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Stowarzyszenie Vox Humana realizuje projekt „Imigranci w polskiej szkole
c.d.”, który jest finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Oby-
wateli Pañstw Trzecich oraz Bud¿et Pañstwa. Zosta³ on równie¿ dofinansowa-
ny przez m.st. Warszawa.

Projekt sk³ada siê z nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. Wydanie tej w³aœnie ksi¹¿ki — Imigranci w mojej klasie. Naszym celem by³o

przygotowanie pomocy dydaktycznej dla nauczycieli ze szkó³, w których
ucz¹ siê dzieci imigrantów. S¹ w ksi¹¿ce scenariusze lekcji, które maj¹ po-
móc wprowadziæ ucznia z odmiennej kultury do spo³ecznoœci klasowej,
a tak¿e przygotowaæ polskich uczniów na spotkanie z kolegami z innego
krêgu kulturowego. Zamieœciliœmy w niej opisy kultur najczêœciej przyby-
waj¹cych do nas imigrantów — Wietnamu, islamu, Ukrainy, Armenii, Indii
i Chin. To opisy kultur „w pigu³ce”, które maj¹ dostarczyæ nauczycielowi
podstawowej wiedzy o kraju czy kulturze, z której pochodzi nowy uczeñ.
Ksi¹¿ka zostanie rozdana podczas wyk³adów i warsztatów, a tak¿e wys³ana
do szkó³, w których ucz¹ siê dzieci imigrantów.

2. Lekcje nt. szeœciu kultur — Wietnamu, islamu, Ukrainy, Armenii, Indii
i Chin. To dzia³anie jest skierowane do uczniów. W szko³ach podstawo-
wych i ponadpodstawowych, w których ucz¹ siê dzieci imigrantów, prze-
prowadzimy 300 lekcji nt. ww. kultur. Poka¿emy i wyjaœnimy ró¿nice i od-
mienne kody kulturowe. Lekcje maj¹ na celu pog³êbienie wiedzy uczniów
dotycz¹cej kultury kolegów z innych stron œwiata. Dziêki pog³êbieniu wie-
dzy, a zarazem wra¿liwoœci polskich uczniów, ³atwiejsza stanie siê inte-
gracja cudzoziemskich dzieci z naszym spo³eczeñstwem.

3. i warsztaty dla nauczycieli i rodziców polskich uczniów. Do spotkania
z inn¹ kultur¹ chcemy równie¿ przygotowaæ nauczycieli i rodziców. Mamy
do zaproponowania wyk³ady nt. wymienionych wy¿ej kultur, a tak¿e war-
sztaty, na których poka¿emy, jak przeprowadzaæ lekcje wg przygotowa-
nych przez nas scenariuszy i jak przygotowaæ siê do przyjêcia dzieci z in-
nych kultur do szko³y.
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4. Poradnik prawny dla imigrantów. To dzia³anie jest skierowane do obywate-
li pañstw trzecich — legalnych imigrantów. Chcemy pomóc im w poszuki-
waniu pracy, a przez to w integracji. Poradnik zostanie przet³umaczony na
jêzyk rosyjski (który znaj¹ Ormianie i Ukraiñcy oraz wietnamski — jêzyk
najwiêkszej grupy imigrantów). Poradnik zostanie zawieszony na naszej
stronie i bêdzie go mo¿na z niej œci¹gn¹æ. Wyœlemy go te¿ do organizacji
pomagaj¹cych znaleŸæ pracê obcokrajowcom.

5. Zostanie przygotowana podstrona projektu, z której bêdzie mo¿na pobraæ
poradnik w jednym z trzech jêzyków — po polsku, wietnamsku i rosyjsku.
Bêdzie równie¿ mo¿na œci¹gn¹æ w formie PDF-u ksi¹¿kê Imigranci w mojej
klasie.
Projekt trwa od 01.05.2010 do 30.06.2011 r. Po tym terminie pozostanie

podstrona projektu z elektronicznymi wersjami wydanych w trakcie projektu
publikacji.

O projekcie







Armenia — kolebka prastarej kultury, ojczyzna s³awnych artystów —
szczyci siê zachowanymi wspania³ymi zabytkami kultury. W Armenii, le¿¹cej
obecnie na obszarze trzech nowo¿ytnych pañstw (dzisiejszej Armenii, Turcji
i Iranu), ³¹czy³y siê, czêsto w gwa³townych starciach, dwa œwiaty: Europa i Azja.
Trudno dzisiaj nie doceniaæ, jak i nie dostrzegaæ znaczenia wartoœci kultury
oraz sztuki wytworzonej przez Ormian, od wieków zamieszkuj¹cych ten
zak¹tek œwiata. Dysponujemy wszak wystarczaj¹cymi dowodami, by uznaæ ty-
tu³ Armenii do zaszczytnego miana jednej z kolebek naszej cywilizacji.

Rys. 1. Œwiêta góra Ormian Ararat (Masis) i klasztor Chor Wirap

Centrum Armenii zawsze by³ Ararat — biblijna góra, na której wed³ug zapi-
sów w Starym Testamencie mia³a osi¹œæ Arka Noego, a Noe wraz ocalonymi
ludŸmi i zwierzêtami mia³ zejœæ na ormiañsk¹ ziemiê — prawdopodobnie na
ziemie le¿¹ce w dzisiejszym Nachiczewaniu.

Œwiêta góra Ormian Ararat — po ormiañsku Masis (jej wizerunek widnia³
na godle Armenii radzieckiej) znajduje siê obecnie na terenie Turcji, ale od za-
wsze jest symbolem Armenii.

W rozwoju oraz konsolidacji to¿samoœci narodowej Ormian wa¿n¹ rolê
odegra³ jêzyk. Umo¿liwi³ Ormianom, podobnie jak ich s¹siadom — Gruzinom,
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przetrwanie w tragicznych chwilach ich dziejów. Na bazie w³asnego alfabetu
opracowanego przez Mesropa Masztoca prawdopodobnie ju¿ w roku 401 lub
406 n.e., zaczê³a rozwijaæ siê ormiañska literatura.

Otrzymawszy swój alfabet, Ormianie rozpoczêli t³umaczenie na swój jêzyk
i kopiowanie dzie³ greckich, rzymskich, perskich, egipskich, arabskich, a nawet
chiñskich. Najpierw przet³umaczona zosta³a Biblia, a po niej ormiañscy t³uma-
cze przyswoili Ormianom wiele pism Ojców Koœcio³a, a tak¿e najwybitniej-
szych uczonych, na przyk³ad ju¿ w VI w. przet³umaczono na ormiañski wszyst-
kie pisma Arystotelesa, a do X w. — wiêkszoœæ pism filozofów greckich i rzym-
skich oraz liczne inne dzie³a literatury antycznej. Okazuje siê, ¿e dziêki tym
t³umaczeniom ocala³y do dziœ pewne ksiêgi, które nie zachowa³y siê w innych
jêzykach, choæby spora czêœæ dzie³ Arystotelesa. Przepisywaniem ksi¹g zajmo-
wali siê mnisi, pracuj¹cy w usytuowanych przy klasztorach skryptoriach.
Ówczesne ksiêgi rêkopiœmienne by³y bogato ilustrowane miniaturami, a ich
poziom graficzny przewy¿sza³ to, co w tym czasie tworzono w innych regio-
nach chrzeœcijañskiego œwiata. Ormiañska sztuka miniatury osi¹gnê³a œwiato-
we wy¿yny, a do najwybitniejszych artystów-miniaturzystów nale¿¹ m.in. To-
ros Roslin (XIII w.) i Sarkis Picak (XIV w).

Okres od IV do VII w, jest okreœlany jako z³oty okres w kulturze œrednio-
wiecznej Armenii. W tym czasie powsta³o wiele wspania³ych zabytków archi-
tektury, a tak¿e oryginalnych dzie³ literatury ormiañskiej, do których nale¿¹
m.in. Historia Armenii Moj¿esza Choreñskiego (475–480), oraz powsta³y w V w.
wielki epos ormiañski Dawid z Sasunu (Dawid Sasuñski). Oprócz wspania³ych
zespo³ów klasztornych rozsianych po ca³ej Armenii (do najwspanialszych nale-
¿¹ wpisane na listê dziedzictwa œwiatowego UNESCO zespó³ œwi¹tynny Ecz-
miadzyn, ruiny katedry w Zwartnoc, klasztory w Sanahin i Haghpat), cech¹ cha-
rakterystyczn¹ kultury Ormian od wieków pozostaj¹ kamienne krzy¿e —
chaczkary. S¹ to pionowe kamienne p³yty z krzy¿em jako jej centralnym moty-
wem, który otaczaj¹ stylizowane wzory roœlinne i geometryczne oraz inskryp-
cje. Chaczkar jest „kwitn¹cym krzy¿em”, poniewa¿ — wed³ug tradycji ormiañ-
skiej — krzy¿, na którym skona³ Chrystus, oplot³y pêdy rozkwit³ych roœlin.
Chaczkar jest tradycyjn¹ form¹ upamiêtnienia wa¿nych wydarzeñ historycz-
nych, jak równie¿ osób ¿yj¹cych i zmar³ych.

Na terenie Armenii zachowa³o siê ponad kilkadziesi¹t tysiêcy chaczkarów,
ale ¿aden nie jest podobny do innego. Chaczkary ustawiano tak¿e na wschod-
nich terenach Rzeczypospolitej, g³ównie w du¿ych skupiskach Ormian (naj-
wiêkszy zespó³ chaczkarów i krzy¿y wotywnych zachowa³ siê w katedrze or-
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miañskiej we Lwowie), jednak¿e na ogó³ by³y one skromniejsze od tych usta-
wianych w rdzennej Armenii. W ci¹gu ostatnich kilku lat w Polsce ustawiono
kilka nowych chaczkarów (w Krakowie, Elbl¹gu, Wroc³awiu, Rzeszowie, Gdañ-
sku).

Wspó³czesna Armenia to najmniejsze z trzech pañstw Zakaukazia (obszar
29 800 km2, czyli zaledwie 1/10 terenu dawnego pañstwa), jako jedyna nie ma
dostêpu do morza. Na tym obszarze mieszka ok. 3,8 mln ludnoœci. Kraj le¿y
w pó³nocno-wschodniej czêœci Wy¿yny Armeñskiej, która od pó³nocnego
wschodu i wschodu jest otoczona górskimi grzbietami Ma³ego Kaukazu. Arme-
nia jest krajem górzystym i prawie 90% powierzchni kraju le¿y powy¿ej 1000 m
n.p.m. Najwy¿sz¹ gór¹ jest wulkaniczny szczyt Aragac (4090 m n.p.m.). Najni¿-
szym zaœ punktem kraju jest rzeka Debed (400 m n.p.m.). Na wysokoœci 1900 m
n.p.m. znajduje siê najwiêksze na Kaukazie jezioro Sewan (1240 km2) o g³êbo-
koœci dochodz¹cej do 93 m.

Rys. 2. Armenia — podzia³ administracyjny (www.armenica.org)

W po³udniowo-zachodniej czêœci kraju na wysokoœci 850–1000 m le¿y bar-
dzo ¿yzna i o ³agodnym klimacie œródgórska Kotlina/Dolina Araracka, bêd¹ca
swoistym spichlerzem kraju. Wyp³ywaj¹cy z Turcji Araks (994 km) jest najd³u¿-
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sz¹ rzek¹ Armenii. W swym œrodkowym biegu wyznacza granicê z Turcj¹ i Ira-
nem, a nastêpnie kieruje siê do Azerbejd¿anu i wpada do Kury. Nad Araksem
le¿y te¿ Erywañ — stolica kraju. Inne rzeki Armenii to: Achurian, Razdan, Arpa,
Worotan. Na terenie Armenii znajduj¹ siê liczne, nadal eksploatowane bogac-
twa naturalne, s¹ to: z³o¿a rudy miedzi, cynku, molibdenu, o³owiu oraz wyso-
kiej jakoœci (o du¿ej zawartoœci ¿elaza) ruda ¿elaza. W niektórych regionach
kraju wydobywane jest z³oto, sjenit, apatyt, platyna.

Armenia, granicz¹ca na pó³nocy z Gruzj¹ (164 km), na wschodzie i po³u-
dniowym zachodzie z Azerbejd¿anem (566 km oraz Nachiczewañ 221 km, na
zachodzie z Turcj¹ (268 km), na po³udniu z Iranem (35 km), administracyjnie
podzielona jest na 11 historycznych regionów (marzów) — Argacotn, Ararat,
Armawir, Gegharkunik, Kotajk, Lori, Szirak, Sjunik, Tawusz, Wajoc Dzor i Ery-
wañ — stolica. W Erywaniu mieszka po³owa (1,5 mln) wszystkich mieszkañców
wspó³czesnej Armenii. Jest to jedno z najstarszych miast œwiata. W 782 r. p.n.e.
w³adca Urartu Argiszti I wzniós³ twierdzê Erebuni, od której dzisiejsza stolica
Armenii przybra³a nazwê. We wrzeœniu 2010 r. obchodzona by³a 2792 rocznica
powstania Erywania.

Ormianie s¹ narodem emigrantów, na co mia³o wp³yw wiele elementów,
w tym ucieczka przed przeœladowaniami i fizycznym wyniszczeniem. Ormiañ-
ska diaspora jest bardzo liczna. Ormianie mieszkaj¹ w ró¿nych krajach na
wszystkich kontynentach — g³ównie w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Francji,
Iranie, Libanie, Gruzji, Bu³garii. Rumunii., Grecji, Argentynie, na Ukrainie,
w Turcji oraz w Polsce.

Œwiêto Narodowe Armenii jest obchodzone 21 wrzeœnia i upamiêtnia refe-
rendum 1991 r. w sprawie niepodleg³oœci.

Maciej Bohosiewicz, Armenia



Przyjmuje siê, ¿e pierwsz¹ wzmiank¹ na temat plemion zamieszkuj¹cych
tereny dzisiejszej Armenii jest asyryjska inskrypcja opisuj¹ca walki Salmanasa-
ra I (1280–1261 p.n.e.), w³adcy Asyrii, przeciwko ludom Uruatri, które swoje
siedliska ulokowa³y wokó³ jeziora Wan. Sytuacja zagro¿enia doprowadzi³a do
konsolidacji plemion (884–880 p.n.e.), co sprzyja³o powstaniu silnego króle-
stwa Urartu, które odegra³o znaczn¹ rolê w tym regionie.

Wed³ug ormiañskich legend, utrwalonych przez narodowego kronikarza
Ormian — Moj¿esza z Chorenu, potwierdzonych przez wczeœniejsze asyryj-
skie inskrypcje, za³o¿ycielem i pierwszym królem Urartu by³ Aram — potomek
legendarnego Hajka, praojca narodu. Od Hajka (wnuka biblijnego Jafeta) po-
chodzi nazwa ormiañska kraju — Hajastan, a sami Ormianie to Hajowie.

Po najwiêkszym okresie rozkwitu pañstwa Urartu (IX–VI w. p.n.e.) na czêœci
jego terytorium osiedli³y siê indoeuropejskie plemiona Hajów, które po zmie-
szaniu siê z plemionami lokalnymi zaczê³y dominowaæ w tym regionie

Sytuacja geopolityczna Armenii zawsze by³a niekorzystna, otacza³y j¹ sil-
niejsze i wiêksze pañstwa, które d¹¿y³y do jej podboju, a to za spraw¹ jej stra-
tegicznego po³o¿enia miêdzy regionem Morza Œródziemnego a Azj¹ Œrodko-
w¹. Jej historia to pasmo nieustannych walk Ormian z Persami, Rzymianami,
Grekami, Turkami, Kurdami, Rosjanami. Po ukszta³towaniu siê narodu Armenia
zosta³a opanowana przez Persów. Z kolei po podboju Persji przez Aleksandra
Macedoñskiego (331 r. p.n.e.) Armenia, chocia¿ nigdy nie zosta³a zdobyta
przez jego wojska, wesz³a w orbitê oddzia³ywania jego potêgi. I chocia¿ nomi-
nalnie by³a uzale¿niona od Aleksandra Wielkiego, przez ca³y czas zachowa³a
niezale¿noœæ. Nastêpnie (do II w. p.n.e.) pozostawa³a pod zwierzchnoœci¹ Se-
leucydów i zosta³a podzielona na Armeniê Wielk¹ i Armeniê Ma³¹, która w I w.
p.n.e. sta³a siê czêœci¹ rzymskiej prowincji Kapadocji.

Pod rz¹dami króla Artaszeza I (189–159 p.n.e.) uda³o siê Armenii (w 189 r.
p.n.e.) odrzuciæ polityczne zwierzchnictwo Persji. Nowa dynastia Artaszesy-
dów przez wiele wieków rz¹dzi³a pomyœlnie niepodleg³ym krajem, który
w okresie hellenistycznym sta³ siê wrêcz lokaln¹ potêg¹. Najwiêkszy rozkwit
Armenii to okres panowanie Tigranesa Wielkiego (95–55 r. p.n.e.) — jej teryto-
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rium rozci¹ga³o siê od Kaukazu, poprzez obszary wspó³czesnej centralnej Tur-
cji, a¿ po pó³nocno-zachodni Iran, Syriê i Liban.

By³ to jeden z nielicznych, choæ krótkich okresów historii Armenii Wielkiej,
kiedy pozostawa³a ona w pe³ni niezale¿nym i silnym pañstwem, potrafi¹cym
skutecznie narzucaæ sw¹ zwierzchnoœæ s¹siadom. Ormiañski w³adca czu³ siê na
tyle silny, ¿e przybrawszy tytu³ króla królów, zdecydowa³ siê przeciwstawiæ
potêdze Rzymu — odmówi³ wydania swojego teœcia Tirydatesa. Doprowadzi³o
to do upadku jego potêgi. Lukullus pokona³ Tigranesa w bitwie pod Tigrano-
cert¹ (69 p.n.e.), stolic¹ jego monarchii, i zmusi³ go do rezygnacji z czêœci zdo-
byczy. Rzymska wyprawa na Artaksatê (68 p.n.e.) z zamiarem podbicia ca³ej
Armenii nie powiod³a siê tylko dlatego, ¿e mieszkañcy kraju zbrojnie wyst¹pili
przeciwko najeŸdŸcom.

Kres staroarmeñskiego pañstwa nast¹pi³ u schy³ku IV w. W 387 r. Armenia
zosta³a podzielona pomiêdzy najbli¿szych s¹siadów: Iran i Rzym.

Rys. 3. Imperium Tigrana Wielkiego (95–66 p.n.e.) (www.armenica.org)

16

Maciej Bohosiewicz, Armenia



Armenia zosta³a podbita przez Arabów w VII w. Pomimo utraty pañstwo-
woœci ¿ywo rozwija³a siê ormiañska kultura, zosta³y po³o¿one podwaliny pod
rozwój narodowej, staroarmeñskiej literatury. Doœæ szybko (ok. 885 r.) na tere-
nie wiêkszoœci kraju uda³o siê uniezale¿niæ od Arabów, co doprowadzi³o do
powstania kolejnego królestwa Armenii, rz¹dzonego przez rodzim¹ dynastiê
Bagratydów. Jednak¿e ju¿ w X w. na arenê wkroczy³o Bizancjum, którego w³ad-
cy dokonywali stopniowego podboju Armenii. Bizancjum pokona³o (w 1054 r.)
Armeniê, a ju¿ pod koniec XI w. zosta³a ona opanowana przez Turków Seld¿uc-
kich. Wtedy te¿ nast¹pi³ proces masowej emigracji Ormian, którzy, w obawie
przed represjami i zniewoleniem przez muzu³manów, szukali schronienia
w ró¿nych krajach — ormiañscy wychodŸcy dotarli nawet na po³udniowe zie-
mie Rzeczypospolitej. Du¿a liczba uchodŸców z Armenii osiad³a na terenie
Cylicji, gdzie z czasem utworzyli kolejne pañstwo armeñskie — Armeniê Ma³¹,
zwane Armeni¹ Cylicyjsk¹, Istnia³o ono w latach 1080–1375, a jego w³adcy
czynnie wspierali m.in. krzy¿owców.

Rys. 4. Cylicja Armeñska (1199–1375), (www.armenica.org)

Armenia w³aœciwa zosta³a podbita w latach 1235–1243 przez wojska Mon-
go³ów, a nastêpnie spustoszona przez oddzia³y Timura (Tamerlana, 1336–
–1405). W kolejnych stuleciach kraj sta³ siê obszarem rywalizacji miêdzy Turcj¹
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a Persj¹. Ostatecznie (w l. 1555 i 1639) wschodnia czêœæ Armenii przypad³a Per-
sji, której w³adcy przeprowadzili wiele akcji przesiedleñczych ludnoœci or-
miañskiej w g³¹b swego imperium.

Tereny Armenii zachodniej pozostaj¹ce pod rz¹dami Turcji podupad³y gos-
podarczo i kulturalnie. W XVIII w. Ormianie mieszkaj¹cy w tych rejonach
zaczêli wystêpowaæ z d¹¿eniami narodowowyzwoleñczymi. Na pocz¹tku XIX
wieku wzmog³a siê rywalizacja Rosji, Persji i Turcji o posiadanie krajów zakau-
kaskich. Pañstwa zachodnioeuropejskie by³y równie¿ zainteresowane tym re-
jonem. Przy³¹czenie Gruzji do Rosji (w 1804 r.) odby³o siê w zasadzie bez wal-
ki, ale zaostrzy³o stosunki rosyjsko-perskie, wskutek czego wkrótce wybuch³a
wojna. W jej wyniku Rosjanom uda³o siê wyprzeæ (jesieni¹ 1826 r.) wojska per-
skie z rejonów Zakaukazia, ale dopiero rok póŸniej (1 X 1827 r.) zdobyli Ery-
wañ. Po wojnie rosyjsko-perskiej wschodnia czêœæ Armenii zosta³a przy³¹czona
ostatecznie do Rosji, która (po wojnie z Turcj¹ w r. 1878) zajê³a ostatecznie
czêœæ pó³nocn¹.

W Turcji ca³y czas ros³y silne napiêcia narodowoœciowe, a przeœladowania
dotknê³y przede wszystkim ludnoœæ ormiañsk¹ W latach 1895–1896 Turcy
oraz Kurdowie dokonali masowych rzezi Ormian, co spowodowa³o ucieczkê
tych ostatnich na ormiañskie ziemie opanowane przez Rosjê.

W³adze Turcji zdecydowa³y siê na ostateczne rozwi¹zanie trudnej i niewy-
godnej dla nich tzw. kwestii ormiañskiej wiosn¹ 1915 r. Doprowadzi³o to do
pierwszego w XX w. w pe³ni zorganizowanego ludobójstwa, którego celem
by³o zlikwidowanie ca³ego narodu. Bezpoœrednim powodem mordów by³y
informacje, ¿e w dzia³aniach wojennych Ormianie sprzyjaj¹ i pomagaj¹ woj-
skom rosyjskim. Ludnoœæ, która nie zosta³a zabita od razu, by³a pêdzona w d³u-
gich i morderczych marszach na pustyniê Del-el-Dzor, przekszta³conej w natu-
ralny obóz zag³ady. Efektem okrutnych akcji pacyfikacyjnych by³o wymordo-
wanie w ci¹gu zaledwie kilkunastu tygodni ok. 1,5 mln Ormian. Wypadki roku
1915, do dzisiaj nieuznane przez w³adze Turcji za zaplanowane ludobójstwo,
sta³y siê jedn¹ z przyczyn póŸniejszych, antytureckich akcji terrorystycznych,
organizowanych przez ormiañskich ekstremistów.

Turcja i Armenia nie utrzymuj¹ stosunków dyplomatycznych. Granica or-
miañsko-turecka jest zamkniêta i pilnowana dodatkowo przez stacjonuj¹ce na
terenie Armenii wojska rosyjskie. W ci¹gu ostatnich lat coraz wiêcej pañstw
decyzjami swoich parlamentów uzna³o zbrodniê na Ormianach za zbrodniê
ludobójstwa i potêpi³o j¹. W kwietniu 2005 r. polski Sejm w specjalnej rezolu-
cji uzna³ ludobójstwo dokonane na Ormianach w Turcji w 1915 r.
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Dzia³ania rewolucji 1917 r. nie ominê³y te¿ i Armenii. Ormianie bronili swej
niepodleg³oœci, uda³o im siê nawet w 1918 r. proklamowaæ Republikê Armenii.
Jednak nie przetrwa³a d³ugo — we wrzeœniu 1920 r. ormiañscy bolszewicy
obalili rz¹d i proklamowali w³asny. Zaciête walki toczy³y siê do lipca 1921 r., na
pomoc zostali wezwani bolszewicy rosyjscy. To zadecydowa³o o losach pañ-
stwa — w grudniu 1921 r. zosta³a utworzona Federacja Zakaukaska, która po
wcieleniu do komunistycznego pañstwa by³a jednym z podmiotów tworz¹cych
ZSRR. Zakaukaska FSRR istnia³a do 1936 r. Wczeœniej w jej ramach zosta³y wy-
znaczone granice pomiêdzy Gruzj¹, Armeni¹ i Azerbejd¿anem, do którego
decyzj¹ Moskwy w³¹czono stare ormiañskie prowincje — Górski Karabach
i Nachiczewañ.

Od 1936 do 1991 r. Armeñska SRR by³a jedn¹ z piêtnastu republik zwi¹zko-
wych w sk³adzie ZSRR. W okresie panowania Stalina w Armenii, podobnie jak
i w innych republikach, mia³y miejsce liczne akty pañstwowego terroru. Tylko
w 1936 r. wywieziono do Azji Centralnej ponad 25 tys. Ormian sprzeciwia-
j¹cych siê radzieckiej kolektywizacji gospodarstw wiejskich.

Za czasów politycznego przywództwa Michai³a Gorbaczowa zaczê³o siê
o¿ywienie œwiadomoœci narodowej wœród wielu mieszkañców republik zwi¹z-
kowych. Skrajnym i tragicznym przyk³adem tego przebudzenia by³y pogromy
Ormian w azerbejd¿añskim Sumgaicie, które mia³y miejsce 20 lat temu.

Dla rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego i ponownej konsolidacji narodowej
Ormian nie bez znaczenia by³y krwawe zamieszki narodowoœciowe w Azerbej-
d¿anie, które przynios³y pogromy dokonywane na mieszkaj¹cych tam od lat
Ormianach. Najbardziej tragiczne okaza³y siê mordy Ormian w Sumgaicie (27–
–29.02.1988), miejscu oddalonym o pó³ godziny jazdy od Baku. Jesieni¹ 1988
roku mia³y miejsce rozruchy na tle etnicznym w samej Armenii. W ich wyniku
zginê³y 32 osoby narodowoœci azerskiej. Kolejn¹ tragediê zgotowa³a natura —
7 grudnia 1988 r. podczas trzêsienia ziemi w Leninakanie (obecnie Giumri) i Ki-
rowokanie (Wanadzor) — drugim i trzecim co do wielkoœci miastach Armenii
— zginê³o 25 tys. osób.

Armenia, bêd¹ca jeszcze republik¹ zwi¹zkow¹, zbojkotowa³a ogólno-
zwi¹zkowe referendum 17 marca 1991 r. w sprawie przynale¿noœci do ZSRR.
W republikañskim referendum o niepodleg³oœci 21 wrzeœnia 1991 r. wziê³o
udzia³ 95% uprawnionych do g³osowania i a¿ 99% spoœród nich opowiedzia³o
siê za od³¹czeniem Armenii od Zwi¹zku Radzieckiego. Dwa dni póŸniej zosta³a
przyjêta „Deklaracja o pañstwowej niezale¿noœci Armenii”. W wyborach prezy-
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denckich 16 paŸdziernika 1991 r. Lewon Ter-Petrosjan uzyska³ 83% g³osów
i zosta³ pierwszym prezydentem Armenii.

Z kolei sytuacja panuj¹ca w Arcachu (Górskim Karabachu) sta³a siê zarze-
wiem wojny ormiañsko-azerbejd¿añskiej. Mieszkañcy tego regionu postano-
wili broniæ siê przed atakami wrogo nastawionych Azerbejd¿an oraz og³osiæ
secesjê. Na wspólnej sesji 2 wrzeœnia 1991 r. Rad Górskiego Karabachu i Regio-
nu Szaumiañskiego og³oszono powstanie Republiki Górskiego Karabachu
w granicach by³ego Górsko-Karabaskiego Okrêgu Autonomicznego i Rejonu
Szaumiañskiego. Zosta³a przyjêta „Deklaracja o Niepodleg³oœci Republiki Gór-
skiego Karabachu”. W referendum z udzia³em grupy miêdzynarodowych
obserwatorów (10 grudnia 1991 r.) zdecydowana wiêkszoœæ ludnoœci (99,89%)
opowiedzia³a siê za pe³n¹ niepodleg³oœci¹ i od³¹czeniem Górskiego Karabachu
od Azerbejd¿anu. Trwa³y zaciête walki w warunkach ca³kowitej miêdzyna-
rodowej blokady kraju. Wojna trwa³a od jesieni 1991 r. do maja 1994 r.

