aprobatą, na-

wet jeśli odbywał się kosztem „afrykańskiej egzotyki”
59

. 

Polskim obserwatorom Afrykanie jawili się jako istoty pierwotne, żyjące w zgodzie z na-

turą, pędzące leniwy, niespieszny żywot pośród dziewiczej przyrody. Rzadko jednak postrze-

gani byli dodatnio przez pryzmat mitu „dobrego dzikusa” – „naturalnego człowieka poza hi-

storią i cywilizacją”, który tak fascynował Europejczyków w okresie wielkich odkryć i oświe-

ceniowego sentymentalizmu
60

. W wieku XIX i będącym jego kontynuacją dwudziestoleciu 

międzywojennym, gdy na znaczeniu zyskała idea technicznego postępu, „ludzie naturalni” 

uważani byli raczej za nieogładzonych przez kulturę, a przez to uciążliwych we współpracy 

z punktu widzenia przybyszów z cywilizowanego świata – a do takich zaliczali siebie piszący 

o Afrykanach Polacy. 

Ich stosunek do europeizacji Murzynów był ambiwalentny. Z jednej strony zachwala-

no ich zdolność adaptacji do wymogów kultury europejskiej, łatwość przyjmowania jej wzor-

ców, z drugiej wyśmiewano z racji bezmyślnego naśladownictwa. Przedmiotem szczególnych 

drwin byli Murzyni włączający do swego stroju elementy europejskiej odzieży, jednak rzadko 

mogący pozwolić sobie na skompletowanie ubioru. Tych „jegomościów”, „elegantów” i „stroj-

nisiów” uważano za miejscową ciekawostkę i kolejny dowód niższości Murzynów, ich naiw-

nego myślenia, sprowadzającego się do powierzchownego kopiowania tego, co uznali za naj-

bardziej typowe dla białych
61

. Oburzano się na Afrykanów w spodniach, którzy ośmielili się 

udawać Europejczyków, stając się „najpaskudniejszą ozdobą rasy czarnej”, wyglądającą „obrzy-

                                                 
57

 Z literatury kolonialnej, „Morze” 1928, z. 7, s. 20. 
58

 J. Rozwadowski, Rozwój cywilizacyjny Afryki w świetle liczb dla Kamerunu, „Morze” 1928, z. 9, s. 30. 
59

 M. Walentynowicz, Afryka mówi, „Morze” 1938, z. 4, s. 11. 
60

 M. Eliade, Mit dobrego dzikusa, czyli prestiż początku, tłum. K. Kocjan, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 

1994, nr 3-4, s. 14-18. 
61

 M. Walentynowicz, op. cit., s. 11; F. Łyp, Ekspedycja do Angoli (wrażenia i spostrzeżenia), „Morze” 1929,  

z. 4-5, s. 36. 
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dliwie”
62

. U niektórych publicystów dodatkową niechęć budził fakt, że bardziej zeuropeizo-

wani Murzyni z pogardą odnosili się do tradycyjnie odzianych „braci po kolorze”
63

. 

Według Franciszka Łypa, jednego z czołowych publicystów „Morza”, Afrykanie to „lu-

dzie pierwotni, o braku rozwiniętych subtelniejszych uczuć i odczuć, prości w swej logice i ro-

zumowaniu”
64

. Taki obraz Murzynów wyłania się także z innych artykułów, śmiało zatem 

można powiedzieć, że pod powyższą charakterystyką bez wahania podpisać by się mogli licz-

ni – jeśli nie wszyscy – wyznawcy idei kolonialnej w II Rzeczypospolitej. Uważano ponad-

to, że Murzyni mają niewielkie potrzeby, które z łatwością i bez zbytecznego wysiłku mogą 

zaspokoić
65

. Cechą charakterystyczną była też beztroska – jeden z publicystów głosił wręcz, 

że czarnoskórych nigdy nie opuszcza dobry humor, niezależnie od spotykających ich trudno-

ści, a „gdy Murzyn jest smutny, umiera”
66

. Nawet klęski żywiołowe czy plagę niszczącej 

zbiory szarańczy witać mieli „z właściwą Murzynom beztroską” i dopiero zbawienna inter-

wencja kolonialnych władz pozwalała uporać się z tymi problemami
67

. Wyroki losu przyj-

mowali ze spokojem, naiwnie się im poddając, jak przystało na prymitywne istoty
68

. 

Był to zatem typowy zestaw cech przypisywanych ludom „pierwotnym”, mogący słu-

żyć uzasadnieniu europejskich – w tym również i polskich – roszczeń kolonialnych. Niektó-

rzy autorzy powoływali się na dobrodziejstwa świadczone Afrykanom przez białych, witane 

z wdzięcznością przez tych pierwszych, przekonanych o słuszności swej podrzędnej pozycji
69

. 

Trudno orzec, na ile było to autentyczne przekonanie poparte obserwacją, a na ile pobożne 

życzenie i chęć pokazania w korzystnym świetle efektów obecności białych na Czarnym Lą-

dzie. Zważywszy, że w owym czasie pożytki dla owej ludności były raczej wątpliwe, skłonna 

jestem przychylić się do drugiej z wymienionych opcji. 

                                                 
62

 Z. Dreszer, Pionierski rejs. Dziennik podróży handlowej do portów Afryki Zachodniej, Warszawa 1936, s. 80, 96. 
63

 J. Gadkowski, Z Kongo do Europy. Podróż wzdłuż francuskiego wybrzeża Afryki, cz. I, „Morze” 1931, z. 1, s. 28. 

„Czarny, gdy tylko ubierze się po europejsku, mniema, że jest już czymś innym, że wieki kultury państwowej 

Europy, dzięki spodniom, wszczepiły mu się w duszę. I pogardza swoimi, którzy jeszcze spodni nie noszą” – 

wtórował Z. Dreszer, op. cit., s. 166. 
64

 F. Łyp, Powieść z życia w Kongo Belgijskim, „Morze” 1933, z. 8-9, s. 44. 
65

 J. Gadkowski, op. cit., s. 30. W podobnym duchu wypowiadał się inżynier, uczestnik rejsu statku „Poznań”  

do Afryki Zachodniej: „(...) zupełnie czarnego autochtona obchodzi tylko jedno: chce on być sobą, mieć trochę 

pieniędzy na swój kiepski ryż, a poza tym jest mu dobrze, wesoło pod słonecznym niebem Afryki” – Wodniak, 

Na czarnym lądzie, „Morze” 1935, z. 4, s. 10. 
66

 W. Rogowicz, Ziemia czarnych niewolników, „Morze” 1932, z. 11, s. 26. 
67

 R. Sobolewski, Szarańcza – plaga kolonii afrykańskich, „Morze” 1931, s. 2, s. 21. Na marginesie można do-

dać, iż wiara w dobroczynną działalność kolonialnych rządów, wybawiających beztroskich Murzynów z opresji, 

nie znajduje uzasadnienia w treści artykułu. W tym bowiem przypadku główną metodą ich działania było wspo-

maganie ludności miejscowej w konsumpcji szarańczy poprzez dystrybucję worków, co trudno uznać za rozwią-

zanie nowatorskie. 
68

 W. Szawernowski, Dzień na faktorii, „Morze” 1938, z. 4, s. 17. 
69

 „Murzyn jest wdzięczny białym za to wszystko, co wnieśli do jego kraju, (…) żyje w przekonaniu, że wszyst-

ko, co piękne, mądre i dobre, jest przywilejem białego wielkiego pana”. M.O. Tchórznicka, Nairobi – stolica 

Kenii, „Morze”, 1934, z. 1, s. 24. 
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Rzekomy prymitywizm czarnej ludności Afryki potwierdzać miała także ich niezdat-

ność do samodzielnych rządów. O niedojrzałości politycznej świadczyły zarówno przedkolo-

nialne rządy „kacyków”, jak i przykład Liberii – niepodległego państwa murzyńskiego. Szcze-

gółowo rozważał to zagadnienie cytowany już Franciszek Łyp, aby uzasadnić konieczność 

zwierzchności białych nad miejscową ludnością. Powołując się na „zgodną opinię świata cy-

wilizowanego”, twierdził, iż: „rasa czarna nie dorosła do rządzenia państwem. (…) Praktyka 

bowiem wykazała, że Murzyni pozostawieni sami sobie od razu wracają do tego momentu roz-

woju, w którym zastał ich biały człowiek, gdy przystępował do podboju Afryki, a mianowicie 

– wracają do okresu barbarzyństwa, w którym silniejszy ujarzmia słabszego, czyniąc z niego 

niewolnika, a prawo istnieje tylko dla możnych. Przeto w  i m i ę  p r a w  c z ł o w i e k a  

Murzyni muszą mieć nad sobą opiekę, póki (…) wytworzy się n o w a  p s y c h i k a  r a s y  

c z a r n e j”
70

 (wszystkie podkreślenia – A.K.). Odwoływał się zatem wprost do cech psy-

chiczno-umysłowych o podłożu rasowym, uzasadniając nimi sprawowanie władzy przez przy-

byszy z Europy, których obecność miała zagwarantować postęp cywilizacji i uchronić Czarny 

Ląd przed typowym dlań barbarzyństwem. Nic natomiast nie wspomniał o tym, że również 

panowanie mocarstw europejskich nad afrykańskimi koloniami oparte było na podobnej zasa-

dzie, czyli wykorzystaniu własnej przewagi i wyzysku słabszych. W rezultacie wzmacniał 

dwa stereotypowe wizerunki: negatywny Murzynów i pozytywny Europejczyków. 

Niewątpliwie ten autor, jak i pozostali, utożsamiał się zdecydowanie ze „światem cy-

wilizowanym”, czyli Europą białych ludzi. Charakteryzowało ich silne poczucie przynależ-

ności oparte na położeniu geograficznym Polski oraz kolorze skóry, a także pragnienie uzy-

skania pozycji państwa kolonialnego, czerpiącego zyski z zamorskiego handlu i osadnictwa. 

Te czynniki powodowały, że próżno szukać tu jakichkolwiek głosów świadczących o identy-

fikowaniu się z ludnością afrykańską ze względu na wspólnotę losów. Mam na myśli długo-

letnie doświadczenie niewoli narodowej, kiedy to ziemie polskie stanowiły swego rodzaju 

„kolonię” państw zaborczych. Najwyraźniej jednak przepaść była zbyt wielka, na skutek cze-

go sytuacja Afrykanów nie wydawała się Polakom analogiczna. 

Dominowało raczej – jak dowodzą powyższe przykłady – przekonanie o ich niższości 

kulturowej, wymuszającej europejską interwencję „w imię praw człowieka”. Jak to sugestyw-

nie ujął Zygmunt Dreszer:  

 

(...) jeśli [Murzyni] mają coś dać światu, to jednak ta szczepionka europejska jest 

konieczna. I może dlatego Europejczyk patrzy na Afrykę jak na glinę, z której moż-
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ANNA KWIATEK – OSWOIĆ EGZOTYKĘ… 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

38 

 

na zrobić posąg. Może być rzeźbiarz nawet pijakiem, łotrem, ale bez jego ręki glina 

pozostanie gliną
71

.  

 

Publicyści związani z LMiK dążyli do tego, aby również Polska mogła mieć swój udział 

w kształtowaniu owej gliny. 

Jeśli chodzi o propagowany przez Ligę stosunek do ludności murzyńskiej, na podsta-

wie analizowanych źródeł dojść można do wniosku, że dominowała w nim paternalistyczna po-

błażliwość, wprost wynikająca z poczucia własnej wyższości. Murzyni postrzegani byli jak isto-

ty niedojrzałe i nieporadne. Adam Paszkowicz pisał, że są to „wielkie, naiwne i dobre, czarne 

dzieci słonecznej krainy”
72.

 Doceniano ich łagodność i dobry charakter, które pozwalają im 

przywiązać się do białego pana lub pracodawcy, jeśli ten postępuje z nimi właściwie, „po ludz-

ku”
73

. Za pozytywny objaw uznawano także to, że afrykańska ludność odnosiła się do białych 

z szacunkiem należnym wyższej rasie, spełniając ich polecenia i życzenia
74

. Takie postępo-

wanie wydawało im się realizacją naturalnego porządku: „Murzyn jest po to, aby pracował, 

a biały, aby rozkazywał – powszechna zresztą zasada afrykańska”
75

. Niedojrzałość miejsco-

wej ludności uzasadniała też obecność „dorosłych” Europejczyków, których zadaniem była 

opieka i pouczanie afrykańskich „dzieci”. 

Nie spotkałam się natomiast z relacjami, które wskazywałyby wprost na pogardę wo-

bec Murzynów. Jeden z autorów dał wyraz swoim negatywnym odczuciom wobec belgijskie-

go przyjaciela, nazywającego Afrykanów „czarnym bydłem”
76

, inny odniósł się nieprzychyl-

nie do plantatora narzekającego na „czarne małpy”
77

. Brak jednak także i drugiej skrajności, 

czyli postrzegania Murzynów jako równych sobie. Bliski tego był Jan Gadkowski, który po kil-

kuletnim pobycie w Afryce doszedł do rewolucyjnego jak na owe czasy wniosku, iż:  

 

(...) jest wśród nich bardzo wiele jednostek obdarzonych jasnym umysłem i szla-

chetnym charakterem. Wykształcony Murzyn niewiele różni się od białego. Chyba 

tylko kolorem skóry i usposobieniem, zawsze wesołym
78

.  
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Nie uznawano jednak dopuszczania ich do przesadnej poufałości i współpracy na zasadach 

partnerskich, aby nie naruszyć autorytetu panującej białej rasy
79

. Często traktowano ich przed-

miotowo, jak przydatne narzędzia pracy, „coś, co do życia jest niezbędnie potrzebne”
80

. 

Przekonanie o niższości czarnej rasy umacniał nie tylko zastany poziom rozwoju ma-

terialno-technologicznego, odległy od standardów europejskich, ale i brak dążenia do zmiany 

tego stanu, wyrażający się w niechęci do pracy. Lenistwo było bowiem cechą bodaj najczę-

ściej przypisywaną Murzynom – także w przypadku publikacji LMiK. 

Zmuszanie do pracy na ogół uważano za podstawową przeszkodę w stosunkach po-

między rdzenną ludnością a kolonizatorami, przy czym wina leżała po stronie gnuśnych Mu-

rzynów, a nie – wykorzystujących ich dla własnego zysku przybyszów. Niechęć do pracy miała 

być dowodem zacofania i wskaźnikiem prymitywizmu
81

. Przysparzało to nie lada trudności 

Europejczykom, chcącym zrobić użytek z miejscowej taniej siły roboczej. 

Brak zapału do pracy wiązano z brakiem wyższych aspiracji i motywacji do poprawy 

warunków egzystencji czy zyskania dobrobytu
82

, ale najczęściej – jak już wspomniałam – 

przypisywano go wrodzonemu lenistwu Murzynów, którego przezwyciężenie traktowano jako 

nie lada wyczyn, budzący zdziwienie – zwłaszcza, jeśli dokonało się to dobrowolnie, bez uży-

cia przymusu
83

. Publicyści, głównie ci znający problem z autopsji, nie dostrzegali nic zdroż-

nego w zastosowaniu bardziej radykalnych środków perswazji, a niektórzy widzieli w nich 

wręcz jedyne rozwiązanie, o czym świadczą choćby następujące słowa Kazimierza Prószyń-

skiego, właściciela plantacji w Kamerunie:  

 

Bez przymusu czarni nigdy by nie pracowali. Twierdzą oni, że małpy to również ro-

dzaj ludzi, który udaje, ze nie umie mówić, bo Francuzi kazaliby im pracować
84

. 

 

Ten sam autor w sposób niemalże naukowy uzasadniał konieczność zastosowania prze-

mocy fizycznej, związaną z niepojętą dla białych psychiką Murzyna i „perturbacjami w zwo-

jach mózgowych czarnej rasy”, dla której „Trzcinka jest po prostu symbolem pewnego auto-

rytetu, usankcjonowanego odwiecznym zwyczajem. Jest to po prostu pewnego rodzaju regu-

lator życia, tak jak u nas regulatorem ruchu ulicznego jest policjant”
85

. Dodatkowo dowodził, 
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iż nie chodzi tu bynajmniej o ból fizyczny, albowiem „do tego czarny się dawno przyzwyczaił 

i nie robi to na nim specjalnego wrażenia”, gdyż jego skóra „jest tak odporna i tak amortyzuje 

ciosy, że tego rodzaju sprawiedliwość nie wzbudza żadnych protestów”
86

. Również inny plan-

tator przyznawał, że pod wieczór musi się odwoływać do „bambusa”, aby podtrzymać zapał 

do pracy
87

. W jednym z opublikowanych w prasie listów zwracał się do adresatki korespon-

dencji: „Nie masz pojęcia co to za leniwe dwunogi ci Murzyni!”
88

, co stanowi przykład ani-

mizacji czarnoskórej ludności. Otwarte zaś przyznawanie się do stosowania takich metod naj-

lepiej świadczy, że uważano je za właściwą – bo skuteczną – metodę obchodzenia się z mu-

rzyńskimi najemnikami. 