Walki na froncie ormiañsko-azerbejd¿añskim poch³onê³y wiele ofiar po
obu stronach. Wiele setek tysiêcy Ormian w obawie przed przeœladowaniami
i utrat¹ ¿ycia, uciek³o z Azerbejd¿anu — przede wszystkim do Armenii.

Maciej Bohosiewicz, Armenia



Armenia jest pañstwem chrzeœcijañskim, z czego w swej wiêkszoœci Ormia-
nie s¹ dumni. Gorzej jednak jest z ich religijnoœci¹ i praktykami, bo, jak sami to
ujmuj¹, dziesiêciolecia sowietyzacji zrobi³y swoje. Wszelako powszechna jest
w Armenii œwiadomoœæ, ¿e przez wiele stuleci Ormianie, otoczeni przez wy-
znawców innych religii, w³aœnie dziêki wierze i jêzykowi byli w stanie oprzeæ
siê próbom wynarodowienia.

Chrzeœcijañstwo ze swoimi ideami ju¿ w I w. dotar³o do Armenii z Syrii
i Kapadocji. Jak g³osi ormiañska tradycja — na ziemie te przybyæ mieli Aposto-
³owie Tadeusz Juda i Bart³omiej. W przyjêciu chrzeœcijañstwa w Armenii
ogromn¹, choæ ró¿n¹ rolê odegra³o dwóch ludzi — ormiañski monarcha Tiry-
dates III (287–330) i Grzegorz Oœwieciciel (ur. ok. 257 r.). Zaczê³o siê od po-
wa¿nego konfliktu miêdzy nimi, w wyniku którego Grzegorz, jako chrzeœcija-
nin, by³ przeœladowany, a nastêpnie wtr¹cony na kilkanaœcie lat przez króla do
lochu. Podania g³osz¹, ¿e loch, w którym mia³ byæ wiêziony œw. Grzegorz
Oœwieciciel znajdowa³ siê na terenie klasztoru Chor Wirap niedaleko granicy
z Turcj¹, sk¹d doskonale widoczna jest góra Ararat.

W tym czasie Tirydates — wkrótce po tym, gdy zamordowa³ œwiêt¹, dzie-
wicê Rypsymê, która nie chcia³a mu ulec — dosta³ ob³êdu. Siostra króla naka-
za³a wówczas wypuœciæ œw. Grzegorza, a ten przywróci³ królowi zmys³y. Po
swym cudownym ozdrowieniu Tirydates wraz z ca³ym dworem przyj¹³ chrzest
i w r. 301 uczyni³ chrzeœcijañstwo religi¹ pañstwow¹.

Chrzeœcijanie ormiañscy — cz³onkowie Ormiañskiego Koœcio³a Apostol-
skiego — nale¿¹ do tradycji wschodniej. Nie s¹ jednak — jak siê powszechnie
s¹dzi — prawos³awnymi, jak Grecy, Rosjanie, Gruzini, Bu³garzy czy Rumuni.
Koœció³ ormiañski reprezentuje tzw. nurt monofizycki. Jest to jednak daleko
id¹ce uproszczenie. Monofizytyzm g³osi bowiem naukê o jednej — boskiej
naturze Chrystusa. Zasady wypracowane na Soborze Chalcedoñskim (451 r.)
g³osz¹, i¿ od pocz¹tku w Chrystusie by³y i s¹ obecne dwie natury boska i ludz-
ka. W 1999 r. przedstawiciele Koœcio³ów prawos³awnych i niechalcedoñskich
(w tym tak¿e ormiañskiego) po wieloletnich rozmowach i konsultacjach
uzgodnili, ¿e w sprawach chrystologicznych nie ma miêdzy nimi ró¿nicy.
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Ormiañski Koœció³ Apostolski pomimo przeœladowañ w czasach radziec-
kich wyszed³ z tej próby zwyciêsko.

Jest dziœ podzielony na 2 katolikaty i 2 patriarchaty. Najwa¿niejszym z nich
jest katolikat z siedzib¹ w Eczmiadzynie. Obejmuje on 5 diecezji w Armenii, po
jednej w Gruzji, Azerbejd¿anie, Rosji i Iraku oraz 17 diecezji w diasporze, czyli
rozrzuconych na ca³ym œwiecie, od Australii przez Europê, USA, po Amerykê
Po³udniow¹. Na jego czele stoi Karekin (Garegin) II Nersisjan, nosz¹cy tytu³ pa-
triarchy wszystkich Ormian. Rangê ormiañskich patriarchatów maj¹ Jerozolima
(do tego patriarchatu nale¿y te¿ Amman) oraz Konstantynopol. Podleg³e s¹ one
katolikosowi w Eczmiadzynie.

Ormiañski katolikat Cylicji (z siedzib¹ w Antelias ko³o Bejrutu) obejmuje 7
diecezji na Bliskim Wschodzie — w Libanie, Syrii, Iranie, Grecji i na Cyprze. Na
jego czele stoi patriarcha Aram I Kesziszjan.

Najwa¿niejsz¹ rolê w Koœciele Ormiañskim pe³ni katolikos. Tylko on ma
prawo konsekrowania nowych biskupów oraz œwiêcenia tzw. myronu (krzy¿-
ma). Wzglêdy historyczne sprawi³y, ¿e obecnie jest dwóch katolikosów. Na
razie nie powiod³y siê próby zmiany tej osobliwej sytuacji. Osobliwej, gdy¿
choæ jest dwóch katolikosów, Koœció³ zachowuje pe³n¹ jednoœæ.

Wszyscy Ormianie, choæ wychowani w czasach radzieckich na ateistów,
uwa¿aj¹ siê za cz³onków Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego. Wed³ug da-
nych statystycznych a¿ 94% populacji Armenii nale¿y do tego koœcio³a.

W Armenii mieszkaj¹ tak¿e wyznawcy innych religii — przede wszystkim
chrzeœcijanie, z czego 4% to katolicy obrz¹dku ormiañskiego z siedzib¹ patriar-
chatu w Bzommar, w Libani, a tak¿e Jezydzi (1,3%). Ci ostatni w swoim wyzna-
niu synkretycznie ³¹cz¹ elementy mazdaizmu, judaizmu, chrzeœcijañstwa oraz
islamu. Wprawdzie Jezydzi na co dzieñ pos³uguj¹ siê jêzykiem kurdyjskim
(przez co czêsto mylnie okreœlani bywaj¹ jako Kurdowie), ale w liturgii u¿ywaj¹
jêzyka arabskiego — w tym jêzyku zosta³y zapisane ich dwie œwiête ksiêgi.

Kalendarz Koœcio³a ormiañskiego oparty jest, podobnie jak w innych Koœ-
cio³ach wschodnich, na kalendarzu juliañskim, tote¿ wiêkszoœæ œwi¹t obcho-
dzonych jest przez Ormian dwa tygodnie póŸniej ni¿ w koœciele rzymskokato-
lickim.

Rachuba lat w koœciele ormiañskim zaczyna siê od 7 grudnia 552 r., czyli od
II synodu w Dvin i nosi nazwê Wielkiej Ery Armenii.

Najwa¿niejsze œwiêta ormiañskie to:
• Amanor kam Nor Tari (Nowy Rok) — 31 grudnia spo¿ywana jest w Armenii

tradycyjna, noworoczna kolacja. Przy stole zbiera siê ca³a rodzina, wraz

22

Maciej Bohosiewicz, Armenia



z przywitaniem Nowego Roku zaœ g³owa rodziny wznosi toast, ¿ycz¹c ca³ej
rodzinie pomyœlnoœci w nadchodz¹cym roku. Po z³o¿eniu ¿yczeñ nastêpuje
rozdanie prezentów zostawionych pod choink¹. W tym dniu goœcie s¹
szczególnie mile widziani.

• Surb Cnund (Dzrorhneq) 6 stycznia (Bo¿e Narodzenie) — obchodzi siê je 6
stycznia jako Narodziny i Chrzciny Jezusa. Miêdzy 1 a 6 stycznia w domach
zostawia siê p³omyk na znak jednoœci miêdzy Nowym Rokiem a Bo¿ym
Narodzeniem. W Koœciele Apostolskim ju¿ 5 stycznia podczas mszy œwiêtej
podaje siê promyk œwiat³a. Natomiast 6 stycznia po mszy œwiêtej w wodach
Jordanu obchodzi siê symboliczne Chrzciny Syna Bo¿ego, pod nazw¹ dzror-
hneq (œwiêcenie wody). Podczas tej ceremonii ksi¹dz umieszcza w wodzie
krzy¿ i dodaje krople myronu (mikstura przygotowana z oleju wielokwiato-
wego). Nastêpnie œwiêcon¹ wodê rozdaje wœród wszystkich wiernych.

• Trndez — 13 lutego wieczorem ludzie pal¹ ogniska i skacz¹ nad ogniem,
w taki sposób jakby wyrzucali problemy, choroby itp. do ognia, w ten spo-
sób oczyszczaj¹c siê zarówno duchowo, jak i fizycznie. Tradycja ta pocho-
dzi jeszcze z czasów przedchrzeœcijañskich. Po chrzcie Armenii w 301 r.
przekszta³ci³a siê w uroczystoœæ Witania Pana.

• Wardananc Ton (Œwiêto Wardananc) — Œwiêto Wardananc obchodzi siê
pierwszego tygodnia Barekiendana (pocz¹tek Wielkiego Postu) pierwsze-
go tygodnia w czwartek (tzw. t³usty czwartek). Wardananc Ton jest nie tylko
obchodzony jako œwiêto koœcielne, lecz jest równie¿ œwiêtem pañstwo-
wym. W tym dniu organizowane s¹ uroczystoœci patriotyczne w rocznicê
bitwy  pod Awarajrem.

• Cechaspanutjan Zoheri Hishataki (Dzieñ Pamiêci Ofiar Ludobójstwa) — 24
kwietnia tysi¹ce Ormian na ca³ym œwiecie oddaj¹ ho³d ofiarom ludobójstwa
Ormian z 1915 r.

• Surb Zatik (Harutjun) (Zmartwychwstanie) — tradycj¹ towarzysz¹c¹ temu
œwiêtu jest malowanie jajek. Jajko maluje siê czerwonym barwnikiem. We-
d³ug Œwiêtego Grzegorza z Tatev jajko jest symbolem œwiata. Skorupa ze-
wnêtrzna jest metafor¹ nieba, bia³ko — wody, ¿ó³tko — ziemi. Czerwony
barwnik zaœ przypomina, ¿e ca³y œwiat zosta³ ocalony krwi¹ Chrystusa.

• Hajastani jerkrashar¿i zoheri hiszataki or — 7 grudnia — dzieñ pamiêci ofiar
trzêsienia ziemi.
Armenia jest krajem w zdecydowanej wiêkszoœci zamieszkanej przez Or-

mian; stanowi¹ oni 97,9% wszystkich mieszkañców kraju, chocia¿ mieszkaj¹
w niej jeszcze Rosjanie, ich liczba jest znikoma (0,5%) oraz Jezydzi (1,3%). Obec-
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nie mieszka w niej ok. 1 tys. Kurdów — muzu³manów oraz ok. 40 tys. Kurdów
— jezydów. Jezydzi uznaj¹ siebie za pierwszych monoteistów, a równoczeœnie
sami nazywaj¹ swój naród czcicielami s³oñca. Na terenie Armenii pojawili siê
wraz z fal¹ uchodŸców 1915 r., wypêdzeni z ojczystego Iraku, gdzie znajduje
siê ich œwi¹tynia.

Na terenie Armenii mieszkaj¹ równie¿ Asyryjczycy, Grecy, Kurdowie, Gruzi-
ni i Bia³orusini oraz nieliczna grupa Azerbejd¿an, gdy¿ wiêkszoœæ przedstawi-
cieli tego narodu w wyniku wojny azerbejd¿añsko-ormiañskiej zdecydowa³a
siê na emigracjê. Istnieje tak¿e nieliczna grupa osób przyznaj¹ca siê do pol-
skiego pochodzenia.

Do s³ynnych Ormian i osób pochodzenia ormiañskiego nale¿¹:
• kompozytor Aram Chaczaturian,
• bard Bu³at Okud¿awa,
• pisarz amerykañski William Saroyan,
• piosenkarz francuski Charles Aznavour,
• malarz Iwan Ajwazowski,
• aktorka i piosenkarka amerykañska Cher,
• muzycy zespo³u rockowego System of a Down — Daron Malakian, Serj

Tankian, Shavo Odadjian i John Dolmayan,
• szachista Garri Kasparow,
• tenisista Andre Agassi (w³. Andre Kirk Agassian),
• kanadyjski re¿yser Atom Egoyan,
• malarz Arshile Gorky,
• radziecki artysta Siergiej Parad¿anow,
• argentyñski tenisista David Nalbandian,
• amerykañski multimiliarder Kirk Kerkorian,
• przedsiêbiorca i filantrop Calouste Gulbenkian,
• kanadyjski piosenkarz i aktor Garou,
• konstruktor radzieckich samolotów MIG — Artiom Mikojan.

Wœród polskich Ormian i osób pochodzenia ormiañskiego warto wymieniæ
takie postaci jak:
• Ignacy £ukasiewicz — wynalazca lampy naftowej i przemys³u naftowego,
• poeta Zbigniew Herbert,
• re¿yser filmowy Jerzy Kawalerowicz,
• malarz Teodor Axentowicz,
• ks. Grzegorz Piramowicz,
• kompozytor Krzysztof Penderecki,
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• krytyk kulinarny Robert Mak³owicz,
• pose³ Wojciech Mojzesowicz,
• muzyk Robert Amirian,
• aktorka Sonia Bohosiewicz,
• poeta, przedstawiciel polskiego romantyzmu Juliusz S³owacki.

Maciej Bohosiewicz — potomek ormiañskiej ksi¹¿êcej rodziny Mamikonianów. Praw-
nik, dzia³acz spo³eczny, animator kultury ormiañskiej. Prezes Ko³a Zainteresowañ
Kultur¹ Ormian w Warszawie. W latach 2005–2009 Przedstawiciel Mniejszoœci Or-
miañskiej w Komisji Wspólnej Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, a tak¿e
Wspó³przewodnicz¹cy tej Komisji — reprezentuj¹cy wszystkie mniejszoœci narodowe
i etniczne przed stron¹ rz¹dowa. Za³o¿yciel i Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Ormiañ-
skiej KZKO.

Religia i sk³ad etniczny









S³owo „Chiny” oznacza cywilizacjê rozwijaj¹c¹ siê od czasów staro¿ytnych
na znacznym obszarze Azji Wschodniej i Œrodkowej, a tak¿e kraj oraz wielona-
rodowoœciowe pañstwo zamieszkane przez 56 grup etnicznych. Wspó³czeœnie
nazwy dwóch pañstw zawieraj¹ s³owo „Chiny”. S¹ to:
• Powsta³a w 1949 roku Chiñska Republika Ludowa (ChRL) ze stolic¹ w Peki-

nie (obecna liczba mieszkañców miasta to ok. 12 mln), zwana tak¿e China-
mi kontynentalnymi lub Chinami ludowymi. Jej miêdzynarodowa nazwa
angielska to People’s Republic of China (PRC), a oficjalna nazwa chiñska
(w transkrypcji pinyin) to Zhonghuá Rénmín Gònghéguó. Obecna liczba miesz-
kañców ChRL jest szacowana na ok.1,3 mld osób, a powierzchnia l¹dowa
zajmuje 9 mln 600 tys. km2, co stanowi czwarte miejsce na œwiecie. ChRL
jest podzielona na 22 prowincje, 5 regionów autonomicznych, 4 miasta wy-
dzielone oraz 2 specjalne regiony administracyjne (Hong Kong od 1997 r.
i Makau od 1999 r.). ChRL to pañstwo konstytucyjnie socjalistyczne, a fak-
tyczn¹ w³adzê pe³ni Komunistyczna Partia Chin (KPCh). Konstytucja z 1982
r. stanowi, ¿e najwy¿szym organem w³adzy ustawodawczej i ustrojodaw-
czej jest Ogólnochiñskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych o 5-let-
niej kadencji. Bierne i czynne prawo wyborcze przys³uguje obywatelom po
ukoñczeniu osiemnastego roku ¿ycia.

• Powsta³a w 1912 roku Republika Chiñska na Tajwanie ze stolic¹ w Tajpej
obecna liczba mieszkañców miasta to ok. 2,6 mln), zwyczajowo nazywana
Tajwanem, to pañstwo obecnie nieuznawane przez wiêkszoœæ spo³ecznoœ-
ci miêdzynarodowej. Jej miêdzynarodowa nazwa angielska to Republic of
China (ROC), a oficjalna nazwa chiñska (w transkrypcji pinyin) to Zhonghuá
Mínguó. Obecna liczba mieszkañców Tajwanu wynosi ok. 23 mln, a jego
ca³kowita powierzchnia zajmuje obszar 35 980 km2. Tajwan jest uznawany
przez ChRL za jej 23. prowincjê, której zale¿noœæ wyra¿a siê m.in. poprzez
to, ¿e nie mo¿e otwieraæ ambasad oraz wystêpowaæ pod nazw¹ Republiki
Chiñskiej w ró¿nych agendach miêdzynarodowych.
Liczba Chiñczyków zamieszka³ych na sta³e poza granicami Chin jest obec-

nie szacowana na oko³o 55 mln osób (mieszkaj¹ oni zw³aszcza w takich krajach
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jak Indonezja, Tajlandia, Malezja, USA, Rosja, Australia). Liczba Chiñczyków
w Europie jest oceniana na ok. 1,7 mln osób.

Chiny to kraj o cywilizacji maj¹cej piêæ tysiêcy lat. Historyczna era Chin imperial-
nych rozpoczyna siê w 221 p.n.e., kiedy to w³adca Qin Shi Huang og³osi³ siê pierw-
szym cesarzem, daj¹c pocz¹tek pierwszej dynastii cesarskiej Qin (221–206 p.n.e.).
Podczas swego panowania dokona³ reform maj¹cych na celu ujednolicenie pisma
chiñskiego i systemu miar w pañstwie. Okres cesarski w historii Chin obejmowa³
panowanie dwudziestu czterech dynastii, z których ostatni¹ by³a dynastia Qing
(1644–1911 r.) Tocz¹ca siê walka o wyzwolenie Chin zakoñczy³a siê detronizacj¹ dy-
nastii Qing i proklamowaniem Republiki Chiñskiej pierwszego stycznia 1912 roku.
Nastêpuj¹cy po nim okres zbrojnych konfliktów miêdzynarodowych i wewnêtrz-
nych koñczy siê proklamowaniem Chiñskiej Republiki Ludowej pierwszego paŸ-
dziernika 1949 r. przez Mao Zedonga i politycznym od³¹czeniem Tajwanu od Chin
kontynentalnych. Narzucony Chinom kontynentalnym przez Mao autokratyczny
ustrój komunistyczny, mimo ¿e zapewnia³ im suwerennoœæ, oznacza³ œcis³¹ kontrolê
spo³eczeñstwa i kosztowa³ ¿ycie dziesi¹tek milionów osób.

Po œmierci Mao i klêsce maoizmu kolejni przywódcy Chin zapocz¹tkowali od-
chodzenie od gospodarki planowej, wprowadzaj¹c gospodarkê rynkow¹ i otwie-
raj¹c Chiny na œwiat. W latach 80. i 90. XX wieku nast¹pi³a liberalizacja ¿ycia spo-
³ecznego i kulturalnego, np. wprowadzono wolnoœæ podró¿owania. Nastêpstwem
sukcesywnie wprowadzanych reform ekonomicznych by³o podniesienie standar-
dów ¿ycia ludnoœci oraz najwiêksza w historii œwiata migracja ze wsi do miast,
obejmuj¹ca ok. 140 mln osób. Bezprecedensowe w dziejach Chin jest obecne
otwarcie tego kraju na œwiat, a jego gospodarka jest najdynamiczniej rozwijaj¹c¹
siê w skali globalnej. Obecnie Chiny uprawiaj¹ niezale¿n¹ i samodzieln¹ politykê
zagraniczn¹, kieruj¹c siê piêcioma zasadami pokojowego wspó³istnienia: wzajem-
nego poszanowania suwerennoœci i integralnoœci terytorialnej, wzajemnej nie-
agresji, wzajemnej nieingerencji w sprawy wewnêtrzne, równoœci i wzajemnych
korzyœci oraz pokojowego wspó³istnienia. Z historycznego punktu widzenia, chiñ-
ski obszar kulturowy rozci¹ga siê na ca³y obszar Azji Wschodniej. Chiñskie obycza-
je, praktyki spo³eczne i religijne oraz system pisma zosta³y w ró¿nym stopniu
przejête przez kraje s¹siednie: Japoniê, Koreê i Wietnam. Cywilizacja chiñska jest
Ÿród³em wielu powszechnie u¿ywanych wynalazków (takich jak np. kompas,
papier, techniki druku, proch strzelniczy) oraz jednego z najstarszych i nieprze-
rwanie u¿ywanych systemów pisma na œwiecie. Chiñski Wielki Mur i Wielki Kana³
(najd³u¿szy kana³ ¿eglowny na œwiecie) s¹ uznawane za jedne ze szczytowych
osi¹gniêæ sztuki in¿ynieryjnej w historii ludzkoœci.

Pawe³ Kornacki, Chiny: profil kulturowy



Liczni badacze kultury i spo³eczeñstwa chiñskiego s¹ zgodni, ¿e Chiñczycy
szczególnie respektuj¹ wartoœci rodzinne i moralne, podtrzymuj¹ hierarchiê
w ¿yciu spo³ecznym i wysoko ceni¹ ciê¿k¹ pracê oraz sukcesy zawodowe. Kul-
tura chiñska bywa okreœlana mianem „kolektywistycznej”, co oznacza, ¿e po-
trzeby i preferencje grupy spo³ecznej dominuj¹ nad potrzebami jednostki,
a system pokrewieñstwa i rodzina maj¹ wyj¹tkowe znaczenie. Wa¿nym czynni-
kiem jest tradycyjny szacunek wobec przedsiêbiorczoœci i kult pracy, a oczeki-
wane cechy to powœci¹gliwoœæ, umiarkowanie i pos³uszeñstwo. Tradycyjnie
bardzo du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do zdobywania wykszta³cenia, którego zna-
czenie jest wpajane dzieciom od najm³odszych lat. Chiñska edukacja sk³ada siê
z nastêpuj¹cych etapów: przedszkole, szko³a podstawowa, szko³a œrednia
i szko³a wy¿sza. Szacuje siê, ¿e ponad 200 mln osób uczy siê w ró¿nych szko-
³ach. Obecnie w Chinach jest oko³o 2300 uniwersytetów i szkó³ wy¿szych.

Chiñczycy s¹ dumni z bardzo d³ugiej i bogatej historii kultury, na któr¹
sk³adaj¹ siê piœmiennictwo historiograficzne i literatura, obejmuj¹ca poezjê,
dramat i powieœæ, kaligrafia i malarstwo, dzie³a filozoficzne konfucjanizmu,
taoizmu i buddyzmu, tradycyjna medycyna chiñska artystyczna sztuka ludowa,
oraz jedna z najstarszych tradycji muzycznych na œwiecie, posiadaj¹ca swoje
w³asne instrumentarium. Nale¿y podkreœliæ szczególne znaczenie kaligrafii
jako sztuki wyj¹tkowo wysoko cenionej (czêsto bardziej ni¿ malarstwo czy
sztuki teatralne), zwi¹zanej z zapisywaniem dziesi¹tków tysiêcy dokumentów.
Manuskrypty klasyków oraz inne teksty konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu
by³y kaligraficznie zapisywane pêdzelkiem. Wysoko cenione s¹ sprawnoœæ
i kultura fizyczna. Powszechnie uprawiane s¹ takie formy aktywnoœci ruchowej
jak taijiquan (forma sztuk walki o miêkkich, pe³nych gracji, wykonywanych po-
woli ruchach) oraz qigong (zestaw æwiczeñ zdrowotnych d¹¿¹cych do opano-
wania energii ¿yciowej), które uprawiaj¹ zarówno starsi, jak i m³odsi, indywi-
dualnie lub zbiorowo. Popularnymi grami s¹ szachy i warcaby chiñskie.

Wszystkich Chiñczyków narodowoœci Han ³¹cz¹ tradycyjne œwiêta, zwycza-
je i kuchnia. Tak jak Zachód obchodzi Œwiêto Bo¿ego Narodzenia, dla Chiñczy-
ków najwa¿niejszym i obchodzonym najbardziej uroczyœcie jest Œwiêto Wios-
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ny, przypadaj¹ce na pierwszy dzieñ pierwszego miesi¹ca w tradycyjnym rolni-
czym kalendarzu chiñskim. Innym wa¿nym obyczajem jest Œwiêto Qingming
(dos³ownie „czystoœci i jasnoœci”), po³¹czone z odwiedzaniem cmentarzy
i czczeniem pamiêci przodków. Kuchnia chiñska zaliczana jest do najstarszych
kuchni œwiata i najbardziej popularnych w Azji. Nierozerwalnie ³¹czy siê z ka¿-
d¹ dziedzin¹ ¿ycia Chiñczyków, równie¿ z ich filozofi¹ i medycyn¹ naturaln¹.

Pawe³ Kornacki, Chiny: profil kulturowy



Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa ChRL jest bezwyznaniowa, niemniej jednak Chi-
ny s¹ krajem znacznej ró¿norodnoœci religijnej. Chocia¿ w³adza w ChRL jest
ateistyczna, to obecna konstytucja ChRL uznaje „wolnoœæ religii”, a oficjalnie
ocenia siê, ¿e w ChRL jest ponad 100 mln wyznawców ró¿nych wierzeñ religij-
nych. Pañstwo wymienia w tym kontekœcie piêæ wyznañ: buddyzm, taoizm,
islam, katolicyzm oraz protestantyzm. W³adze ChRL szacuj¹ ³¹czn¹ liczbê
wszystkich miejsc kultów religijnych na ok. 85 tysiêcy, ca³kowit¹ liczbê kap³a-
nów wszystkich wyznañ na ok. 300 tysiêcy oraz wymieniaj¹ liczbê 3 tysiêcy
wszystkich organizacji religijnych (w tym 74 szko³y religijne). Kult przodków
jest elementem spajaj¹cym wyznawców wszystkich religii w Chinach, a konfu-
cjanizm, taoizm i buddyzm ³¹czy szacunek dla starszych, rodziców i przodków.

Konfucjanizm — który jest raczej systemem myœli filozoficzno-spo³ecznej
ni¿ religi¹ — by³ nie tylko oficjaln¹ doktryn¹ filozoficzn¹ i religi¹ pañstwow¹
dawnych Chin, ale tak¿e zdominowa³ chiñskie myœlenie o relacjach spo³ecz-
nych a¿ po czasy wspó³czesne. Jego podstaw¹ jest system zale¿noœci spo³ecz-
nych oraz wartoœci, dla których modelem by³y zwi¹zki rodzinne (np. podw³ad-
ny–panuj¹cy, m³odszy–starszy, syn–ojciec, ¿ona–m¹¿) Nacisk na elementy
etyczne, moralne i spo³eczne sprawia, ¿e jest on czêsto postrzegany jako fun-
dament kultury chiñskiej. Od pocz¹tku XXI wieku konfucjanizm jako zasadni-
czy element kultury chiñskiej jest aktywnie promowany przez Chiny na œwiecie
(poprzez tzw. Instytut Konfucjusza).

Taoizm oznacza zbiór tradycji filozoficznych i praktyk religijnych siêga-
j¹cych VI w. p.n.e., ³¹czonych z postaci¹ jego za³o¿yciela Laozi. Praktyka taoiz-
mu religijnego zwraca siê ku problemom d³ugowiecznoœci, zdrowia, nieœmier-
telnoœci, oraz „nie-dzia³ania” (a raczej „dzia³ania spontanicznego, bez wy-
si³ku”, chiñ. wúwéi). W Chinach jest obecnie ponad 1500 œwi¹tyñ taoistycznych
i ok. 25 tysiêcy mnichów i mniszek taoistycznych.