Bardzo rzadko próbowano znaleźć głębsze uzasadnienie dla niechęci do pracy niż wro-

dzone lenistwo rasy czarnej. Zwracano zatem uwagę na tradycyjny podział obowiązków, w któ-

rym do mężczyzny należało łowiectwo, zresztą przez publicystów Ligi uważane za przyjemną 

rozrywkę i „miłe nieróbstwo”, zaś praca na roli była domeną kobiet, skutkiem czego mężczyźni 

postrzegali ją jako uwłaczającą ich godności
89

. W książkowej, rozbudowanej wersji sprawoz-

dania z pobytu w Afryce Franciszek Łyp podjął próbę gruntownego wyjaśnienia przyczyn 

niskiej wydajności murzyńskich robotników rolnych, uzasadniając to tradycją wojenną i bra-

kiem przyzwyczajenia do pracy tego rodzaju, ale zwracając też uwagę na niedostateczne od-

żywienie oraz złe traktowanie ze strony plantatorów. Konkludował, iż: „Tam, gdzie Murzy-

ni są dobrze odżywiani i spotykają się z dobrym obchodzeniem, pracują chętniej, lepiej i wy-

dajniej i wygląd mają lepszy”
90

. Legendarne wręcz lenistwo Afrykańczyków okazywało się 

w tym ujęciu nie tyle cechą charakteru, ile raczej skutkiem złożonego zespołu różnorodnych 

czynników. 

Trzeba zauważyć, że to, co w oczach Europejczyków – w tym i Polaków – uchodziło 

za lenistwo, było w rzeczywistości niechęcią wobec przymusu i wtargnięcia w samowystar-

czalną tradycyjną gospodarkę afrykańską. Nie dziwi fakt, że Afrykanie nie okazywali entuzja-

zmu dla ciężkiej pracy, której beneficjentami byli przede wszystkim biali przybysze, i dla sys-

temu, który został im narzucony. Jak zauważa Maciej Ząbek, oczekiwanie od niewolników 

pracy wydajnej i ochoczej było paradoksem, a lenistwo zarzucano także i innym grupom znaj-

dującym się w podobnym położeniu
91

. Wrażenie to potęgować mogła zupełnie odmienna po-

stawa przybyszów z Europy, gdyż „w Afryce biały człowiek spieszy się z pracą i dąży do tego, 
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aby w jak najkrótszym czasie zdobyć fortunę”
92

. Taka mentalność obca była Murzynom, co je-

den z autorów relacji skwitował krótko – „tu ludzie mają czas” i nie znają pośpiechu
93

. 

Stosunkowo niewiele uwagi poświęcano życiu duchowemu afrykańskiej ludności, być 

może dlatego, iż było ono trudniejsze do zaobserwowania niż wymienione powyżej cechy. 

Jeśli już ten temat się pojawiał, to okazywało się, że poglądy poszczególnych autorów w tym 

względzie znacznie się różnią. Dotyczyło to zarówno opinii o miejscowych, tradycyjnych 

wierzeniach, jak i recepcji chrześcijaństwa. I tak polski kolonista Juliusz Gebethner twierdził, 

iż Murzyn:  

 

(...) w ścisłym tego słowa znaczeniu religii nie posiada. Nie wie, co to jest Bóg, jako 

człowiek niezmiernie lekkomyślny nie zadaje sobie nawet trudu wysunięcia koncep-

cji jakiegokolwiek bądź życia pozagrobowego. Jedyną jego religią jest „strach‟, któ-

ry przeniesiony w płaszczyznę wierzenia wyraża się w całkowitym uznaniu dla cza-

rów i czarowników
94

.  

 

Była to postawa skrajna, wynikająca zapewne z niezrozumienia miejscowych ku ltów 

i rytuałów. Zauważmy, że zdaniem Polaka brak religii wynikał z lekkomyślności, beztroski 

Murzynów i nietroszczenia się o przyszłość – a zatem najbardziej podstawowych cech, które 

przypisywano rasie czarnej. Również nauki misjonarzy nie odnosiły skutku z powodu niskie-

go poziomu intelektualnego Afrykanów, którzy chętnie słuchali, lecz nic nie rozumieli z prze-

kazywanych im treści. Natomiast Adam Paszkowicz doszedł do zgoła odmiennych wnio-

sków. Opisywał niezwykłą pobożność ochrzczonych Murzynów, żarliwą modlitwę, także pięk-

ny śpiew podczas nabożeństw. Raził go natomiast „podział wierzących przed obliczem Boga 

na kolory i kategorie”, który był jawnym przykładem dyskryminacji pomimo głoszonej przez 

chrześcijaństwo równości
95

. Natomiast w oparciu o relacje misjonarzy zasady afrykańskiego 

pogaństwa prezentował jako „tak dziecinne, proste i nieskomplikowane jak umysł Murzy-

na”
96

. Poziom wierzeń czarnoskórej ludności był zatem w jego mniemaniu wprost proporcjo-

nalny do niskiego stopnia jej ogólnego rozwoju. Niestety, nie dotarłam do bardziej dokładne-

go opisu którejkolwiek z plemiennych religii, bo trudno za takowy uznać słowa Leopolda Jani-

kowskiego, iż: „religią Krumanów jest bałwochwalstwo, wierzą w różne złe i dobre fetysze, 
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jeden jednak jest najwyższy i niewidzialny”
97

. Świadczy to o braku głębszego zainteresowa-

nia tą sferą życia „tuziemców”. Kilkakrotnie natomiast padały sformułowania, które wiązały 

ciemnoskórą ludność z szatanem – bądź to jako ich stwórcą w mniemaniu samych Murzynów, 

bądź też ich pomocnikiem w walce z najeźdźcami
98

. Wydaje się, że było to związane z ludo-

wym wizerunkiem diabła i demonizacją Murzynów ze względu na kolor ich skóry. Innym 

elementem demonizacji i „naznaczenia nieludzkością”
99

, potwierdzającym również głęboką 

przepaść między europejską cywilizacją a afrykańskim barbarzyństwem, było ludożerstwo. 

Stanowiło ono bodaj najbardziej egzotyczny element charakterystyki Murzynów, przy czym 

na ogół przedstawiane było jako przebrzmiała, należąca do przeszłości praktyka, której wytę-

pienie to zasługa Europejczyków. Najczęściej sprowadzano je do funkcji czysto odżywczej. 

W sposób autorytatywny wypowiadał się na ten temat Franciszek Łyp, pisząc m.in.:  

 

Stary i uświęcony zwyczaj murzyński pozwala zjadać swych bliźnich, jeśli tylko nada-

rzy się ku temu odpowiednia sposobność. My uważamy to za największą zbrodnię. 

Wiele jednak plemion murzyńskich sądzi przeciwnie (…). Murzyni patrzą na swych 

nieprzyjaciół czy też na upatrzoną ofiarę jak na k a w a ł  z w y k ł e g o  m i ę s a, 

które należy zjeść p r z y  p i e r w s z e j  n a d a r z a j ą c e j  s i ę  s p o -

s o b n o ś c i
100

 (podkreślenia – A.K.).  

 

Wyraźnie podkreślał kontrast między stosunkiem białych i czarnych do kanibalizmu, ale nie za-

dawał sobie trudu, aby zgłębić to odrażające z punktu widzenia Europejczyka zjawisko. Po-

przestawał na wyjaśnieniu, iż stoi za tym „logika murzyńska”. Miała ona również powodować 

smutek u czarnoskórej ludności, gdy po egzekucji ciała skazańców zakopywano w ziemi, 

marnując duże ilości rzekomo nadającego się do spożycia mięsa „dla niezrozumiałej fantazji 

białych”
101

. Konsumpcyjny motyw ludożerstwa jeszcze wyraźniej widoczny jest w relacji 

Kazimierza Prószyńskiego, który tak pisał o „smakoszach białego mięsa”: „Nieliczni czarni, 

którzy pamiętają stare, dobre czasy, chwalą sobie ten sposób odżywiania. Dziś radzi, nie radzi 

stali się wegetarianami”. Murzyni nie rozumieli przy tym, dlaczego zakazuje się im jedzenia 

ludzkiego mięsa, które jest „takie samo jak i inne, a może nawet lepsze”
102

. Polski plantator 

przyznał, że słyszał o kulcie, z którym wiążą się te praktyki, aczkolwiek sposób opisu antro-
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pofagii świadczy raczej o tym, że traktował ją wyłącznie w kategoriach odżywczych, co nie-

wątpliwie wzmacniało przekonanie o dzikości afrykańskich ludów. Także i inni autorzy na-

pomykali o niegdysiejszych ludożercach, z którymi przyszło im się zetknąć w Afryce. U czy-

telników mogło to potęgować wrażenie obcości i poczucie wyższości wobec Murzynów, któ-

rzy aprobowali tak barbarzyńskie zwyczaje
103

. Ludożerstwo stanowiło jeden z elementów 

potocznego stereotypu afrykańskiej rzeczywistości rozpowszechnionego wśród tych, którzy 

nigdy nie mieli z nią styczności. Na łamach „Morza” popularne wyobrażenia dotyczące Czar-

nego Lądu ironicznie streścił Marian Walentynowicz, zaopatrując tekst w sugestywną karyka-

turę:  

 

Na piaszczystym pagórku rośnie palma, pod nią siedzi czarny nagus, obgryzający 

pieczoną łydkę białego człowieka. Czają się na niego lew z tygrysem, a nad nimi la-

ta mucha tse-tse ze śpiączką i komar z malarią. Parę węży złazi do dolinki, gdzie bie-

leje szkielet wielbłąda, który zdechł z pragnienia, a na horyzoncie sterczy mokry mi-

raż
104

.  

 

Jego tekst miał służyć rozwianiu tych złudzeń, jednak nie poprzez pokazanie innego oblicza 

mieszkańców Afryki, lecz – postępów europeizacji. Skłonność do przyswajania zachodniej 

cywilizacji była zresztą największą zaletą, jaką publicyści LMiK dostrzegali u Afrykanów. 

Szeroko pisał o tym m.in. Franciszek Łyp:  

 

Murzyni są nie tylko spostrzegawczy, ale i pojętni. Z chęcią naśladują białych ludzi 

i szybko przyswajają sobie wszystko to, co przynosi im korzyść. Wykazują więc 

pewne walory, które pomimo niskiego stopnia ich kultury, mogą być do pewnego 

stopnia rozwinięte, a przy odpowiedniej polityce, opartej na znajomości natury mu-

rzyńskiej, może kraj cały wynieść realne, poważne korzyści
105

.  

 

Dodawał jednak, że jest to całkowicie uzależnione od oddziaływania Europejczyków:  

 

(...) dopóki pozostają pod bezpośrednim wpływem białych, dotąd chęć naśladowania 

ich występuje bardzo silnie i w czynach wybitnie się zaznacza. Z chwilą jednak, 

gdy ten wpływ bezpośredni ustaje, wracają po jakimś czasie do swego stanu pier-

wotnego
106

.  

 

                                                 
103
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obcych w oparciu o mityczne przesłanki. Zob. R. Tomicki, Kanibalizm, czyli wyobraźnia na krańcach świata, 

„Problemy” 1983, nr 12, s. 40-44. 
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 M. Walentynowicz, op. cit., s. 11. 
105
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Zaleta ta korelowała zatem z murzyńską niesamodzielnością i ze względu na to znacz-

nie traciła na wartości. Tym opiniom wtórował Jerzy Chmielewski, twierdząc, iż Murzyni:  

 

(...) z wrodzoną skłonnością do naśladowania, przyjmują bardzo łatwo i szybko wyż-

szą kulturę europejską oraz uczą się nadzwyczaj prędko języka państwa okupacyj-

nego, stając się w krótkim czasie jego obywatelami
107

.  

 

Podobnie wypowiadał się także Adam Paszkowicz:  

 

Murzyni łatwo i chętnie przyswajają sobie kulturę europejską. Są z natury zdolni, 

spostrzegawczy i pojętni
108

.  

 

Zastanawiające, że mimo to nikt nie przypisywał im inteligencji, ale wprost przeciw-

nie: „nie nazbyt można wierzyć w ich zdolności: inteligencja ich jest na ogół mierna, nawet 

bardzo mierna”
109

. Oprócz wyżej omówionych podawano także inne pozytywne cechy czar-

nej rasy, jednak wszystkie one powiązane były w pewien sposób z prymitywnym stylem życia 

i brakiem wyższej kultury. 

 

Murzyni, jako lud pierwotny, obdarzeni są nadzwyczajną spostrzegawczością, orien-

tacją i oceną, komu należy ufać, oraz odznaczają się wrodzonym poczuciem spra-

wiedliwości. Murzyn w razie przekroczenia, ukarany natychmiast, przyjmuje karę 

jako rzecz słuszną, sprawiedliwą i należną. Za późno wymierzoną karę uważa za krzyw-

dzącą, ale za wszelkie dobrodziejstwo wyświadczone mu zachowuje wdzięczność
110

.  

 

Mieszkańcy Afryki wykazywali też cechy związane z bliskością natury, takie jak in-

stynktowne wyczuwanie niebezpieczeństwa, znajomość przyrody, wyczulenie na sygnały z niej 

pochodzące
111

. Dostrzegano także i na ogół z sympatią opisywano afrykańską skłonność do za-

baw i tańców oraz ich pogodne usposobienie. Zygmunt Dreszer notował, iż: „Murzyn jest we-

soły, gadatliwy, lubi się bawić”
112

, zaś Franciszek Łyp pisał, że:  

 

Murzyni lubią śpiewy i tańce. Wystarczy, aby po ciężkiej pracy usłyszeli takty wy-

bijane na bębenku, a już stają do tańca i tańczą długo w noc, nie troszcząc się o to, 

że na drugi dzień czeka ich znowu ciężka praca na plantacji białego człowieka
113

.  
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Nie starano się doszukiwać tu jakichś głębszych znaczeń, związanych chociażby z kontek-

stem rytualnym, lecz tłumaczono jakąś naturalną właściwość tubylców. Zamiłowanie do tańca 

zazwyczaj jednak zestawiane było z niechęcią do pracy („Chętniej będą oni dla kogoś tańczyli 

całą noc niż pracowali w dzień”
114

), co osłabiało jego pozytywny wydźwięk. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Obraz mieszkańców Czarnej Afryki, który wyłania się z przeanalizowanych materia-

łów, uprawnia do stwierdzenia, iż cechą mającą największy wpływ na ich postrzeganie przez 

działaczy Ligi była przynależność rasowa. Na pierwszy plan wybijało się przekonanie o znacz-

nej różnicy kulturowej pomiędzy „białymi” a „czarnymi”, które wynikało z europocentrycz-

nej perspektywy. Silne przekonanie o niższości kulturowej Afrykanów i ich inności nie było 

przy tym typowe jedynie dla grupy polskich zwolenników idei kolonialnej, lecz znajdowało 

odzwierciedlenie w poglądach zarówno innych grup społecznych, jak i przedstawicieli naro-

dów europejskich. Trudno zatem dopatrywać się polskiej specyfiki, o której pisał Ryszard 

Vorbrich, nie wyjaśniając zresztą, na czym miałaby ona polegać
115

. Wydaje się, że decydują-

cy był tu raczej moment historyczny, na który przypadają badane przeze mnie relacje – dwu-

dziestolecie międzywojenne, czyli epoka, kiedy kolonializm wciąż był dominującą perspek-

tywą w oglądzie kultur pozaeuropejskich. Wybitny historyk, Jan Kieniewicz, zwracał uwagę, 

iż kolonializm cechował się brakiem rzeczywistego kontaktu, dialogu, „spotkania” pozwala-

jącego na autentyczne wzajemne poznanie. Opierał się bowiem na jednostronnej zależności 

i posługiwał formułą przekształcania zastanego systemu społecznego w duchu wartości sys-

temu dominującego, które uznawano za uniwersalne
116

. Polacy zaś – a szczególnie działacze 

LMiK – po odzyskaniu niepodległości pragnęli znaleźć się wreszcie po stronie kolonizatorów, 

a nie kolonizowanych, której to roli doświadczali przez okres zaborów. Nie mogło to pozostać 

bez wpływu na postrzeganie Afryki i jej mieszkańców, skażone typowym dla ówczesnej men-

talności europocentryzmem. Brakowało zatem chęci dogłębnego zrozumienia „innego” i jego 

sposobu myślenia. Zadowalano się powierzchownymi ocenami, co zresztą było funkcjonalne 

z punktu widzenia kolonizatorów wszystkich epok, gdyż uzasadniało podbój, widziany nie-

raz, szczególnie od drugiej połowy wieku XIX, przez pryzmat misji cywilizacyjnej
117

. Zresz-

tą w wielu przypadkach nie kierowała nimi hipokryzja, ale szczere przekonanie o pożytkach 
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dla ogółu ludzkości, płynących z rozszerzania się panowania białych w świecie. Te same wąt-

ki odnaleźć można bez trudu w omawianych publikacjach. Niewątpliwie trzeba zdawać sobie 

sprawę ze swoistego „kolonialnego filtru” nałożonego na opisy i opinie o Afrykanach za-

mieszczone w prasie LMiK, natomiast nie wydaje mi się słuszne odmawianie im jakiejkol-

wiek wartości informacyjnej w stosunku do ówczesnych odbiorców i traktowanie jako wsty-

dliwego epizodu. Trudno zgodzić się ze Stanisławem Gołąbkiem, który dostrzegał w okresie 

międzywojennym „czarną plamę w dziejach naszych stosunków, a także w naszych zaintere-

sowaniach Afryką”
118

. Publikacje Ligi z pewnością przyczyniały się do rozbudzenia zaintere-

sowania Czarnym Lądem, choć nie można ich uznać za rzetelne i obiektywne. Oddziaływały 

zatem ambiwalentnie, kierując oczy Polaków ku Afryce i jej mieszkańcom, a jednocześnie 

zaciemniając ten obraz stereotypowymi spostrzeżeniami. Wyczuwamy intuicyjnie, że stereo-

typy – czy szerzej obrazy innych – ukazują nie tylko tych, których opisują, ale również – a mo-

że przede wszystkim – tych, przez których zostały wytworzone. Zwracało na to uwagę także 

wielu badaczy tych zagadnień, np. Zbigniew Benedyktowicz
119

 czy Antoni Kuczyński, który 

wyraził się dobitnie: „(…) w takich opisach «innych» zawiera się równie dużo wiadomości 

o nas samych, o naszej epoce, jej marzeniach, mitach, złudzeniach i potknięciach”
120

. Po-

gląd ten sprawdza się również w przypadku tematu, który podjęłam w niniejszym artykule. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można bowiem stwierdzić, iż stereotypowy obraz Afry-

kanów w oczach polskich działaczy kolonialnych służył wzmocnieniu poczucia własnej war-

tości, rozbudzonemu na nowo dzięki odzyskaniu suwerenności państwowej po latach niewoli. 