Buddyzm, który pojawi³ siê w Chinach za czasów dynastii Han (206 p.n.e.
— 220 n.e.), sta³ siê z czasem najwiêksz¹ zorganizowan¹ religi¹ w Chinach,
znajduj¹c licznych wyznawców wœród wszystkich warstw spo³ecznych. Obec-
nie jest w Chinach ok. 13 tysiêcy œwi¹tyñ i ok. 200 tysiêcy mnichów i mniszek
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buddyjskich. Wielu Chiñczyków uwa¿a siê jednoczeœnie za wyznawców bud-
dyzmu i taoizmu. Buddyzm tybetañski (lamaizm) jest praktykowany przez
mieszkañców prowincji Tybetu oraz Mongolii Wewnêtrznej.

Islam pojawi³ siê w Chinach prawdopodobnie oko³o VII w. n.e. Najwiêksze
znaczenie religia ta zdoby³a w czasach dynastii Yuan (1271–1368), a liczba
obecnie istniej¹cych meczetów jest szacowana na oko³o trzydzieœci tysiêcy,
liczba imamów zaœ wynosi ok. 40 tysiêcy.

Katolicyzm dotar³ do Chin w VII w. n.e., a protestantyzm na pocz¹tku XIX
wieku. Obecnie w Chinach znajduje siê ok. 4600 koœcio³ów katolickich, liczba
wyznawców jest oceniana na ok. 4 miliony osób, a liczba kap³anów wynosi ok.
4 tysi¹ce.

Liczba koœcio³ów protestanckich jest szacowana na ok. 12 tysiêcy, liczba
wyznawców na ok. 10 milionów, a liczba duchownych protestanckich na 18
tysiêcy.

Pawe³ Kornacki, Chiny: profil kulturowy



Chiny (ChRL) s¹ krajem wielonarodowoœciowym sk³adaj¹cym siê z 56 ofi-
cjalnie uznanych grup etnicznych. Liczebn¹ wiêkszoœæ (91,6 proc.) stanowi
narodowoœæ Han. Pozosta³e grupy s¹ zwyczajowo nazywane „mniejszoœciami
etnicznymi” (ang. ethnic minorities, chiñ. shâoshù mínzú). Ca³kowita liczebnoœæ
ich populacji wynosi ok. 105 mln osób, w tym osiemnaœcie narodowoœci posia-
da populacjê przekraczaj¹c¹ milion osób, a najliczniejsza z nich to grupa
etniczna Zhuang, licz¹ca ok. 16 mln osób. Ponadto do mniejszoœciowych zali-
czaj¹ siê narodowoœci takie, jak np. Mand¿urowie, Hui, Ujgurzy, Yi, Mongo³o-
wie, Tybetañczycy. Siedemnaœcie z pozosta³ych narodowoœci ma populacjê od
100 tys. do 1 mln osób, np. Lisu, Lahu, Naxi, Qiang, Salar. Populacjê licz¹c¹ po-
miêdzy 10 a 100 tys. osób ma dwadzieœcia grup etnicznych, m.in. takie narodo-
woœci jak Tad¿ycy, Achang, Uzbekowie, Rosjanie, Tatarzy. Najmniejsz¹ zareje-
strowan¹ grup¹ etniczn¹ s¹ Lhoba o populacji licz¹cej ok. 2900 osób. Ponad 20
z 55 mniejszoœci etnicznych zamieszkuje w prowincji Yunnan, która jest tery-
torium o najwiêkszej ró¿norodnoœci etnicznej w ChRL.

Oficjalnym jêzykiem Chin jest standardowy jêzyk chiñski, okreœlany jako
Pûtonghuà (dos³ownie „jêzyk powszechny”) w ChRL lub Guóyû (dos³ownie „jê-
zyk pañstwowy”) na Tajwanie. Wytworzy³ siê on na podstawie pó³nocnych
dialektów chiñskich (tzw. jêzyki mandaryñskie) — st¹d te¿ angielska nazwa te-
go jêzyka — Mandarin Chinese. Dialektami grupy mandaryñskiej (tj. pó³nocnej)
pos³uguje siê ok. 70 proc. etnicznych Chiñczyków (narodowoœæ Han). Jêzyko-
znawcy chiñscy wyró¿niaj¹ siedem odrêbnych odmian w obrêbie jêzyka chiñ-
skiego. W miêdzynarodowej terminologii jêzykoznawczej s¹ one coraz czê-
œciej nazywane jêzykami sinickimi (ang. Sinitic languages), a nie jak uprzednio
„dialektami” jêzyka chiñskiego. Poni¿ej przedstawiono informacje o nazwie,
miejscu wystêpowania oraz liczbie u¿ytkowników tych odmian jêzykowych:

jêzyki pó³nocne: Pekin, pó³nocne Chiny (ok.1,3 mld u¿ytkowników),

jêzyki wu: Szanghaj, prow. Zhejiang (ok. 90 mln u¿ytkowników),
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jêzyki yue: Hong Kong, Kanton, prow. Guangdong (ok. 80 mln u¿ytkowni-
ków)

jêzyki min: prow. Fujian (ok. 50 mln u¿ytkowników)

jêzyki xiang: prow. Hunan (ok. 35 mln u¿ytkowników)

jêzyki hakka (kejia): prow. Jiangxi (ok. 35 mln u¿ytkowników)

jêzyki gan: prow. Jiangxi (ok. 31 mln u¿ytkowników)

Zdaniem specjalistów, postulowana jednoœæ ogólnochiñskiego jêzyka ofi-
cjalnego (ang. Modern Standard Chinese, MSC), umiejscowionego niejako ponad
lokalnymi odmianami jêzykowymi, jest jednym z filarów jednoœci pañstwowej
Chin. Wed³ug jêzykoznawców faktyczny stopieñ zró¿nicowania pomiêdzy po-
wy¿szymi odmianami jêzyka chiñskiego przypomina taki stopieñ ró¿norod-
noœci jêzykowej, jaki mo¿na wspó³czeœnie zaobserwowaæ pomiêdzy odmien-
nymi (choæ historycznie blisko spokrewnionymi) jêzykami romañskimi (np.
francuski, w³oski czy hiszpañski). Oprócz wymienionych powy¿ej g³ównych
odmian jêzyka chiñskiego, na obszarze Chin wystêpuje wiele innych jêzyków
niespokrewnionych z ¿adnym z jêzyków sinickich.

Wiêkszoœæ jêzyków wystêpuj¹cych w Chinach (w³¹cznie z jêzykiem chiñ-
skim) nale¿y do sino-tybetañskiej rodziny jêzykowej. Pos³uguje siê nimi 29
z 56 oficjalnie uznawanych w ChRL „mniejszoœci etnicznych” (chiñ. shâoshù mín-
zú). G³ówne jêzyki Chin niespokrewnione z jêzykiem chiñskim to jêzyk zhuang
(spokrewniony z tajskim, ok. 16 mln), ujgurski (ok. 8 mln), mongolski (ok. 5
mln), tybetañski (ok. 5,5 mln), jêz. hmong, zwany te¿ miao (ok. 8 mln), koreañ-
ski (ok. 1,9 mln).

Klasyczny pisany jêzyk chiñski by³ jêzykiem wielowiekowej kultury, oficjal-
nym jêzykiem cesarskiej administracji, a ponadto umo¿liwia³ porozumiewanie
siê pomiêdzy u¿ytkownikami wzajemnie niezrozumia³ych (lub s³abo zrozumia-
³ych) lokalnych mówionych odmian jêzyka chiñskiego. Warto zauwa¿yæ, ¿e kla-
syczny jêzyk chiñski jest wci¹¿ jednym ze szkolnych przedmiotów nauczania
nie tylko w Chinach, ale tak¿e w innych krajach Dalekiego Wschodu, a jego
znajomoœæ nadal jest jednym z atrybutów osoby dobrze wykszta³conej.

Pawe³ Kornacki, Chiny: profil kulturowy



Istnieje kilka sposobów oddawania ideograficzno-sylabicznego pisma chiñ-
skiego przy u¿yciu pisma ³aciñskiego (czyli tzw. romanizacji). Obecnie najpo-
wszechniej stosowanym w œwiecie systemem jest system pinyin (pe³na nazwa
Hànyu Pìnyìn) opracowany w Chiñskiej Republice Ludowej w latach 1956–1982.
Istniej¹ równie¿ lokalne konwencje transkrypcji w ró¿nych krajach np. nie-
miecka, francuska, czeska itp., tak¿e oparte na alfabecie ³aciñskim. Brak jest
transkrypcji uniwersalnej, co sprawia, ¿e w polskim piœmiennictwie nie istnieje
ujednolicona pisownia nazw chiñskich. Utrudnia to osobom nieobeznanym
z t¹ problematyk¹ porównywanie Ÿróde³ drukowanych w ró¿nych jêzykach. Na
przyk³ad nazwa stolicy ChRL zapisana znakami chiñskimi to , a w transkryp-
cji pinyin to Bêjìng (lub uproszczonej wersji pomijaj¹cej oznaczenia tonów to
Beijing), podczas gdy w przyjêtej polskiej pisowni to Pekin. Nazwa jednej
z chiñskich prowincji zapisana znakami chiñskimi to , a w transkrypcji pinyin
to Yúnnán, natomiast w przyjêtej pisowni polskiej to Junnan. Pe³na nazwa Chiñ-
skiej Republiki Ludowej zapisana znakami chiñskimi to , w pe³nej
transkrypcji pinyin to Zhonghuá Rénmín Gònghéguó, a w uproszczonej to Zhong-
hua Renmin Gongheguo. Obecnie w wiêkszoœci publikacji sinologicznych w Pol-
sce jest u¿ywana transkrypcja pinyin.
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Pocz¹tków cywilizacji indyjskiej nale¿y szukaæ w pierwszej po³owie drugie-
go tysi¹clecia p.n.e., kiedy grupy koczowniczych indoeuropejskich plemion,
nazywaj¹ce siebie Arjami, zaczê³y sp³ywaæ prze³êczami Hindukuszu w doliny
dzisiejszego Pend¿abu. W regionie tym, w okresie 2600–1900 p.n.e., rozwinê-
³a siê cywilizacja miejska (g³. jej centra to Mohend¿o-Daro i Harappa); znaj¹ca
obróbkê miedzi i br¹zu, pos³uguj¹ca siê pismem piktograficznym (jak dot¹d
nieodczytanym). Do dziœ dnia trwaj¹ spory dotycz¹ce tego, jak¹ grupê etniczn¹
reprezentowali jej mieszkañcy, jak równie¿ tego, co przyczyni³o siê do jej
upadku.

Arjowie przynieœli ze sob¹ znajomoœæ u¿ytkowania konia i rydwanu. Ich
jêzykiem by³ sanskryt w najstarszej jego postaci, w której u³o¿ony by³ pierwszy
tekst hinduskiej cywilizacji, Rygweda (patrz: Teksty). Z jej œwiadectw wynika, ¿e
na terenie Pend¿abu prowadzili oni pó³osiad³y tryb ¿ycia. Przesuwali siê
wzd³u¿ Gangesu na wschód, zajmuj¹c coraz to nowe ziemie, przy czym ich
aneksja nie zawsze dokonywa³a siê w dziele wojennym, lecz by³a równie¿ stop-
niow¹, kulturow¹ infiltracj¹.

Od X–IV w. p.n.e. powstawa³y ksiêstwa na pó³noc od Gangesu, z których
najwiêkszym by³a Magadha. W III w. p.n.e. powsta³o imperium Maurjów, z któ-
rych najwa¿niejszym w³adc¹ by³ król Aœoka. By³ to pierwszy w³adca, który zjed-
noczy³ prawie ca³e Indie: jego w³adanie rozci¹ga³o siê a¿ po stan Tamil Nadu
w po³udniowych Indiach. Po upadku Maurjów w I w. p.n.e. nast¹pi³ okres roz-
drobnienia. Do zjednoczenia wiêkszej czêœci subkontynentu pod jedn¹ w³adz¹
dosz³o dopiero w IV w. n.e., pod w³adaniem dynastii Guptów, która upad³a
w po³owie VI w. n.e. Po stu latach, w VII w., król Harsza panowa³ nad pó³nocn¹
czêœci¹ pó³wyspu. Od VIII w. nabieraj¹ znaczenia ksiêstwa w Indiach pó³noc-
nych, zyskuj¹ce si³ê i niezale¿noœæ, w Indiach po³udniowych proces ten zaczy-
na siê wczeœniej, ju¿ od VI n.e.

Na prze³omie X/XI w. pó³nocne Indie zosta³y podbite przez Muhammada
z Ghazni, odt¹d rozpoczyna siê okres panowania muzu³mañskiego w Indiach.
W XIII w. na pó³nocy Indii powsta³ Su³tanat Delhijski, którego upadek rozpo-
cz¹³ siê od najazdu Tamerlana w XIV w., Jego potomek, Babar, za³o¿y³ w XVI
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dynastiê Wielkich Mogo³ów, której pañstwo obejmowa³o ca³y subkontynent,
najwiêkszym zaœ w³adc¹ by³ Akbar Wielki (1556–1605).

Ju¿ w XVI w. do Indii nap³ywaæ zaczêli Europejczycy, tworz¹c kompanie
handlowe i uk³adaj¹c siê z ksi¹¿êtami indyjskich pañstw. Najsilniejsz¹ sta³a siê
brytyjska Kompania Wschodnioindyjska, której dzia³alnoœæ przekszta³ca³a siê
z handlowej w polityczn¹, zmierzaj¹c¹ do podporz¹dkowania Indii Wielkiej
Brytanii. Formalnie ostateczne podporz¹dkowanie nast¹pi³o w 1858 r., kiedy
królowa Wiktoria zosta³a og³oszona cesarzow¹ Indii.

Ju¿ od koñca XIX w. w Indiach zaczê³y dzia³aæ ruchy na rzecz odzyskania
niepodleg³oœci, zarówno hinduskie (Indyjski Kongres Narodowy, 1885 r.), jak
i muzu³mañskie (Liga Muzu³mañska, 1905 r.). Najwa¿niejsz¹ dla odzyskania
niepodleg³oœci postaci¹ by³ Mohandas Karamchad Gandhi (nazywany Mahat-
m¹), który propagowa³ pozbawion¹ przemocy aktywnoœæ, opart¹ na biernym
oporze i bojkocie brytyjskich towarów. Innymi wa¿nymi postaciami w ruchu
niepodleg³oœciowym byli Jawaharlal Nehru i Muhammad Ali Jinnah. Gandhi
pragn¹³, by Indie odzyska³y niepodleg³oœæ w niepodzielnym kszta³cie, jedna-
k¿e zarówno Nehru, jak i Jinnah byli zwolennikami podzia³u Indii na Indie
i Pakistan wedle kryterium religijnego: Indie mia³y byæ pañstwem hinduskim,
Pakistan — pañstwem muzu³mañskim. W 1947 r. Brytyjczycy wycofali siê
z subkontynentu i powsta³y dwa pañstwa: Indie i Pakistan (podzielony na
Wschodni i Zachodni). Podzia³ zaowocowa³ wielkimi religijnymi pogromami
(zginê³o ok. 500 tys. osób); jego skutkiem jest równie¿ nieuregulowana do dziœ
sytuacja Kaszmiru. W 1972 r. Pakistan Wschodni przekszta³ci³ siê w niezale¿ne
pañstwo Bangladesz.

Charakterystyczn¹ cech¹ wczesnej historii Indii (do XVI w. n.e.) s¹ cykliczne
okresy zjednoczenia i rozpadu, poczynaj¹c zaœ od XVI w. Indie by³y pod w³ada-
niem najeŸdŸców. S¹ dwa najwa¿niejsze skutki takiego rozwoju. Po pierwsze,
du¿¹ niezale¿noœci¹, zarówno polityczn¹, jak i kulturow¹, cieszy³y siê poszcze-
gólne prowincje, zarz¹dzane przez ksi¹¿êce dynastie. Po drugie, w³adanie
obcych religijnie i kulturowo najeŸdŸców wymusi³o na indyjskim spo³eczeñ-
stwie skuteczne sposoby ochrony w³asnej to¿samoœci, dziêki którym nie uleg-
³o ono ani islamizacji, ani chrystianizacji (patrz: Religie, System kastowy). Dopie-
ro wspó³czesne procesy globalizacji wywieraj¹ istotny wp³yw na kszta³t indyj-
skiego spo³eczeñstwa, choæ, jak dot¹d, proces ten przede wszystkim dotyczy
miast.

Joanna Jurewicz, Indie



Najstarszymi zabytkami kultury indyjskiej s¹ œwiête teksty hinduizmu.
Pierwszym tekstem jest Rygweda (ok. XIII p.n.e.), zbiór hymnów do bogów
recytowanych przy ofiarach. Zarazem ju¿ w tym tekœcie znaleŸæ mo¿na funda-
menty póŸniejszego hinduizmu, takie jak przekonanie o istnieniu ostatecznej,
absolutnej rzeczywistoœci przejawiaj¹cej siê pod ró¿nymi postaciami. Rygwedê
uzupe³niaj¹ trzy inne zbiory tekstów (Samaweda, JadŸurweda i Atharwaweda),
które razem tworz¹ korpus czterech Wed. Kolejn¹ grup¹ tekstów s¹ brahmany
(ok. X–VIII p.n.e.), stanowi¹ce egzegezê Wed, bêd¹ce wyk³adni¹ prawid³owe-
go odprawiania rytua³ów, uzasadniaj¹c¹ ich koniecznoœæ teoriami kosmogo-
nicznymi i kosmologicznymi. Tzw. teksty leœne (aranjaki) i upaniszady, powsta-
³e po brahmanach (ok. VIII–III p.n.e.), œwiadcz¹ o pog³êbiaj¹cych siê zaintereso-
waniach miejscem cz³owieka w œwiecie i jego zbawieniem. Wszystkie te teksty
stanowi¹ wielki zbiór zwany tym, co zosta³o us³yszane (œruti), zgodnie bowiem
z tradycj¹ teksty te pierwsi wieszczowie us³yszeli bezpoœrednio od Boga. Do
œruti zalicza siê równie¿ grupê tekstów zajmuj¹cych siê zagadnieniami jêzyko-
znawczymi, astronomicznymi oraz ró¿nymi aspektami zwi¹zanymi z odpra-
wianiem rytua³ów (tzw. wedangi).

Kolejn¹ wielk¹ grup¹ tekstów s¹ teksty „zapamiêtane” (smryti). Nale¿¹ do
nich dwa eposy, Mahabharata i Ramajana. Przyjmuje siê, ¿e kompilacja Mahab-
haraty trwa³a 800 lat (IV p.n.e. — VI n.e.), Ramajany — 400 lat (II p.n.e. — II
n.e.). Zasadniczym w¹tkiem jest rywalizacja dwóch rodów, Pandawów i Kaura-
wów, zakoñczona bratobójcz¹, wyniszczaj¹c¹ obie strony wojn¹. Jej czêœæ
zwana Bhagawadgit¹, bêd¹ca metafizyczno-etycznym traktatem wy³o¿onym
przez Krysznê, wcielenie boga Wisznu, stanowi istotn¹ podstawê hinduizmu
w jego religijnym i spo³ecznym wymiarze (patrz: Religie, System kastowy). G³ów-
nym w¹tkiem Ramajany s¹ dzieje króla Ramy, bêd¹cego równie¿ wcieleniem
boga Wisznu, i jego ¿ony Sity porwanej przez demona Rawanê. Do tekstów
„zapamiêtanych” nale¿¹ równie¿ tzw. stare opowieœci (purany, ok. IV–X n.e.),
stanowi¹ce kompendium ówczesnej wiedzy o œwiecie, spo³eczeñstwie i kultu-
rowej tradycji.
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Nazwy „œruti” i „smryti” zdradzaj¹ sposób przekazu tych dzie³ literackich,
które a¿ do po³owy pierwszego tysi¹clecia n.e. by³y przekazywane ustnie: teks-
ty œruti w rodzinach bramiñskich, teksty smryti — przez nadwornych bardów
i wêdrownych pieœniarzy. Nawet gdy powsta³y ich wersje pisane, wersje ustne
cieszy³y siê wielkim szacunkiem. Tradycja przekazu ustnego zachowa³a siê
w niektórych regionach Indii (np. Benares na pó³nocy, stan Kerala na po³udniu),
gdzie istniej¹ szko³y tradycyjnie ucz¹ce tekstów œruti na pamiêæ. Natomiast
teksty smryti do dziœ dnia s¹ ¿ywe w powszechnej pamiêci, odgrywane s¹
w teatrach, ludowych przedstawieniach, a tak¿e w serialach telewizyjnych.

Ju¿ od prze³omu er powstawa³a w sanskrycie bogata literatura filozoficzna
w ramach szeœciu szkó³ filozoficznych (sankhja-joga, njaja-wajœeszika, miman-
sa-wedanta), które proponowa³y teorie kosmogoniczne, kosmologiczne, ry-
tualne, soteriologiczne oraz logiczno-epistemologiczne. Równoczeœnie ¿ywy
by³ nurt literatury naukowej, obejmuj¹cej zagadnienia zwi¹zane z problematy-
k¹ prawn¹ (dharmaœastry, z których najwa¿niejsze jest Manusmryti), z polityk¹
(nitiœastry, z których najwa¿niejsza jest Arthaœastra), z erotyk¹ (Kamasutra),
powstawa³y traktaty matematyczne, astronomiczne, astrologiczne, medyczne
oraz dotycz¹ce szeroko rozumianych sztuk piêknych. Równolegle rozwija³a siê
literatura piêkna, zarówno epika, jak i poezja i dramat. Jednym z najwa¿niej-
szych jej przedstawicieli, uprawiaj¹cym wszystkie gatunki, by³ Kalidasa (dato-
wanie niepewne, IV, V lub VI w. n.e.). Do wielkich dramatopisarzy nale¿y zali-
czyæ Bhasê (datowanie niepewne, miêdzy I a IV n.e.); rêkopisy jego trzynastu
dramatów znaleziono na pocz¹tku XX w. w jednej ze œwi¹tyñ po³udniowych
Indii. Rozwijano równie¿ teorie estetyczne (najwa¿niejszym autorem by³ Dan-
din, w VII w. n.e.). Ten rozwój literatury filozoficznej, naukowej i piêknej trwa³
w swym najwiêkszym nasileniu do XVI w. Tradycja teatralna ¿ywa jest do dziœ,
najbardziej znane formy to kathakali i kudijattam.

Podczas gdy najstarszy okres rozwoju kultury indyjskiej nie zostawi³ po
sobie ¿adnych materialnych zabytków, poczynaj¹c od prze³omu er rozwija siê
sztuka architektury sakralnej, zarówno hinduskiej, jak i buddyjskiej oraz dŸi-
nijskiej. Na pó³nocy Indii rozwój ten przerwany zosta³ najazdem muzu³manów,
którzy stawiali meczety i mauzolea (np. Tad¿ Mahal), natomiast na po³udniu
trwa³ on dalej (np. œwi¹tynia Minakszi w Maduraju, XVI–XVII w.).

Joanna Jurewicz, Indie



Indie s¹ kolebk¹ czterech religii: hinduizmu, buddyzmu, dŸinizmu i sikhizmu.

Hinduizm

Pocz¹tki hinduizmu siêgaj¹ Rygwedy i ca³ej literatury œruti, któr¹ wyznawcy
hinduizmu uznaj¹ za kanoniczn¹, ale bli¿szych jego Ÿróde³ nale¿y szukaæ
w eposach i puranach. Jest to nie tyle religia, ile ca³y system spo³eczny, bardzo
zró¿nicowany lokalnie, jeœli chodzi o szczegó³y doktryny. Tym, co ³¹czy
wszystkich hindusów, jest odwo³ywanie siê do autorytetu literatury œruti (na-
wet w wypadku jej zupe³nej nieznajomoœci), uznanie, ¿e istnieje ³ad reguluj¹cy
¿ycie kosmosu i spo³eczeñstwa, którego nale¿y przestrzegaæ; regu³y jego prze-
strzegania nazywane s¹ zbiorczo dharm¹ (patrz: System kastowy), przyjêcie
koncepcji transmigracji, czyli przekonania, ¿e po œmierci cz³owiek odradza siê
na ziemi pod postaci¹ odpowiedni¹ do czynów, jakie pope³ni³ za ¿ycia. Hin-
duizm zak³ada, i¿ absolutna rzeczywistoœæ jest w swym ostatecznym wymia-
rze niewyra¿alna, manifestuje siê jednak pod niezliczonymi postaciami, z któ-
rych ka¿da mo¿e staæ siê „ukochanym bóstwem” (isztadewata) dla wyznawcy.
Manifestacje ciesz¹ce siê najwiêkszym kultem to Wisznu, Œiwa i Bogini (Dewi,
najczêœciej ma³¿onka Œiwy), wszelako wiele bóstw czczonych jest jedynie
lokalnie.

Wisznu jest bóstwem ³adu, trwania i opieki, dokonuje cyklicznych wcieleñ,
gdy zagro¿ona jest dharma; jego najwa¿niejsze wcielenia to Kryszna i Rama,
pod których postaciami najczêœciej jest czczony. Postaæ Kryszny siêga Mahab-
haraty, a zw³aszcza Bhagawadgity, gdzie przedstawiony jest jako najwy¿szy
absolut wcielony w ludzkie cia³o, z którym mo¿liwe jest nawi¹zanie bezpo-
œredniej religijnej relacji, na wzór bliskich relacji miêdzyludzkich (taka religijna
postawa nazywa siê bhakti). Postaæ Ramy opisana jest w Ramajanie, w którym
Wisznu wciela siê w sprawiedliwego króla, obroñcê dharmy; idea tego wcie-
lenia wspó³czeœnie sta³a siê równie¿ po¿ywk¹ dla hinduskiego nacjonalizmu,
co znalaz³o swój wyraz w konflikcie o meczet Babara w Ajodhji, stoj¹cym — jak
siê wierzy — w miejscu narodzin boga Ramy.
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Œiwa jest bóstwem ambiwalentnym, z silnym aspektem ascetycznym i nisz-
czycielskim, ³askawym i groŸnym zarazem. Jego najpopularniejszym wizerun-
kiem w po³udniowych Indiach jest postaæ Pana Tañca, która wyra¿a nieustanny
proces powstawania, istnienia i destrukcji œwiata, dokonuj¹cy siê dziêki Œiwie,
a zarazem jego nieustann¹ obecnoœæ w duszy wyznawcy. Podobnie ambiwalent-
na jest ma³¿onka Œiwy, czczona pod postaciami dobrotliwej Parwati i groŸnej
Durgi czy Kali. Hinduizm uznaje równie¿ œwiêtoœæ niektórych zwierz¹t (krowy,
ma³py) i roœlin (niektóre rodzaje drzew), jak i rzek (przede wszystkim Ganges).

Istot¹ kultu s¹ nabo¿eñstwa (pudŸa), bêd¹ce oddawaniem czci wizerunkowi bó-
stwa (zapalanie lampek i kadzide³, ofiarowanie owoców, s³odyczy, wody) z recytacj¹
odpowiednich strof (mantr); nabo¿eñstwa te s¹ odprawiane zarówno w domu, jak
i w œwi¹tyniach, w czasie ró¿nych œwi¹t dedykowanych danemu bóstwu. Zalecane s¹
pielgrzymki do œwiêtych miejsc (np. Benares, TandŸawur, Puri), równie¿ w obliczu
zbli¿aj¹cej siê œmierci. Istotnym elementem codziennej religijnoœci s¹ codzienne ab-
lucje i k¹piele w rzekach, nad którymi le¿¹ œwiête miejsca; przynosz¹ one oczyszcze-
nie z przewin. ¯ycie cz³owieka reguluj¹ odpowiednie sakramenty (sanskara), odpra-
wiane w istotnych jego momentach, bêd¹cych wa¿nym wydarzeniem rodzinnym.
Do najwa¿niejszych nale¿¹ sakrament maj¹cy zapewniæ szczêœliwe poczêcie, sakra-
ment narodzin, nadania imienia, pierwszego posi³ku, pierwszego wyjœcia z domu,
rozpoczêcia nauki, ma³¿eñstwa i tzw. ostatniej ofiary, czyli zwi¹zany z obrzêdami
poœmiertnymi. Hinduizm wyznaje ok. 80 proc. mieszkañców Indii.

Hinduizm powstawa³ w procesie asymilacji lokalnych wierzeñ i kultów, co
da³o tej religii charakterystyczny rys otwarcia i gotowoœci do w³¹czania no-
wych nurtów. Umo¿liwi³o to jego lokalne wzbogacanie o ró¿ne religijne kon-
cepcje i praktyki bez koniecznoœci porzucania w³asnych. Stanowi³o to jeden
z czynników pozwalaj¹cych na zachowanie hinduskiej to¿samoœci.

Buddyzm i dŸinizm

S¹ to dwie religie powsta³e na kontynencie indyjskim w VI w. p.n.e. Za³o¿y-
cielem buddyzmu by³ Siddhartha Gautama, zwany Budd¹ („Przebudzony”), któ-
ry w swym przes³aniu odrzuca³ metafizyczne i spo³eczne postulaty hinduizmu,
a w zamian proponowa³ wycofanie siê z aktywnego ¿ycia i poszukiwanie wy-
zwolenia — niewyra¿alnego w ¿adnych kategoriach stanu absolutnego. Za
panowania Aœoki (patrz: Rys historyczny) buddyzm sta³ siê religi¹ pañstwow¹,
a jego popularnoœæ zmusza³a teologów hinduskich do ci¹g³ej reinterpretacji
w³asnych koncepcji, co z kolei by³o motorem nowych idei w ³onie buddyzmu.
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Buddyzm znikn¹³ z Indii ok. X–XI wieku; jak siê uwa¿a, przyczyni³y siê do tego
najazdy muzu³manów, którzy zniszczyli buddyjskie klasztory na pó³nocy Indii,
stanowi¹ce centra ¿ycia gmin buddyjskich. Dziœ wyznawców buddyzmu w In-
diach jest mniej ni¿ 1 proc., czêœæ spoœród nich stanowi¹ uchodŸcy z Tybetu,
czêœæ — nawróceni niedotykalni (patrz: System kastowy).

Za³o¿ycielem dŸinizmu by³ Wardhamana Mahawira, zwany DŸin¹ („Zwy-
ciêzca”); odrzuca³ on — podobnie jak Budda — podstawowe za³o¿enia hin-
duizmu, sformu³owa³ bardzo rygorystyczn¹ etykê opart¹ o zasadê niewyrz¹-
dzania krzywdy (ahinsa) ¿adnej ¿ywej istocie. Prawdopodobnie w³aœnie rygo-
ryzm moralny sta³ siê przyczyn¹, dla której religia ta nigdy nie zyska³a popular-
noœci (dziœ wyznawców dŸinizmu w Indiach jest mniej ni¿ 1 proc.).

Sikhizm

Jest to synkretyczna religia, za³o¿ona w XVI w. przez Guru Nanaka, pend¿ab-
skiego mistrza duchowego, czerpi¹cego w swych metafizycznych i spo³ecznych
postulatach z hinduizmu i islamu: koncepcja niewyra¿alnego w wizerunkach Boga
pochodzi z islamu, wiara w skutecznoœæ medytacji oraz w transmigracjê z hinduiz-
mu. Wyznawany jest g³ównie w Pend¿abie (ok. 1,9 proc. populacji Indii).

Inne religie

I s l a m jest drug¹ po hinduizmie religi¹ w Indiach pod wzglêdem liczby
wyznawców (ok. 13,5 proc. mieszkañców). Mimo ¿e pocz¹tki obecnoœci mu-
zu³manów w Indiach naznaczone s¹ aktami agresji (jak niszczenie œwi¹tyñ), to
kolejne stulecia cechowa³a wspó³praca z hindusami i wzajemne poszanowa-
nie, znajduj¹ce niekiedy swój wyraz w synkretycznych ruchach i wierzeniach
(patrz: Sikhizm). Dopiero w XIX w., w ³onie obu religii, narodzi³y siê fundamen-
talistyczne nurty sprzeciwiaj¹ce siê idei hindusko-muzu³mañskiej wspólnoty.
Trzeba jednak dodaæ, ¿e w znakomitej wiêkszoœci przypadków (poza punkta-
mi zapalnymi, takimi jak Kaszmir czy meczet Babara w Ajodhji) wspó³¿ycie hin-
dusów i muzu³manów w Indiach uk³ada siê doœæ harmonijnie; jak dot¹d, ¿aden
terrorysta islamski nie pochodzi³ z Indii.

C h r z e œ c i j a ñ s t w o wyznaje w Indiach ok. 2,3 proc. ludnoœci, czêœæ
z nich mieszka na po³udniu Indii, uznaj¹c siê za potomków tych, których
nawróci³ œw. Tomasz, czêœæ z nich to nawróceni niedotykalni.

Religie



Specyficzn¹ cech¹ spo³eczeñstwa jest system dziel¹cy je na zamkniête gru-
py zwane kastami (sanskryckie: dŸati). S¹ to dziedziczne grupy, których zasiêg
ograniczony jest do danego regionu, uprawiaj¹ce tradycyjne zajêcie i zajmu-
j¹ce okreœlone miejsce w hierarchii. Kasty posiadaj¹ w³asne samorz¹dy (pañæa-
jat), nierzadko odró¿niaj¹ siê dialektem, tradycj¹ czy ubiorem. Ka¿da kasta
zawiera ma³¿eñstwo i je wy³¹cznie z cz³onkami w³asnej grupy spo³ecznej i ma
okreœlony re¿im ¿ywieniowy; im wy¿sza grupa spo³eczna, tym wiêcej ma ogra-
niczeñ. Mo¿liwoœæ zmiany pozycji w hierarchii na wy¿sz¹ zarezerwowana jest
tylko dla ca³ych grup, dokonaæ siê to mo¿e np. poprzez ograniczenie rodzajów
spo¿ywanego po¿ywienia. Z³amanie regu³ podzia³ów spo³ecznych (tradycyjne
zajêcie, endogamicznoœæ, dieta) skutkuje dla jednostki spadkiem w hierarchii.
Hinduscy prawodawcy interpretuj¹ narodziny w danej grupie spo³ecznej jako
skutek czynów pope³nionych w poprzednich ¿ywotach: dobre uczynki pozwa-
laj¹ na narodziny w wy¿szej grupie, z³e skutkuj¹ narodzinami w ni¿szej.

Na podzia³ wedle przynale¿noœci do kasty nak³ada siê podzia³ szerszy na
cztery stany spo³eczne (sanskryckie: warna), równie¿ definiowane na podsta-
wie wykonywanej pracy. S¹ to 1) kap³ani (bramini), 2) wojownicy (kszatrijowie),
3) kupcy, hodowcy byd³a, rzemieœlnicy (wajœjowie) i 4) warstwa s³u¿ebna (œud-
rowie). Przynale¿noœæ do warny — podobnie jak do kasty — zdobywa siê
przez urodzenie. Podczas gdy pojêcie „kasta” odnosi siê do rzeczywistych po-
dzia³ów spo³ecznych, pojêcie „warna” jest pojêciem ogólnego modelu spo³e-
czeñstwa, ma zasiêg ogólnoindyjski i pozwala na wzajemn¹ identyfikacjê osób
pochodz¹cych z kast z ró¿nych stron kraju. Ten model znalaz³ swoj¹ religijn¹
legitymizacjê w Bhagawadgicie, gdzie Kryszna wyjaœnia jego metafizyczne pod-
stawy i zaleca d¹¿enie do zachowania dharmy, czyli ³adu spo³ecznego w nim
siê wyra¿aj¹cego (patrz: Religie).

Poza systemem kastowym istnieje wielka rzesza ludzi zwanych niedotykal-
nymi (aspryœja, znani te¿ jako pariasi, haridŸanie, dalici). Ich powstanie wyjaœ-
nia siê pozbawianiem ziemi lokalnych grup spo³ecznych, dokonuj¹cym siê
w trakcie ekspansji cywilizacji hinduskiej. Niedotykalni zajmuj¹ siê czynnoœcia-
mi najbardziej pogardzanymi w spo³eczeñstwie, których wspólnym mianowni-
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kiem jest kontakt z nieczystoœci¹ (m.in. czyœciciele toalet, sprz¹tacze, pracze,
golibrody, obs³uguj¹cy kremacjê itp.).

Mimo œwiadectw, ¿e ju¿ od prze³omu er cz³onkowie kast z ró¿nych porzu-
cali swe tradycyjne zajêcia, jak równie¿ ³amali regu³y podzia³ów spo³ecznych,
system ten by³ na tyle rygorystyczny, ¿e jednostka w³aœciwie nie mia³a mo¿li-
woœci wyjœcia poza jego ramy bez nara¿enia siê na ostracyzm. Jedyn¹ spo³ecz-
nie akceptowaln¹ jego form¹ by³o porzucenie ¿ycia w spo³eczeñstwie i podjê-
cie drogi duchowego rozwoju poza jego obrêbem. Mog³o to byæ podjêcie asce-
tycznej aktywnoœci w duchu hinduizmu lub przyjêcie innej religii, przede
wszystkim islamu lub chrzeœcijañstwa. W drugiej po³owie XX w. powsta³ ruch
pod wodz¹ B.R. Ambedkara, postuluj¹cy masowe nawrócenia niedotykalnych
na buddyzm.

System kastowy tworzy³ sieæ wzajemnych ekonomicznych powi¹zañ, prze-
chodz¹cych z ojca na syna, co sprawia³o, ¿e by³ on systemem stabilnym, zapew-
niaj¹cym wielu jego cz³onkom bezpieczeñstwo ekonomiczne. Nie mo¿na te¿
wykluczyæ, ¿e — bazuj¹c na za³o¿eniu niemo¿liwych do przekroczenia lokal-
nych podzia³ów spo³ecznych — przyczyni³ siê do zachowania hinduskiej to¿sa-
moœci, umo¿liwia³ bowiem w miarê bezkolizyjne wspó³istnienie wyznawcom
ró¿nych wierzeñ i kultów. Warto dodaæ, ¿e wyznawcy islamu i chrzeœcijañstwa
równie¿ nierzadko definiuj¹ swe wewnêtrzne ró¿nice w terminach kastowoœci.

Konstytucja Indii formalnie znosi kastowoœæ i wprowadza parytety dla nie-
dotykalnych we w³adzach lokalnych, stanowych i centralnych. Nie sposób jed-
nak odgórnym zarz¹dzeniem zmieniæ wielowiekowe przyzwyczajenia, tote¿
problem kastowoœci, a przede wszystkim niedotykalnoœci, nadal istnieje. Sza-
cuje siê, ¿e niedotykalnych w Indiach jest ok. 200 mln, a ich dzia³ania d¹¿¹ce
do uzyskania nale¿nych im praw spotykaj¹ siê nierzadko z przemoc¹. Wiele
konfliktów religijnych (np. ataki na chrzeœcijan) ma wyraŸne pod³o¿e kastowe:
wy¿sze kasty hinduskie atakuj¹ kasty ni¿sze, wyznaj¹ce chrzeœcijañstwo. Kwe-
stia dyskryminacji kastowej w Indiach sta³a siê przedmiotem dyskusji na Œwia-
towej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii
i Pochodnym Formom Nietolerancji (Durban 2001), gdzie uznano j¹ za ukryt¹
formê apartheidu.

System kastowy



Republika Indii to demokratyczna, œwiecka republika federacyjna (to naj-
wiêksza demokracja na œwiecie). G³ow¹ pañstwa jest prezydent, organem usta-
wodawczym — dwuizbowy parlament, w³adzê wykonawcz¹ sprawuje rz¹d
z premierem na czele. Indie podzielone s¹ na 28 stanów, na ogó³ zgodnie z hi-
storycznymi podzia³ami. Jêzykiem urzêdowym jest hindi i angielski, ponadto
s¹ 22 jêzyki urzêdowe obowi¹zuj¹ce w danym stanie. W Indiach mieszka
ponad miliard ludnoœci, bardzo zró¿nicowanej pod wzglêdem etnicznym, jêzy-
kowym, religijnym, wykszta³cenia, dochodów, a tak¿e kastowym. Kraj ten na-
le¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê gospodarek œwiata (ok. 8 proc. rocznie),
od 1974 dysponuje broni¹ atomow¹, a równoczeœnie ponad 60 proc. jego
mieszkañców mieszka na wsi, wytwarzaj¹c jedynie ok. 20 proc. PKB. £agodze-
nie napiêæ zwi¹zanych z wielorakiego rodzaju sprzecznoœciami jest jednym
z najwiêkszych wyzwañ, przed jakimi staje ka¿dy indyjski rz¹d. Wydaje siê, ¿e
to w³aœnie demokracja, dla której poparcie Indusi wyra¿aj¹ m.in. w bardzo ak-
tywnym udziale w wyborach, jest najmocniejszym gwarantem zachowania sta-
bilnoœci pañstwa.

Dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW — indolog (Katedra Azji Po³udniowej Wydzia³u
Orientalistycznego). W centrum jej zainteresowañ le¿y filozoficzna myœl hinduska
wyra¿ana w najstarszych indyjskich zabytkach literackich (teksty Objawienia, eposy,
ok. XIII p.n.e. do prze³omu er). Autorka trzech ksi¹¿ek (O imionach i kszta³tach Jednego.
Monizm indyjskiej filozofii Tradycji, Kosmogonia Rygwedy, Fire and cognition in the Rgveda)
oraz licznych artyku³ów.







Islam to najm³odsza z trzech monoteistycznych religii. S³owo „islam” zna-
czy po arabsku „poddanie siê Bogu”. Muzu³manów jest na œwiecie ok. 1,2 mi-
liarda. Dok³adna liczba wyznawców islamu nie jest znana, gdy¿ w wielu kra-
jach, w których mieszkaj¹ nie przeprowadza siê spisów ludnoœci. Muzu³manów
mo¿na spotkaæ wszêdzie — mieszkaj¹ na wszystkich kontynentach, mówi¹ kil-
kudziesiêcioma jêzykami. Pañstw z wiêkszoœci¹ muzu³mañsk¹ jest na œwiecie
ponad 20. Arabowie to najliczniejsza grupa etniczna wyznaj¹ca islam — jest
ich ok. 230 milionów i prawie wszyscy s¹ muzu³manami, bo a¿ 96 proc. (pozo-
sta³e 4 proc. to chrzeœcijanie). Kolejn¹, bardzo liczn¹ nacj¹ wyznaj¹c¹ islam s¹
Indonezyjczycy — jest ich prawie 210 milionów. Indonezja jest zreszt¹ naj-
wiêkszym pañstwem muzu³mañskim. Muzu³manie mieszkaj¹ na wszystkich
kontynentach, ale pañstwa z wiêkszoœci¹ ludnoœci muzu³mañskiej le¿¹ przede
wszystkim w Azji i Afryce i tam te¿ mieszka wiêksza czêœæ wszystkich ¿yj¹cych
dziœ na œwiecie muzu³manów. W Europie w kilku krajach muzu³manie stanowi¹
wiêkszoœæ: w Albanii, Boœni-Hercegowinie, w Kosowie (jeœli uznajemy je za
pañstwo) oraz w Turcji, która le¿y na dwóch kontynentach. Poza tym w Euro-
pie mieszka ok. 40 milionów muzu³manów — g³ównie na Ba³kanach (autochto-
ni) i we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, W³oszech i Austrii. Do
pañstw Europy Zachodniej muzu³manie przybyli jako obywatele by³ych pañstw
kolonialnych (np. do Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii), z powodów ekono-
micznych lub jako uchodŸcy.

Jêzykiem liturgicznym, czyli jêzykiem modlitwy, dla wszystkich muzu³ma-
nów jest literacki jêzyk arabski. Koran zosta³ objawiony i spisany po arabsku.
Choæ jêzyk Koranu ró¿ni siê nieco od wspó³czesnego literackiego jêzyka arab-
skiego, to w œwiadomoœci muzu³manów jest to ten sam jêzyk. Wed³ug muzu³-
manów Koran nie powinien byæ t³umaczony na inne jêzyki, w modlitwie powi-
nien byæ u¿ywany literacki jêzyk arabski. Jednak ze wzglêdu na to, ¿e wiêk-
szoœæ muzu³manów n i e j e s t Arabami i na co dzieñ nie u¿ywa tego jêzyka,
Koran wydawany jest dwujêzycznie — obok strony po arabsku jest strona
w jêzyku u¿ywanym w danym kraju.
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W codziennym ¿yciu muzu³manie u¿ywaj¹ bardzo wielu jêzyków. Arabo-
wie w ró¿nych krajach arabskich mówi¹ ró¿nymi dialektami jêzyka arabskiego.
Dialekt to pierwszy jêzyk, którego dziecko arabskie uczy siê w domu. Dialekty
bardzo czêsto nie maj¹ formy pisanej, a tylko mówion¹. Pozostali muzu³manie,
czyli znacz¹ca wiêkszoœæ wyznawców islamu, na co dzieñ u¿ywa swoich etnicz-
nych jêzyków.

Pañstwa z wiêkszoœci¹ muzu³mañsk¹ bardzo ró¿ni¹ siê od siebie, czasem
jedyn¹ wspóln¹ cech¹ jest wyznawana religia. Niektóre z nich s¹ bardzo boga-
te, jak np. Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt czy Emiraty Arabskie, inne bardzo
biedne, np. Somalia czy Sudan. Panuj¹ w nich ró¿ne ustroje polityczne, od mo-
narchii, przez republikê do pañstwa teokratycznego, czyli takiego, w którym
¿ycie obywateli jest uregulowane przez prawo religijne — takim pañstwem
jest Iran. W czêœci pañstw z wiêkszoœci¹ islamsk¹ nie ma demokracji, w niektó-
rych od lat trwaj¹ wojny, jak np. w Czeczenii czy Afganistanie. Jedno z pañstw
z wiêkszoœci¹ muzu³manów, Turcja, chce wst¹piæ do Unii Europejskiej. O prze-
strzeganiu praw cz³owieka, praw kobiet, praw mniejszoœci równie¿ niewiele
da siê powiedzieæ, co by³oby prawdziwe w odniesieniu do wszystkich pañstw
muzu³mañskich, prócz tego, ¿e bardzo czêsto nieprzestrzeganie tych praw nie
ma wiele wspólnego z islamem, lecz z bied¹, z³¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ czy
zacofaniem spo³ecznym.

Agata Marek, Islam



Islam narodzi³ siê na terenie Azji Mniejszej, w Mekce, na terenie dzisiejszej
Arabii Saudyjskiej, w VII wielu naszej ery. Pierwszym i najwa¿niejszym proro-
kiem islamu by³ Mahomet, który urodzi³ siê ok. 570 r. w Mekce w rodzinie poli-
teistycznych Arabów. Ojciec Mahometa zmar³ przed narodzeniem syna, a mat-
ka, gdy mia³ zaledwie szeœæ lat. Mahomet wychowywa³ siê w rodzinie swego
stryja. Gdy dorós³, zacz¹³ pracowaæ u bogatej wdowy Chadid¿y jako agent
trudni¹cy siê handlem z Syri¹. Gdy mia³ dwadzieœcia piêæ lat, o¿eni³ siê z ni¹.
Chadid¿a by³a starsza od niego o ok. 15 lat. Ich ma³¿eñstwo by³o bardzo
szczêœliwe, mieli kilkoro dzieci, z których wieku doros³ego do¿y³a jednak tylko
jedna córka, Fatima. Mahomet dziêki maj¹tkowi ¿ony zyska³ wysok¹ pozycjê
spo³eczn¹. Mia³ te¿ czas na rozmyœlania i co roku spêdza³ na nich miesi¹c na
górze Hira, niedaleko Mekki. Tam w³aœnie pewnej nocy, w 610 roku, we œnie
nawiedzi³ Mahometa archanio³ Gabriel i objawi³ mu pierwszy fragment Kora-
nu, œwiêtej ksiêgi muzu³manów. Gabriel na rozkaz Boga nawiedza³ Mahometa
jeszcze wielokrotnie, a¿ do samej œmierci Mahometa w 632 r. i w ten sposób
objawi³ mu, fragment po fragmencie, ca³y Koran. Archanio³ Gabriel nakaza³
Mahometowi g³oszenie nowej religii. Pierwszymi osobami, które da³y wiarê
jego objawieniom, by³y ¿ona Chadid¿a, stryj Abu Talib oraz jego syn Ali i nie-
wolnik Zajd, któremu Mahomet darowa³ wolnoœæ. Wtedy Mahomet zacz¹³
nawracaæ na islam mieszkañców Mekki. Nowa religia szybko zdobywa³a wy-
znawców.

Mekkañczycy w wiêkszoœci byli politeistami, czyli, jak byœmy dziœ powie-
dzieli, poganami, i dopóki Mahomet nie potêpia³ ich bóstw, dopóty odnosili
siê do nowej religii tolerancyjnie. Ale gdy Mahomet zacz¹³ nastawaæ, by wy-
rzekli siê swoich bogów oraz by bogaci dzielili siê swoim bogactwem z biedny-
mi (to jeden z filarów islamu), a tak¿e otwarcie og³osi³, ¿e ludzie s¹ równi
wobec Boga, dosz³o do konfliktu. Sytuacja sta³a siê dla muzu³manów na tyle
niebezpieczna, ¿e Mahomet uda³ siê w poszukiwaniu schronienia dla siebie
i swoich zwolenników do Jasribu (obecnie Medyna). Tam sytuacja spo³ecz-
no-polityczna by³a inna ni¿ w Mekce — istnia³a w³adza centralna, mieszka³o
tam te¿ stosunkowo du¿o wyznawców religii monoteistycznych — chrzeœcijan
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i ¿ydów. Mahomet uzyska³ od w³adz Medyny gwarancje bezpieczeñstwa dla
wyznawców nowej religii, po czym wróci³ do Mekki i nakaza³ swoim zwolenni-
kom udaæ siê do Medyny.

Mahomet nie do razu wyruszy³ do Medyny, lecz dopiero wtedy, gdy w ko-
lejnym objawieniu Bóg mu na to pozwoli³. By³o to w roku 622. Ten rok uznawa-
ny jest za pocz¹tek ery muzu³mañskiej — wed³ug muzu³mañskiego kalendarza
jest to rok pierwszy. Jak wiadomo, dla chrzeœcijan pierwszym rokiem nowej
ery, punktem, od którego mierzy siê czas, jest rok narodzenia Chrystusa. Ka-
lendarz muzu³mañski ró¿ni siê od u¿ywanego w znacz¹cej czêœci œwiata, czyli
kalendarza gregoriañskiego. Rok muzu³mañski sk³ada siê z 12 miesiêcy po 29
lub 30 dni i jest o 11 dni krótszy od u¿ywanego w naszym krêgu kulturowym.
Œwiêta muzu³mañskie w stosunku do naszego kalendarza s¹ ruchome, nie ma
te¿ np. miesiêcy zimowych czy letnich, miesi¹ce przesuwaj¹ siê co roku w³aœ-
nie o 11 dni. 6 grudnia 2010 roku dla muzu³manów skoñczy siê rok 1431 i na-
stêpnego dnia rozpocznie siê rok 1432, rok 1433 zaœ rozpocznie siê w listopa-
dzie 2011 r.

W³aœnie w Medynie za³o¿y³ Mahomet pierwsz¹ gminê muzu³mañsk¹,
ummê. Tam te¿ mieszka³ do swojej œmierci w 632 roku. Do ummy nale¿eli
wszyscy, którzy wierzyli w Boga, nale¿eli wiêc do niej równie¿ chrzeœcijanie
i ¿ydzi, jeœli tego chcieli. Wed³ug zasad islamu muzu³manie wierz¹ w tego sa-
mego, co ¿ydzi i chrzeœcijanie, Boga, tote¿ muzu³manie nie robili ¿adnych
przeszkód wyznawcom religii monoteistycznych w przyjêciu do spo³ecznoœci.
Podstaw¹ przynale¿noœci do ummy by³a bowiem w³aœnie wiara w tego samego
Boga. Zjednoczenie siê wokó³ wiary by³o wówczas ide¹ rewolucyjn¹, gdy¿
w tamtych czasach liczy³a siê przede wszystkim wiêŸ plemienna i klanowa. Dla
porz¹dku dodajmy, ¿e napiêcia na tle religijnym z plemionami ¿ydowskimi siê
zdarza³y, czêœæ ¯ydów bowiem nie chcia³a uznaæ, ¿e Bóg wybra³ swego ostat-
niego proroka spoœród plemienia arabskiego — ¯ydzi uwa¿ali siê za „naród
wybrany”.

Mahomet by³ nie tylko przywódc¹ religijnym, ale równie¿ wojskowym
i politycznym. Prowadzi³ nieustaj¹ce wojny z zewnêtrznymi wrogami, stara³
siê te¿ zdobyæ jak najwiêcej zwolenników dla nowej religii. By³ zdolnym do-
wódc¹ — bitwy jakie stoczy³, by³y w wiêkszoœci wygrane. Uda³o mu siê z cza-
sem podbiæ Mekkê i symbolicznie przej¹æ dla islamu Al-Kabê, najwa¿niejsz¹
œwi¹tyniê w islamie, niszcz¹c znajduj¹ce siê w niej pos¹gi pogañskich bo¿ków,
zwi¹zane z politeistyczn¹ tradycj¹ arabsk¹. Po podbiciu Mekki, nadal mieszka³
w Medynie, ale w ostatnim roku swego ¿ycia odby³ pielgrzymkê do Mekki,
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ustanawiaj¹c tym samym ten zwyczaj. Zmar³ u szczytu kariery politycznej i reli-
gijnej. Po jego œmierci spoœród najbardziej zas³u¿onych i bogobojnych wy-
znawców islamu wybrano przywódcê wspólnoty muzu³mañskiej — kalifa. Po
œmierci Mahometa nast¹pi³ podzia³ jaki istnieje w islamie do dziœ — na sunni-
tów i szyitów. Podstaw¹ podzia³u nie jest religia, lecz polityka. Sunnici uwa-
¿ali, ¿e kalifem powinien zostaæ najzacniejszy z muzu³manów, a szyici byli
zwolennikami Alego, stryjecznego brata Mahometa, a zarazem mê¿a Fatimy,
jego jedynej córki. Zwyciê¿yli sunnici, choæ Ali te¿ zosta³ na krótki czas jednym
z kalifów. Wspó³czeœnie wœród muzu³manów jest ok. 10 proc. szyitów —
mieszkaj¹ g³ównie w Iranie, Libanie, s¹ znacz¹c¹ mniejszoœci¹ w Iraku, jednak
zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ sunnici — 90 proc.

Mahomet nawróci³ Arabów na monoteizm i jednoczeœnie by³ twórc¹ pierw-
szego pañstwa ³¹cz¹cego ca³y naród arabski.

Narodziny islamu



Piêæ dogmatów wiary

Co to znaczy byæ muzu³maninem?
Aby nim byæ, trzeba wierzyæ w podstawowe dogmaty islamu, przekazane

ludziom przez Boga za poœrednictwem proroków i wys³anników oraz wykony-
waæ œciœle okreœlone rytualne obowi¹zki.

Podstawowe dogmaty islamu to wiara w
1) jednego Boga;
2) anio³ów;
3) œwiête ksiêgi — Torê, Ewangelie, Koran;
4) wys³anników i proroków — od Adama po Mahometa;
5) dzieñ S¹du Ostatecznego — a po nim raj i piek³o.

Wiara w jednego Boga
S³owo „Allah” po arabsku znaczy po prostu: Bóg. W islamie Bóg ma jeszcze

99 innych piêknych imion, np. Mi³osierny, Litoœciwy. Wed³ug islamu jest to ten
sam Bóg, który czczony jest w judaizmie i chrzeœcijañstwie, tylko inaczej rozu-
miany. Muzu³manie uwa¿aj¹, ¿e ich rozumienie Boga jest jedynym w³aœciwym,
a chrzeœcijanie i ¿ydzi nie zrozumieli do koñca lub wypaczyli S³owo Bo¿e. Bóg
jest jeden i jedyny, a zaprzeczanie temu jest najciê¿szym grzechem. To, co mu-
zu³manie zdecydowanie i jednoznacznie odrzucaj¹ z chrzeœcijañstwa to dog-
mat Trójcy Œwiêtej. W islamie mo¿na siê modliæ tylko do Boga. Mahomet jest
dla ludzi wzorem do naœladowania, ale jest tylko cz³owiekiem, tote¿ nie wolno
siê np. do niego modliæ. Islam odrzuca chrzeœcijañski kult Matki Boskiej czy
œwiêtych.

Anio³owie
Istnienie anio³ów jest zapisane w Koranie. Anio³owie zostali stworzeni

przez Boga ze œwiat³a i s¹ istotami bezcielesnymi. Tak jak ludzie s¹ istotami
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rozumnymi. W dniu S¹du Ostatecznego bêd¹ trzymaæ tron Bo¿y, odczytywaæ
ksiêgi z zapisanymi w nich ludzkimi uczynkami i wykonywaæ wyroki Bo¿e. Na
ziemi anio³owie wspieraj¹ ludzi w trudnych sytuacjach i ich chroni¹. Anio³owie
przekazuj¹ te¿ ludziom Bo¿e pos³annictwo.