Z perspektywy lat dążenia sympatyków idei kolonialnej mogą jawić się jako naiwne marze-

nia, budzące dziś uśmiech lub zażenowanie, jednakże po bliższej analizie dostrzec w nich na-

leży przede wszystkim świadectwo ówczesnej mentalności. Wydawanie sądów na ich temat 

bez takiej świadomości groziłoby błędem prezentyzmu, zaś oceniając minione pokolenia 

przez pryzmat współczesnego sposobu myślenia, niewiele różnilibyśmy się od europocen-

trycznie nastawionych zwolenników stereotypów, uznających własne wartości za jedynie 

słuszne i powszechnie obowiązujące. 
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ABSTRACT 

 

The Maritime and Colonial League was a social organization which popularized colonial ideas in interwar Pol-

and. Perceived as a suitable area for future Polish settlement, the continent of Africa along with its inhabitants 

played a significant role as a matter of interest for Polish colonial activists. Many interesting descriptions regard-

ing the indigenous people of Africa were published in the League‟s periodicals, such as “The Sea” and “Mari-

time and Colonial Issues”, as well as in travellers‟ reports. Together they formed a distinct image affected by a feeling 

of superiority which originated from the eurocentric approach of the authors. The Africans were depicted as lazy 

savages living close to nature and driven by instincts. Such characteristics were believed to be typical of “primi-

tive” peoples. They also confirmed that Polish authors themselves fully identified themselves with the colonial 

point of view on the non-European communities. 
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ANALIZA GÓRNOPALEOLITYCZNYCH PRZEDSTAWIEŃ  

ANTROPOMORFICZNYCH Z OBSZARU EUROPY I SYBERII  

W KONTEKŚCIE KULTURY TYPU MAGICZNEGO 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jednym z najbardziej zagadkowych i jednocześnie inspirujących zagadnień sztuki 

najdawniejszej są znaleziska figurek, rytów i malowideł przedstawiających postacie ludzkie 

od Europy aż po Syberię, których wiek określa się na około 40-10 tys. lat BP
1
. Zabytki te na-

leżą do kultur archeologicznych: oryniackiej (40-30 tys. lat BP), graweckiej i epigraweckiej 

(30-20/16 tys. lat BP) oraz magdaleńskiej (17-12 tys. lat BP). Jest to czas pojawienia się licz-

nych przejawów rozwoju kultury symbolicznej, która we wcześniejszych okresach występowa-

ła jedynie sporadycznie
2
 lub jest uznawana za wątpliwą

3
. 

Wśród przedstawień antropomorficznych w sztuce górnopaleolitycznej wyróżniono 

figurki kobiece, męskie, antropomorficzne i antropozoomorficzne. Cechował je znaczny in-

dywidualizm, ale można zauważyć pewne podobieństwa w stylu, technice wykonania, mate-

riale oraz miejscu znalezienia. Ogólnie rzecz biorąc, uznaje się, że w okresie magdaleńskim 

(17-12 tys. lat BP) dominował model schematycznych postaci kobiecych (od Hiszpanii aż 

po Czechy i Polskę), podczas gdy bardziej realistyczne postacie męskie zazwyczaj wyposażo-

                                                 
1
 BP (ang. Before Present), system liczenia lat stosowany w archeologii, w którym za cezurę czasu uznaje się rok 

1950 n.e.   
2
 Potwierdzeniem istnienia kultury symbolicznej u neandertalczyków są intencjonalne pochówki, które dowodzą 

szczególnego traktowaniu zmarłych. Jednym z najbardziej znanych tego typu znalezisk jest stanowisko Szanidar, 

na którym stwierdzono obecność pyłków roślinnych (kwiatów lilii) w grobie, jak również przypuszczalne ślady inten-

cjonalnych pochówków w Krapinie (Chorwacja), Neandertal (Niemcy) oraz Monte Cicero (Włochy). W.A. Alokszin, 

Nieandiertal, Krapina, Monte Czirczeo. Rituały w sriedniem paleolitie, „Archeołogiczeskije Wiesti” 1998, nr 5, s. 241-48. 
3
 Za najstarsze przedstawienia antropomorficzne uważa się figurki z obszaru południowo-zachodnich Niemiec 

(stanowiska Vegelherd, Hohlenstein-Stadel, Hohle Fels oraz Geißenklösterle), które datuje się na okres oryniac-

ki. Chronologia tak zwanych „Wenus” z Tan-Tan i „Wenus” z Berekhat Ram, datowanych na starszy paleolit 

(250 tysięcy lat BP i 500 tysięcy lat BP), jest niepewna, a większość badaczy nie bierze ich pod uwagę, N.J. Conrad, 

Palaeolithic ivory sculptures from southwestern Germany and the origins of figurative art, “Nature” 2003, Vol. 426, 

s. 830-832. 
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ne były w cechy zwierzęce, pozwalające na interpretowanie ich jako przedstawienia czarow-

ników (Francja)
4
. 

W okresach wcześniejszych sytuacja była bardziej skomplikowana. Postacie były re-

alistyczne i silnie zindywidualizowane. Jedynie w kulturze Willendorf-Kostenki
5
, sięgającej 

od Czech i Słowacji po zachodnią Rosję, podobieństwo statuetek było znaczne. Zdecydowana 

większość to postacie kobiece, które charakteryzowało wyeksponowanie biustu, pośladków, 

bioder, brak zaznaczenia elementów twarzy oraz schematyczne ujęcie rąk i nóg. Wiele z nich 

było także otyłych lub w ciąży. Tylko jedno przedstawienie męskie z okresu graweckiego, z Brna 

(Czechy), datowane na 30-20 tys. lat BP, nie budziło wątpliwości co do charakteru jego płci
6
. 

Pozostałe znaleziska określane były jako antropomorficzne. W każdym okresie występowały 

symbole żeńskie i męskie w postaci rytów, malowideł i rzeźb. 

Rozwój społeczno-kulturowy w górnym paleolicie, w którym grupy społeczne funk-

cjonowały w ramach zbieracko-łowieckiego trybu życia, zwiększył zapotrzebowanie na prze-

kaz obszernej wiedzy o otoczeniu i skomplikowanych zachowaniach społecznych. Tradycję 

ustną dopełniło użycie symbolicznego przedstawienia ikonograficznego. Elementy kultury 

materialnej przekazywały informacje bezpośrednio, na przykład poprzez odzwierciedlenie 

określonych wyobrażeń, lub pośrednio, kiedy to takiemu odzwierciedleniu przypisywało się 

inne informacje niż te, które były możliwe do odczytania wprost
7
. 

Przywołaną w tym miejscu kulturę społeczeństw pradziejowych Anna Pałubicka okre-

śla mianem kultury typu magicznego
8
, podobnie jak Michał Buchowski

9
. Andrzej Piotr Ko-

walski z kolei nazywa ją magiczno-mityczną, czyli kulturą z wyodrębnioną wstępnie dziedzi-

ną symbolu
10

. W takiej kulturze nie sposób wydzielić sfery światopoglądowej, utylitarnej i ko-

munikacyjnej. Nie funkcjonuje w niej także podział na sacrum i profanum. Magia jest cechą 

najbardziej charakterystyczną tej kultury, a nie jedynie jej składnikiem. Silny akcent pada w niej 

na aspekt myślowy magii, który w kulturze pradziejowej określany jest mianem myślenia mi-

tycznego lub mito-logiką. W omawianej kulturze myślenie „mitologiczne” łączy ze sobą związ-

ki i sensy potoczne, doświadczenie techniczno-użytkowe, komunikację kulturową oraz świa-

                                                 
4
 J. Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008, s. 62. 

5
 25-20/16 tysięcy lat BP. 

6
 J.K. Kozłowski, Wielka Historia Świata. Tom I. Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków 2003, s. 461. 

7
 A. Wierciński, Antropologiczna koncepcja procesów symbolizacji, [w:] Symbol i poznanie. W poszukiwaniu 

koncepcji integrującej, red. T. Kostyrko, Warszawa 1987, s. 182. 
8
 D. Minta-Tworzowska, Teoretyczne problemy interpretacji „sztuki” pradziejowej. Docieranie do znaczenia 

przestrzeni sztuki pradziejowej, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne,  

red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin – Wrocław 2008, s. 26. 
9
 M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antropologii i filo-

zofii brytyjskiej, Poznań 1990, s. 75. 
10

 A.P. Kowalski, Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999, s. 8.  
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topoglądowo-twórczą dziedzinę kultury. Sensy te współtworzą jeden specyficznie magiczny 

sens o charakterze synkretycznym, związany z tą samą czynnością lub działaniem. Inaczej 

mówiąc, kultura zdominowana przez myślenie „mitologiczne”, a zatem kultura pradziejowa, 

nie dzieli się na trzy względnie autonomiczne sfery, ale tworzy synkretyczną całość
11

. 

Podstawowym kryterium wyróżnienia typu kultury jest stwierdzenie występowania re-

lacji pomiędzy poszczególnymi sferami kultury a praktyką społeczną: praktyki techniczno-     

-użytkowej (tzw. bazy ekonomicznej), sfery symboliczno-komunikacyjnej (komunikacji i inte-

gracji) oraz symboliczno-światopoglądowej (przekonań światopoglądowych, religii lub do-

starczania motywacji). Sferę techniczno-użytkową odróżnia od symbolicznej sposób pojawia-

nia się efektów działań. W przypadku pierwszej istnienie efektów tychże działań nie zależy 

od niczyjej interpretacji, podczas gdy sensy symboliczne pojawiają się wówczas, gdy nadaw-

ca i odbiorca podzielają wspólnie przekonania i respektują reguły konwencji kulturowych
12

. 

Jedność tych dziedzin objawia się w postaci manifestowania przynależności grupowej po-

przez jednakowy sposób wykonywania czynności techniczno-użytkowych, który został usta-

lony przez tradycję. Przestrzeganie norm sankcjonuje system światopoglądowy o charakterze 

magicznym. Czynności techniczno-użytkowe, komunikacyjne i symboliczne mają jednakowy 

status. Gdy sensy tych czynności tworzą synkretyczną całość, świadomość społeczna repre-

zentuje typ kulturowy synkretyczno-magiczny
13

. 

W kulturze pradziejowej nawet najprostsza czynność nie miała jedynie charakteru 

użytkowego, gdyż ówczesne społeczeństwo nadawało jej także znaczenie magiczne. Zwykły 

proces technologiczny był w magii aktem obrzędowym, pełniącym rolę komunikacyjną, był 

doświadczeniem niespotykanym w kulturze współczesnej. W ten sposób, aby czynności w kul-

turze magicznej zyskały swoją wartość, musiały być wykonywane zgodnie z określonym ry-

tuałem i wzorcem. Efektem działań w kulturze pradziejowej były przedmioty istniejące real-

nie, fizycznie oraz posiadające własności „niefizyczne”, które w pełni decydowały o ich ist-

nieniu
14

. Jednocześnie nie można powiedzieć, że podstawowe czynności utylitarne były nieja-

ko podporządkowane i podlegały wyższej idei wartości duchowej. Prawdopodobnie obie sfery 

– utylitarna i duchowa – były ze sobą powiązane i funkcjonowały równorzędnie, a nie, jak się 

zwykle sądzi, stanowiły wobec siebie opozycję. 

                                                 
11

 J. Kmita, Myślenie „mitologiczne” w świetle strukturalistycznej opozycji metonimii i metafory, [w:] Symbol  

i poznanie…, op. cit., s. 149. 
12

 M. Buchowski, op. cit., s. 77-78. 
13

 Ibidem, s. 79. 
14

 A.P. Kowalski, op. cit., s. 15. 
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Początkowa forma magii, charakterystyczna dla społeczeństw z gospodarką zbieracko-

-łowiecką, została przez antropologów nazwana pramagią. W tej fazie wszystkie działania we-

wnątrz wspólnoty wykonywane były prawdopodobnie przez wszystkich członków. Pierwsze 

podziały kształtowały się zgodnie z kryteriami naturalnymi, a następnie kulturowymi. Podob-

nie także przebiegał udział w formujących się czynnościach obrzędowych. Antropolodzy uwa-

żają, że pierwsze czynności obrzędowe konstytuowały się wokół działań praktycznych. Dla-

tego na etapie pramagicznym nie wyodrębniła się pozycja czarownika, gdyż nie było wtedy 

osób zajmujących się magią w sposób profesjonalny. Niski stopień zaawansowania praktyki 

społecznej nie wymagał rozwiniętego systemu światopoglądowego ani indywidualnej roli 

czarownika
15

. W momencie wyodrębnienia się oddzielnej sfery symboliczno-rytualnej, kiedy 

nastąpiło zwiększenie ilości działań praktycznych (gospodarczych) i zaistniała konieczność 

wprowadzenia zadań integrująco-różnicujących (co prawdopodobnie miało miejsce już w spo-

łeczeństwach górnego paleolitu, a nie dopiero w społeczeństwach trudniących się pasterstwem, 

kopieniactwem, rolnictwem
16

), mamy do czynienia z magią profesjonalną. Pojawiła się wów-

czas grupa szamanów, których podstawowym zadaniem było wykonywanie obrzędowych 

czynności. Niekiedy zaangażowani w nie byli również inni członkowie grupy (dorośli męż-

czyźni, kobiety i dzieci)
17

. 

Przyjmując powyższe ustalenia za adekwatne do charakterystyki społeczeństw paleoli-

tycznych, możemy spróbować odnieść je do zagadnienia figuralnych przedstawień antropo-

morficznych. W kulturach paleolitycznych dziedziny techniczno-użytkowa, komunikacyjna 

i światopoglądowa nie były od siebie oddzielone, a czynności tworzenia oraz używania oma-

wianych wyobrażeń łączyły się ze sobą. Zasadami produkcji kierowały określone rytuały, 

związane z istnieniem sfery symboliczno-światopoglądowej, która przenikała wszelkie czyn-

ności praktyczne. Zarówno tworzenie, jak i wykorzystywanie figurek i rytów miało więc cha-

rakter symboliczno-magiczny. Proces produkcji odgrywał ważną rolę w komunikacji i stano-

wił istotny przejaw ówczesnego światopoglądu. Zasady produkcji i użytkowania określone 

były społecznie, a indywidualizm „artysty” prawdopodobnie nie miał znaczenia, gdyż czyn-

ności usankcjonowane były normami społecznymi i tradycją. Zarówno więc materiał, techni-

ka wykonania, jak i stan zachowania mogą świadczyć o symbolicznym charakterze przedmio-

tów, podobnie jak kontekst znaleziska pomaga w określeniu ich funkcji. 

                                                 
15

 M. Buchowski, op. cit., s. 88-89. 
16

 J. Kmita, Dziedzictwo magii w nauce, [w:] Racjonalność. Nauka. Społeczeństwo, red. H. Kozakiewicz, E. Mo-

krzycki i in., Warszawa 1989, s. 50-66; M. Buchowski, op. cit., s. 89. 
17

 J. Clottes, D. Lewis-Williams, Prehistoryczni szamani. Trans i magia w zdobionych grotach, Warszawa 2009, 

s. 130, 137-138. 
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Materiał niewątpliwie miał znaczenie w procesie wytwarzania, ale o ostatecznym wy-

glądzie przedmiotu decydowały znajomość techniki obróbki oraz zdolności rzeźbiarza. Warto 

więc zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania określonego surowca do wytwarzania rzeźb. 

Dominowały w tym względzie kości mamuta, a zwłaszcza cios. Stanowiły one istotny suro-

wiec do budowy osad mieszkalnych, produkcji narzędzi i broni oraz sztuki figuratywnej. Nie-

które grupy społeczeństw wyspecjalizowały się w obróbce ciosu i kości mamuta – na tej pod-

stawie określa się ich kulturowy charakter
18

. Widać też wyraźne preferencje do wykorzysty-

wania ciosu jako podstawowego materiału do produkcji figurek na stanowiskach w Awdieje-

wie (Rosja) i Brassempouy (Francja). W przypadku Awdiejewa zaobserwowano wykorzy-

stywanie różnych surowców w zależności od tematu przedstawienia. Jedynie figurki antro-

pomorficzne wykonywane były z ciosu, natomiast wyobrażenia zwierząt (mamutów) – z pia-

skowca lub kości mamuta
19

. 