Œwiête ksiêgi
To ksiêgi przekazane przez Boga ludziom w drodze objawienia, czyli ksiêgi

objawione. Muzu³manie uznaj¹ za œwiête Piêcioksi¹g, czyli Torê (czêsto uwa¿a
siê, ¿e pod t¹ nazw¹ kryje siê ca³y Stary Testament), Psalmy Dawidowe, Ewan-
gelie i sam Koran. Koran jest jednak uznawany za ksiêgê najdoskonalsz¹; mu-
zu³manie uwa¿aj¹, ¿e wczeœniejsze ksiêgi zawiera³y b³êdy i zniekszta³cenia Bo-
skiego objawienia. Koran to spisane objawienia Mahometa, których doznawa³
przez 22 lata. Zosta³ spisany w literackim jêzyku arabskim i nie powinien byæ
t³umaczony na inne jêzyki, by t³umaczenie nie wypaczy³o jego sensu. Biblii
i Tory muzu³manie w³aœciwie nie czytaj¹.

Wys³annicy Boga i prorocy
Od zarania ludzkoœci Bóg przysy³a³ ludziom swoich pos³añców. Przekazy-

wali oni ludziom zasady wiary w Boga i ostrzegali ich przed pope³nianiem grze-
chów. Muzu³manie uznaj¹ wszystkich proroków uznawanych przez judaizm
i chrzeœcijañstwo, tylko inaczej ich przedstawiaj¹. Wys³annik tym ró¿ni siê od
proroka, ¿e przynosi „ksiêgê”, prócz tego, ¿e tak jak prorok g³osi S³owo Bo¿e.
Wys³annikami Boga byli Mahomet, Jezus (po arabsku Isa) i Moj¿esz (po arabsku
Musa).

Dzieñ S¹du Ostatecznego, raj i piek³o
Œmieræ wed³ug islamu jest czymœ nieuniknionym, ale nie jest koñcem osta-

tecznym. Jest przejœciem do innego ¿ycia. Œmieræ nie jest z³a, gdy¿ jest to po-
wrót do Boga. Zmartwychwstanie nast¹pi dopiero na koñcu istnienia wszech-
œwiata. Wtedy ludzie powstan¹ z martwych, by udaæ siê na S¹d Ostateczny,
który jest tak samo nieunikniony jak œmieræ i koniec œwiata. Grzesznicy pójd¹
do piek³a, a dobrzy ludzi do raju.

Islam uznaje równie¿ coœ w rodzaju czyœæca — tam znajd¹ siê ludzie, któ-
rych z³e i dobre uczynki siê równowa¿¹. W czyœæcu dusze bêd¹ przebywa³y,
dopóki nie odpokutuj¹ swoich grzechów — wtedy maj¹ szansê dostaæ siê do
nieba.
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Raj jest nagrod¹ za dobre uczynki. Przedstawiany jest jako ogród. S¹ w nim
rzeki z najczystsz¹ wod¹, a tak¿e strumienie mleka, miodu i wina, którego spo-
¿ywanie na ziemi by³o zabronione. Ludzie w raju nosz¹ piêknie zdobione sza-
ty, mog¹ odpoczywaæ na brokatowych dywanach i wyœcie³anych poduszkami
³o¿ach. Us³uguj¹ im hurysy (mê¿czyznom) i piêkni m³odzieñcy (kobietom).

Piêæ filarów wiary

Ka¿dy muzu³manin ma do wype³nienia okreœlone obowi¹zki:
1) wyznanie wiary w jednego Boga (szahada);
2) modlitwê (salat);
3) post (saum);
4) ja³mu¿nê (zakat);
5) pielgrzymkê do Mekki (had¿d¿).

Wyznanie wiary w jednego Boga (szahada)
Szahada to formu³a, powtarzana w rozmaitych sytuacjach, bêd¹ca potwier-

dzeniem dwóch dogmatów wiary: „Nie ma innego bóstwa prócz Boga (arab.
Allaha), a Mahomet jest jego wys³annikiem”. Jej wypowiedzenie w obecnoœci
œwiadków jest warunkiem zostania muzu³maninem.

Modlitwa (salat)
Ka¿dy muzu³manin powinien odmawiaæ modlitwê piêæ razy dziennie o wy-

znaczonych porach dnia. W krajach muzu³mañskich o porach modlitwy przy-
pomina azan, czyli wo³anie muezina z minaretu. Do modlitwy, w czasie której
bije siê pok³ony, muzu³manin u¿ywa maty lub modlitewnego dywanika. Mu-
zu³manie modl¹ siê w kierunku Mekki. Szczególne znaczenie ma modlitwa
pi¹tkowa, odmawiana w po³udnie podczas wspólnych mod³ów ca³ej gminy.
Pi¹tek jest dla muzu³manów œwiêtym dniem tygodnia i jest to dzieñ wolny od
pracy.

Post (saum)
Post jest jednym z obowi¹zków ka¿dego doros³ego muzu³manina. Post

odbywa siê w ramadanie, dziewi¹tym miesi¹cu kalendarza arabskiego. Nie
wolno w czasie jego trwania jeœæ ani piæ od wschodu do zachodu s³oñca. Dziêki
postowi w ramadanie cz³owiek oczyszcza siê z grzechów i wystêpków. W poœ-
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cie nie powinny braæ udzia³u osoby, którym móg³by on zaszkodziæ, czyli np.
kobiety w ci¹¿y, osoby chore, starsze czy te¿ dzieci. Po zachodzie i przed
wschodem s³oñca mo¿na jeœæ i piæ.

Ja³mu¿na (zakat)
Ja³mu¿na to w³aœciwie podatek na biednych. Zasady obowi¹zkowej ja³mu¿-

ny s¹ zapisane w Koranie i dodatkowo regulowane s¹ przez prawo muzu³mañ-
skie Ka¿dy muzu³manin, którego na to staæ, powinien oddawaæ czêœæ swoich
dochodów, które przeznacza siê dla wszystkich ludzi potrzebuj¹cych wspar-
cia. W czasach wspó³czesnych jest to 2,5 proc. dochodów, dawniej by³o to 10
proc. plonów. Oprócz obowi¹zkowej ja³mu¿ny muzu³manie mog¹ i czêsto od-
daj¹ ja³mu¿nê dobrowoln¹.

Pielgrzymka do Mekki (had¿d¿)
To obowi¹zek, który ka¿dy muzu³manin powinien wype³niæ przynajmniej

raz w ¿yciu, jeœli spe³nione s¹ po temu odpowiednie warunki (zdrowie i fundu-
sze). W pielgrzymkê nie powinny udawaæ siê kobiety, które nie maj¹ prawnego
opiekuna. Osoby, które nie s¹ w stanie osobiœcie odbyæ pielgrzymki, mog¹ wy-
s³aæ kogo innego w zastêpstwie. Rocznie do Mekki pielgrzymuje oko³o trzech
milionów wiernych. Osoba, która odby³a pielgrzymkê, jest w swojej spo³ecz-
noœci szczególnie szanowana i otrzymuje tytu³ had¿d¿i.

Zakazy w islamie
Muzu³manom nie wolno piæ alkoholu, u¿ywaæ narkotyków, jeœæ wieprzowi-

ny, uprawiaæ hazardu, stosowaæ w biznesie lichwy (czyli po¿yczaæ pieniêdzy na
procent), oddawaæ czci bóstwom innym ni¿ jedyny Bóg, ludziom i jakimkol-
wiek przedmiotom oraz u¿ywaæ strza³ wró¿biarskich.
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Mê¿czyzna i kobieta s¹ równi wobec Boga, natomiast na ziemi mê¿czyzna
powinien siê kobiet¹ opiekowaæ. Najpierw dziewczynk¹ opiekuje siê ojciec,
potem m¹¿, a jeœli go zabraknie — syn lub inny mêski krewny. Owa „opieka”
oznacza m.in. obowi¹zek ³o¿enia na jej utrzymanie.

W islamie œlub ma znaczenie religijne, ale — inaczej ni¿ w chrzeœcijañstwie
— nie jest sakramentem, którego nie mo¿na zerwaæ. Œlub jest równie¿ kon-
traktem. Ma³¿eñstwa w œwiecie muzu³mañskim s¹ aran¿owane, w spo³ecznoœ-
ciach tradycyjnych równie¿ w naszych czasach. Kontrakt negocjuj¹ ojcowie
rodzin. Ustalaj¹ przede wszystkim wysokoœæ mahru, czyli daru œlubnego, który
mê¿czyzna sk³ada kobiecie. W po³owie mahr jest wyp³acany w momencie za-
warcia ma³¿eñstwa, a druga po³owa jest zabezpieczeniem dla kobiety na wypa-
dek ewentualnego rozwodu. Rozwód w islamie jest rzecz¹ dozwolon¹, lecz
z dozwolonych tak¹, która najmniej siê Bogu podoba. Mê¿czyzna mo¿e siê
rozwieœæ, wyra¿aj¹c trzykrotnie tak¹ wolê. Wtedy wyp³aca ¿onie mahr. Musi
te¿ utrzymywaæ dzieci narodzone z tego zwi¹zku. Rozwód dla kobiety jest
trudniejszy, wprawdzie Koran mówi, ¿e mê¿czyzna nie powinien zatrzymywaæ
kobiety wbrew jej woli, ale rozwód niesie dla niej szereg negatywnych konse-
kwencji. Jeœli do rozwodu dochodzi z winy mê¿czyzny na ¿yczenie kobiety, to
nie zatrzymuje ona mahru. Wtedy musi j¹ utrzymywaæ rodzina, co mo¿e byæ
du¿ym obci¹¿eniem i powodem do niezadowolenia, albo musi ona sama pra-
cowaæ. Kobieta mo¿e siê rozwieœæ i zatrzymaæ mahr, jeœli m¹¿ z³amie warunki
kontraktu ma³¿eñskiego — jeœli np. zostanie tam zapisane, ¿e ma nie mieæ wiê-
cej ¿on, a weŸmie kolejn¹, lub jeœli nie utrzymuje ¿ony na poziomie zagwaran-
towanym w kontrakcie lub przynajmniej takim, jaki mia³a w rodzinnym domu.
Kolejnymi powodami do rozwodu mog¹ byæ choroba zakaŸna lub psychiczna
mê¿a lub bicie w taki sposób, ¿e pozostaj¹ tego widoczne œlady. W islamie
kobiety rzadko wystêpuj¹ o rozwód — prócz k³opotów finansowych, jakie on
powoduje, znacz¹co spada ich presti¿ spo³eczny.



Prawo w islamie ma innych charakter ni¿ prawo w œwiecie zachodnim. We
wspó³czesnym œwiecie zachodnim prawo jest stanowione przez ludzi, a w isla-
mie prawo wywodzi siê z boskiego objawienia. Oparte jest na Koranie i nie
wolno go zmieniaæ, gdy¿ jest wyrazem woli boskiej. Prawo muzu³mañskie
obejmuje wszystkie sfery ¿ycia cz³owieka — nie tylko zwi¹zane z religi¹, ale
równie¿ z ¿yciem ziemskim. Prawo w islamie ma bardzo œcis³y zwi¹zek z teolo-
gi¹ — czêsto decyzje teologiczne maj¹ konsekwencje prawne. Prawo trakto-
wane jest jako nauka, ale równie¿ jako etykieta, czyli zbiór wskazówek dla
muzu³manów, jak siê powinni zachowywaæ w codziennym ¿yciu. Prawo okreœ-
lano jako œcie¿kê, któr¹ powinien kroczyæ pobo¿ny muzu³manin. St¹d pocho-
dzi jego nazwa szariat (lub szaria — w jêz. arab.: „droga”).

Najwa¿niejszym i podstawowym Ÿród³em prawa jest Koran. Zawiera on
przepisy dotycz¹ce funkcjonowania spo³ecznoœci muzu³mañskiej, obyczajo-
woœci, rodziny i powinnoœci cz³onków wspólnoty. Ale sam Koran nie wystarcza
do podjêcia wszystkich decyzji ¿yciowych, nie daje odpowiedzi na wszystkie
pytania, jakie cz³owiek mo¿e sobie stawiaæ. Aby muzu³manie wiedzieli, co
nale¿y czyniæ, by unikn¹æ grzechu i jak dokonaæ w³aœciwych wyborów, po-
trzebny by³ jeszcze jakiœ wzór do naœladowania. Takim wzorem by³ i jest dla
nich Mahomet, jego postêpowanie, sposób ¿ycia i dokonywane wybory.
Wkrótce po œmierci Mahometa zosta³y spisane hadisy, czyli relacje o czynach,
zachowaniach i wypowiedziach Proroka. Hadisy sk³adaj¹ siê na sunnê, drugie po
Koranie najwa¿niejsze Ÿród³o prawa muzu³mañskiego. Jeœli Koran i sunna nie
dostarczaj¹ odpowiedzi, co zrobiæ w danej sytuacji, muzu³manin ma jeszcze
jedno wyjœcie — mo¿e zwróciæ siê do kadiego (lub muftiego), czyli muzu³mañ-
skiego sêdziego, teoretyka prawa i znawcy teologii, i zapytaæ go o radê lub
poprosiæ o wydanie opinii. Kadi w muzu³mañskim spo³eczeñstwie ciesz¹ siê
du¿ym autorytetem i rozstrzygaj¹ sprawy pañstwowe, religijne, ma³¿eñskie,
dziedziczenia i obyczajowe.



Tatarzy to pierwsi muzu³manie jacy osiedlili siê na ziemiach polskich. Ich osad-
nictwo œciœle wi¹¿e siê z podbojami Mongo³ów (XIII w.) i z powstaniem Z³otej
Ordy, która by³a pañstwem ogromnym, lecz niejednolitym politycznie i religijnie.
W wyniku walk o w³adzê i wewnêtrznych sporów przegrani musieli z niej uciekaæ
wraz za ca³ymi rodzinami, klanami i wojskiem. Czêœæ osadników tatarskich to jeñ-
cy, którzy zostali wziêci do niewoli w czasie wojen ksi¹¿¹t litewskich ze Z³ot¹
Ord¹. Polska by³a w XIV i XV w. krajem tolerancyjnym religijnie, nowi przybysze
mogli bez przeszkód zachowaæ swoj¹ religiê i w niej wychowywaæ dzieci. Dozwo-
lone by³y ma³¿eñstwa z kobietami, wyznaj¹cymi prawos³awie lub katolicyzm.
Zak³adano cmentarze, na których chowano zgodnie z nakazami islamu. Po otrzy-
maniu odpowiedniej zgody budowano meczety. W XVI w. Tatarzy zatracili swój
rodzimy jêzyk i zaczêli u¿ywaæ na co dzieñ jêzyka, którym mówi³o ich otoczenie
w przybranej ojczyŸnie, a zatem ca³a kultura pisana Tatarów jest w jêzykach pol-
skim, litewskim albo bia³oruskim. W obecnych granicach Rzeczpospolitej Tatarzy
mieszkaj¹ od ponad 300 lat. W Bohonikach i Kruszynianach w województwie pod-
laskim meczety i cmentarze s¹ czynne do dzisiaj. Tatarzy uczestniczyli we wszyst-
kich powstaniach i zrywach niepodleg³oœciowych po rozbiorach. Czynnie wspie-
rali dzia³ania niepodleg³oœciowe Polski w XX w. Okres miêdzywojenny by³ bardzo
dobrym czasem dla islamu w Polsce — nast¹pi³ wówczas rozkwit dzia³alnoœci re-
ligijnej i kulturalnej. W 1925 r. powo³ano funkcjê muftiego, który kierowa³ ¿yciem
religijnym spo³ecznoœci muzu³mañskiej. W tym samym roku utworzono równie¿
Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny skupiaj¹cy wszystkich muzu³manów w Polsce,
oraz Zwi¹zek Kulturalno-Oœwiatowy Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiana wschodnich granic Polski po II wojnie œwiatowej zmieni³y sytuacjê
Tatarów, gdy¿ wiêkszoœæ wielowiekowych osad tatarskich pozosta³a poza Pol-
sk¹. W 1947 r. reaktywowano Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny. Pozosta³y trzy
gminy wyznaniowe w Kruszynianach, Bohonikach i w Warszawie, a z czasem
kolejne trzy: w Bia³ymstoku, Gdañsku i Gorzowie Wielkopolskim. Jednak dzia-
³alnoœæ kulturalna i kontakty z wspó³wyznawcami za granic¹ by³y ograniczane
przez w³adze PRL. Tatarzy zatracali niektóre w³asne obyczaje i coraz bardziej
upodabniali siê do ogó³u ludnoœci polskiej.
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Przemiany ustrojowe w 1989 r. rozpoczê³y nowy trwaj¹cy do dziœ okres w dzie-
jach islamu na ziemiach polskich. Do Polski zaczêli przyje¿d¿aæ muzu³manie z ró¿-
nych krajów (najczêœciej z krajów arabskich, Turcji i Boœni) nie tylko na studia, ale
równie¿ po to, by tu pracowaæ i zamieszkaæ. Wielu przyjezdnych uznawa³o Polskê
za dobry kraj do otwarcia w³asnego biznesu. Liczba „nowych” muzu³manów szybko
przewy¿szy³a liczbê Tatarów. S¹ to muzu³manie z ró¿nych stron œwiata, których bar-
dzo czêsto z Tatarami ³¹czy tylko wiara, a ró¿ni praktycznie wszystko — ³¹cznie
z krêgiem kulturowym, do którego nale¿¹. Kolejna grupa muzu³manów, jaka po
1989 roku zaczê³a przybywaæ i nadal przybywa do Polski, to uchodŸcy. Spoœród
tych, którzy starali siê o azyl w naszym kraju byli muzu³manie z Boœni, Afganistanu,
i Iraku. W ostatnich latach ponad 90 proc. osób staraj¹cych siê o azyl pochodzi
z Czeczenii. Ich sytuacja jest czêsto dramatyczna — opuœcili swój kraj z przymusu,
pod groŸb¹ œmierci, przeœladowañ, wojny. Nie maj¹ pieniêdzy ani ¿adnego dobytku.
Nie maj¹ pomys³u na to, co by chcieli w Polsce robiæ. Uciekli, bo ich ¿ycie by³o
zagro¿one i nie mieli innego wyjœcia. Nie s¹ przygotowani do ¿ycia w innej kulturze.
Zazwyczaj przybywaj¹ ca³e rodziny lub jedno z rodziców wraz z dzieæmi. Potrzebuj¹
pomocy ró¿nego rodzaju — finansowej, psychologicznej, prawnej, lekarskiej, edu-
kacyjnej, jêzykowej. Potrzebuj¹ te¿ pomocy, by zaaklimatyzowaæ siê w ca³kowicie
ró¿nym kulturowo spo³eczeñstwie, o którym zazwyczaj niewiele wiedz¹.

Nastêpna grupa muzu³manów w Polsce to imigranci. Najliczniejsi wœród
nich to Turcy, ale s¹ tak¿e doœæ liczni Tunezyjczycy, Algierczycy oraz inni
mieszkañcy Afryki Pó³nocnej, a tak¿e Palestyñczycy i Pakistañczycy. Imigranci
przyje¿d¿aj¹ do Polski szukaj¹c lepszego ¿ycia — zazwyczaj maj¹ pomys³, co
chcieliby w naszym kraju robiæ. Pañstwo polskie nie musi siê nimi w jakiœ szcze-
gólny sposób opiekowaæ, chocia¿ warto do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby nasze
spo³eczeñstwo ich zaakceptowa³o, gdy¿ stanowi¹ oni wiêkszoœæ muzu³manów
mieszkaj¹cych w Polsce. Wspominaliœmy wczeœniej o tolerancji Polaków w sto-
sunku do Tatarów, nasza wspólna historia uk³ada³a siê i uk³ada wzorowo.

Jednak spo³eczeñstwo polskie nie jest przygotowane do ¿ycia w szybko
zmieniaj¹cym siê œwiecie. Ma³o wiemy o innych kulturach, w tym równie¿ o isla-
mie, i nieco siê ich obawiamy. Postawê, jak¹ przyjmuje wobec muzu³manów
nasze spo³eczeñstwo, najlepiej pokazuj¹ badania. Badania Przejawy dystansu spo-
³ecznego wobec innych narodów i religii, na które tu siê powo³ujê, zosta³y przepro-
wadzone w 2007 i 2008 r. przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej. Kluczowym
jest w nich pojêcie „dystansu spo³ecznego”, rozumianego jako gotowoœæ do
wchodzenia w bliskie relacje z przedstawicielami danej nacji czy wyznania. Dla
okreœlenia dystansu wobec innych narodów za najmocniejszy wskaŸnik uwa¿a
siê pytanie o stosunek do ma³¿eñstwa syna lub córki z osob¹ wybranej narodo-
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woœci lub wyznania. Tu widaæ bardzo wyraŸnie, ¿e Polacy najbardziej dystansuj¹
siê wobec wyznawców islamu. Ponad po³owa (55%) sprzeciwi³aby siê temu, ¿eby
ich syn lub córka poœlubili muzu³mankê czy muzu³manina. Badacze uznali, ¿e
czynnikiem wzmacniaj¹cym sprzeciw przeciwko poœlubieniu przez córkê mu-
zu³manina jest pozycja kobiety w islamie. Ciekawe jest porównanie tych badañ
z deklarowan¹ otwartoœci¹. Choæ deklarujemy tolerancjê wobec odmiennoœci,
w tym przypadku w stosunku do muzu³manów ¿yj¹cych w naszym kraju, to trud-
no mówiæ o rzeczywistym zaciekawieniu czy faktycznej otwartoœci. Ma³o wiemy
o tym, co tak naprawdê chcemy tolerowaæ czy te¿ zaakceptowaæ. Jesteœmy goto-
wi zaakceptowaæ odmiennoœæ, ale z dala od naszego œrodowiska, nasza toleran-
cja roœnie wraz z okazjonalnoœci¹ kontaktu. Najmniej przeszkadza nam odmien-
noœæ na wycieczce, wakacjach czy podczas okazjonalnych kontaktów.

Podsumowuj¹c, najwiêkszy dystans w stosunku do przedstawicieli wszyst-
kich wyznañ mamy w³aœnie do muzu³manów. Nie znamy ich, boimy siê ich
i postrzegamy jako odmiennych od nas na tyle, ¿e trudno przyj¹æ ich do rodziny
i uznaæ za swoich. Czujemy niechêæ do muzu³manów mieszkaj¹cych w naszym
kraju, choæ trzeba zaznaczyæ, ¿e chodzi tu o przyjezdnych, o imigrantów w³aœ-
nie, których kulturê ma³o znamy. Znacznie przychylniejszy stosunek i wiêcej do
nich sympatii maj¹ te osoby, które zetknê³y siê z imigrantami lub mieszka³y
w wielokulturowym spo³eczeñstwie b¹dŸ te¿ same by³y na emigracji. Nie postê-
pujemy konsekwentnie — to, ¿e przez 600 lat istnienia islamu w Polsce nie by³o
¿adnych konfliktów i wrogoœci, nie sk³ania nas do wniosku, ¿e wspó³czeœnie tak-
¿e mo¿na tak u³o¿yæ wspó³istnienie w jednym pañstwie, ¿eby ograniczaæ pola
konfliktów. Nie sk³ania równie¿ do uznania islamu za czêœæ naszej kultury, mimo
¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ kultury polskich Tatarów jest tworzona po polsku.
Jednak, czy nam siê to podoba czy nie, migracje i zjednoczenie Europy nie s¹
czymœ chwilowym czy przemijaj¹cym. ¯yjemy i w coraz wiêkszym stopniu bê-
dziemy ¿yæ w zglobalizowanym, wielokulturowym i wielowyznaniowym œwiecie
i musimy siê do tego jak najlepiej przygotowaæ. Musimy, jeœli chcemy unikn¹æ
konfliktów i zbudowaæ otwarte spo³eczeñstwo obywatelskie.

Agata Marek — filozof i kulturoznawca. Od 2005 roku wiceprezes Stowarzyszenia Vox
Humana. Pomys³odawczyni i koordynator wszystkich projektów Stowarzyszenia Vox
Humana zwi¹zanych z edukacj¹ miêdzykulturow¹, integracj¹ imigrantów i uchodŸ-
ców, popularyzowaniem wiedzy o innych kulturach, wsparciem dzia³añ przeciwdzia-
³aj¹cych dyskryminacji, propagowaniem budowy otwartego, tolerancyjnego i wielo-
kulturowego spo³eczeñstwa. Autorka ksi¹¿ek i artyku³ów nt. islamu i edukacji dzieci
uchodŸców. Prowadzi lekcje i wyk³ady nt. islamu.

Agata Marek, Islam







Chocia¿ Ukraina odzyska³a niepodleg³oœæ dopiero w 1991 roku, kraj ten ma
bogat¹ historiê i kulturê. Zaczynaj¹c od Rusi Kijowskiej, ukraiñskie ziemie
przechodzi³y z r¹k do r¹k, z niewoli do niewoli, co jednak nie przerwa³o proce-
su kulturotwórczego. Wrêcz odwrotnie, wyzwoli³o to nowe pok³ady energii
w walce o niepodleg³oœæ, w tym tak¿e w dzia³alnoœci pisarzy i twórców ludo-
wych. Wielowiekowe kszta³towanie jêzyka zwieñczy³o opracowanie w 1829
roku gramatyki jêzyka ukraiñskiego. W 1907 roku powsta³ pierwszy s³ownik
jêzyka ukraiñskiego. W okresie istnienia Zwi¹zku Radzieckiego (1922–1991)
jêzyk ukraiñski zosta³ zepchniêty na margines. Po odzyskaniu przez Ukrainê
niepodleg³oœci sytuacja zmieni³a siê. Wspó³czesny jêzyk ukraiñski jest bardzo
dynamiczny, ci¹gle siê rozwija. Pojawiaj¹ siê nowe i wracaj¹ stare s³owa, które
w poprzednich latach by³y zastêpowane rosyjskimi odpowiednikami.

Bogactwo dziedzictwa narodowego, które zachowa³o siê do naszych dni,
stawia Ukrainê na równi ze starymi kulturami europejskimi. Bliskoœæ geogra-
ficzna z Polsk¹ sprawia, ¿e Polacy i Ukraiñcy maj¹ wiele wspólnych zwyczajów
i obrzêdów, z czego niejednokrotnie nie zdaj¹ sobie sprawy. Chodzi zarówno
o œwiêta chrzeœcijañskie, jak i zwyczaje ludowe.

Powiedzmy zatem parê s³ów na temat historii Ukrainy, niektórych cech kul-
tury ukraiñskiej, a tak¿e uwarunkowañ politycznych, religijnych i gospodar-
czych obecnej sytuacji spo³eczno-kulturowej w tym kraju.

Otó¿ o ile ¿artobliwie mówi siê, ¿e cech¹ narodow¹ Polaków jest narzekanie,
Ukraiñców, mieszkaj¹cych zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie kraju, ³¹czy
zami³owanie do œpiewu. Œpiew jest wszechobecny w ukraiñskiej kulturze, zwy-
czajach i ¿yciu codziennym. Piosenka pojawia siê podczas spotkañ towarzyskich,
imprez rodzinnych, w obrzêdach ludowych i religijnych. Jest to wa¿na forma roz-
rywki i spêdzania wolnego czasu. Ukraiñska m³odzie¿, jak równie¿ osoby starsze
czêsto spotykaj¹ siê na pogawêdki, które spontanicznie przechodz¹ we wspólne
œpiewanie pieœni ludowych. Podczas wieczerzy wigilijnej oraz pozosta³ych
posi³ków œwi¹tecznych wspólne kolêdowanie jest czymœ obowi¹zkowym.

Najwiêcej jest ballad i legend œpiewanych, podobnych w stylu do Dumki na
dwa serca, któr¹ znamy z filmu Ogniem i mieczem. Nie brakuje tak¿e weso³ych

69



i skocznych piosenek w stylu Hej, soko³y. Bez wiêkszej przesady mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ma³o który Ukrainiec nie œpiewa. Lekcje muzyki w szkole, zwyczaje
towarzyskie i bogate obrzêdy religijne w cerkwiach sprawiaj¹, ¿e piosenka
towarzyszy Ukraiñcom od najm³odszych lat, a¿ do ostatniej drogi ¿yciowej.
W ukraiñskich zwyczajach orszakowi pogrzebowemu towarzysz¹ bliscy i zna-
jomi, którzy odœpiewuj¹ pieœni ¿a³obne. Zwyczaj ten mo¿emy spotkaæ nawet
dzisiaj w ma³ych miejscowoœciach i wioskach, które s¹ kolebk¹ pradawnych
ukraiñskich rytua³ów, bêd¹cych mieszank¹ wierzeñ ludowych, przes¹dów
i obrzêdów religijnych. Na ukraiñskiej wsi mo¿na tak¿e posmakowaæ tradycyj-
nych ukraiñskich dañ.