Z kolei margiel dominował na stanowisku Kostenki (Rosja). Niekiedy cennego mate-

riału poszukiwano w znacznym oddaleniu od osady. Szczególnym przykładem jest tu stano-

wisko Dobraniczewka (Ukraina), na którym znaleziono unikatową schematyczną figurkę ko-

biecą, wykonaną z kawałka bursztynu. Tym bardziej jest to interesujące, że na podstawie ba-

dań geologicznych określono, iż surowiec do produkcji statuetki pochodził znad rzeki Dniepr. 

Oprócz bursztynu znaleziono tam również wykonane z kryształu górskiego skrobacze, któ-

rych forma nie różniła się od krzemiennych. Prawdopodobnie złoża tego surowca znajdują się 

około 150 km od Dobraniczewki
20

. Ponadto o symboliczno-magicznym procesie tworzenia 

figurek świadczą znaleziska na stanowisku Dolní Vĕstonice (Czechy), gdzie większość wy-

konanych z gliny figurek zwierząt i ludzi było zniszczonych. Przypuszcza się więc, że sam 

proces wypalania miał charakter symboliczny, gdyż dochodziło wówczas do magicznej prze-

miany gliny
21

. 

W kulturze typu magicznego synkretyczne pojmowanie sfery technologiczno-użytko-

wej, komunikacyjnej i światopoglądowej umożliwiało traktowanie wszystkich czynności holi-

stycznie. Antropolodzy twierdzą, że na tak wczesnym etapie rozwoju w społeczeństwach nie było 

wydzielonej grupy ludzi zajmujących się określonymi czynnościami czy praktykami. Niektó-

re znaleziska archeologiczne mogą jednak świadczyć o wyspecjalizowaniu się pewnej grupy 

                                                 
18

 Z.A. Abramowa, G.V. Grigoriewa, Obrabotka biwnia na paleoliticzeskom posielenii Judinowo, „Archeołogi-

czeskije Wiesti” 1993, nr 2, s. 5-12. 
19

 Z.A. Abramowa, Mamont i żenszczina, „Wriemia poslednich neandertalcew” 2000, nr 1, s. 321. 
20

 I.G. Szowkoplas, Dobraniczewskaja stojanka na Kijewszczinie, „Materiały i issledowanija po archieołogii 

ZSRR” 1972, s. 185-186. 
21

 J. Swoboda, The Gravettien on the Middle Danube, “Paleo” 2007, Vol. 19, s. 203-220; Idem, Petrkowicze, 

Institute of Archeology, AS CR, Brno 2008, s. 166, 168-169. 
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osób (szamanów, rzeźbiarzy), których pozycja istotnie wiązała się z wykorzystywaniem figu-

rek antropo- i zoomorficznych. Może o tym świadczyć m.in. obiekt na stanowisku Dolní Vĕ-

stonice, oddalony od reszty osady, interpretowany jako chata szamana lub miejscowego rzeź-

biarza
22

. W tym przypadku możemy mówić o procesie specjalizacji wewnątrzgrupowej już 

w okresie górnego paleolitu, gdyż dowody na znajomość technik wypału ceramiki, tkactwa, 

plecionkarstwa oraz zabiegi magiczne wymuszały istnienie specjalistycznej grupy osób, które 

trudniły się tymi czynnościami. Kolejny etap specjalizacji miał miejsce w początkowym okre-

sie neolityzacji, kiedy następowały zasadnicze przekształcenia w systemie społeczno-pro-

dukcyjnym. 

Z takiej perspektywy uznanie niektórych znaczeń przypisanych do omawianych przed-

stawień wydaje się nieadekwatne. W kulturze typu magicznego wszystkie czynności miały 

charakter „magiczny”, stąd wydzielenie autonomicznych funkcji społecznych pozbawionych 

takich cech wydaje się problematyczne. Jedną z najbardziej powszechnych hipotez na temat 

znaczenia kobiecych przedstawień z okresu graweckiego, kładących nacisk na ich użytkowy 

charakter, które pozbawiają je tym samym wartości symboliczno-magicznej, prezentuje Le-

Roy McDermott. Interpretuje on figurki żeńskie jako nośniki informacji o kobiecej higienie
23

. 

Autor wskazuje na wyeksponowanie (wyolbrzymienie) niektórych kobiecych cech (piersi, 

bioder, brzucha, pośladków) na figurkach jako efekt perspektywy „artysty”, który patrząc 

na swoje ciało z góry, próbował je przedstawić w postaci rzeźby. W związku z tym „artyst-

kami” miały być kobiety, a w przekonaniu McDermotta, dowodzi tego brak przedstawień 

męskich z tego okresu. O wątpliwościach co do słuszności tej hipotezy świadczy selektywny 

dobór przedstawień. Autor wziął pod uwagę 24 stanowiska europejskie
24

, a spośród nich tylko 

te przedstawienia, które egzemplifikowały jego przekonania. Pominął jednak wiele figurek, 

których proporcje odbiegają od tak zwanego „stylu lozenge”, czyli te o smukłych kształtach, 

pozbawionych obfitych piersi, brzucha i pośladków. Nie wziął również pod uwagę występo-

                                                 
22

 Z miejscowości tej pochodzi również czternaście figurek kobiet, ryt stylizowanej postaci kobiecej oraz dwa 

przedstawienia twarzy. Pierwsze z nich wykonano z ciosu mamuta, a drugie wyrzeźbiono na płytce z kości sło-

niowej. Niektórzy badacze widzą w tych twarzach przedstawienia szamanek (jedna z nich wygląda jak maska). 

Obie twarze sprawiają wrażenie, jakby były zdeformowane – poprzez charakterystyczne zaznaczenie ust i oczu. 

Przedstawienia kobiet łączone są również z odkrytym przez K. Absolona grobem kobiety ułożonej na prawym 

boku, z nogami mocno podkurczonymi, prawdopodobnie związanymi. Lewa strona jej czaszki była mocno zde-

formowana wskutek zmian patologicznych. Prawdopodobnie z tego powodu kobieta cieszyła się szacunkiem, 

gdyż pochowana została w bardzo staranny sposób. Pochówek interpretuje się jako grób „szamanki”. W tej sa-

mej warstwie kulturowej został znaleziony także jeden z realistycznych portretów kobiet. J.K. Kozłowski, op. cit., 

s. 462-463; R. Drossler, Wenus epoki lodowcowej, Warszawa 1983, s. 106. 
23

 L. McDermott, Self – representation in upper paleolithic female figurines, “Current Anthropology” 1996, 

Vol. 37, s. 248; C.N. McCoid, L. McDermott, Toward Decolonizing Gender: Female Vision in the Upper Paleo-

lithic, “American Anthropologist, New Series” 1996, Vol. 98, No. 2, s. 319-326. 
24

 L. McDermott, op. cit., s. 232. 
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wania dużej liczby fragmentów, na których podstawie nie można określić wyglądu i kształtów 

całej figurki. U McDermotta brak również informacji o miejscach znalezienia omawianych 

przedmiotów, które mogłyby wskazywać na ich charakter
25

, oraz o ornamentach, które po-

jawiają się w różnych częściach figurek (na przykład na głowach: w myśl hipotezy, kobiety 

nie mogły ich widzieć, skoro same wykonywały własne wizerunki)
26

. Z tego powodu interpre-

tacja McDermotta wynika jedynie z analizy wyglądu i proporcji rzeźb, a pomija wiele istotnych 

informacji, które dają możliwość określenia znaczenia statuetek w przeszłości i pełnego zro-

zumienia ich wartości. 

W kulturze typu magicznego przedstawienia miały różnorodne funkcje i znaczenia, 

gdyż łączyły w sobie co najmniej trzy omawiane wyżej sfery. Były zatem nośnikami informa-

cji o technice produkcji i wytwarzaniu, odgrywały rolę w komunikacji i integrowaniu grupy 

poprzez przypisanie im określonych funkcjonujących w grupie społecznej znaczeń, a także 

były elementem wiedzy o świecie. Ich wykorzystywanie w społeczeństwie regulowane było 

określonymi przez tradycję normami, których złamanie prawdopodobnie nakładało sankcje. 

Dlatego jedynie uwzględnienie w analizie wszystkich informacji o przedstawieniach antropo-

morficznych (technika wykonania, miejsce znalezienia, symbolika, funkcje społeczne) umoż-

liwia zrozumienie ich znaczenia w społeczeństwie pradziejowym. Bez tych informacji nie spo-

sób zinterpretować jednoznacznie złożonej symboliki pradziejowej. 

Początki symboliki ukazują, że pierwotny związek formy doświadczenia i jego przed-

miotowych treści miał charakter protoestetyczny lub protoetyczny
27

. Oznacza to, że rytualne 

zadośćuczynienie nakazom moralnym z punktu widzenia kultury magicznej powodowało 

efektywne doświadczenie. Poznanie i doświadczanie świata były określane przez specjalny 

tryb życia i działania. Część badaczy uważa, że symbole powstały w odniesieniu do rzeczywi-

                                                 
25

 Wiele figurek ze stanowiska Kostenki zostało znalezionych we fragmentach. Jedną z najbardziej prawdopo-

dobnych hipotez tłumaczących ich stan jest ta mówiąca o ich intencjonalnym rozbijaniu w celach rytualnych. 

Również w przypadku niektórych figurek z Gagarino (Гагарино, grawetien, Rosja) warto zwrócić uwagę na dba-

łość o miejsce pozostawienia, gdyż w momencie odkrycia znajdowały się w specjalnych jamach w pobliżu struk-

tur mieszkalnych. L.M. Tarasow, Skulptura gagarinskoj paleoliticzeskoj stojanki, „Materiały issledowanija  

po archeołogii ZSRR” 1972, nr 185, s. 193-201. 
26

 Interpretacji ornamentów na kobiecych statuetkach podjęła się O. Soffer, wykazując, że oznaczają one tkane 

„ubrania” paleolityczne, wykonywane z włókien roślinnych. Jednocześnie zasugerowała, że miały one charakter 

symboliczny i wyrażały wysoką pozycję społeczną ich właścicielek, O. Soffer, J.M. Adovasio, The “Venus” 

figurines, “Current Anthropology” 2000, Vol. 41, s. 511-537. Warta uwagi jest również obecność określonych 

typów ornamentów na stanowiskach Mezin (Мезин, epigrawetien, Ukraina) oraz Judinowo (Юдиново, epigra-

wetien, Ukraina), występujących zarówno na przedmiotach o charakterze użytkowym (broń, narzędzia), jak i ozdob-

nych, charakteryzujących się brakiem analogii wśród innych sąsiadujących grup społeczeństw. P.I. Borisowskij, 

Nieskolko słow o miezinskom ornamiente, „Kratkije soobszczenija ordiena trudowogo krasnogo znamienii Insti-

tuta archeołogii” (П.И. Борисовский, Несколько слов о мезинском орнаменте), 1972, nr 131, s. 11-13;  

W.I. Bibikowa, O proischożdienii miezinskogo paleoliticzeskogo ornamienta, „Sowietskaja Archeołogija”  

1965, nr 1, s. 3-8.  
27

 A.P. Kowalski, op. cit., s. 57. 
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stości. Do podstawowych z nich można więc zaliczyć oznaki naturalne, niebędące sensu stricto 

symbolami ani znakami. Bazują one na metonimiach, na przykład odciśnięty w podłożu ślad, 

który dla łowcy oznacza zwierzynę, czy dym jako oznaka ogniska
28

. Z drugiej strony umysł 

człowieka wykazuje zdolności do myślenia abstrakcyjnego, co oznacza, że pierwotne symbo-

le nie musiały odwzorowywać otaczającego świata. 

W przypadku przedstawień paleolitycznych również mamy do czynienia z taką opozy-

cją. W kulturze typu magicznego malowidła, ryty i inne formy przedstawień uważa się za na-

śladujące i obrazujące rytm życia społeczności, która żyła na tym terenie. Określone znaki na-

dają im symbolikę i znaczenie. Przenikają wszystkie czynności codzienne danej grupy. W ba-

daniach pojawiają się dwie hipotezy na temat powstawania symboli. Antropolodzy na przykła-

dzie współczesnych grup ludzkich wskazują na zanik treści symbolicznych, w miejsce któ-

rych pojawiają się zjawiska o głęboko praktycznym sensie, odbijające świat realny. Symboli-

zowanie świata zostało zastąpione jego odwzorowaniem
29

. Symbole schematyczne byłyby 

starsze od symboli odwzorowujących rzeczywistość. Druga hipoteza zakłada, że istotą tren-

dów ewolucyjnych była dążność do upraszczania, standaryzowania, miniaturyzowania formy 

znaków oraz kodowania narastających ilości informacji na mniejszej powierzchni zapisu
30

. 

Potwierdzałaby ona proces schematyzacji i uproszczenia przedstawień magdaleńskich w sto-

sunku do graweckich. 

Uznanie sztuki pradziejowej za symbolizującą treści kulturowe jest zagadnieniem zło-

żonym. Skomplikowany zapis informacji w symbolach figuralnych przejawia się w różnorod-

ności materiału, nieznajomości kodu ich odczytania przez uczestników niewtajemniczonych 

oraz możliwości kodowania wielu wątków kulturowych w jednym wytworze. Z drugiej stro-

ny, pomimo niedogodności pojawiają się pewne korzyści wykorzystania zapisu symboliczne-

go. Przedmioty mogą mieć zakodowane bogactwo informacji na małej powierzchni przy po-

minięciu języka etnicznego. Interpretowane jako ozdoby i części stroju nacięcia i ryty na po-

wierzchni figurek, chociaż niewątpliwie posiadały walor estetyczny, mogły pełnić bardziej 

złożoną funkcję. Poprzez odpowiednie ozdoby (bransolety, naszyjniki, diademy) figurki mo-

gły odzwierciedlać ówczesne relacje społeczne, a tym samym hierarchizować społeczeń-

stwo
31

. Szczególnym rodzajem informacji „zapisanych” w przedstawieniach antropomorficz-

nych jest surowiec, z którego zostały one wykonane. Wybór odpowiedniego materiału nie był 

bowiem przypadkowy. Materiał i forma mogły również świadczyć o kontaktach między spo-

                                                 
28

 Ibidem, s. 34. 
29

 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 31.  
30

 A. Wierciński, op. cit., s. 185-186. 
31

 O. Soffer, J.M. Adovasio, op. cit., s. 511, 524. 
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łeczeństwami żyjącymi w znacznej odległości od siebie. Przykładem tego są magdaleńskie fi-

gurki z Wilczyc, których podobieństwo formy przedstawień do analogicznych znalezisk z ob-

szaru Niemiec można rozpatrywać jako podtrzymywanie kontaktów grup z Wilczyc z pozo-

stałym obszarem kultury magdaleńskiej
32

. 

Symbolom nadawany jest swoisty status oraz sposób funkcjonowania uzależniony od ty-

pu społeczeństwa, kultury i reprezentowanych przez nie form świadomości
33

. Wyróżniono 

dwa rodzaje symboli – otwarte i ukryte, które opierają się na przekonaniu o odmienności sto-

sowanej w obu przypadkach interpretacji przedstawienia wizualnego. Symbol ukryty jest we-

dług Görana Hermerena przedstawieniem plastycznym, które może być interpretowane sym-

bolicznie i realistycznie. Symbol otwarty nie poddaje się interpretacji realistycznej
34

. Rozróż-

nienie tych dwóch kategorii symbolu jest konieczne dla założenia, że przedstawienia paleoli-

tycznych kobiet są symbolami otwartymi, których interpretacja nie jest zupełnie oczywista. 

Do interpretacji symboli ukrytych potrzebna jest jedynie wiedza potoczna, natomiast w przy-

padku symboli otwartych – wiedza kulturowa, zwłaszcza z zakresu kultury symbolicznej. 

Obrazy i symbole według Mircei Eliadego nie są przypadkowymi wytworami psychiki, ale od-

powiadają pewnej potrzebie i spełniają określone funkcje. Symbol bowiem odsłania pewne 

aspekty otaczającego świata, jest zrozumiały w określonej kulturze, a niedostępny dla współ-

czesnych
35

. Paralelne linie i meandry, a także zygzaki i znaki przypominające literę „M” z kul-

tury magdaleńskiej interpretowane były jako płynące wody – źródło życia, lub miały ozna-

czać macicę i srom
36

. Dlatego nie jest możliwe pełne ustalenie znaczenia zabytków paleoli-

tycznych w kulturze wyłącznie na podstawie ich formy lub kształtu, gdyż na przestrzeni wie-

ków ludzie nie nadają automatycznie tego samego znaczenia określonym symbolom. 