O ile w Polsce do takich dañ zalicza siê bigos czy ¿urek, najwa¿niejszymi
ukraiñskimi daniami narodowymi s¹ pierogi i barszcz ukraiñski. Pierogi po
ukraiñsku to warenyky od rzeczownika waryty, co znaczy gotowaæ. Na Ukrainie
zachodniej funkcjonuje spolszczona nazwa pierogi. W³aœnie tutaj we wsiach
pierogi s¹ typowym daniem niedzielnym, tak jak w Polsce rosó³. Gospodynie
wyrabiaj¹ ciasto z m¹ki pszennej, nadziewaj¹c pierogi ró¿nymi nadzieniami.
Najczêœciej do œrodka daje siê zmielone ziemniaki. S¹ tak¿e pierogi z kapust¹,
z grzybami, z fasol¹, z miêsem, z twarogiem, z makiem, z ró¿nymi kaszami lub
owocami. Pierogi je siê na Ukrainie ze œmietan¹ albo z t³uszczem i podsma¿an¹
cebul¹. Warenyky s¹ bardzo wa¿nym elementem ukraiñskiej kultury i tradycji.
Na wigilijnym stole nale¿¹ one do g³ównych dañ. O nich powsta³y legendy, na
czeœæ pierogów napisano wiele wierszy, pieœni i przyœpiewek. W miasteczku
Czerkasy, 200 km od Kijowa, wybudowano nawet pomnik pieroga.

Drugim narodowym daniem na Ukrainie jest barszcz ukraiñski. Nie bêdzie
przesadnym stwierdzenie, ¿e barszcz jest narodowym skarbem Ukraiñców,
a przepis na to danie ma ponadtysi¹cletni¹ tradycjê. Ka¿da gospodyni ma swój
przepis. Regu³¹ jednak jest, ¿e barszcz to najbogatsza w dodatki zupa. Wed³ug
ukraiñskiej tradycji prawdziwy barszcz gotuje siê z co najmniej dziesiêciu
sk³adników. Najczêœciej s¹ to buraki, ziemniaki, kapusta, grzyby, pomidory,
marchew, cebula, czosnek, fasola, serwatka, miêso, sad³o. Tak przyrz¹dzony
barszcz podawany jest na gor¹co z dodatkiem ³y¿ki œmietany.

Tradycyjnym daniem kuchni ukraiñskiej jest tak¿e s³onina. Jeszcze za daw-
nych czasów na Ukrainie surow¹ s³oninê solono i tak przechowywano przez
wiele miesiêcy. Jest ona u¿ywana jako dodatek do zup i pierogów oraz jako
przek¹ska biesiadna. Równie¿ obecnie w ukraiñskich sklepach na stoisku
z wêdlinami mo¿na spotkaæ s³oninê posypan¹ pieprzem lub papryk¹.

Piotr Kuspys, Oblicza wspó³czesnej Ukrainy



Pocz¹tkiem pañstwa ukraiñskiego niew¹tpliwie by³o utworzenie Rusi
Kijowskiej ze stolic¹ w Kijowie. Pierwsze wzmianki o Rusinach, bo tak nazywa-
no mieszkañców Rusi, pochodz¹ z 839 roku. W kolejnych latach, za rz¹dów
ksiêcia W³odzimierza Wielkiego, Ruœ by³a jednym z najwiêkszych pañstw w Eu-
ropie. W 988 roku przyjê³a chrzeœcijañstwo z Bizancjum. W wyniku walk miê-
dzy nastêpcami tronu Ruœ Kijowska zosta³a podzielona na mniejsze ksiêstwa.
Wiêkszoœæ z nich podbili Tatarzy. Jedynym niezale¿nym sukcesorem Rusi sta³o
siê Ksiêstwo Halicko-Wo³yñskie ze stolic¹ w £ucku, utworzone na ziemiach za-
chodnich wspó³czesnej Ukrainy. Gdy w XIV wieku wzros³a potêga Polski, król
Kazimierz III po r. 1387 przy³¹czy³ Ksiêstwo Halicko-Wo³yñskie do korony pol-
skiej. Pozosta³e ksiêstwa ruskie zosta³y wch³oniête przez Wielkie Ksiêstwo
Litewskie, a nastêpnie sta³y siê czêœci¹ Rzeczypospolitej. W obronie przed ko-
lejnymi najazdami Tatarów w XV wieku nad Dnieprem powsta³ ruch kozacki —
Sicz Zaporoska. Gdy hetmanem zosta³ Bohdan Chmielnicki, kozacy zwrócili siê
przeciwko Rzeczypospolitej, domagaj¹c siê zwrócenia niepodleg³oœci zie-
miom ukraiñskim. Po kilku starciach zbrojnych i braku porozumienia w 1654
roku kozacy podpisali uk³ad z caratem moskiewskim. Wkrótce caryca Katarzy-
na II pozbawi³a kozaków autonomii. Ruœ zosta³a podzielona miêdzy Moskwê
a Rzeczpospolit¹. W warunkach ci¹g³ych rozbiorów, pod koniec XVIII wieku na
Ukrainie powstaje ruch odnowy narodowej. Na fali zamieszek w Rosji i rewolu-
cji lutowej w 1917 roku, Ukraiñcy powo³ali Ukraiñsk¹ Republikê Ludow¹. Wal-
ka o niepodleg³oœæ w latach 1917–1922 zakoñczy³a siê fiaskiem. Ukraina Za-
chodnia zosta³a wch³oniêta przez Polskê, wschodnie ziemie zaœ przy³¹czono
do Zwi¹zku Radzieckiego. Powo³ano Ukraiñsk¹ Radzieck¹ Republikê Socjali-
styczn¹. W 1939 roku, na mocy Paktu Ribbentrop–Mo³otow, równie¿ Ukrainê
Zachodni¹ przy³¹czono do Ukrainy Radzieckiej. W takim kszta³cie pañstwo
ukraiñskie przetrwa³o a¿ do rozpadu ZSRR w 1991 roku.
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Ukraina, w odró¿nieniu od Polski, nie jest pañstwem jednowyznaniowym.
W kraju zamieszkanym przez 47 mln obywateli dominuj¹c¹ religi¹ jest chrzeœ-
cijañstwo, a zw³aszcza prawos³awie. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by liczne cerkwie,
obecne w ka¿dej wsi i miastach. Dla wierz¹cych cerkwie s¹ szczególnym miej-
scem przebywania samego Boga. Dlatego te¿ cerkiew, jako budynek, niejedno-
krotnie jest otoczona wielkim szacunkiem. Jednym z wyrazów tej czci s¹ z³ote
dachy na cerkwiach. Ikony, wszechobecne z³oto i bogaty cerkiewny œpiew na-
daj¹ temu miejscu szczególnego znaczenia.

Chocia¿ prawos³awie jest najwiêksz¹ religi¹, nie oznacza to, ¿e Cerkiew
prawos³awna jest jedna i spe³nia tak¹ rolê, jak¹ w Polsce Koœció³ katolicki. We
wspó³czesnej Ukrainie funkcjonuj¹ a¿ cztery Cerkwie prawos³awne, które sku-
piaj¹ oko³o 45 proc. Ukraiñców. Najwiêksza z nich jest Ukraiñska Cerkiew Pra-
wos³awna Patriarchatu Moskiewskiego, formalnie podlegaj¹ca pod jurysdykcjê
patriarchy Rosji. Kolejne trzy Cerkwie s¹ samodzielne i ich zwierzchnikami s¹
patriarchowie maj¹cy swoje siedziby w Kijowie. Dotyczy to Ukraiñskiej Cerkwi
Prawos³awnej Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej Au-
tokefalicznej i Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej Autokefalicznej Kanonicznej.
Nie ma miêdzy nimi ró¿nic ani od strony dogmatów, ani obrzêdów. Chodzi
g³ównie o zwierzchnictwo, autonomiê i zasady dyscypliny wewnêtrznej.

O ile na wschodzie i w centrum kraju dominuje prawos³awie, na Ukrainie
Zachodniej wiêkszoœæ wyznawców chrzeœcijañstwa s¹ wiernymi Cerkwi greko-
katolickiej. Cerkiew ta zachowuje kalendarz i obrz¹dek prawos³awny, pozosta-
je natomiast w jednoœci z papie¿em i wyznaje takie same dogmaty jak koœció³
katolicki. To w³aœnie odró¿nia j¹ od pozosta³ych cerkwi chrzeœcijañskich na
Ukrainie. Cerkiew ta nazywana jest tak¿e unick¹, gdy¿ powsta³a na mocy unii
czêœci biskupów prawos³awnych z koœcio³em katolickim.

Na Ukrainie s¹ tak¿e chrzeœcijanie obrz¹dku rzymskokatolickiego. Obecnie
funkcjonuje kilkaset parafii. Znajduj¹ siê one g³ównie na dawnych Kresach pol-
skich i w miejscach, gdzie kiedyœ by³y skupiska Polaków. Na Ukrainie dzia³aj¹
tak¿e koœcio³y protestanckie ró¿nych od³amów, s¹ gminy ¿ydowskie, meczety
i œwi¹tynie innych religii.
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Stosunek do religii na Ukrainie jest nieco inny ni¿ w Polsce. Istnieje wyraŸ-
ny rozdzia³ cerkwi od pañstwa. St¹d te¿ w szko³ach nie ma lekcji religii, co naj-
wy¿ej ogólny przedmiot nazywany etyk¹ lub etyk¹ chrzeœcijañsk¹. Chocia¿ a¿
70 proc. Ukraiñców deklaruje siê jako osoby wierz¹ce, to faktycznie w ¿yciu
religijnym aktywnie uczestniczy zaledwie 11 proc. Oznacza to, ¿e z 47 mln
obywateli tylko ok. 5 mln Ukraiñców jest osobami praktykuj¹cymi. Udzia³
w sakramentach, jak równie¿ w niedzielnej mszy, nie jest praktyk¹ powszech-
n¹. Najczêœciej ludzie odwiedzaj¹ œwi¹tynie przy okazji najwiêkszych œwi¹t
religijnych, takich jak Bo¿e Narodzenie czy Wielkanoc oraz podczas uroczy-
stoœci rodzinnych, jak chrzest czy œlub.

Religijnoœæ na Ukrainie jest w du¿ym stopniu wyrazem tradycji i zwycza-
jów. Cerkiew jest dla wielu wy³¹cznie miejscem modlitwy. Nie ma ona wiêksze-
go wp³ywu na podejmowane wybory ¿yciowe. Nie anga¿uje siê tak¿e w polity-
kê. Duchowni na Ukrainie prowadz¹ inny tryb ¿ycia ni¿ w Polsce — maj¹ ¿ony
i zak³adaj¹ rodziny. Oprócz obowi¹zków zwi¹zanych z kultem, zajmuj¹ siê tak-
¿e dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, aby móc utrzymaæ rodzinê.

„Ukraiñska Czêstochowa”

Jeœli chodzi o miejsca œwiête na Ukrainie, odpowiednikiem Czêstochowy
jest Kijowsko-Pieczerska £awra. Jest to zespó³ klasztorów i œwi¹tyñ, wybudo-
wany na wzgórzu w Kijowie. Jeszcze w XI wieku powsta³ w tym miejscu mona-
styr (prawos³awny klasztor). Obecnie pod œwi¹tyniami s¹ pieczary, w których
spoczywaj¹ szcz¹tki œwiêtych. Liczni pielgrzymi przybywaj¹ do Kijowa, aby
pomodliæ siê i przejœæ przez te pieczary. W zwi¹zku z ruchem pielgrzymkowym
na przestrzeni wieków powsta³o nawet porzekad³o: „Jêzyk do Kijowa dopro-
wadzi”. Pielgrzymi id¹c bowiem z ró¿nych stron œwiata, pytali o drogê do Kijo-
wa. Po polsku powiedzielibyœmy: „Koniec jêzyka za przewodnika”. Obecnie
£awra Kijowska znajduje siê liœcie œwiatowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO i jako miejsce œwiête przyci¹ga zarówno osoby wierz¹ce, jak i zwyk-
³ych turystów, którzy przybywaj¹ tutaj, aby podziwiaæ freski, malowid³a i archi-
tekturê œwi¹tyñ.

Religia na Ukrainie



W najnowszej historii politycznej Ukrainy mo¿emy wyró¿niæ dwie prze³o-
mowe daty: rok 1991 — odzyskanie przez Ukrainê niepodleg³oœci oraz rok
2004 — „pomarañczowa rewolucja”.

Przed rokiem 1991 Ukraina by³a pañstwem cz³onkowskim Zwi¹zku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (ZSRR), który zrzesza³ kilkanaœcie pañstw
w Europie Œrodkowo-Wschodniej, na Kaukazie i w Azji. Stolic¹ tego mocarstwa
by³a Moskwa. To imperium, zapocz¹tkowane jeszcze w 1922 roku, przetrwa³o
niezmienione a¿ do roku 1991. Wówczas kilka pañstw zwi¹zkowych, w tym
Ukraina, zdecydowa³o siê od³¹czyæ. Na fali odwil¿y politycznej w Europie Œrod-
kowej i zamachu stanu w ZSRR ukraiñski parlament przyj¹³ uchwa³ê o og³osze-
niu niepodleg³oœci pañstwa i wyst¹pieniu ze Zwi¹zku Radzieckiego. Przepro-
wadzono demokratyczne wybory. Pierwszym prezydentem niepodleg³ej Ukrai-
ny zosta³ Leonid Krawczuk. W kolejnych latach urz¹d ten sprawowali: Leonid
Kuczma i Wiktor Juszczenko. Od 2010 roku u steru pañstwa ukraiñskiego stoi
Wiktor Janukowycz.

Prekursorem ruchu niepodleg³oœciowego na Ukrainie by³a organizacja spo-
³eczna Ludowy Ruch Ukrainy, utworzona pod koniec lat osiemdziesi¹tych. By³
to ukraiñski odpowiednik polskiej Solidarnoœci, który skupia³ siê nie tyle na
prawach robotniczych, ile na wartoœciach patriotycznych. Pod przykrywk¹ ru-
chu ekologicznego w zwi¹zku z wybuchem elektrowni atomowej w Czarnoby-
lu i strajkami robotniczymi w Donbasie podjêto szeroko zakrojon¹ kampaniê
reklamow¹ na rzecz przywrócenia ukraiñskich tradycji i kultury. W tym zakre-
sie ukraiñskie organizacje pozarz¹dowe czêsto wspó³pracowa³y z polskimi,
w tym tak¿e z Solidarnoœci¹.

Ukraina jest republik¹ ze stosunkowo m³od¹ demokracj¹. Na czele w³adzy
wykonawczej stoi premier. Do niedawna jednak pracami rz¹du kierowa³ prezy-
dent. Po „pomarañczowej rewolucji” jego kompetencje zosta³y nieco ograni-
czone na rzecz parlamentu. Niemniej prezydent wci¹¿ ma wiele do powiedze-
nia zarówno w kreowaniu polityki wewnêtrznej, jak i zagranicznej.

O ile w Polsce prezydent pe³ni g³ównie funkcje reprezentacyjne, na Ukrai-
nie g³owa pañstwa ma szersze kompetencje. Kieruje pracami rz¹du (nie
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wprost), mo¿e zmieniaæ jego uchwa³y, nak³adaæ zobowi¹zania, wydawaæ de-
krety o mocy ustaw, wp³ywaæ na pracê gubernatorów (odpowiedników pol-
skich wojewodów). W œwietle niedoskona³ej ukraiñskiej konstytucji o poten-
cjale urzêdu prezydenta decyduje osobowoœæ piastuj¹cego go cz³owieka,
uk³ad si³ politycznych w parlamencie i wspó³praca na linii prezydent–premier.

Pod koniec 2004 roku na Ukrainie odbywa³y siê wybory prezydenckie.
Ustêpuj¹cy prezydent Leonid Kuczma popiera³ Wiktora Janukowycza. W trak-
cie wyborów dosz³o do sfa³szowania wyników g³osowania. Wywo³a³o to sprze-
ciw ze strony opozycji, na czele której stan¹³ Wiktor Juszczenko. Na ulice wy-
sz³y tysi¹ce Ukraiñców. Tak oto powsta³a „pomarañczowa rewolucja”. By³ to
sprzeciw nie tylko wobec fa³szerstw wyborczych, ale tak¿e przeciwko sposo-
bowi rz¹dzenia. Poprzedni prezydent sprawowa³ bowiem w³adzê absolutn¹.
Ogranicza³ tak¿e wolnoœæ mediów. Ukraiñcy zdawali sobie sprawê, ¿e zwyciê-
stwo Wiktora Janukowycza oznacza³oby kontynuacjê „rz¹dów silnej rêki”. Pod
wp³ywem masowych protestów obóz Janukowycza uzna³ prawdziwy wynik
wyborów i prezydentem zosta³ Wiktor Juszczenko. Niestety nie spe³ni³ on
oczekiwañ Ukraiñców. Nie podejmuj¹c ¿adnych dzia³añ, które mog³yby popra-
wiæ poziom ¿ycia, pogr¹¿y³ siê w walce politycznej z Juli¹ Tymoszenko, nazy-
wan¹ „pomarañczow¹ ksiê¿niczk¹”. To w³aœnie ona sta³a u boku Juszczenki
podczas „pomarañczowej rewolucji” i swoj¹ charyzmatyczn¹ osobowoœci¹
przyci¹ga³a uwagê spo³eczeñstwa i œwiata. W ka¿dym razie ta walka doprowa-
dzi³a do upadku koalicji i zmniejszenia poparcia wyborców. W konsekwencji
podczas kolejnych wyborów prezydenckich, zwyciêstwo zdoby³ rywal Wiktora
Juszczenki z okresu „pomarañczowej rewolucji” — Wiktor Janukowycz.

„Pomarañczowa rewolucja” by³a rewolucj¹ pokojow¹. Nie dosz³o do
zamieszek ani do u¿ycia si³y. Jest to miêdzy innymi zas³uga Polaków. Prezydent
Aleksander Kwaœniewski uda³ siê wówczas do Kijowa z misj¹ negocjacyjn¹,
która zakoñczy³a siê powodzeniem. Polska tak¿e popiera³a Ukrainê na arenie
miêdzynarodowej. Wielu Polaków bra³o udzia³ w pokojowych manifestacjach
na Ukrainie. W Polsce organizowano wiece solidarnoœci, co równie¿ by³o du-
¿ym wsparciem dla protestuj¹cych nad Dnieprem.

Uwarunkowania polityczne



Pod wzglêdem gospodarczym Ukraina jest mocno zwi¹zana z przemys³em
rosyjskim. Te powi¹zania s¹ pozosta³oœci¹ polityki Zwi¹zku Radzieckiego.
Ukraina specjalizowa³a siê wówczas w przemyœle zbrojeniowym — produkcji
czo³gów, samolotów, rakiet. Jeœli chodzi o przemys³ cywilny, to wewn¹trz
ZSRR cykl produkcyjny by³ rozproszony po ró¿nych republikach: w jednym
pañstwie produkowano opony, w innym ko³a, a w kolejnym silniki. To sprawia,
¿e ukraiñskie przedsiêbiorstwa skazane by³y — i s¹ na — wspó³pracê z rosyj-
skimi. Rosja oraz pozostali cz³onkowie Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw s¹
g³ównymi odbiorcami ukraiñskiej produkcji. Na Zachód Ukraina eksportuje
g³ównie surowce chemiczne i metalurgiczne. Sama zaœ sprowadza z Rosji du¿e
iloœci surowców energetycznych. Kijów importuje z Rosji ponad 80 proc. gazu,
oko³o 90 proc. ropy naftowej oraz ca³oœæ paliwa j¹drowego dla swoich elek-
trowni atomowych.

Gdy rozpad³ siê Zwi¹zek Radziecki, wiele przedsiêbiorstw straci³o racjê
bytu. Czêœæ z nich upad³a, a czêœæ przesz³a w rêce prywatne. Wielu ludzi zosta-
³o bez œrodków do ¿ycia; utracili tak¿e wszystkie swoje oszczêdnoœci banko-
we, które przepad³y wraz z rozpadem ZSRR. Dodatkow¹ trudnoœci¹ by³a
pêdz¹ca inflacja. W 1993 roku wskaŸnik ten przekroczy³ 10 tys. proc. Taki skok
oznacza³ gwa³towne podwy¿ki cen podstawowych produktów. Ludzie zmu-
szeni byli szukaæ pracy i œrodków do ¿ycia poza granicami kraju. Czêœæ wyje-
cha³a na wschód do Rosji, a czêœæ do krajów zachodnich, w tym do Polski.
Poprawa wskaŸników gospodarczych w nastêpnych latach wcale nie oznacza³a
poprawy sytuacji materialnej spo³eczeñstwa. Obecnie zdecydowana wiêkszoœæ
Ukraiñców ¿yje od wyp³aty do wyp³aty. Œrednia emerytura wynosi nieca³e 400
z³, a przeciêtne wynagrodzenie 800 z³. Nie ma klasy œredniej, która istnieje
w Polsce.

Podstaw¹ ukraiñskiej gospodarki jest: metalurgia, elektroenergetyka,
przemys³ paliwowy, przemys³ spo¿ywczy, budowa maszyn i przemys³ chemicz-
ny. Sektor metalurgiczny obejmuje kilkaset przedsiêbiorstw specjalistycznych
— huty, fabryki przemys³owe, zak³ady wytwarzaj¹ce stopy ¿elaza i przetwa-
rzaj¹ce z³om. Dziêki wielkim mocom produkcyjnym tych zak³adów, Ukraina
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jest jednym z licz¹cych siê producentów stali i zajmuje 7 miejsce wœród eks-
porterów œwiatowych tego surowca.

Wielkie znaczenie dla ukraiñskiej gospodarki ma przemys³ elektroenerge-
tyczny. Produkcj¹ energii elektrycznej na Ukrainie zajmuj¹ siê elektrownie
cieplne, atomowe i wodne. Elektrownie te produkuj¹ znacznie wiêcej energii,
ni¿ zu¿ywa ukraiñski konsument. Dlatego te¿ jej nadwy¿ka jest eksportowana
miêdzy innymi do Polski, Wêgier, S³owacji, Bu³garii, Rumunii, Bia³orusi i Mo³-
dawii. Z handlu pr¹dem Ukraina uzyskuje przychody do 500 mln dolarów rocz-
nie.

Jeszcze w ramach ZSRR Ukraina by³a wiod¹cym dostawc¹ artyku³ów ¿yw-
noœciowych. Dziêki dobrym warunkom klimatycznym i wysokiej jakoœci grun-
tów uprawnych ukraiñskie rolnictwo charakteryzuje siê wysok¹ urodzajnoœci¹.
Obecnie a¿ 33 proc. czarnoziemów na œwiecie znajduje siê w³aœnie na Ukrai-
nie. Pomimo tego ¿e ukraiñskie rolnictwo jest niedoinwestowane i opiera siê
w wielu wypadkach na starych technologiach, Ukraina jest licz¹cym siê produ-
centem œwiatowym jêczmienia, innych zbó¿ i warzyw.

Na Ukrainie powstaj¹ tak¿e statki kosmiczne, rakiety wojskowe, satelity
komunikacyjne, czo³gi, samochody osobowe, autokary, samoloty, w tym naj-
wiêksze na œwiecie samoloty transportowe An-124 i An-225. Ten drugi model,
oznaczony nazw¹ „Mrija”, obecnie jest tylko w jednym egzemplarzu. U¿ywaj¹
go ukraiñskie linie lotnicze do przewozu bardzo du¿ych ³adunków, o masie do
250 ton. Samolot ten l¹dowa³ w 2005 roku w Polsce, na lotnisku w Pyrzowi-
cach. Wówczas na jego pok³adzie znajdowa³o siê a¿ osiem helikopterów.

Uwarunkowania gospodarcze



Ukraina jest pañstwem stosunkowo m³odym, zw³aszcza w kontekœcie od-
zyskania suwerennoœci w roku 1991. Mo¿e w³aœnie dlatego boryka siê z prob-
lemami natury politycznej i gospodarczej. To z kolei wp³ywa na poziom ¿ycia
i szukanie rozwi¹zañ alternatywnych, w tym tak¿e turystyki zarobkowej.

G³ównym powodem migracji obywateli Ukrainy do Polski jest czynnik eko-
nomiczny. Wysokie bezrobocie i niskie wynagrodzenie zmusza wielu Ukraiñ-
ców do wyjazdu za granicê. Wed³ug niektórych szacunków poza granicami kra-
ju pracuje ponad 4 mln Ukraiñców. Najwiêcej z nich, bo a¿ 2 mln, podejmuje
pracê w Rosji. Po 500 tys. Ukraiñców pracuje we W³oszech i w USA. Z kolei
w Polsce prace sezonowe i krótkoterminowe podejmuje oko³o 400 tys. obywa-
teli Ukrainy.

Drugim powodem przyjazdu do Polski s¹ studia. Na Ukrainie wiêkszoœæ
studiów jest p³atnych. W tym wypadku znów mamy do czynienia z czynnikiem
ekonomicznym. Ukraiñscy studenci wol¹ za te same pieni¹dze zdobyæ wy-
kszta³cenie w Polsce, gdy¿ s¹ przekonani, ¿e polskie uczelnie oferuj¹ wy¿szy,
europejski poziom nauczania. Dla wielu z nich Polska jest przystankiem w mi-
gracji dalej na Zachód. Niektórzy natomiast na sta³e pozostaj¹ w Polsce.

Nie jest to niczym nadzwyczajnym, gdy¿ obecnie równie¿ wielu Polaków po-
dejmuje pracê w innych krajach i tam siê osiedlaj¹. Jest to unikalna okazja nie tylko
dla migrantów, którzy w ten sposób chc¹ podreperowaæ swój bud¿et domowy, ale
równie¿ dla mieszkañców danego pañstwa, gdy¿ mog¹ poznaæ kulturê i zwyczaje
innego narodu dziêki bezpoœrednim kontaktom z cudzoziemcami.

Piotr Kuspys — politolog, t³umacz, publicysta, autor szeregu publikacji naukowych
i komentarzy prasowych. W 2008 roku ukoñczy³ studia na Wydziale Studiów Miêdzyna-
rodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagielloñskim. Uzyska³ stopieñ doktora na
podstawie pracy naukowej w zakresie stosunków polsko-ukraiñskich. Komentator
ukraiñskiej sekcji radiowej BBC World Service. Ekspert ds. polityki miêdzynarodowej
Fundacji Amicus Europae i Fundacji Pu³askiego. Jest t³umaczem dyplomatycznym jêzy-
ka ukraiñskiego i rosyjskiego. Od kilka lat prowadzi wyk³ady w Katedrze UNESCO do
Badañ nad Przek³adem i Komunikacj¹ Miêdzykulturow¹ na Uniwersytet Jagielloñskim.







Wietnamskoœæ jako konsekwencja urodzenia z wietnamskich rodziców jest
tak dalece naturalna, ¿e nie podlega dyskusji — nie pojawia siê w dyskursie
nad to¿samoœci¹. Pojawia siê dopiero w sytuacji utraty wietnamskich kompe-
tencji kulturowych przez m³ode pokolenie Wietnamczyków wychowanych
i kszta³c¹cych siê w Polsce.

Niniejszy tekst pisany jest z intencj¹ stworzenia materia³u inspiruj¹cego do
zainteresowania siê histori¹ i kultur¹ Wietnamu — chêci¹ przyjrzenia siê mo-
tywom, jakie stoj¹ za œwiadomym wyborem bycia Wietnamczykiem, czucia siê
Wietnamczykiem nie tylko z urodzenia.