Komunikowanie pewnych stanów rzeczy w postaci formy, materiału oraz sposobu 

wykonania przedmiotu nosi nazwę poznawczej funkcji przedstawień symbolicznych. Nie jest 

to jednak komunikacja wprost, gdyż zmusza odbiorcę do poszukiwania wyjaśnień dla wi-

docznych właściwości dzieła. Jednak nie przynoszą one odbiorcom nowych informacji (bo są 

rozumiane w społeczeństwie, w którym funkcjonują), a tylko przypominają to, co już wcze-

śniej zostało poznane
37

. Dlatego każdy symbol należy rozpatrywać w odpowiednim kontek-

ście kulturowym, ponieważ tylko wtedy można właściwie go odczytać. Symbolika była od-

                                                 
32

 Z. Sulostowska, Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i Górnym 

Dniestrem, Warszawa 2005, s. 49-57. 
33

 A.P. Kowalski, op. cit., s. 11. 
34

 T. Kostyrko, O kilku kwestiach w związku ze specyfiką przedstawień symbolicznych, [w:] Symbol i poznanie…, 

op. cit., s. 123. 
35

 M. Eliade, Obrazy i symbole, Warszawa 2009, s. 12. 
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 Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007, s. 34. 
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powiedzią na potrzeby życia ówczesnych ludzi i dlatego nie można jej odrywać od kontekstu 

społecznego, w którym powstała; jest duchem czasu. Figurki poprzez swą symbolikę są ro-

zumiane jako forma magii wyrażająca aktywny stosunek do świata, jako sposób manipulacji 

siłami natury. Ich znaczenie odpowiada tradycji i szerszemu kontekstowi społecznemu. Dzię-

ki temu wydają się one być najbardziej skutecznymi formami symboli
38

. 

W kulturze typu magicznego złożona symbolika wytworów społeczeństw pozwala od-

nosić ich znaczenie do sfery techniczno-użytkowej, komunikacyjnej i światopoglądowo-twór-

czej. Sfery te przenikają się wzajemnie, a każda z nich wydaje się być równoważna przy okre-

ślaniu znaczenia wytworu. Należy więc przyjąć, że kultury paleolityczne należały do tego typu 

kultury i dlatego przy analizowaniu przedmiotów pochodzących z tego okresu pod względem 

technologiczno-funkcjonalnym można rozpatrywać je również w kontekście symboliczno-     

-magicznym. 

Przykładem przedmiotów w tak pojmowanej kulturze typu magicznego były wyobra-

żenia antropomorficzne. Ich znaczenie nie jest jednak do końca wyjaśnione. Niewątpliwie 

były one wyrazem ekspresji grupowej, związanej z potrzebą komunikacji, przekazywania zło-

żonych treści mitologicznych i symbolicznych. W pewnym sensie odwzorowywały również 

ówczesną koncepcję świata. Obecny stan badań nie pozwala jednak na pełne zrozumienie 

bogatej symboliki społeczeństw paleolitycznych. 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the results of social and economic progress among the upper paleolithic social groups was th e need 

to communicate with each other. A complicated knowledge about the natural environment and social relations 

was handed down verbally, in iconographic representations and symbolic signs. This mode of communication 

in the past was possible owing to the so called “magic culture” where the functional and the technical, the cultur-

al and the communicational and the sphere of worldview were related. It means that even the simplest acts were 

performed according to ritual patterns. From this perspective the paleolithic anthropomorphic figures can be 

analyzed in three complementary spheres: technical and functional, cultural and communicational as well as 

worldview. 
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MAŁGORZATA MATLAK 

 

 

KRYZYS MĘSKOŚCI NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH POSTACI 

PREZENTOWANYCH W POLSKICH MEDIACH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rewolucja seksualna, która nastąpiła na początku XX wieku, przyczyniła się do wielu 

przemian o charakterze społecznym i kulturowym. Przejawami tych zmian są zjawiska takie, 

jak zwiększenie swobody seksualnej, wzrost indywidualizmu oraz tendencja do zawierania 

małżeństw z miłości. Co jednak szczególnie istotne, m.in. w wyniku tej rewolucji kobiety 

uzyskały więcej praw w życiu zarówno prywatnym, jak i publicznym, a tym samym unieza-

leżniły się od przedstawicieli płci przeciwnej. Stały się samowystarczalne, a przy tym bardziej 

wymagające w kwestii wyboru stałego partnera
1
. Z jednej strony wybór ten determinowany 

był przez rozpowszechniany w literaturze i mediach ideał księcia z bajki, z drugiej jednak kon-

kurował on z wizerunkiem realnego, zaradnego i opiekuńczego mężczyzny. Media upowszech-

niły postaci bohaterów egzystencjalnych i ironicznych, w społeczeństwach zaś zaczęto mówić 

o „nowych mężczyznach” i „nowych facetach”. Dotychczasowe stereotypy stopniowo zaczęły 

ulegać dekonstrukcji, a żyjące w pojedynkę wyzwolone kobiety zajęły bardziej uprzywilejo-

waną pozycję na rynku matrymonialnym i zaczęły same decydować o tym kiedy, z kim i na jak 

długo chcą się związać. 

Po utracie dominującej pozycji i związanej z nią władzy mężczyźni stanęli w obliczu 

wielu dylematów, głównie tożsamościowych. Podział na to, co dotychczas uznawane było 

za typowo męskie i typowo kobiece, został zachwiany, w związku z czym przedstawiciele 

poszczególnych płci zmuszeni zostali do zdefiniowania na nowo i według własnych reguł 

tego, w jaki sposób chcą funkcjonować w społeczeństwie. Kobiety, które wywalczyły sobie 

większą swobodę, jak się wydaje, łatwiej odnalazły się w nowej sytuacji. Mężczyźni nato-

                                                 
1
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miast popadli w stan tak zwanego kryzysu męskości, czyli niemożności dopasowania do wa-

runków społecznych i kulturowych wskutek braku jednoznacznych wzorców postępowania. 

Problem ten poruszany był przez wielu badaczy, wśród których wstępnie można wymienić 

Zbyszka Melosika, Briana McNaira czy Anthony'ego Giddensa. Zauważają oni, iż wraz z kry-

zysem męskości zaczęły pojawiać się zjawiska takie, jak kultura wyhaczania, opisywana 

przez Tomasza Szlendaka jako specyficzny rodzaj zalotów podczas imprez tanecznych. Wszyst-

ko to nie pozostało również bez echa w sferze relacji partnerskich, które utraciły status stałych 

i zobowiązujących. 

Warto jednak zauważyć, iż następstwa kryzysu męskości w dłuższej perspektywie 

nie muszą mieć negatywnych konsekwencji. Wprawdzie jednoznaczne wzorce zostały obalo-

ne wraz ze stereotypami i narzuconymi rolami płciowymi, ale pojawiły się nowe możliwości 

definiowania własnej tożsamości. Związki między ludźmi stały się bardziej przelotne i po-

wierzchowne, jednak nie wykluczają one długotrwałych uczuć i nastawione są na jakość rela-

cji. Wynikające stąd większe wymagania kobiet także mogą stać się czynnikiem motywują-

cym do pracy nad rekonstrukcją własnej osobowości. Wraz z uwidocznieniem tych zmian 

społecznych coraz powszechniejsze mogą stać się także medialne wzorce bohaterów męskich 

o bardziej skomplikowanych i niejednoznacznych rysach charakterologicznych. Zaczyna to być 

stopniowo widoczne w kinie nie tylko światowym, ale także polskim. 

W niniejszym artykule podejmuję próbę usystematyzowania zjawiska kryzysu męsko-

ści na gruncie polskim, posiłkując się przykładami pochodzącymi z własnych obserwacji rze-

czywistości społecznej oraz z szeroko pojętych mediów. W celu zobrazowania teorii (zarów-

no polskich, jak i zagranicznych) zamierzam wykorzystać elementy wizerunku rodzimych 

celebrytów oraz rysy charakterologiczne wybranych fikcyjnych postaci z seriali i filmów. 

 

GENEZA KRYZYSU MĘSKOŚCI 

 

Aby móc podjąć rozważania na temat kryzysu męskości – tego, czym on jest i jakie są 

jego konsekwencje – należy zacząć od jego genezy. Konieczne jest tutaj odniesienie do przy-

taczanej przez Elizabeth Badinter
2
 koncepcji Thomasa Loquera, który pisze, iż do XVII wieku 

w świecie powszechny był tak zwany one sex model. Ten sposób myślenia oparty był na założe-

niu, że istnieje jedna płeć, która ma dwa warianty: mężczyznę, posiadającego organy roz-

rodcze na zewnątrz, oraz kobietę, która te same narządy ma ukryte we wnętrzu swego ciała. 

                                                 
2
 E. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny, Warszawa 1993, s. 27. 
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Stąd też powszechne wówczas było przekonanie o tym, że przedstawicielki płci żeńskiej są 

niedoskonałymi wersjami mężczyzn. 

Zmiany w sposobie myślenia o płciach zaczęły następować na przełomie XVII i XVIII w., 

kiedy we Francji i w Anglii po raz pierwszy zaczęto mówić o kryzysie męskości. U podstaw 

tego zjawiska leżała wówczas działalność tak zwanych precieuses. Były to kobiety, które od-

czuwały potrzebę wyzwolenia i niezależności, dążyły do zwiększenia swych praw i możliwo-

ści rozwoju, a także jawnie krytykowały ideę małżeństwa. One także zainicjowały postulat 

równego zaangażowania uczuciowego partnerów w związek, co wcześniej nie było w ogóle 

brane pod uwagę. Precieuses udało się doprowadzić do wstępnej feminizacji obyczajowej. 

Wartości kobiece zaczęły przenikać do zachowania mężczyzn z wyższych klas społecznych. 

Kres tym zmianom przyniosła jednak rewolucja francuska z 1789 roku, kiedy to od mężczyzn 

z powrotem zaczęto wymagać agresji, waleczności i odwagi
3
. 

Nie bez znaczenia dla dalszych rozważań okazał się także fakt, iż pod koniec XVIII w. 

narodził się styl bycia zwany d a n d y z m e m, który dominował zwłaszcza w środowisku 

artystycznym przez cały XIX wiek. Dandyzm polegał na przyjmowaniu przez mężczyzn po-

stawy przesadnej elegancji, przejawiającej się w wypowiedziach i zachowaniach. Wiązał się 

z posiadaniem nienagannych manier, elegancją i kojarzył się niekiedy także z ekstrawagancją. 

Miał on być wyrazem buntu wobec mieszczańskich zasad, które wiązały się z prostym życiem 

i brakiem narzuconych reguł savoir vivre’u
4
. Szczegółowo o dandysach piszę w jednym z dal-

szych podrozdziałów. 

Kolejna fala przemian przypadła na przełom XIX i XX wieku. Wtedy bowiem nastąpił 

zwrot w motywacji do zawierania małżeństw. Nie brakowało opinii takich, jak te głoszone 

przez Artura Schopenhauera, że małżeństwo z rozsądku jest bardziej zasadne niż to z miłości, 

ponieważ instytucjonalizacja i tak z czasem prowadzi do wygaśnięcia uczuć. Jednak mimo to 

coraz powszechniejszy stawał się wzorzec związku opartego na wzajemnych uczuciach i mo-

nogamii. W takiej relacji dominował pracujący zawodowo mężczyzna, a jego żona miała obo-

wiązek zajmowania się domem i rodziną. Jak się jednak okazało, życie w takiej idylli dopro-

wadziło do powstania tak zwanej podwójnej moralności mężczyzn. Z jednej strony deklaro-

wali oni bowiem powszechnie uznawane wartości, z drugiej natomiast coraz częściej odwie-

dzali domy publiczne i zdradzali swoje partnerki
5
. 

                                                 
3
 Ibidem, s. 30-32. 

4
 H. Sułek, M. Król, G. Krupiński (2003). Praktyczny słownik terminów literackich. [Online]. Protokół dostępu: 

http://czytelnia.onet.pl/0,1123389,6,do_czytania.html [6 kwietnia 2011].  
5
 T. Szlendak, op. cit., s. 65-69. 
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Powyższe zjawiska należało więc usystematyzować. Proces przemian w sferze rodzin-

nej i obyczajowej przyjął postać r e w o l u c j i  s e k s u a l n e j, trwającej od początku XX w. 

aż do lat 70. W konsekwencji doprowadziła ona nie tyle do uporządkowania tych sfer, co do libe-

ralizacji seksualnej i obalenia dawnej mentalności. Rodzina stała się zatomizowana, normy 

życia intymnego uległy deregulacji, na znaczeniu zaś zyskały związki oparte na uczuciach 

i indywidualnych wyborach jednostek. Co jednak szczególnie istotne, nastąpił także wzrost 

niezależności kobiet, które zaczęły się kształcić, podjęły pracę zawodową i wywalczyły sobie 

prawa obywatelskie. Jak się więc okazało, to przedstawicielki płci żeńskiej uznane zostały 

za stronę zwycięską w rewolucji seksualnej. Uwolnione spod męskiej dominacji zaczęły na no-

wo konstruować własną tożsamość. Mężczyźni natomiast popadli w drugą falę kryzysu, znacz-

nie poważniejszą niż ta z przełomu XVII i XVIII wieku: 

 

Mężczyźni są jak porcelana. Kobiety w czasie rewolucji seksualnej poczyniły ni-

czym przysłowiowe słonie ogromne spustoszenia w jej składzie, w efekcie czego sko-

rupy potłuczonych dżentelmenów nie są już dziś nikomu potrzebne. Trudno z nich 

cokolwiek poskładać. Sami mężczyźni także nie mogą się jakoś pozbierać
6
. 

 

Powyższy cytat, pochodzący z książki Szlendaka, zdaje się być jednak przesadzony. Prawdą 

jest, że kobiety po rewolucji radzą sobie lepiej i łatwiej przystosowują się do zmian. Należy 

jednak zauważyć, iż ta rewolucja, podobnie jak kolejna fala kryzysu, do której doprowadziła, 

może przysłużyć się również mężczyznom. 

 

KRYZYS TRADYCYJNEGO WZORCA MĘSKOŚCI 

 

Warto zauważyć, iż w tradycyjnym paradygmacie to mężczyzna był tym, który domi-

nuje nad kobietą we wszystkich sferach życia i jest pozbawiony wrażliwości oraz umiejętno-

ści okazywania uczuć w celu uniknięcia konotacji z tym, co uznawane za kobiece. Jak pisze 

Herb Goldberg: 

 

Tradycyjnie pojmowana męskość jest w przeważającej mierze obronnym manewrem 

psychologicznym, a nie prawdziwym i organicznym procesem. Psychiczna energia 

mężczyzny jest wykorzystywana do obrony przeciwko czemuś, zamiast do wyraże-

nia tego, kim jest. Jego wysiłki są ukierunkowane na udowadnianie sobie i innym, 

kim nie jest – kimś kobiecym, zależnym, uczuciowym, biernym, zalęknionym, bez-

radnym, przegranym, nieudacznikiem, impotentem itd. (…). A kiedy ponosi poraż-

kę, odczuwa nienawiść do samego siebie i upokorzenie
7
. 

                                                 
6
 Ibidem, s. 118. 

7
 H. Goldberg, Wrażliwy macho. Mężczyzna 2000, Warszawa 2000, s. 14. 
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Nie sposób pominąć powiązania powyższego cytatu z czterema i m p e r a t y w a m i  

m ę s k o ś c i, sformułowanymi przez Deborah S. David i Roberta Brannona
8
. Zgodnie z tymi 

nakazami, mężczyzna powinien unikać tego, co kobiece, by nie stać się zniewieściałym, jego rola 

ma być dominująca we wszelkich płaszczyznach życia, nie może być od nikogo zależny, musi 

za to być silny fizycznie. Jak widać, imperatywy te bazują na tradycyjnych stereotypach mę-

skości. Czy ich realizacja była rzeczywiście dla mężczyzn łatwiejsza niż dostosowanie się 

do zmian? Na to pytanie można odpowiedzieć w następujący sposób: z jednej strony uprzywi-

lejowana pozycja w strukturze społecznej dawała przedstawicielom płci męskiej większą wła-

dzę i poczucie kontroli, z drugiej jednak strony sztywna patriarchalna struktura stanowiła dla nich 

także ograniczenie w podejmowaniu indywidualnych prób budowania własnej tożsamości. 

Inaczej mówiąc, stereotyp rodzajowy, czyli przekonanie o cechach i zachowaniach charakte-

rystycznych dla danej płci, był dla mężczyzn o tyle ułatwieniem, iż wyznaczał jednoznaczne 

role płciowe i zwalniał ich z refleksji nad własną płciowością. Nie można jednak zapominać, 

iż narzucał on także bardzo jednoznaczne wymagania. Brak realizacji tych oczekiwań wiązał 

się ze stygmatyzacją. Stąd też uzasadnione wydaje się uznanie słuszności tezy Goldberga, 

głoszącej że: 

 

Pomimo polemicznych zniekształceń i niesprawiedliwych stereotypów ruch kobiet 

jest dla mężczyzn bardzo ważny i wyzwalający (…). Teraz mężczyźni muszą prze-

prowadzić równie dogłębną analizę, jakiej dokonały już kobiety, i przedefiniować 

swoje role9. 

 

Problemem na drodze do przedefiniowania ról męskich stają się trzy główne w i ę -

z i e n i a, które według Steve‟a Bidulpha
10

 są pozostałością po tradycyjnym wzorcu męskości. 

Zaliczyć można do nich: samotność wynikającą z nadmiernej niezależności, rywalizację zwią-

zaną z koniecznością prezentowania swojej siły i zasobów oraz nieśmiałość emocjonalną, 

będącą wynikiem tłumienia uczuć jako sfery typowo kobiecej. Przełamanie tych barier dodat-

kowo utrudnione jest przez przekonanie, że wymagania kobiet wobec mężczyzn stały się zbyt 

wygórowane lub niejasne. Kobiety coraz częściej stają się niezależne i samowystarczalne. 

Wolą nie angażować się w stałe związki z partnerami, którzy nie spełniają ich oczekiwań. 