Praprzodkowie Wietnamczyków, plemiona giao chi, zamieszkiwali basen
rzeki Jangcy. Wed³ug mitów i legend pocz¹tki pañstwowoœci Wietnamu zwi¹-
zane s¹ z ksiê¿niczk¹ Au Co i ksiêciem Lac Long Quanem. Mieli oni 100 dzieci,
z których 50 matka zabra³a w góry, a pozosta³e 50 ojciec na niziny. Lac Long
Quan przekaza³ sw¹ w³adzê najstarszemu synowi, który zapocz¹tkowa³ dyna-
stiê Hung licz¹c¹ 18 w³adców rz¹dz¹cych pañstwem Van Lang. By³ to pierwszy
zwi¹zek plemienny, który nosi³ cechy struktury pañstwa, a jego utworzenie
datuje siê na po³owê II tysi¹clecia p.n.e. W 257 r. p.n.e. pañstwo Van Lang zjed-
noczy³o siê z s¹siednim — Tay Au, tworz¹c nowy organizm pañstwowy Au Lac.
W konsekwencji ekspansji militarnej cesarstwa chiñskiego, Wietnam od II wie-
ku p.n.e. do po³owy X w. pozostawa³ pod administracj¹ cesarstwa chiñskiego
jako jedna z jego prowincji.

Od drugiej po³owy X w. Wietnam stawa³ siê silnym pañstwem feudalnym,
które prowadzi³o ekspansjê terytorialn¹ w kierunku po³udniowym (w XV w.
dokona³ podboju królestwa Czampa). Najwiêkszy rozwój gospodarczy i kultu-
rowy kraju przypad³ na okres miêdzy XI a XVI w.

Od koñca XVI w. nast¹pi³o znaczne os³abienie struktur w³adzy centralnej
— przy nominalnym panowaniu dynastii Le, w³adzê realn¹ sprawowa³y dwa
sk³ócone rody: Trinh — na pó³nocy i Nguyen — na po³udniu. Kres rozbiciu
po³o¿y³o powstanie Tajsonów (1771 r), którym kierowali trzej bracia: Nguyen
Nhac, Nguyen Hue i Nguyen Lu. W latach 80. powstañcy po³o¿yli kres rz¹dom
rodu Trinh i obalony zosta³ nominalnie panuj¹cy, ostatni w³adca dynastii Le.
Zwyciêstwa Tajsonów nie chcieli jednak uznaæ ani feuda³owie z pó³nocy, ani
z po³udnia. Jeden z cz³onków panuj¹cego na po³udniu rodu Nguyen — Nguyen
Anh zwróci³ siê o pomoc zbrojn¹ do Syjamu, a nastêpnie do Francji. Interwen-
cja wojsk syjamskich zosta³a jednak udaremniona i dopiero przy wsparciu
Francji Nguyen Anh w 1802 r. ustanowi³ ostatni¹ dynastiê — dynastiê Nguyen.
Skierowa³ do cesarza panuj¹cej w Chinach dynastii Qing poselstwo z proœb¹
o inwestyturê. W 1804 r. przybra³ imiê Gia Long, a stolicê ustanowi³ w Phu
Xuan (dzisiejsze Hue). Zmieniono nazwê kraju na Dai Nam i przyst¹piono do
budowania silnego aparatu w³adzy opartego na wzorcach chiñskich (konfucja-
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nizm sta³ siê ideologi¹ legitymizuj¹ca w³adzê). Konsolidacji pañstwa s³u¿y³,
opublikowany w 1812 r., kodeks Gia Long — spis zasad i praw rz¹dzenia kra-
jem, które w du¿ej mierze stanowi³y kopiê przepisów i zasad chiñskiej dynastii
Qing. Sankcjonowa³ nietolerancjê wobec innych ni¿ konfucjañski systemów
filozoficzno-religijnych i dawa³ cesarzowi w zasadzie nieograniczon¹ w³adzê.

Od po³owy XIX w. nast¹pi³ kryzys gospodarczy — mno¿y³y siê wyst¹pienia
i powstania ch³opskie. Dodatkowy problem stwarza³y relacje z s¹siadami: Syja-
mem, Kambod¿¹ i królestwami laotañskimi. Najwa¿niejszym jednak proble-
mem dla dynastów Nguyen sta³a siê ekspansja kolonialna pañstw zachodnich.

31 sierpnia 1858 r. do portu Da Nang (w okresie kolonialnym nazywanym
Turane) przyp³ynê³a eskadra okrêtów francusko-hiszpañskich, która zbombar-
dowa³a fortyfikacje i zajê³a port. L¹dowe wojska francuskie ruszy³y na po³udnie
i zajê³y Sajgon. 5 czerwca 1862 r. w Sajgonie zosta³ podpisany uk³ad akceptu-
j¹cy ¿¹dania francuskie — tzw. Traktat Sajgoñski.

Traktat Sajgoñski by³ pocz¹tkiem realizacji kolonialnych planów Francji
Wietnam zosta³ podzielony na 3 czêœci: Annam — na pó³nocy, Tonkin —
w czêœci œrodkowej i Kochinchinê — na po³udniu. Tonkin i Annam do 1887 r.
mia³y status protektoratów zarz¹dzanych ³¹cznie przez francuskiego rezyden-
ta generalnego (niektóre ni¿sze funkcje urzêdnicze obsadzono Wietnamczyka-
mi). Na terytorium Annamu zachowana zosta³a forma tradycyjnego organizmu
pañstwowego. Nominalnie g³ow¹ pañstwa pozostawa³ cesarz — nie mia³ on
jednak zwierzchnictwa nad aparatem administracyjnym i jego decyzje zale¿a³y
od zgody francuskiego rezydenta. Kochinchina mia³a status zamorskiej pro-
wincji Francji.

Czasy obecnoœci kolonialnej administracji francuskiej trwa³y a¿ do po³owy
XX w. By³ to z jednej strony okres podporz¹dkowania w³adców wietnamskich
francuskiemu gubernatorowi, a z drugiej — okres narodzin ruchu narodo-
wo-wyzwoleñczego kszta³towanego przez now¹ inteligencjê wietnamsk¹
wykszta³con¹ w metropolii. Francja d¹¿y³a do zbudowania w Wietnamie admi-
nistracji kolonialnej, która opiera³aby siê na elitach wietnamskich o profrancu-
skim nastawieniu. Dlatego te¿ chêtnie dawa³a m³odym inteligentom wiet-
namskim mo¿liwoœæ uzupe³niania wykszta³cenia w metropolii. To w³aœnie oni
— studenci poznawali we Francji europejsk¹ myœl spo³eczno-polityczn¹, nowe
pr¹dy filozoficzne, stawali siê elit¹ wykszta³con¹ na wzorcach myœli i kultury
zachodniej i myœl tê — szczególnie jej nurt rewolucyjny — przenosili na grunt
wietnamski. Zdobyte na Zachodzie doœwiadczenia konfrontowali z rozwija-
j¹cym siê ruchem niepodleg³oœciowym w Chinach i w œrodowiskach ruchu nie-
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podleg³oœciowego w Japonii (Tokio). W 1927 r., pod du¿ym wp³ywem Kuomin-
tangu, utworzono Partiê Narodow¹, której program zak³ada³, miedzy innymi,
walkê o Republikê Wietnamsk¹

Z kó³ek marksistowskich, które powstawa³y ju¿ we wczesnych latach 20.
XX w., wyros³a w 1930 r. Komunistyczna Partia Indochin, a jej sekretarzem
generalnym zosta³ Ho Chi Minh (Nguyen Ai Quoc). Z inicjatywy Komunistycznej
Partii Indochin w 1941 r. utworzona zosta³a Liga Walki o Niepodleg³oœæ Wiet-
namu — Viet Minh (skrót nazwy wietnamskiej). Na jej przewodnicz¹cego wy-
brany zosta³ Ho Chi Minh. W 1944 r. si³y zbrojne Viet Minh pod dowództwem
genera³a Vo Nguyen Giapa wyzwoli³y pierwsze rejony w górach pó³nocnego
Wietnamu, a pod koniec roku oddzia³y partyzanckie zosta³y przekszta³cone
w Wietnamsk¹ Armiê Ludow¹ (WAL).

Na pocz¹tku sierpnia 1945 r. utworzono Komitet Wyzwolenia Narodowe-
go. 19 sierpnia pierwsze jednostki WAL wkroczy³y do Hanoi — ustanowiony
pod auspicjami Japonii rz¹d zosta³ obalony. Cesarz Bao Dai abdykowa³ (zosta³
mianowany doradc¹ tworz¹cego siê rz¹du). 2 wrzeœnia 1945 r. Ho Chi Minh
w imieniu Rz¹du Tymczasowego proklamowa³ w Hanoi powstanie Demokra-
tycznej Republiki Wietnamu (DRW). Zgromadzenie Narodowe powo³a³o Ho
Chi Minha na prezydenta i premiera nowego rz¹du, który to rz¹d przyst¹pi³ do
przeprowadzania reform gospodarczych oraz podj¹³ dzia³ania na rzecz likwi-
dacji analfabetyzmu i upowszechnienia zlatynizowanego zapisu jêzyka wiet-
namskiego quoc ngu.

Zgodnie z ustaleniami Konferencji Poczdamskiej do Wietnamu na pó³noc
od 16. równole¿nika wkroczy³y wojska chiñskie (kuomintangowskie), a na po-
³udnie — angielskie. Wraz z wojskami angielskimi przybyli Francuzi. Oddzia³y
wojsk francuskich, przy wsparciu wojsk angielskich, ustanowi³y w Sajgonie
w³asn¹ administracjê. Na pocz¹tku 1946 r. na mocy porozumienia rz¹du fran-
cuskiego z rz¹dem Czang Kaj-szeka Francja uzyska³a zgodê na zast¹pienie
swoimi wojskami wojsk chiñskich w pó³nocnym Wietnamie.

Na prze³omie 1945/1946 r. rozpoczê³y siê rozmowy miêdzy przedstawicie-
lami Francji i DRW, które doprowadzi³y do podpisania 6 marca kompromiso-
wego uk³adu. Francja uzna³a DRW za kraj wolny, posiadaj¹cy w³asny parla-
ment, rz¹d, armiê i finanse. DRW godzi³a siê na pozostanie w Unii Francuskiej
i Federacji Indochiñskiej oraz na czasowe stacjonowanie na jej terytorium œciœ-
le okreœlonej liczby wojsk francuskich. Sprawa jednoœci Wietnamu (opuszcze-
nie Kochinchiny przez Francjê) mia³a byæ rozstrzygniêta na drodze refe-
rendum.
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W czerwcu 1946 r. Wysoki Komisarz w Indochinach Georges Argenlieu
proklamowa³ Kochinchinê autonomiczn¹ republik¹. Mno¿y³y siê „incydenty”
zbrojne, które z konfliktów lokalnych przekszta³ci³y siê w dzia³ania wojenne.
Trwa³y blisko 8 lat, a¿ do zwyciêskiej bitwy pod Dien Bien Phu (7 maja 1954 r.)
Klêska pod Dien Bien Phu do dziœ jest symbolem klêski francuskiej polityki
kolonialnej w Wietnamie i Indochinach. W dniach 20–21 lipca 1955 r. w Gene-
wie, w czasie miêdzynarodowej konferencji, dosz³o do podpisania uk³adów
o zawieszeniu broni w Wietnamie, Laosie i Kambod¿y. Uk³ady genewskie k³ad-
³y kres konfliktowi zbrojnemu. Do nadzorowania realizacji uk³adów powo³ano
Miêdzynarodow¹ Komisjê Nadzoru i Kontroli (jednym z 3 pañstw wchodz¹cych
w jej sk³ad by³a Polska).

Uk³ad o zawieszeniu broni w Wietnamie postanawia³, ¿e strony walcz¹ce
wycofaj¹ siê do dwóch odrêbnych stref: Wietnamska Armia Ludowa na pó³noc
od 17. równole¿nika, a Francuski Korpus Ekspedycyjny — na po³udnie. Po 2
latach (w lipcu 1956 r.) mia³y siê odbyæ ogólnowietnamskie wybory, a wy³onio-
ny w tych wyborach parlament mia³ powo³aæ rz¹d.

USA, które od pocz¹tku niechêtnie odnosi³y siê do ustaleñ Konferencji
Genewskiej, rozpoczê³y dzia³ania na rzecz wyeliminowania w po³udniowym
Wietnamie politycznej i wojskowej obecnoœci Francji. Proces ten zakoñczy³ siê
proklamowaniem 26 paŸdziernika 1955 r. Republiki Wietnamskiej. Koszty
utrzymania administracji i si³ wojskowych w Republice niemal w ca³oœci wziê³y
na siebie USA. Rz¹d Republiki Wietnamskiej podkreœlaj¹c, ¿e nie czuje siê
zobowi¹zany do przestrzegania uk³adów genewskich, sabotowa³ je. Podzia³
kraju z nieformalnego i tymczasowego sta³ siê podzia³em formalnym i bezter-
minowym (bez okreœlenia, nawet w przybli¿eniu, czasu jego trwania). Z faktem
tym nie mog³y pogodziæ siê ani rz¹d DRW, ani Partia Pracuj¹cych Wietnamu
(PPW). 20 grudnia 1960 r., z inspiracji DRW, powsta³ Narodowy Front Wyzwo-
lenia Wietnamu Po³udniowego (NFW WP). W programie NFW zwracano uwagê
na fakt historycznego istnienia jednego, niepodzielnego pañstwa i narodu
wietnamskiego. Na po³udniu oddzia³y partyzanckie przyst¹pi³y do dzia³añ
zbrojnych. 16 lutego 1961 r. Komitet Centralny NFW przekszta³ci³ oddzia³y
partyzanckie i grupy samoobrony — Viet Cong — w Armiê Wyzwolenia Wiet-
namu Po³udniowego. Rozpoczê³a siê wojna — wojna o zjednoczenie kraju,
która trwa³a do 1975 r.

10 marca 1975 r. ruszy³a ofensywa na po³udniu. 30 kwietnia zosta³ zdobyty
Sajgon. 2 lipca 1976 r. proklamowano Socjalistyczn¹ Republikê Wietnamu
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(SRW). Stolic¹ zosta³o Hanoi, herb, flaga i hymn pañstwowy pozosta³y takie
same jak DRW, a nazwê miasta Sajgon zmieniono na Ho Chi Minh.

Celem, jaki przyœwieca³ dzia³aniom w³adz Wietnamu po zjednoczeniu, by³a
odbudowa po zniszczeniach wojennych i umacnianie socjalistycznych stosun-
ków spo³ecznych i gospodarczych. Realizacjê tych celów znacznie kompliko-
wa³ rozmiar zniszczeñ po wojnie i konflikty z s¹siadami. W grudniu 1978 r., po
zakoñczonych fiaskiem negocjacjach z Kambod¿¹, Wietnam rozpocz¹³ ofensy-
wê, której celem by³o obalenie re¿imu Pol Pota i ustanowienie nowego rz¹du
w Kambod¿y. Ofensywa zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. Wietnam nie wzi¹³
jednak pod uwagê interesów Chin w tym regionie. ChRL „udzieli³a Wietnamo-
wi lekcji” — zaatakowa³a pó³nocne terytoria przygraniczne SRW (1979 r.).
Dzia³ania zbrojne trwa³y zaledwie kilka tygodni, jednak spowodowa³y dotkli-
we straty — miêdzy innymi zniszczone zosta³y tarasowe pola ry¿owe.

Rok 1980 by³ najgorszym, pod wzglêdem produkcji przemys³owej, w histo-
rii SRW. Ros³o niezadowolenie ludnoœci rozczarowanej nieskutecznoœci¹ gos-
podarki socjalistycznej

Na VI zjeŸdzie KPW (grudzieñ 1986 r.) przyjêto program doi moi — co mo¿-
na t³umaczyæ jako „odnowa”. Program ten polega³ na przeprowadzeniu reform
gospodarczych (czêœciowo na wzór chiñski) o charakterze wolnorynkowym.
Celem nadrzêdnym doi moi by³o stymulowanie wzrostu gospodarczego
i w konsekwencji z³agodzenie napiêæ w spo³eczeñstwie. 15 kwietnia 1992 r.
uchwalono now¹ konstytucjê. Utrzyma³a ona polityczn¹ dominacjê KPW i for-
malizowa³a wolnorynkowy charakter gospodarki Wietnamu.

Od 1986 r. rozpoczê³y siê równie¿ zmiany w polityce zagranicznej SRW.
W 1989 r. Wietnam wycofa³ swoje wojska z Kambod¿y oraz doprowadzi³ do
spotkania na najwy¿szym szczeblu z ChRL — w Chengdu w 1990 r. (Chiny s¹
obecnie 3. partnerem handlowym Wietnamu). W 1990 r. Wietnam nawi¹za³
stosunki dyplomatyczne z Uni¹ Europejsk¹, a w 1994 r. podpisa³ traktat z Rosj¹
o przyjaznych stosunkach.

W 1994 r. USA cofnê³y embargo na handel z Wietnamem, a w lipcu 1995 r.
nawi¹za³y z nim pe³ne stosunki dyplomatyczne. Od 28 lipca 1995 r. Wiet-
nam sta³ siê cz³onkiem Stowarzyszenia Pañstw Azji Po³udniowo-wschodniej
(ASEAN).

Teresa Halik, Wietnamskoœæ — naturalna kolej rzeczy czy œwiadomy wybór



Konfucjanizm

Przy przedstawianiu cech kultury wietnamskiej konieczna jest œwiadomoœæ
istnienia w niej dwóch g³ównych nurtów — nurtu tradycji zwi¹zanych z wspól-
notami wiejskimi lang i nurtu zwi¹zanego z konfucjanizmem.

Z tekstów Ÿród³owych wynika, ¿e kultura konfucjañska by³a bardziej lub
mniej œwiadomie akceptowana jako kultura uniwersalna — porównywalna do
kultury ³aciñskiej w Europie. Rodzi³ siê etos ludzi wykszta³conych, mówi¹cych
po chiñsku, czytaj¹cych chiñsk¹ klasykê (ksiêgi konfucjañskie) erudytów wiet-
namskich — uczonych konfucjanistów, którzy byli w stanie rywalizowaæ
z chiñskimi uczonymi — konfucjanistami.

W tradycyjnym spo³eczeñstwie wietnamskim najwa¿niejsz¹ si³ê w ¿yciu
politycznym, spo³ecznym i kulturowym stanowi³a w³aœnie warstwa uczonych
— konfucjanistów. Byli oni depozytariuszami tradycji narodowych — kultów,
obrzêdów, zwyczajów wywodz¹cych siê z zasad obowi¹zuj¹cych w nieformal-
nych strukturach wspólnot wioskowych (g³ównie pó³nocnego Wietnamu), któ-
re wp³ywa³y na kszta³towanie siê œwiadomoœci narodowej i kulturowej Wiet-
namczyków. Z racji presti¿u spo³ecznego i miejsca w strukturze pañstwa feu-
dalnego stawali siê propagatorami tych tradycji.

Obecnoœæ konfucjanizmu w Wietnamie jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z histo-
ri¹ i konsekwencjami ponad 10-wiekowej zale¿noœci pañstwa wietnamskiego
od cesarstwa chiñskiego

W³¹czenie w 111 r. p.n.e. królestwa Nam Viet do terytorium cesarstwa
chiñskiego jako prowincji rozpoczê³o etap intensywnej sinizacji Vietów. Nor-
my etyki konfucjañskiej sta³y siê podstaw¹ obowi¹zuj¹cego systemu wartoœci
i zasad¹ stratyfikacji spo³ecznej.

Po odzyskaniu pañstwowoœci w po³owie X w. feudalne pañstwo stanê³o
przed problemem zbudowania sprawnego i silnego aparatu administracji,
opartej na kadrach wykszta³conych urzêdników pañstwowych, których wy³a-
niano, na wzór chiñski, drog¹ 3-stopniowych konkursów urzêdniczych.
U schy³ku XIII w. uczeni konfucjañscy stali siê znacz¹c¹ grup¹ uczonych inte-
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lektualistów, która aspirowa³a do rangi warstwy spo³ecznej i wnios³a swój
wk³ad w rozwój kultury i umocnienie suwerennoœci pañstwa. Wywodzi³o siê
z niej wielu s³awnych poetów, pisarzy, filozofów, strategów, którzy przez hi-
storyków nazwani zostali „dum¹ epoki Tran”.

U schy³ku XVI w. uwidoczni³ siê spadek znaczenia konfucjanizmu. Wpraw-
dzie nadal zachowa³ swoj¹ pozycjê doktryny aparatu w³adzy, jednak jego krea-
tywna rola spo³eczna stawa³a siê coraz s³absza. Stopniowo redukowa³ siê do
p³aszczyzny „naukowej” — tj. twórczoœci uczonych konfucjañskich, których
pozycja wraz z upadkiem scentralizowanego pañstwa tak¿e s³ab³a.

W 1802 roku rozpoczê³a panowanie kolejna dynastia wietnamska — Ngu-
yen. Konfucjanizm wróci³ na uprzywilejowan¹ pozycjê. Umacnianie konfucja-
nizmu mia³o swoje uzasadnienie jako droga utwierdzania poddanych w prze-
œwiadczeniu o legalnoœci posiadanego przez dynastów Nguyen mandatu nieba.

Z czasem, wraz ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ polityczn¹ i ekonomiczn¹ kraju,
uczeni konfucjañscy przechodzili na pozycje intelektualnego zaanga¿owania
w wypracowanie nowych, odpowiadaj¹cych rzeczywistoœci, koncepcji spo³e-
czeñstwa i pañstwa. Stawali siê zal¹¿kiem wietnamskiej inteligencji, œwia-
domej dokonuj¹cych siê przemian spo³ecznych, ekonomicznych, politycznych
i obyczajowych.

Obszary obecnoœci konfucjanizmu

Rodzina
Prymat zwi¹zków miêdzy krewnymi i powinowatymi nad wszelkimi innymi

postaciami wiêzi spo³ecznych sprawia³, ¿e jednostka by³a przede wszystkim
cz³owiekiem rodzinnym — cz³onkiem okreœlonej rodziny i rodu, a dopiero
jako taka wystêpowa³a w innych rolach spo³ecznych

Rodzina wietnamska by³a (i w znacznym stopniu nadal jest) typem rodziny
patriarchalnej, w której ca³y autorytet i w³adza — zarówno w sferze obyczajo-
wej jak i prawnej skupione by³y w osobie ojca. ¯ona i dzieci w swych zachowa-
niach i rolach rodzinnych by³y mu ca³kowicie podporz¹dkowane, traktowane
jako czêœæ maj¹tku. ¯ona i dzieci mia³y obowi¹zek pracowaæ dla dobra mê¿a
i jego rodziny. Konfucjañska cnota synowska xiao zabrania³a oceniania i dysku-
towania postêpowania i postanowieñ rodziców, przede wszystkim ojca. Obo-
wi¹zkiem ojca by³o te¿ czuwanie nad ustalonym przez tradycjê porz¹dkiem
w rodzinie — przestrzeganiem w³aœciwego wype³niania ról rodzinnych, okazy-
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waniu szacunku starszym w rodzinie itp. M¹¿ i ojciec mia³ tak¿e prawo wymie-
rzaæ ¿onie i dzieciom kary.

Kobieta zgodnie z konfucjañskim normami moralnymi musia³a stosowaæ
siê do tzw. trzech typów pos³uszeñstwa tam tong: ojcu — przed zam¹¿pójœ-
ciem; mê¿owi — po zam¹¿pójœciu; najstarszemu synowi — po œmierci mê¿a.

Najwa¿niejsza i najbardziej eksponowana by³a rola ¿ony i matki zapewnia-
j¹cej, przez danie mê¿owi potomstwa, kontynuacjê rodu i rodziny. Ma³¿eñ-
stwo by³o zazwyczaj kontraktem rodzin. Mia³o charakter wirolokalny — ¿ona
wychodzi³a ze swej rodziny i od czasu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego stawa³a
siê cz³onkiem rodziny mê¿a.

Istnia³y dwie kategorie kobiet zamê¿nych: kobiety, które po zam¹¿pójœciu
stawa³y siê „pierwszymi ¿onami” i te, które stawa³y siê „m³odszymi ¿onami”.

¯ona pierwsza by³a tylko jedna. To przede wszystkim od niej rodzina mê¿a
oczekiwa³a urodzenia mêskiego potomka. Liczba ¿on m³odszych, które móg³
poœlubiæ mê¿czyzna, teoretycznie by³a nieograniczona. Poza kategori¹ kobiet
zamê¿nych, panien i starych panien istnia³a te¿ kategoria kobiet kupowanych
przez mê¿czyzn, ale nie poœlubianych — konkubin.

Nieco inna pozostawa³a sytuacja kobiety na wsi. Poza tym, ¿e teoretycznie
mia³a podlegaæ wszystkim rygorom konfucjañskiej koncepcji rodziny, czêsto
to jej g³os w sprawach gospodarki rodzinnej, w któr¹ i jako si³a robocza, i jako
zarabiaj¹ca — sprzedaj¹c produkty rolne na wiejskim rynku — dawa³a wymier-
ny wk³ad, by³ decyduj¹cy.

Dzieci do siódmego roku ¿ycia — ch³opcy i dziewczynki — wychowywali
siê razem pod opiek¹ matki. Od chwili ukoñczenia siedmiu lat, tj. od „przyjêcia
p³ci”, dziewczynki zaczynano przygotowywaæ do zam¹¿pójœcia, a ch³opców do
pe³nienia mêskich ról w rodzinie i spo³eczeñstwie.

Obyczaje reguluj¹ce stosunki pomiêdzy starszymi i m³odszymi wiekiem
w rodzinie, a w szerokim aspekcie — pomiêdzy starszymi i m³odszymi pozycj¹
spo³eczn¹ i stanowiskiem w spo³eczeñstwie nak³ada³y na m³odych bardzo wie-
le obowi¹zków i ceremonii, które mia³y œwiadczyæ o odczuwanym szacunku
i respekcie wobec starszych. Powinnoœæ szacunku dla starszego, okazywanie
mu pos³uszeñstwa by³o bardzo œciœle powi¹zane z kultem starców, a ten z ko-
lei z kultem przodków.

Ludzie starzy byli depozytariuszami tradycji i stra¿nikami m¹droœci minio-
nych pokoleñ — za to nale¿na im by³a czeœæ i szacunek.
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Edukacja
Nauka, wykszta³cenie dawa³y cz³owiekowi status cz³owieka szlachetnego.

W tradycyjnym spo³eczeñstwie wietnamskim warstwa ludzi wykszta³conych
cieszy³a siê wyj¹tkowym presti¿em. Ten, kto potrafi³ czytaæ i pisaæ, potrafi³ ba-
daæ i rozumieæ ksiêgi konfucjañskie — ich sens, zas³ugiwa³ na g³êboki szacu-
nek i czeœæ. Na jeszcze wy¿szy piedesta³ spo³eczny wynoszono tych, którzy
przystêpowali do egzaminów i otrzymywali stopieñ urzêdniczy w administra-
cji pañstwowej. Ci, którzy uzyskali stopieñ najwy¿szy, stopieñ tien su, mieli pra-
wo uczestniczyæ w ceremoniach dworskich i przyjêciach cesarskich; dla nich
przeznaczone by³y najwy¿sze stanowiska w administracji pañstwowej, naj-
wiêkszy szacunek i presti¿ (ostatni egzamin oparty na znajomoœci kanonu kon-
fucjañskiego zorganizowano w 1914 r.).

Wartoœæ wykszta³cenia, wysoki presti¿ uczonych i respekt dla nauczycieli
ma w Wietnamie wielowiekow¹ tradycjê. Wykszta³cenie stanowi³o zawsze
wartoœæ sam¹ w sobie — obecnie coraz wyraŸniej przek³ada siê na status
maj¹tkowy i pozycjê spo³eczn¹.

Pañstwo wobec religii i wierzeñ

Sta³y Komitet Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wiet-
namu przyj¹³ 18 czerwca 2004 r. Prawo [odnoœnie] Wierzeñ i Religii, które
wesz³o w ¿ycie 15 listopada 2004 r. — dokument, który definiuje odpowie-
dzialnoœæ pañstwa w zakresie zabezpieczenia osobom i organizacjom religij-
nym ich praw i mo¿liwoœci realizowania obowi¹zków, a tak¿e organizacji i och-
rony miejsc odprawiania kultów. W dokumencie zwrócono uwagê na koniecz-
noœæ podporz¹dkowania siê zasadzie nieingerowania w przekonania religijne
wiernych oraz nieagitowania na rzecz jakiejkolwiek religii.

Odnosi siê on tak¿e do tych wierzeñ i kultów, które nie maj¹ w³asnych
organizacji i dope³niane s¹ lokalnie, jak np. kult przodków, kult bohaterów.
Podlegaj¹ one takiej samej ochronie jak wszystkie inne — pañstwo wiet-
namskie uwa¿a, ¿e s¹ to bardzo wa¿ne elementy rodzimej tradycji.