Mężczyźni z kolei zdają się potrzebować czyjejś troski i opieki, a nie mogąc sprostać wyma-

ganiom, które stawia im współczesny rynek matrymonialny, często pozostają w rodzinnych 

domach, co powoduje ich jeszcze większą dyskwalifikację w tym sektorze. Szlendak używa 

                                                 
8
 E. Badinter, op. cit., s. 120. 

9
 H. Goldberg, op. cit., s. 255. 

10
 S. Bidulph, Męskość, Poznań 2004, s. 22. 
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na określenie takich niedostosowanych do nowych realiów życia rodzinnego i intymnego przed-

stawicieli płci męskiej miana m ę ż c z y z n  n a  m i e l i ź n i e
11

. 

Powyższy kryzys tradycyjnego wzorca staje się widoczny między innymi w serialach, 

gdzie coraz częściej widz ma do czynienia z bohaterami męskimi kreowanymi jako ludzie ro-

dzinni, opiekuńczy i zdolni do poświęceń, którzy popełniają błędy, niekiedy zdradzają swoje 

partnerki, ale jednak zawsze ostatecznie okazują skruchę i powracają do życia rodzinnego 

z dużym zaangażowaniem. Przykładem takiej postaci może być chociażby Marek Mostowiak 

z serialu M jak miłość. Po zdradzie przez długi czas próbuje odbudować zaufanie żony, anga-

żując się w opiekę nad dziećmi i starając się rozwiązywać problemy wraz z małżonką. Jest to 

wyraźne zaprzeczenie tradycyjnego wzorca. W tym bowiem przypadku to nie mężczyzna do-

minuje nad kobietą, ale tworzy z nią związek oparty na równości i wzajemnym zaufaniu. 

Z drugiej jednak strony, w polskich mediach można zauważyć także swoiste pomiesza-

nie tradycyjnego wzorca mężczyzny z nowym postrzeganiem przedstawicieli tej płci. Jest to 

zauważalne w programach typu W11 czy Detektywi albo w serialach typu Kryminalni czy 

Nowa, gdzie mężczyźni ukazywani są jako odważni, silni, niezależni, będący zaprzeczeniem 

kobiecości w relacjach zawodowych. W sferze prywatnej natomiast ci sami bohaterowie są za-

zwyczaj łagodnymi, niekiedy zagubionymi, wrażliwymi i oddanymi partnerami. Nie można 

jednak pominąć istotnego faktu, związanego z przemianami płciowymi, który dowodzi tego, 

że również bohaterki płci żeńskiej przejawiają cechy podobne do mężczyzn. W pracy są one 

zaprzeczeniem stereotypowej kobiecości, a w relacjach prywatnych dążą raczej do związków 

partnerskich niż do powielania patriarchalnych struktur. 

Tak więc zauważyć można próbę medialnego przełamania wspomnianych przeze mnie 

wcześniej „więzień”, które niekiedy są udziałem mężczyzn. Jak się bowiem okazuje, samot-

ność, wyniszczająca rywalizacja i tłumienie uczuć mogą być zastąpione nowymi wzorcami, 

uwzględniającymi wieloaspektowość męskiej osobowości i możliwość realizacji zarówno trady-

cyjnych, jak i nowych wzorców w zależności od kontekstu sytuacyjnego. Warto zatem przejść 

do omówienia ogólnych charakterystyk mężczyzn, którzy mieli wyłonić się po kryzysie. 

 

KRYZYS MĘSKOŚCI W RELACJACH PARTNERSKICH I RODZINNYCH 

 

N o w y  m ę ż c z y z n a, który miał się narodzić w wyniku kryzysu z przełomu XVII 

i XVIII wieku, kierował się wartościami kobiecymi, dbał o swoje ciało na tyle, iż odróżnienie 

                                                 
11

 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 418-422. 
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jego orientacji seksualnej było trudne w oparciu o pierwsze wrażenie. Można mówić o trzech 

płaszczyznach tego wzorca. Są to mianowicie: 

 m ę ż c z y z n a  s f e m i n i z o w a n y, czyli taki, który przejmuje część cech ty-

powo kobiecych, takich jak większa wrażliwość, delikatność i dbałość o wygląd 

zewnętrzny; 

 m ę ż c z y z n a  u h o m o s e k s u a l n i o n y, a więc przejawiający skrajne oznaki 

sfeminizowania zachowań; 

 m ę ż c z y z n a  „ s e x y”, czyli taki, który oprócz zadbanego wyglądu posiada rów-

nież wysoki status materialny i jest ceniony przez potencjalne partnerki
12

. 

 

Dziś wzorzec ten w skrajnej wersji przejawia się jako typ mężczyzny metroseksualne-

go. Wart uwagi jest jednak mniej skrajny wizerunek Krzysztofa Ibisza, który zdaje się reali-

zować wzorzec „nowego mężczyzny”. Nie ma on wprawdzie przerysowanych cech kobiecych 

na tyle, by uznać go za „uhomoseksualnionego”, ale widoczna jest jego przesadna dbałość 

o wygląd zewnętrzny. Ibisz stał się celebrytą poprzez swoje częste w ostatnim czasie operacje 

plastyczne, zamiłowanie do zabiegów kosmetycznych, ale także ze względu na posiadanie 

wysokiego statusu materialnego i stosunkowo duże powodzenie u przedstawicielek płci prze-

ciwnej. 

W opozycji do poprzedniego typu wyróżnić można model „ n o w e g o  f a c e t a”, któ-

ry hołduje prostym przyjemnościom w myśl zasady „piłka, piwo, panny”. Mężczyzna ten ma 

raczej trywialne zmartwienia, wyrzuty sumienia są mu obce, a jakiekolwiek usprawiedliwie-

nia zbędne. Miewa także skłonności do seksizmu. Dla „nowego faceta” kobieta jest tylko jed-

nym z wielu obiektów podbojów seksualnych. Wykazuje on brak zaangażowania w związki 

i nie poddaje refleksji swoich poczynań
13

. Co ciekawe, w polskich mediach trudno znaleźć 

typ idealny „nowego faceta”. Pojawiają się postacie takie, jak Waldek Kiepski z serialu Świat 

według Kiepskich, który nie ma skłonności do rozmyślania nad swymi poczynaniami, a jego 

zainteresowania ograniczają się do alkoholu i oglądania telewizji, jednak nie można tu mówić 

o dużym zainteresowaniu kobietami. Z drugiej strony zauważalne są również osoby znane, ta-

kie jak muzyk Czesław Mozil, który nie ukrywa swego zainteresowania płcią przeciwną i przy-

godnymi romansami (o czym wspomina niekiedy na koncertach), jednak nie można go posą-

dzać o seksizm czy brak refleksji. 

                                                 
12

 B. McNair, op. cit., s. 310-317. 
13

 Ibidem. 
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Nie sposób pominąć także specyficznego typu mężczyzny, który pojawił się na prze-

łomie XVIII i XIX wieku. Chodzi tutaj o d a n d y s a . Nie miał on określonego precyzyjnie 

wyglądu zewnętrznego, mógł być zarówno wysoki, jak i niski, atletyczny lub drobnej budo-

wy. Tym, co jednak istotnie wpływało na jego postrzeganie, była elegancja i charakterystycz-

ny sposób bycia. Dandys sprawiał wrażenie człowieka panującego nad sytuacją, a jednocze-

śnie opanowanego. Wykazywał się dużą niezależnością i dystansem wobec innych ludzi, bę-

dąc przy tym autoironicznym, sceptycznym, ale i dowcipnym. Należy także podkreślić, iż wy-

dawał się on także mężczyzną wszechstronnym, posiadającym wyszukany gust w kwestii ubio-

ru, umiejętność tańca i zdolności artystyczne
14

. Pozostałości tego wzorca można doszukiwać się 

współcześnie w postawach niektórych mężczyzn, a także w oczekiwaniach niektórych kobiet. 

Za przykład może posłużyć wizerunek kreowany przez polskich aktorów – Daniela Olbrychskie-

go czy Mateusza Damięckiego. Obaj, choć pochodzą z różnych pokoleń, często dystansują się 

od innych aktorów, nie można im odmówić elegancji i specyficznego sposobu wysławiania się, 

a także wszechstronności. Często także są oni uznawani za osoby pociągające i cieszące się 

dużym powodzeniem u płci przeciwnej, kojarzą się bowiem z dobrymi manierami i zasadami 

savoir vivre’u, o których często dziś się zapomina. 

Na skutek liberalizacji seksualnej i wzrostu znaczenia atrakcyjności fizycznej wielu 

przedstawicieli płci męskiej formułuje swój wizerunek w oparciu o cechy zaczerpnięte z każ-

dego z powyższych wzorców. Znaczenie mają zatem zasoby, zadbany wygląd oraz towarzy-

ski styl bycia, nierzadko obfitujący w przypadkowe stosunki seksualne. Wiąże się to ze zjawi-

skiem nazywanym przez Szlendaka „k u l t u r ą  w y h a c z a n i a”, które polega na poszuki-

waniu partnerów do jednorazowych flirtów i stosunków seksualnych. Jest to szczególnie po-

wszechne u ludzi młodych, którzy: 

 

(…) spotykają się na imprezach, sporo piją, rozmawiają, a potem znikają w jakimś 

ciemniejszym pomieszczeniu, by tam oddawać się erotycznym pieszczotom
15

. 

 

Dobrym przykładem „kultury wyhaczania” w Polsce wydaje się być także rosnąca po-

pularność szkół uwodzenia, które mają na celu uczyć mężczyzn manipulowania kobietami, 

flirtowania oraz nawiązywania jak największej liczby relacji intymnych w krótkim czasie. 

Należy jednak zauważyć, iż postawy takie niekiedy wiążą się z podejściem seksistowskim 

i uprzedmiotawiającym kobiety, co w samej „kulturze wyhaczania” nie jest elementem ko-

                                                 
14

 Anatomy of the Dandy (2011). [Online]. Protokół dostępu: http://www.dandyism.net/?page_id=428 [6 kwiet-

nia 2011]. 
15

 T. Szlendak, op. cit., s. 409. 
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niecznym. Wielu mężczyzn jest na tego typu szkoleniach socjalizowanych do bycia raczej 

partnerem na wzór „nowego faceta”. 

Uzasadnieniem luźnego podejścia do stosunków seksualnych może być tak zwany 

e f e k t  C o o l i d g e ‟ a. Polega on na tym, iż mężczyzna jest w stanie szybciej i skuteczniej 

powrócić do formy seksualnej po odbytym stosunku wtedy, kiedy partnerka zostanie zastą-

piona przez inną
16

. Warto wspomnieć, iż określenie tego zjawiska pochodzi od nazwiska ame-

rykańskiego prezydenta, który wraz z żoną stał się bohaterem anegdoty przytaczanej m.in. 

przez Davida M. Bussa: 

 

Pewnego razu oboje, choć oddzielnie, prowadzani byli po rządowej farmie kur. 

Przechodząc obok koguta, który dzielnie sobie poczynał z kurą, pani Coolidge zapy-

tała, jak często wykonuje on swoje obowiązki. «Och, dziesiątki razy dziennie» – od-

powiedział przewodnik, na co pani prezydentowa rzekła: «Proszę powiedzieć o tym 

mojemu mężowi». Kiedy nieco później prezydent Coolidge miał okazję obejrzeć 

dzielnego koguta i usłyszeć wypowiedź swej małżonki, spytał: «I zawsze z tą samą 

kurą?». «Och, nie – brzmiała odpowiedź – za każdym razem z inną». «Proszę po-

wiedzieć o tym pani Coolidge» – rzekł prezydent
17

. 

 

Powyższa anegdota ukazuje także odmienny stosunek kobiet i mężczyzn do kwestii 

relacji intymnych. Jak widać, mężczyźni przejawiają tendencje poligamiczne i wydają się 

mniej angażować w związki partnerskie. Wyraźne są tutaj także różne predyspozycje seksual-

ne kobiet i mężczyzn. Przedstawiciele płci męskiej są w stanie szybciej regenerować siły zmie-

niając partnerki niż w przypadku, kiedy współżyją zawsze z tą samą kobietą. Można także 

wysnuć wniosek, iż wspomniana przez Bussa historia może posłużyć za uzasadnienie zdrad 

mężczyzn
18

. 

Takie poligamiczne zachowania związane są z opisywanym przez Dana Kileya
19

  s y n -

d r o m e m  P i o t r u s i a  P a n a. Jest to rodzaj zaburzenia osobowości, polegającego na stra-

chu przed dorosłością. Przejawami tego syndromu są: tendencja do hedonizmu, brak poczucia 

odpowiedzialności, niepokój, nieprzystosowanie, narcyzm, a także uczucie osamotnienia. 

Uważa się, iż są to wyrazy tęsknoty za bezpieczeństwem i kobiecą opieką. Inaczej mówiąc, 

syndrom Piotrusia Pana jest skrajną postacią „mężczyzny na mieliźnie”, o którym pisałam 

wcześniej. Taki człowiek cierpi na swego rodzaju problem z tożsamością, nie czuje się bo-

wiem już dzieckiem, ale nie jest także w pełni dorosły, ponieważ jego stosunek do związków 

                                                 
16

 D.M. Buss, Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary?, Gdańsk 2003, s. 85-86. 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
19

 Za: K. Dunin, Karoca z dyni, Warszawa 2000, s. 153. 
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i relacji intymnych jest niedojrzały. Postacią, która w polskich mediach może być przykładem 

syndromu Piotrusia Pana, jest jeden z bohaterów serialu Prosto w serce, Czarek. Mężczyzna 

ten jest uzależniony od swojej matki, wymagając opieki i wyrozumiałości również od swojej 

dziewczyny. Nie kontroluje on przy tym swoich popędów ani nie posiada wysokiego statusu 

materialnego, przez co nie jest uznawany za atrakcyjnego przez potencjalne partnerki. 

Powyżej zarysowałam jednak tylko jedną z możliwych perspektyw, bowiem przemia-

ny w sferze intymnej i obyczajowej doprowadziły także do powstania nowego typu mężczy-

zny w relacjach rodzinnych. Upadek patriarchalnych wartości prowadzi do zrównania statusu 

kobiety i mężczyzny na gruncie rodzinnym. Opieka nad domem i dziećmi staje się udziałem 

obu płci. Również tak zwane „urlopy tacierzyńskie” powoli zaczynają zyskiwać na popularno-

ści. Mężowie stają się łagodniejsi, bardziej wyrozumiali i w pełni uczestniczą zarówno w ży-

ciu zawodowym, jak i rodzinnym. Nie można więc mówić, iż kryzys męskości w relacjach 

partnerskich i rodzinnych ma jedynie negatywne skutki. Zmiana oczekiwań kobiet wobec 

potencjalnych partnerów wyzwala bowiem w mężczyznach, których syndrom Piotrusia Pana 

nie dotknął, chęć poszerzenia własnej świadomości. To z kolei nie pozostaje bez znaczenia 

dla poprawy jakości życia domowego. Są to wciąż jednak procesy powolne, których skutki 

widoczne będą zapewne w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Na razie zdania na ten temat 

są podzielone – między zwolenników tego typu przedefiniowania męskości, jak również tych, 

którzy nie chcą przekształcać własnej świadomości i tożsamości, pielęgnując patriarchalne 

pozostałości i obwiniając kobiety o zbyt wygórowane wymagania. 

 

KOBIETY A KRYZYS MĘSKOŚCI 

 

Jakie zatem są wymagania kobiet? Zdaniem Bussa, przedstawicielki płci żeńskiej wy-

magają od potencjalnych partnerów posiadania dużych zasobów ekonomicznych i wysokiej 

pozycji społecznej, które świadczyć by mogły o władzy sprawowanej nad innymi. Znaczenie 

ma także wiek. Partner powinien być starszy, co ma świadczyć o jego dojrzałości, stałości i nie-

zawodności. Co więcej, istotną cechą mężczyzny powinny być także ambicja i pracowitość, 

które pozwoliłyby mu na zdobywanie zasobów i gwarantowały chęć do działania. Ceniona 

przez kobiety jest także stałość uczuciowa, wynikająca w dużej mierze z dopasowania partne-

rów pod względem inteligencji i pochodzenia. Buss pisze także, iż potencjalny partner powi-

nien być wysoki i dobrze zbudowany, w kwestii charakteru zaś przejawiać życzliwość, szcze-

rość i energiczność
20

. Wydaje się jednak, iż opisane powyżej preferowane cechy potencjal-

                                                 
20

 D.M. Buss, op. cit., s. 35-59. 
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nych partnerów odzwierciedlają stereotypowe postrzeganie ról płciowych, gdzie to mężczy-

zna ma utrzymywać rodzinę i chronić kobietę przed zagrożeniami. W rzeczywistości jednak 

tolerancja na odstępstwa od tych cech idealnych zdaje się być znaczna. Stąd też nie wszystkie 

z tych wymogów muszą być spełnione, by kawaler miał szansę na stworzenie związku. 

Należy także ponownie zaznaczyć, że oczekiwania stawiane przez współczesne kobie-

ty wobec potencjalnych partnerów nie muszą być traktowane jako ograniczenie. Mogą one 

bowiem być czynnikiem motywującym mężczyzn do dalszego rozwoju swej osobowości, 

o czym wspomniałam wcześniej. Warto więc odnieść się do fundamentu, który leży u pod-

staw rosnących wymagań na rynku matrymonialnym: 

 

Tymczasem powód jest bardzo prosty – [kobieta] chce się związać z kimś równie 

silnym jak ona. Chce mieć partnera do dyskusji, a nie takiego, który jej stale przyta-

kuje. Pragnie mężczyzny, który potrafi czasem przejąć inicjatywę, podjąć niektóre 

decyzje samodzielnie (…)
21

. 

 

Należałoby w tym miejscu zastanowić się, czy przed rewolucją seksualną funkcjono-

wanie na rynku matrymonialnym było dla mężczyzn łatwiejsze. Konieczność zakładania ro-

dziny i stygmatyzacja osób żyjących w pojedynkę stanowiły elementy powodujące dostoso-

wanie oczekiwań do realiów społecznych. Nie można jednak zapominać o tym, iż wraz z upad-

kiem instytucji małżeństw aranżowanych silnie uwidocznił się ideał księcia z bajki, na które-

go warto czekać, by wieść z nim szczęśliwe życie rodzinne. U podstaw tego wzorca leżał mit 

miłości romantycznej, związany z upowszechnieniem uczucia od pierwszego wejrzenia, opar-

ty na oczarowaniu, intuicyjnym poznaniu i uduchowionej relacji
22

. Należałoby jednak spytać, 

czy mit księcia z bajki nie był powieleniem patriarchalnych wartości, z tą różnicą, że kobieta 

zyskała prawo wyboru tego, kto ją zdominuje? Takie wnioski można wysnuć z interpretacji 

baśni podejmowanych przez badaczki feministyczne. 

Katarzyna Slany
23

 koncentruje się na biernej roli kobiety, czekającej na swojego wy-

marzonego partnera i mogącej osiągnąć szczęście jedynie u jego boku. Nie bez powodu odno-

si się do bajki o Kopciuszku, której główna bohaterka zyskuje swą kobiecość dopiero w mo-

mencie zjednoczenia z księciem. Ten z kolei wymusza na niej metamorfozę w piękną, zadba-

ną, podziwianą księżniczkę. Podobnie jest w przypadku znanej historii Małej Syrenki, która 

                                                 
21

 S. Bidulph, op. cit., s. 64. 
22

 A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, War-

szawa 2006, s. 55. 
23

 K. Slany, Płeć kulturowa w tradycyjnych zbiorach baśniowych najpopularniejszych na gruncie polskim, [w:] 

Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, 

M. Ślusarczyk, Kraków 2011, s. 277. 
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sama decyduje się na metamorfozę i ryzykuje utratę największego talentu i długowieczności, 

żeby zdobyć uczucie mężczyzny, który ją oczarował. Tu więc, choć przemiana nie jest wy-

muszona, zachodzi również sytuacja poświęcenia ze strony kobiety, która jest tylko o tyle 

aktywna, o ile sama podejmuje działanie w celu zdobycia partnera, jednak główna inicjatywa 

wciąż pozostaje udziałem księcia. 

Bruno Bettelheim
24

, interpretując znaczenia baśni, zauważa, iż naiwność księcia i moż-

liwość jego oszukania są powszechnym elementem baśni. Królewicz z bajki o Kopciuszku 

daje się zwieść przyrodniej siostrze, dopiero po czasie odkrywając, że w rzeczywistości tą, któ-

rej szuka, jest inna kobieta. Według Bettelheima, dopiero znalezienie prawdziwego uczucia 

pozwala księciu pozbyć się lęków i zapewnić byt przyszłej małżonce. Widać tu zatem kolejne 

elementy romantycznej miłości, która pokonuje przeszkody i zostaje odnaleziona pośród wie-

lu możliwości. 

Wątek męskich ideałów podejmował w swych rozważaniach także Geoff Dench
25

, któ-

ry w literaturze i mediach dostrzegał powtarzający się wzorzec rycerza, samuraja, czy też stróża 

prawa (zależnie od epoki i kultury nazwy te określały podobny wzorzec). Taki bohater miał 

za zadanie obronę prawdy, pomoc słabym, współzawodnictwo, poświęcenie własnego życia, 

jeśli zajdzie taka potrzeba. Miał on też kierować się honorem. Nie ulega więc wątpliwości, 

iż niemożność wypełnienia takiego wzoru mogła stawać się przyczyną frustracji mężczyzn. 

Stąd też nie powinno się raczej mówić o tym, iż to współczesne kobiety stawiają przed poten-

cjalnymi partnerami zbyt wygórowane wymagania, bowiem to rzeczywistość społeczna i me-

dia nasuwają mężczyznom ideały, do których mogą oni dążyć. 

W opozycji do poglądów Dencha, Brian McNair
26

 wyróżnia we współczesnych mediach  

b o h a t e r ó w  e g z y s t e n c j a l n y c h  i  b o h a t e r ó w  i r o n i c z n y c h. Ci pierwsi 

walczą o wolność, buntują się, nie ulegają słabościom i często są moralnie niejednoznaczni. 

Drudzy natomiast to ludzie czynu, którzy nie mają wątpliwości co do tego, jak w danej sytu-

acji należy postąpić, są świadomi sytuacji społeczno-politycznej, potrafią być agresywni i bru-

talni, ale także posługują się bronią słowną w postaci ironii. Następuje więc jego zdaniem 

swego rodzaju d e p r y w a c j a  b o h a t e r ó w  r o m a n t y c z n y c h. Nie do końca można 

się z nim jednak zgodzić, biorąc pod uwagę postaci męskie z większości komedii romantycz-

nych czy dramatów. 

 

                                                 
24

 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1996. 
25

 G. Dench, Pocałunek królewny. Problem mężczyzn, Warszawa 1998, s. 61-62. 
26

 B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 2004, s. 299-300. 
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PODSUMOWANIE 

 

Na zakończenie powyższych rozważań można z całą pewnością stwierdzić, iż kryzys 

męskości, wynikający z przemian obyczajowych i związany z brakiem jednoznacznych wzo-

rów wypełniania ról płciowych, może mieć wpływ na dalszy rozwój kulturowo pojmowanej 

męskości. Należy podkreślić, iż pokłosie zmian wywołanych rewolucją obyczajową jest wi-

doczne także dziś, jednak dylematy mężczyzn wydają się znajdować coraz więcej, a nie coraz 

mniej rozwiązań. Tradycyjny wzorzec męskości został podważony, co przyczyniło się do więk-

szej niezależności kobiet i uwolnienia ich spod patriarchalnej dominacji. Należy jednak zwró-

cić uwagę na fakt, iż miało to pozytywne konsekwencje także dla mężczyzn, którzy stanęli 

przed wyborem jednego z wielu akceptowalnych wzorców realizacji swej płci. 

Nie pozostało to bez wpływu na relacje partnerskie, które stały się bardziej przelotne 

i nastawione na satysfakcję. Mężczyźni nieradzący sobie z zaspokojeniem potrzeb jednej ko-

biety zaczęli bowiem popadać w kompleks Don Juana, związany z obsesyjnym poszukiwa-

niem przygód seksualnych. Powszechny stał się także syndrom Piotrusia Pana, czyli strach 

przed dorosłością i odpowiedzialnością. Nie zmienia to jednak faktu, iż zarówno kobiety, 

jak i mężczyźni otrzymali możliwość wyboru stylu życia, także życia intymnego, który chcą re-

alizować. Podboje seksualne nie wiążą się wprawdzie z uczuciowym zaangażowaniem, ale pro-

wadzone są niejako równolegle do poszukiwania trwalszej relacji. 

Wraz z obyczajami i mentalnością zmieniły się także oczekiwania kobiet wobec po-

tencjalnych partnerów. Przestały one za wszelką ocenę poszukiwać męża na wzór patriarchal-

nego, bądź co bądź, księcia z bajki. Pożądanym partnerem stał się taki mężczyzna, który jest 

wsparciem, ale jednocześnie pozwala na samorealizację, jest wrażliwy, ale ma przy tym swoje 

zdanie i odwagę, by je wyrażać. Wielu mężczyzn, przyzwyczajonych do patriarchalnych struk-

tur, perspektywa statusowego zrównania z kobietą napawała lękiem, jednak ostatecznie wyż-

sze wymagania kobiet stały się czynnikiem stymulującym mężczyzn do samorozwoju. Jest 

to widoczne również w sferze relacji rodzinnych. Mężczyźni zaczynają w nich bowiem w spo-

sób pełny uczestniczyć, pomagając w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi. 

Również w mediach i kinie widoczne są przemiany męskich bohaterów. Ukazuje się 

ich bowiem jako emocjonalnych, wrażliwych i opiekuńczych, choć jednocześnie stanowczych 

i odważnych. Nastąpił zwrot ku wartościom związanym z troską i zajmowaniem się dziećmi. 

Można więc z całą pewnością stwierdzić, iż kryzys męskości (tak, jak w gruncie rzeczy każdy 

inny kryzys) może być impulsem do rozwoju. Problemem współczesnych mężczyzn zdaje się być 

bowiem nie brak wzorców, ale ich nadmiar. Każdy ma prawo do własnego pomysłu na siebie 
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i realizację własnej roli płciowej. Dlatego też wydaje się, iż z czasem na przemianach mental-

nych i obyczajowych w równym stopniu skorzystają uwolnione od patriarchalnych ograni-

czeń kobiety, jak i zmuszeni do większej refleksji nad własną tożsamością mężczyźni. 

 

 

ABSTRACT 

 

The sexual revolution that occurred at the beginning of the twentieth century has contributed to many social and cul-

tural changes which became manifestations of such trends as increased sexual freedom, individualism, and the tenden-

cy to get married out of love. What is particularly important is that as a result of the revolution women gained 

more rights in private and public spheres of life and became more independent from the opposite sex. Having 

lost their dominant position and control over their family, men started facing dilemmas, one of them being the crisis 

of identity. Since then stereotypization of gender roles has become less apparent, and because of that women and men 

are forced to redefine their identities. As an implication of these changes, the media patterns may grow more 

familiar with male identity which has become more complicated and more emotional than the earlier model of mas-

culinity. The process has already started and it can be seen not only abroad, but also in the Polish media. 
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The nature of the interethnic relationships is determined by the unwritten principle ac-

cording to which they present themselves as a zero-sum operation, where the profit of one 

party will necessarily be associated with loss for the opposite side of the equation. This prob-

lem is the core of ethnopolitics and leads to studies on the relationship between ethnic and 

political systems
1
. The theory of ethnopolitics was first laid out in the critical thought of Rol-

and Breton. He wrote that it was necessitated by the need to “exorcise (...) a demon that was 

invented as ethnicity”
2
. Study of ethnicity helped to explain the object of its interest, but only 

ethnopolitics enabled the development of diagnostic tools able to predict what the future will 

bring for the multicultural world. 

Those ethnic communities that are devoid of their own state institutions and function 

within the multi-ethnic state are forced to adopt a minority status, but the political reality of a mi-

nority is always defective, as relations between a minority and a majority are inherently asym-

metrical. The state creates a legal and political order, but in a cultural sense its laws are dis-

criminatory towards minorities. The political practice which the state applies to ethnic and na-

tional minorities is what is called ethnic politics. 

In a sense, the emergence of ethnic politics threatens the survival of the modernist na-

tions that may soon be supplanted by the paradigm of multiculturalism
3
. Nationalisms emerged 

in order to ensure consistency of modern industrialized societies. In future ethnic identity may 

be the only integrating force in the emerging post-modern societies. Postmodernism means 

a weakening of traditional social identities to promote diversity. Class solidarity and well-

                                                 
1
 W. Żelazny, Etniczność. Ład, konflikt, sprawiedliwość, Poznań 2004, s. 174. 
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 R. Breton, L' Ethnopolitique, PUF, Paris 1995, s. 121. 
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established political ties are breaking down in the face of increased social mobility and market 

individualism. Globalization has debilitated the ability of the nation-state to create a stable iden-

tity in the spheres of culture, politics and economics. Much evidence suggests that the ethnic 

loyalty will supersede the national loyalty, as the primary source of integration. 

Ethnic politics should be understood as the realisation of largely competitive ethnic re-

lations occurring in a multinational state. The concept of ethnic relations conceals two types 

of relationships. The first type is a relationship between the dominant group and minorities. 

One can apply it to a multi-ethnic state policy which represents the interests of the majority 

and national or/and ethnic minorities residing in that state, or to the policy of the minorities 

towards the state. Relations of the second type are the relationships between the minority 

groups themselves. 

Ethnic relations always assume the character of a minority in the sense that sometimes 

minorities are their subject, and sometimes their object. Janusz Mucha defines a minority 

group by its opposition to the majority, which also must be considered in terms of an ethnic 

community
4
. In that view, by a term majority he means one ethnic group that dominates on 

a multi-ethnic territory. Therefore, by ethnic minorities Janusz Mucha understands other eth-

nic groups of the society: “they have less impact on what is considered to be a new nation-

wide culture, the institutions and political structures of the state”
5
. Defined in such a way, 

minorities see that they are treated differently and unequally, and thus consider themselves 

as objects of collective discrimination by the dominant group. 

The process of mutual adjustment of ethnic groups in the multi-ethnic system is on prin-

ciple considered to be asymmetric due to structural differences between the dominant group 

and the minorities. 

 

ETHNIC MINORITIES IN CHINA 

 

China is among the most diverse of ethnic and nationality-based countries in the world. 

Currently, its central government acknowledges 56 officially recognized nationalities called 

minzu that compose the socialist society of China. Among them the most numerous are the Han, 

who are ethnic Chinese. They are also the structurally dominant nationality which is the most 

mobile and the most easily adapting to social changes. The other nationalities correspond to shao-

shu minzu, translated both as national minorities or ethnic minorities. In fact, their number 

is a deliberately underestimated figure owing to pragmatic political reasons. The originally 

                                                 
4
 J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005. 
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 Ibidem, s. 33. 
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adopted state guidelines assumed that all minorities would be granted their own autonomous 

territorial unit (or several such units) and the right to representation in the national parliament. 

By combining ethnoses that were often related to one other the process of recognition of mi-

norities was launched and it led to the creation of a list of national groups. However, there are 

far more minorities than officially reported. At present, about 15 different ethnic communities 

seek to be recognized by the Chinese authorities as one of the official minorities
6
. 

As statistics demonstrates, in the mid-2000‟s Chinese minorities represented just over 

9.4 percent of the total population, which in absolute numbers is slightly more than 123.3 mil-

lion people
7
. The official size of the minority population is sometimes questioned, as accord-

ing to many Chinese commentators the numbers included in the statistics are often overstated. 

There is no indication that this is the result of deliberate government manipulation, because 

this criterion does not affect the image of China promoted internationally; neither does it play 

a great role in domestic politics
8
. Presumably the cause is the processes occurring at the basic 

level of the society, such as false ethinicity declarations by some respondents. The local au-

thorities may also be interested in falsifying public records, as administrative units dominated 

by minor or economically weaker ethnic groups are more likely to obtain state subsidies for 

the development of such regions. 

The term ethnic minority describes a community that cannot be characterised in the same 

ethnic or national categories as the majority of the population owing to a number of distinctive 

characteristics such as race, language, religion, customs, traditions, social organization etc. 

The multiplicity and variability of these ethnic characteristics leads to the emergence of many 

different types of minorities. The most common are: 1) indigenous groups and groups of im-

migrant origin, 2) ethnic, linguistic and religious minorities, 3) territorial minorities, 4) groups 

of a specific socio-economic organization, 5) political minorities. The specificity of ethnic 

relations and ethnic politics in a multi-ethnic state depends largely on the mode of country 

organization. Thus, there are a) multinational states created in the process of emergence of 

several major nationalities with equivalent status; b) multi-ethnic states, whose borders have 

been arbitrarily set without considering any naturally occurring ethnic variations, c) multi-

ethnic states created as a result of territorial expansion and conquest by the dominant national 

                                                 
6
 C.X. George Wei, Exploring nationalisms of China: themes and conflicts, Westport 2002, s. 203. 

7
 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 17 March 2006. [Online]. Available at:  

http://www.fmprc.gov.cn/ce/cept/chn/xwdt/t240927.htm [June19, 2007]. 
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group d) multi-ethnic countries, where immigrants dominate over indigenous groups, and 

e) countries that have become multinational through the adaptation of immigrants. 

Today's China is a multinational state formed in the course of centuries of territorial 

expansion of the Han people and the mixing of cultural influences of many ethnic groups. 

Among the Chinese minority groups there are both the indigenous ones and groups of immi-

grant origins. Moreover, there are also national and ethno-religious groups; territorial ethnic 

groups settled in strictly defined regions; spatially dispersed groups; borderline groups and 

the groups inhabiting enclaves within the Han communities
9
. They are characterized not only 

in the terms of different organization, but most of all by versatile levels of socioeconomic 

development. 

 

POLITICAL STATUS OF ETHNIC MINORITIES IN THE PRC 

 

The diagnosis of the situation of ethnic and national minorities in China should start 

with a presentation on how they are defined by the Chinese authorities. It should be noted that 

a rigid definition does not exist. All ethnic groups living in the PRC which are not a part of 

the Han majority nationality are subsumed under the category of national minority. This cate-

gory can be used to describe virtually every ethnic community, whose number is relatively 

small compared with the largest national group, and is clearly distinguishable against the back-

ground of the whole society and against the dominant Han people owning to its ethnic and cul-

tural specificity. If we consider these characteristics as a definition, it must be admitted that it is 

rather broad and ambiguous, just like the notions which it describes. In Chinese political dis-

cussion on the problems of ethnicity or nationalities there is no deeper distinction between 

categories of people, nation, nationality or ethnos, as all are referred to with the use of the same 

term minzu. Scientific discourse is not particularly interested in making the relevant clarifica-

tions either. 

Needless to say, multiplication of meanings causes serious problems with a strict defi-

nition of the used terms. Also, the criteria under which different nationalities were separated, 

are various and blurred, therefore the concepts of ethnic minorities and minority nationalities 

in China are used interchangeably and are treated as synonyms, which means that the same 

category is applied to all the minorities and the dominant majority. This leads to two main 

consequences: it suggests political equality of all nationalities, which means that the majority 

is not favored and minorities are not discriminated. On the other hand it implies the subordi-

                                                 
9
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nation of national groups towards state sovereignty that in theory (and only in theory) does 

not prefer any of them. The act of replacement of the widespread model that presupposes the exis-

tence of a state-nation and subordinated minorities with the concept of equal nationalities has 

deeper political causes. Nationalities will always be subordinated to a greater or lesser extent 

to a higher power, while the nations have (or at least can claim) the sovereign right to decide 

about their political future. Predominantly, nationalities obtain relative autonomy in adminis-

tering their own ethnic territory which remains a part of the more inclusive state structures. 

The state guarantees their right to autonomy and allows them to use its strength. T. Heberer 

called this type of organization “the state of nationalities”
10

. In the “state of nationalities”, 

all forming nationalities are equal from a formal point of view. Therefore, they do not have 

the ground to question the integrity of the state. 

 

“ORDERING NAMES”: CENTRAL GOVERNMENT AND ETHNIC MINORITIES 

 

In the imperial China the boundaries between the minority nationalities and the domi-

nant Han were set on the basis of ethno-cultural, ethno-linguistic or ethno-religious evidence. 

Anyone who functioned in a manner different from the Chinese way of life was undoubtedly 

regarded as a foreign, or at least an eccentric element and excluded from the social life. Ethnic 

groups residing on the territory of the state or on the incorporated lands were expected to as-

similate themselves completely to the Chinese cultural value system. 

In the republican period, especially during the government of the Kuomintang, issues 

of ethnic diversity have been brushed aside. In the current political discourse national minori-

ties in the specific sense of the word do not exist. Problems of nationalities and the discussion 

about them have been resolved by the claim, that all ethnic groups are a part of the Chinese 

nation. That point of view has been most clearly expressed in the concept of Sun Yat-sen 

proclaiming a common racial origin of all Chinese ethnic groups that constitute a nation
11

. 

While Chinese nationalists have noticed the existence of ethnic groups, what is more, admit-

ted that there are “non-Chinese” in China, they also argue that the prevalence of the Han pop-

ulation is so large, and the cultural assimilation of the non-Han population is sufficiently ad-

vanced so that China, in principle, is homogeneous in cultural or even racial terms. Sun Yat-  

-sen rejected the objectively observable multi-ethnicity by introducing the ideological no-

tion of minzu – Chinese peoples. This political stance was different, however, when Chine fell 

under the influence of the communists, who had to come into closer contact with minorities 
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in the Civil War period and during the so-called “Grand March”. Presumably it was merely 

a historical accident that the communists managed to read quite carefully the ethnic map of 

the country. Nevertheless, the question of nationality quickly found its way into propaganda. 

The Chinese communists promised to minorities, to whom in fact they owed their survival 

the right to self-determination, if they agreed to pay heed to to the party interests. 

The recognition of national minorities by the Chinese communist authorities began 

in 1950‟s. There was no one precise conceptual apparatus to classify the variety of ethnic and 

national communities at different stages of development, and scholars adopted the objectivist 

paradigm corresponding to the Marxist-Leninist concept of the nation. According to it, the na-

tion is identified by the means of the so-called objective criteria. In order to be recognized 

as a distinct nationality, a group had to demonstrate the possession of a common language, 

territory, economic organization and a shared “mental scheme”, i.e. cultural identity
12

. At the end 

of 1950‟s some scholars boldly began to question the usefulness of the purely objectivist cri-

teria in the Chinese conditions. The majority of experts were rather unanimous in the assertion 

that they did not necessarily work well for Chinese nationalities. To sum up the conclusions 

reached by the Chinese scholars, T. Heberer systematized them into several major contradic-

tions between the definitions and the requirements of reality. What he considered essential 

were the lack of a distinct language, the lack of a compact territory, the lack of a common 

organization of economic life and, finally, for some minorities, the lack of a common cultural 

identity
13

. 

Objectivist definition of a nation is entirely inadequate for the specific characteristics 

of national minorities in China. Nevertheless, its basic features are still regarded by the central 

government as relevant criteria for the classification of nationalities. According to the Chinese 

commentators linguistic, territorial or cultural considerations are important but not absolutely 

necessary: the ostensible paradox perfectly reflects the arbitrary and instrumental dimension 

of their evaluations, as the objectivity of ethnic markers is treated conventionally and rather 

freely. A nation can be equally well defined by the subjective factor which refers simply to 

the community of faith or belief of to the sense of being a nation. “Self-awareness” is the idea 

that the Chinese government readily uses to justify its decisions regarding the recognition of mi-

norities and accordingly it assumes that two basic dimensions should be taken into considera-

                                                 
12

 D.C. Gladney, Dialogic Ethnicity: The Making of a Muslim Nationality in China, “Etudes Oriental” No. 13/14 
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tion: on the one hand, the assessment of a nationality in accordance to objective criteria and 

on the other hand, the intention expressed by the members of the ethnic community. 

 

NEGOTIATING IDENTITY POLITICS 

 

In identifying the minorities the Chinese state has imposed its own definition of what 

constitutes linguistic, territorial or cultural identities, paying no attention to the feelings of 

the concerned ethnic communities, and even without taking into account the actual appearance 

of the characteristics recognised as normative. The PRC authorities determine what they mean 

by cultural tradition, and have actually forced the minorities to respond to their demands 

by imposing on them the notion of their traditions and their own image of identity. This lead 

to the creation of often conflicting visions of identity that demand to be reconciled with socio-

economic conditions and symbolic representation of the unitary state, whose nationalities form 

one political nation. Dru C. Gladney believes that the identity of Chinese ethnic minorities is 

the specific effect of constant negotiations between traditional order shared within the group 

and the changing sociopolitical context of the state
14

. 

The discourse on ethnic identity consists of two layers of negotiated meanings. The first 

one involves the internal dialogue between the ethnic actors establishing among one other 

the sense and the significance of the traditional image of their collective past. The second 

layer assumes a dialectical reconciliation of the identity in a dialogue with those to whom 

community finds itself in opposition, i.e. with other ethnic groups or the state. 

The most important issue for the cultural identity of the ethnos is its historical memo-

ry. Selective handling of images of the past allows the group to consolidate its auto-stereotype. 

It does not matter how that stereotype has been created, but it is important that once it has been 

articulated, it becomes a social fact. A multi-ethnic society is a conflict zone, in which contra-

dictory internal and external stereotypes confront with each other. The specific dialogue be-

tween the two competing stereotypes begins the process of negotiating identity. In China, 

the role of the stereotype external to auto-stereotypes generated by the minorities is performed 

by the “stereotype of the Chinese unity”. This idea is expressed in the assertion that China's 

current shape is an extension of the old state and civilization. Not only the Han people have 

developed in it, but all minorities are perceived as parts of the state. Such statements have 

created a political demand to continue the “natural” unity. 
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The traditional definition of China, as evidenced by Chih-Yu Shih, results to a lesser 

extent from the concept of territory than the concept of Chinese culture and the sense of chi-

neseness
15

. Pre-modern China did not need to establish clear-cut territorial boundaries. Nei-

ther did it need clearly defined ethnic differences. The basis of the identity was a cultural con-

cept of chineseness denoting participation in the achievements of its civilization and assimila-

tion of its values, practices and norms. The notion of a “Chinese society” is presented here as 

more ancient than the notion of the Chinese state
16

. The modern Chinese state would insist   

on the demarcation of its territory and put even more effort on the insistence on the political 

unity of the nation, but by doing it compromised the moral principle of that unity. China has 

submitted its policy to two objectives: modernization and unification. The essence of this pol-

icy is to define China as a nation-state. In ethnicity it sees the potential forces disintegrating 

and weakening the unity of the state. 

According to the modern assumptions, Chinese idea of the nation is inextricably linked 

to the concept of a territorially independent state. Loyalty to the state is synonymous with mem-

bership in the nation which ceased to be voluntary, however, and no longer relies on voluntary 

participation in culture. To avoid conflicts of minorities‟ identity with the identity of the Han 

majority, the state negotiates a new Chinese identity. A strong sense of chineseness protects 

ethnic identification from dissolving in the ideosphere of the dominant group or defensive 

attitudes which may lead to separatism. 

 

THE DOMINANT THEMES OF CHINA'S ETHNIC POLITICS 

 

Ethnic politics of each country has its own specific dominants which determine its 

overall character. In the Chinese context, these themes are, at least four. In the Chinese state 

policy towards minorities special consideration must be given to their geopolitical location. 

Most territorially concentrated ethnic minorities are living in the strategically important bor-

der areas or in regions adjacent to them. More than 80 percent of the land borders of the PRC 

on the north-east, north-west, south-west and south run through the territories of ethnic minor-

ities, where there is no clear dominance of the Han group
17

. It is not surprising that the author-

ities in Beijing are aware of the importance of ethnic differences and from the outset have 

been trying at all cost to win the favor of the minority groups, thereby minimizing the danger 
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of separatism or a redefinition of loyalty to the state. S. Szynkiewicz views it as follows: 

“Worried about the territorial integrity of the country which results from the ethnic alienation 

of the residents of borderlands is a constant element of the PRC policy and determines the con-

duct of the center towards the periphery”
18

. An important element of this policy has been the set-

tlement of the Han population in regions formerly dominated by ethnic minorities. 

Manipulation of the ethnic structure and ethnic demographics has been used for sever-

al decades, and is a tool abused by the Chinese ethnic policy. Dense populations of various 

ethnic minorities comprise 60 percent of the entire range of the country. Minorities remain 

more aware of ethnic differences especially in the west and the north, by virtue of their posi-

tions relatively more distant from regions strictly dominated by the Han people. This does not 

mean that on these areas there is no Han people at all, rather than that these are the areas where 

there are still noticeably large populations of the non-Han groups. Realistically speaking, 

there are no more such regions in China where the Han would not have settled and there are 

fewer places where a group is dominant and more numerous. It is a result of a migration pro-

cesses occurring in a long period of history or, as in the case of Tibet and Xinjiang, the re-

sult of a deliberate policy. 

From a historical perspective, it was not the conquest of brute force but migration that 

was the main mechanism of territorial expansion and the formation of the Chinese ethnos. 

The model for this expansion was as follows: after the first waves of civilian settlers the troops 

followed to supervise the administration and protection of the projected settlement. With time, 

the military bridgeheads turned into agricultural colonies, usually planned to be self-sufficient. 

Successive waves of migrants taking over the area by moving further and further into the con-

fines of the state. This process was shaped only slightly differently in the north, where the im-

pact of civil colonisation was much lower. There, however, China's expansion was carried out 

with the use of the dynastic affinities. As regards the nomadic peoples of north, a strategic re-

quirement was the proximity of permanent agricultural settlements which could result in eco-

nomic exchange and provide the possibility of complementary development. Inevitably, 

the peoples of the northern frontier gravitated toward China. Extended contacts led to a natu-

ral cultural change, which most frequently met with complete sinicization of the local elites. 

In this way peaceful colonization was achieved. Chinese state supremacy was based on the cul-

tural domination of feudal serfdom of new areas without interference in their political organi-

zation. 
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Such an expansion model meant that non-Chinese ethnic groups could actually exist 

in the state and the current situation can be largely considered to be the effect and the contin-

uation of a centuries-old process. Although in modern times, when a definitive consolidation 

of boundaries was achieved, the expansion is made possible owing to internal demographic 

movements, mainly involving the most dynamic migration of the Han people, but also be-

cause of increasingly frequent migration toward the center from the periphery. 

Chinese tradition has proved to be consistent with the Marxist-Leninist concept of state 

and society in terms of assimilation, as the assimilative course is the second dominant feature 

of Chinaąs ethnic policy. To stimulate the assimilation of minorities has always been a part 

of Chinese national interest. Currently, such actions have become the rule in the PRC poli-

cy. The ultimate goal of the past-era communist policy was the consolidation of all nations 

in the universal proletarian internationalism. However, now this principle has changed and 

the goal is the unification of all the Chinese nationalities in one great nation. 

In the past, what was frequently announced as “peaceful coexistence” of the Han and 

the minorities meant isolation rather than actual social intercourse. Acculturation, if per-

formed, was limited, and related to the margin of ethnic communities. A full change occurred 

with the establishment of the PRC through the liquidation of the old social structures, owing 

to widespread education and healthcare. In the first years the communists took measures 

to modernize the structures of the minorities. Many efforts were put to eliminate obstacles 

to mutual contact. The barriers still exist, but are disappearing due to increasing social changes. 

The state puts emphasis on cooperation requiring a uniform space of communication that 

makes the downward assimilation more rapid, as it is stimulated by economic and political 

pressure. At the same time, however, treating the processes of assimilation only in terms of in-

tentional and politically-led operations would be a mistake. Of course, such top-down treat-

ment has been and will be taken, but it does not change the fact that assimilation is a natural 

trend in the Chinese socio-economic conditions. 

One of the important mechanisms for overcoming the isolation of minorities is the sys-

tem of autonomy of national groups that aims to achieve full unity of the state. Introduced 

shortly after the establishment of the PRC, it has been criticized for its imperfection and for-

malism, and during the Cultural Revolution was unsuccessfully liquidated
19

. The postulate 

of autonomy for the minorities was implemented in the early 1980s and was followed by  

a new course of modernization. It was the time when the authorities paid their careful atten-
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tion to the issue of ethnic politics and that new course was reflected in the May 1984 “Law 

on Regional Autonomy of National Minorities” implemented in October 1984
20

. The new law 

introduced a quota system for the political representation of minority groups, as well as access 

to higher education and public administration. The system of regional autonomy assumed 

increased participation of minorities in local government, thus opening for them the opportu-

nity to participate in the political game and dialogue, while taking into account optics other 

than the dominant one. In terms of culture, autonomy creates the conditions for the revival 

of local ethnic traditions, but it also has an economic dimension: thanks to grants, credits and 

tax exemptions the authorities can stimulate private entrepreneurship in minority regions. 

Warren W. Smith notes, however, the dissonance between the idea of a permanent re-

gional autonomy of ethnic groups and Chinese history and political culture
21

. The ideology 

of expansion and assimilation of borderlands recognize is recognized as natural and leads to 

the spread of civilization. Autonomy has been a typical first step, followed by a gradual in-

crease in control, colonization, and complete assimilation. But is there really so much contra-

diction between the two? In the cultural sense the Hans‟ approach has not changed, what chan-

ged, however, have been the reactions to minorities. Political and social integration is still pro-

gressing, but it is subject to cultural differences. Therefore, there is no assimilation in the strict 

sense. The minorities are no longer forced to adopt the great tradition of the Han people, but are 

able to make a use of it. They do not deny it, but still it is a culture alien to them. From the pers-

pective of the Hans‟ manifestations of any willingness to become a separate nation or to refu-

se the benefits offered, are an indirect proof of the backwardness of the minorities. The socia-

list state has aimed at non-ethnic forms of unification of the population and easily agrees to 

the existence of “cats of various shades”, provided that they remain obedient and carry out 

their tasks. 

The fourth dominant of the paradigm described is a phenomenon that Steven Harrell 

called the “Chinese civilization project”
22

. Harrell defines it as an interaction between at least 

two ethnic groups, one of which is the civilizing center which establishes un-equivalent con-

tact with groups to be defined as a periphery. These are obviously the minorities, not neces-

sarily only those living far from the centers of power in the borderland, but also those mixed 

with the dominant population. Inequality between the civilizing center and peripheral natio-

                                                 
20

 D.Y.H. Wu, op. cit., s. 13. 
21

 W.W. Smith. Polityka Chin wobec autonomii Tybetu. [Online]. Protokół dostępu: http://www.hfhrpol.waw.pl/ 

Tybet/pdf/polityka.pdf [14 czerwca 2011]. 
22

 Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers, ed. S. Harrell, University of Washington Press, Seattle 1995, 
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nalities is justified by the idea that the center has reached a higher level of civilizational de-

velopment. Aspirations of the center result from a conviction that there is a need to raise the moral 

values of the peripheral groups to the central level and this is not tantamount to military con-

quest. Rationalization of the civilizational project is the belief of the center that only its do-

minance can allow the periphery to achieve a cultural, religious or moral equality with the cen-

ter. 

Civilizational project involves active participation of both sides. It cannot therefore be 

restricted to the activities of the center, and also requires the reaction and response of the pe-

riphery. The success of the project largely depends on the nature of that relationship. One ex-

treme possibility is the situation in which the dominated group rejects any attempt to absorb 

the central system of values and/or denies its effectiveness. The second extreme scenario is 

a total acceptance of the civilizational project by the peripheral population, but only in the mat-

ter of sub-culture, when the peripheral values still have equal or higher status in other spheres 

of life. Most scenarios, however, are distributed between these two extreme possibilities. Mi-

norities trying to maintain their own identity and the components of culture take some part in 

the project of the civilizing center out of necessity or as a result of rational calculation. It seems 

that this option best describes the current state of ethnic relations in China. 
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