Obecnie w Wietnamie uznaje siê 6 religii. S¹ to:
• Wietnamski Koœció³ Katolicki,
• Wietnamscy Buddyœci Sangha,
• Powszechny Koœció³ Protestancki,
• Buddyjski Koœció³ sekty Hoa Hao,
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• Œwiêty Koœció³ Cao Dai,
• Muzu³manie Wietnamscy.

Najwiêksz¹ grupê wyznawców stanowi¹ buddyœci. Religiê tê wyznaje oko-
³o 50% spo³eczeñstwa. W nastêpnej kolejnoœci znajduj¹ siê katolicy — oko³o
8%, cao dai — 1,5%, hoa hao — 1,3%, protestanci — 1,2%, oraz wyznawcy isla-
mu — 0,1%. Poza wymienionymi, w Wietnamie s¹ wyznawcy hinduizmu,
lamaizmu i mormoni. Istnieje te¿ wiele innych organizacji religijnych, g³ównie
buddyjskich, jak np. Stowarzyszenie Buddystów Czystej Ziemi, które powsta³y
stosunkowo niedawno, grupuj¹cych niewielk¹ liczbê wyznawców. Ponad 30%
Wietnamczyków okreœla siebie jako niewierz¹cych.

Buddyzm
Buddyzm odgrywa³ i odgrywa szczególn¹ rolê w ¿yciu duchowym Wiet-

namczyków. Dotar³ do Wietnamu z Indii za poœrednictwem mnichów i piel-
grzymów. Czasy doktrynalnej introdukcji buddyzmu w Wietnamie przypadaj¹
na okres miêdzy III a VI w. n.e. W 580 r. hinduski mnich Viniternei za³o¿y³
w Phap van (prowincja Bac ninh), pierwszy klasztor buddyzmu Zen.

Miêdzy XI a XIV w. buddyzm osi¹gn¹³ szczyt popularnoœci i rozwoju. Doktry-
nê buddyjsk¹ wyznawali i popierali swym autorytetem w³adcy — zosta³ uznany
za religiê pañstwow¹, chocia¿ oficjalnie od XIII w. by³ traktowany równoprawnie
z taoizmem i konfucjanizmem. To w³aœnie w tym czasie zaistnia³a koncepcja
trzech religii, których znajomoœæ wymagana by³a na egzaminach urzêdniczych.
Budowano œwi¹tynie buddyjskie, kwit³a sztuka i literatura buddyjska. Jednoczeœ-
nie doœæ szybko i sama doktryna, i sztuka buddyjska zaczê³y przejmowaæ wiele
w¹tków tradycji lokalnych. W konsekwencji buddyzm stawa³ siê ideowo niespój-
ny, podzielony na sekty, a œwi¹tynie — ich wystrój i styl architektoniczny — bli¿-
szy stawa³ siê modelowi birmañskiemu ni¿ chiñskiemu.

Od XV w. nastêpuje wyraŸny schy³ek buddyzmu. Konfucjanizm powraca
jako ideologia pañstwowa. W œwi¹tyniach uroczystoœci odprawiaj¹ mnisi tao-
istyczni oraz wyznawcy ró¿nych kultów odwo³uj¹cych siê do buddyzmu. Postê-
puje podzia³ buddyzmu na sekty i szko³y.

Krótki okres renesansu prze¿y³ buddyzm miêdzy XVI a XVIII w., jednak od
XIX w. znowu ust¹pi³ miejsca konfucjanizmowi.

Buddyzm jest dziœ w swej doœæ specyficznej, wietnamskiej formie najbar-
dziej rozpowszechnion¹ religi¹ w Wietnamie. Buduje siê nowe pagody buddyj-
skie i restauruje stare, zabytkowe. Publikuje siê filozoficzn¹ literaturê buddyj-
sk¹ i albumy prezentuj¹ce buddyjskie miejsca kultu. Funkcjonuj¹ klasztory,
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w pagodach odbywaj¹ siê ceremonie kultowe, w których uczestniczy licznie
m³ode pokolenie Wietnamczyków.

Kaodaizm
Oficjalna nazwa religii Dai Dao Tam Ky Pho Do w dos³ownym t³umaczeniu

znaczy: Trzecia Wielka Powszechna Religijna Amnestia. Doktryna kaodaizmu
jest syntez¹ piêciu wielkich systemów filozoficzno-religijnych: taoizmu, konfu-
cjanizmu, buddyzmu, islamu i chrzeœcijañstwa. Kaodaiœci uwa¿aj¹, ¿e kaoda-
izm stworzy³ sam Bóg — Cao Dai, a inne systemy filozoficzno-religijne zosta³y
stworzone przez wys³añców Boga.

W przesz³oœci religie mia³y uwolniæ œwiat od nienawiœci i agresji, zjedno-
czyæ go i uczyæ ¿ycia w powszechnej harmonii. Jednak tak siê nie sta³o i dlatego
potrzebna by³a nowa religia, wykorzystuj¹ca esencjê wszystkich piêciu wiel-
kich religii — kaodaizm.

Kaodaiœci wierz¹ w prawa ewolucji, reinkarnacjê, prawo karmy, bosk¹ spra-
wiedliwoœæ i istnienie sfery duchów. Adoruj¹ Boga, Matkê Bosk¹, Œwiêtych
i przodków.

Okres, w którym formowa³ siê kaodaizm, przypada³ na czasy ruchu narodo-
wowyzwoleñczego w Kochinchinie (po³udniowa czêœæ Wietnamu). M³oda wiet-
namska elita intelektualna z pó³nocy, wykszta³cona w metropolii, ale pozosta-
j¹ca pod du¿ym wp³ywem rodzimych kultów i religii, szuka³a kontaktów i spo-
sobów porozumienia z krêgami opozycyjnych intelektualistów z po³udnia
(konfucjanistów, taoistów, buddystów). Miejscem nawi¹zywania takich kon-
taktów sta³y siê spotkania na seansach spirytystycznych wœród cz³onków taj-
nych stowarzyszeñ. To w tym œrodowisku powsta³a nowa doktryna religijna —
kaodaizm.

28 (lub 29) wrzeœnia 1926 roku w Sajgonie, spotka³a siê grupa za³o¿ycielska
nowej religii, która wypracowa³a „Deklaracjê utworzenia nowej religii Cao Dai”.

7 paŸdziernika 1926 roku Le Van Trung — g³ówny ideolog religii Cao Dai
— przed³o¿y³ deklaracjê francuskiemu gubernatorowi Kochinchiny. Pod dekla-
racj¹ podpisa³o siê 247 cz³onków (w tym 52 kobiety). 18 listopada 1926 roku
siê mia³a miejsce uroczysta ceremonia z okazji inauguracji spotkania religijne-
go Cao Dai. Uroczystoœæ ta odby³a siê w po³o¿onej na po³udnie od Tay Ninh
œwi¹tyni Tu Lam, zbudowanej przez mnicha buddyjskiego.

Kaodaizm w czasach swojego najwiêkszego rozwoju w Wietnamie —
w latach 40. XX w. — liczy³ ponad 2 miliony wiernych. Obecnie jest trzeci¹ co
do liczby wyznawców religi¹ w Wietnamie.
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Poza Wietnamem kaodaizm obecny jest w Laosie, Kambod¿y, Australii,
USA oraz w Kanadzie.

Katolicyzm
Informacje o pierwszym misjonarzu zwanym Ignatio (I-ne-khu) pochodz¹

z 1533 r. Pierwsz¹ misjê katolick¹ w Kochinchinie — w Fai Fo, za³o¿yli Portu-
galczyk Carvalho i W³och C. Borri. w 1615 r. W konsekwencji na po³udnie Wiet-
namu zaczêli przybywaæ kolejni misjonarze katoliccy. Poniewa¿ religia katolic-
ka spotyka³a siê z akceptacj¹ zarówno spo³eczeñstwa, jak i lokalnych w³adz,
w latach 1926–1927 francuski jezuita Alexander de Rhodes rozpocz¹³ organi-
zacjê sieci hiszpañskich i portugalskich misji katolickich. W 1658 r. utworzony
zosta³ Wikariat Apostolski Tonkinu.

Dzia³alnoœæ misji katolickich napotka³a jednak opór ze strony dworu cesar-
skiego. W³adcy obawiali siê, ¿e doktryna, która nie jest spójna z ideologi¹ w³a-
dzy — konfucjanizmem, a która znajduje tak wielu zwolenników, mo¿e staæ
siê zagro¿eniem dla ustalonego ³adu spo³ecznego. Jednak pomimo oficjalnie
negatywnego stosunku w³adców wietnamskich do religii katolickiej, obecnoœæ
misjonarzy by³a mile przez nich widziana — korzystali z ich wiedzy i traktowali
jako pomost w stosunkach z Europ¹. Niemniej wielu misjonarzy zosta³o zmu-
szonych do opuszczenia Wietnamu.

Represje w stosunku do katolików przybra³y znacznie na sile w czasach
panowania dynastii Nguyen, kiedy jedyn¹ akceptowan¹ ideologi¹ sta³ siê kon-
fucjanizm, a kultem — kult przodków. Tolerowano buddyzm i taoizm, nato-
miast inne religie, w tym chrzeœcijañstwo, by³y zabronione i ob³o¿one surowy-
mi karami, do kary œmierci w³¹cznie.

Nieprzyjazny kurs wobec katolików umocni³ siê od lat 30. XIX w., kiedy
katolikom zaczêto przypisywaæ udzia³ w antycesarskich wyst¹pieniach. Na mo-
cy edyktów z lat 1825 i 1833 nakazano burzenie katolickich miejsc kultu i po-
zbawiono ksiê¿y kontaktów z wiernymi. W latach 40. nast¹pi³a kolejna fala re-
presji — ksiê¿y wietnamskich zsy³ano w odleg³e „niekatolickie” regiony gór-
skie, zamieszkiwane przez mniejszoœci etniczne, cudzoziemskich zmuszano
do opuszczenia Wietnamu. Niepos³uszni piêtnowani byli znakiem Ta Dao —
Fa³szywa Religia.

Pomimo represji, liczba wietnamskich katolików systematycznie wzrasta-
³a. Wed³ug danych wietnamskich w po³owie XIX w. by³o ich oko³o 100 tys.,
a w ocenie w³adz koœcielnych — oko³o 600 tys. Wzrasta³a równie¿ liczba ksiê-
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¿y i katechetów, jednak stopieñ katolicyzacji by³ bardzo zró¿nicowany regio-
nalnie — znacznie wy¿szy na po³udniu kraju.

Przeœladowanie katolików w Wietnamie nag³oœnione zosta³o przez prasê
katolick¹ w Europie — przede wszystkim we Francji. Ten fakt w kontekœcie
obecnoœci kolonialnej administracji francuskiej w Wietnamie umocni³ — obec-
ne przez nastêpne dziesi¹tki lat — przekonanie w³adz wietnamskich (tak¿e
w czasach republikañskich) o szczególnym powi¹zaniu katolików wietnam-
skich z Francj¹ i traktowaniu ich jako sprzymierzeñców francuskich w³adz
kolonialnych dzia³aj¹cych wbrew interesom pañstwa wietnamskiego.

Wielu katolików wietnamskich opuœci³o Wietnam zarówno po 1954 r., tj.
wygranej wojnie z Francj¹, jak i po 1975 r. — wygranej wojnie z USA. ¯yj¹ na
emigracji w innych krajach europejskich — miêdzy innymi w Polsce — i poza-
europejskich

Katolicy stanowi¹ dziœ w Wietnamie drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci wy-
znawców grupê religijn¹.

Wierzenia, kulty
Poza najbardziej pierwotnymi kultami odnoszonymi do animizmu i tote-

mizmu, najwa¿niejszym i jednym z najstarszych jest kult przodków. ¯yj¹cy
pozostaj¹ w bardzo silnej wiêzi duchowej z nie¿yj¹cymi cz³onkami rodziny
i krewnymi i maj¹ dla nich ogromny respekt.

Tabliczki z ich imionami umieszczaj¹ na o³tarzu przodków, sk³adaj¹ im
ofiary, pal¹ trociczki, wspominaj¹, prosz¹ o pomoc w trudnych sytuacjach
i wierz¹ w ich opiekê.

Kult przodków w Wietnamie jest bardzo silnie powi¹zany z kultem bohate-
rów — ludzi, którzy swymi czynami i ¿yciem dali wzorzec do naœladowania
nastêpnym pokoleniom. Dawniej stawiano im œwi¹tynie, w których organizo-
wano ceremonie kultowe — sk³adano ofiary, uk³adano na ich czeœæ poematy,
œpiewano hymny. Dziœ bohaterom buduje siê pomniki, ich imionami nazywa
siê ulice, a fotografie stawia na o³tarzach œwi¹tyñ. Wielkim respektem darzy siê
przywódczynie antychiñskiego powstania z 40 r. — siostry Trung Trac i Trung
Nhi, genera³a Tran Hung Dao, który w XIII w. zwyciê¿y³ Mongo³ów, Ho Chi Mi-
nha — pierwszego prezydenta Republiki, ale równie wielkim respektem i czci¹
darzy siê bohaterów ¿yj¹cych, np. genera³a Vo Nguyen Giapa — stratega i au-
tora zwyciêstwa w walce z francusk¹ administracj¹ kolonialn¹ i w wojnie ame-
rykañskiej.
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Kolejn¹ wa¿n¹ grupê kultów stanowi¹ tzw. kulty wiejskie/gminne, z któ-
rych najwa¿niejszym jest kult ducha opiekuñczego thanh hoang.

Duch opiekuñczy reprezentuje wspólne aspiracje spo³ecznoœci wioskowej,
zwyczaje, normy moralne, a tak¿e sankcje — wymierza karê lub nagradza. Jest
wiêzi¹ ³¹cz¹c¹ wszystkich cz³onków wspólnoty, czyni z nich rodzaj osobowoœ-
ci moralnej, której wszystkie g³ówne cele odnajduj¹ siê w ka¿dej jednostce.
Duch opiekuñczy mo¿e byæ osobistoœci¹ historyczn¹ lub legendarn¹, któr¹
spo³ecznoœæ danej wsi/gminy wybra³a lub uzna³a arbitralnie zgodnie z propo-
zycj¹ pomys³odawcy. Duch mo¿e byæ te¿ wybrany z inspiracji mistycznych (sny,
objawienia itp.), b¹dŸ w oparciu o historyczn¹ rolê danego miejsca (okolicz-
noœci za³o¿enia wsi/gminy, s¹siedztwo s³ynnych gór, rzek itp.). Duchem opie-
kuñczym mo¿e byæ bóstwo z wierzeñ ludowych lub zwierzê zamienione w bó-
stwo, upiór, duch — istoty, które objawia³y siê, po swej gwa³townej zazwyczaj
œmierci, w „œwiêtej godzinie” ,w cudach lub innych nadprzyrodzonych zjawi-
skach. Mog¹ to byæ tak¿e duchy niebiañskie, np. duch dobra, duch zmar³ego
bohatera, który dokona³ wielkich, s³awnych czynów. Rzadko natomiast zdarza
siê, by duchem opiekuñczym zostawa³a osoba ¿yj¹ca. Duch opiekuñczy, o ile
nie potrafi³ okazaæ swej mocy i przydatnoœci, mo¿e zostaæ zast¹piony innym.
Przegania siê go wtedy uroczyœcie i powo³uje nowego. Spo³ecznoœæ podpo-
rz¹dkowuje siê nowemu duchowi opiekuñczemu. Kult ducha opiekuñczego
odprawiany jest w œwi¹tyni wioskowej dinh, która pe³ni te¿ funkcjê domu ko-
munalnego — miejsca zbiorowego ¿ycia wspólnoty wioskowej.

Bardzo charakterystyczn¹ grupê kultów stanowi¹ tzw. kulty kobiece, z któ-
rych najwa¿niejszy jest kult Œwiêtych Matek (nazywany tak¿e kultem trzech
œwiatów); ka¿dym ze œwiatów opiekuj¹ siê boginie-matki: Thanh Mau Lieu
Hanh — ziemi¹, Thanh Mau Thoai — wod¹, Thanh Mau Thuong Ngan — góra-
mi i lasami. Kult Œwiêtych Matek odprawiany jest w œwi¹tyniach den. Ceremo-
niê celebruj¹ kobiety. G³ównym celebransem jest kobieta-medium Ba Dong.
Prowadzi ona zebrane przed œwi¹tyni¹ w procesji wokó³ wsi/gminy. W procesji
mog¹ uczestniczyæ wszystkie kobiety danej spo³ecznoœci, ³¹cznie z dziewczyn-
kami. Uczestniczki procesji nios¹ wyobra¿enia bogini, którym przypisuje siê
najwa¿niejsze role. S¹ to:
• Nang Ban — bogini, która nauczy³a kobiety tkania i szycia,
• A Chuc — bogini, która uosabia idea³ ¿ony opiekuj¹cej siê domem,
• Than Lua — bogini, która przynios³a ludziom ogieñ,
• Cuu Thien Huyen Nu — bogini, która nauczy³a ludzi robiæ wyroby z drewna

i bambusa,
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• Au Co — bogini, która uwa¿ana jest za matkê wszystkich Vietów,
• Thi Nhi — bogini, która nauczy³a ludzi gotowaæ i jest opiekunk¹ kuchni.

Za nios¹cymi wyobra¿enia bogini id¹ kobiety najbardziej zas³u¿one dla da-
nej spo³ecznoœci, którym cnoty daj¹ prawo do przebywaniu w pobli¿u bogini
— szanowane wdowy, laureatki konkursów gotowania, szycia itp., nastêpnie
cz³onkinie chóru, tancerki i reszta uczestniczek procesji.

Procesja koñczy siê przed œwi¹tyni¹. Do œrodka wchodz¹ tylko wybrane
przez prowadz¹c¹ procesjê i sk³adaj¹ na o³tarzu Œwiêtych Matek ofiary. Kiedy
zapalaj¹ trociczki i wychodz¹ ze œwi¹tyni, jest to znak dla zebranych kobiet, ¿e
mog¹ rozpocz¹æ drug¹ czêœæ uroczystoœci. Rozk³adaj¹ przygotowane wczeœniej
potrawy, wino, betel, pokazuj¹ nowe ubrania, ozdoby, kosmetyki, wymieniaj¹
siê radami, opowiadaj¹ zabawne historie, œpiewaj¹, tañcz¹, recytuj¹ wiersze.

Do pó³nocy mê¿czyŸni pozostaj¹ poza terenem, na którym bawi¹ siê kobie-
ty. Dopiero po pó³nocy, kiedy g³ówny celebrans — Ba Dong — da znak, mog¹
do³¹czyæ do grona kobiet.

Poza wymienionymi istnieje wiele popularnych kultów i wierzeñ lokalnych,
np. Œwiêtych Nieœmiertelnych, którzy pojawiaj¹ siê na ziemi pod ró¿nymi po-
staciami, obserwuj¹ ludzi i ich zachowania, a nastêpnie nagradzaj¹ ich lub
karz¹; powi¹zany z konfucjanizmem kult nauki i ludzi wykszta³conych; bliskie
taoizmowi kulty ziemi, lasów, gór i wód. Najwiêcej kultów by³o i jest odprawia-
nych w œwi¹tyniach buddyjskich chua, popularnie nazywanych pagodami.

Teresa Halik, Wietnamskoœæ — naturalna kolej rzeczy czy œwiadomy wybór



Wietnam jest pañstwem wieloetnicznym. Na jego terytorium ¿yje ponad
60 grup etnicznych, z których 54 jest oficjalnie uznanych za mniejszoœci. Grupy
te ró¿nicuje pochodzenie, jêzyk, historia i kultura.

Obecnie, grup¹ dominuj¹c¹ stanowi¹ Wietnamczycy — Viet (Kinh) — ok.
87% populacji. Kolejne, liczniejsze mniejszoœci to: Tay, Thai, Muong, Hoa,
Khmer.

Na kszta³towanie siê wieloetnicznego pañstwa wietnamskiego mia³y
wp³yw trzy cywilizacje: Chin, Indii i Indonezji. Uwa¿a siê, ¿e antropologicznie,
przodkowie dzisiejszych Wietnamczyków wywodz¹ siê z grupy mongoloidów
po³udniowych. Od przyby³ych póŸniej mieszkañców Indonezji pochodz¹
mniejszoœci: Meo, Lolo i Dao.

Kilkuwiekowa obecnoœæ Wietnamu w krêgu administracyjnie narzuconych
wp³ywów chiñskich zaowocowa³a obecnoœci¹ mniejszoœci: Hoa, San Diu i Ngai.

Indie, a w³aœciwie pozostaj¹ce w krêgu kultury indyjskiej królestwo Czam-
pa, pozostawi³o mniejszoœci: Cham, Gia Rai i E De.

Do zró¿nicowania etnicznego przyczyni³a siê tak¿e ekspansja terytorialna
pañstwa wietnamskiego, która prowadzi³a do przejmowania terytoriów
zamieszka³ych przez Khmerów, plemiona Lao, Tay i Thai.

Z perspektywy kulturowej wyró¿nia siê dzisiaj w Wietnamie 4 g³ówne
regiony zamieszka³e przez mniejszoœci etniczne:
• pó³nocna czêœæ Tay Nguyen — bliska starej kulturze Vietów (Ho Re, Gie

Trieng, So Dang),
• po³udniowa czêœæ Tay Nguyen i wschodnia czêœæ Nam Bo — bliska kulturze

Indii (królestwa Czampa) i Khmerów (Cham, Kho Me, Co Ho, Muong,
XTieng),

• rejon górski Binh Tri Thien i QuangNam-Da Nang — bliski kulturze plemion
Lao (Lao, Ta Oi, Co Tu),

• œrodkowa czêœæ Tay Nguyen — bliska (g³. jêzykowo) kulturze Malajów
i Polinezji (Chu Ru, Ra Glai, Gia Rai, E De).
Z materia³ów Ÿród³owych i badañ terenowych opracowanych przez Komi-

tet ds. Mniejszoœci Narodowych wynika, ¿e grupy, szczególnie zamieszkuj¹ce
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od wieków w bliskim s¹siedztwie lub bliskie sobie kulturowo, przenikaj¹ siê
wzajemnie i mieszaj¹, np. Cham, Ra Giai i Chu Ru. S¹ tez jednak i takie, które
chroni¹ swoj¹ odrêbnoœæ — kulturow¹, jêzykow¹, a nawet antropologiczn¹.

Mniejszoœci etniczne zamieszkuj¹ (najliczniej) zachodni¹ czêœæ Wietnamu,
tj. rejony górskie oraz rejon p³askowy¿u Tay Nguyen. Gêstoœæ zaludnienia jest
zró¿nicowana terytorialnie — wiêksza w dolinach rzek i na terenach nadmor-
skich. Ludnoœæ zajmuje siê g³ównie rzemios³em — tak¿e ludowym, artystycz-
nym (np. rejon górski okolic Sa Pa) i rolnictwem (np. rejon p³askowy¿u Tay
Nguyen), ale tak¿e handlem i rybo³ówstwem.

Pañstwo wietnamskie respektuje odmiennoœci grup etnicznych mieszka-
j¹cych na terytorium kraju, a konstytucja SRW gwarantuje mniejszoœciom
etnicznym zrównanie w prawach z grup¹ dominuj¹c¹ — daje im prawo do
pos³ugiwania siê w³asnym jêzykiem, rozwijania w³asnej kultury, pielêgnowa-
nia w³asnych obyczajów i tradycji. Pañstwo wietnamskie zobowi¹zuje siê tak¿e
do dzia³añ na rzecz niwelowania ró¿nic w poziomie cywilizacyjnym miêdzy
Vietami i grupami etnicznych mniejszoœci.

Dr Teresa Halik — wietnamistka i sinolog; badaczka historii i kultury Wietnamu
i Chin; pracownik naukowy w Zak³adzie Krajów Pozaeuropejskich PAN; wyk³adowca
na filologii wietnamsko-tajskiej UAM oraz na Wydziale Orientalistycznym UW; autor-
ka licznych prac z zakresu historii i kultury Wietnamu i Chin. Od ponad 10 lat zajmuje
siê badaniami nad migranck¹ spo³ecznoœci¹ Wietnamczyków w Polsce.

Teresa Halik, Wietnamskoœæ — naturalna kolej rzeczy czy œwiadomy wybór







Przygotowanie ucznia do kontaktów z osob¹ odmienn¹ pod ró¿nymi
wzglêdami — koloru skóry, innej religii, innych zwyczajów ¿ywieniowych,
innego systemu wartoœci — nie jest zadaniem ³atwym. Wiele zale¿y od do-
œwiadczeñ, postaw, a tak¿e œwiatopogl¹du ucznia, jego rodziców i najbli¿sze-
go otoczenia. Nauczyciel mo¿e oddzia³ywaæ na ucznia swoj¹ postaw¹ —
otwartoœci¹ na doœwiadczenie innoœci, mo¿e inspirowaæ do przemyœleñ, do-
starczaæ now¹ wiedzê na temat odmiennoœci kulturowej. Niniejsza publikacja
ma na celu pomóc nauczycielowi w podjêciu tematu zró¿nicowania kulturowe-
go w jego klasie.

Prezentowane scenariusze zosta³y skonstruowane w taki sposób, by war-
sztaty na ich podstawie mog³y byæ realizowane zarówno w klasach, do których
uczêszczaj¹ osoby pochodz¹ce z innych kultur, jak i takich, do których chodz¹
tylko polscy uczniowie. Z uwagi na mo¿liwoœæ pojawienia siê w szkole ucznia,
który przyby³ z dowolnego kraju œwiata — prawo do bezp³atnej nauki w pol-
skiej szkole maj¹ bowiem wszystkie dzieci — scenariusze te poruszaj¹ pewne
zagadnienia uniwersalne.

Tematyka proponowanych warsztatów dotyczy zagadnieñ ogólnych, ta-
kich jak: kultura, wartoœci kulturowe czy stereotypy; zagadnieñ szczegó³owych
dotycz¹cych goœcinnoœci, wiedzy o innym kraju, znaczenia religii, symboliki
zwierz¹t w innych kulturach. Kilka scenariuszy to tak¿e propozycja przeprowa-
dzenia ca³ego cyklu zajêæ (Warsztaty artystyczne: tydzieñ z ró¿norodnoœci¹) lub
wykorzystania szczególnej metody (dziennika).

Proponuj¹c uczniom warsztaty, nale¿y dbaæ o ciekawe treœci oraz formê.
W niniejszym zestawie scenariuszy stara³am siê dostarczyæ zarówno cieka-
wych, a czasem tak¿e trudnych treœci w ³atwej do zaakceptowania formie oraz
sprawdzonych metod, które wielu nauczycielom mog¹ siê wydaæ znajome (lub
zapomniane).

Forma prezentowanych warsztatów pozostawia nauczycielowi dowolnoœæ,
w jakim stopniu bêdzie chcia³ w³¹czyæ ucznia (uczniów) pochodz¹cych z inne-
go kraju w zajêcia. Jednak¿e warto mieæ na uwadze, i¿ zaznaczenie obecnoœci
ucznia, wykorzystanie jego wiedzy i umiejêtnoœci w æwiczeniach, w których
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uczestniczy ca³a klasa, sprzyja integracji spo³eczno-kulturowej. Dzia³anie takie
jest korzystne obustronnie: wzmacnia relacje grupowe, dostarcza uczniom
wiedzy na temat kraju i odmiennych wartoœci, sposobu myœlenia, a tak¿e
wzmacnia poczucie w³asnej wartoœci i to¿samoœci ucznia, uczy funkcjonowa-
nia w naszym spo³eczeñstwie ucznia pochodz¹cego z innego kraju.

St¹d proœba do nauczycieli, by korzystali (oczywiœcie w wywa¿ony sposób)
z doœwiadczeñ miêdzykulturowych swoich uczniów. Inna kultura niesie ze
sob¹ nie tylko odmienny jêzyk, tradycje, ale te¿ wychowanie, inn¹ perspekty-
wê wobec naszego „sta³ego punktu odniesienia”, jak¹ jest w³asna kultura.
Zachêcam nauczycieli, by zapraszali uczniów do wypowiadania siê na tematy
zwi¹zane z ró¿norodnoœci¹ kulturow¹ i ich kontaktem z innymi. To naturalne,
¿e wiêcej doœwiadczeñ w tej sferze maj¹ ci, którzy migrowali, podró¿owali lub
spotykali siê z osobami pochodz¹cymi z innych kultur, ni¿ ci, którzy takich do-
œwiadczeñ nie mieli. Zachêcam równie¿ do refleksji i wzmacniania krytycznego
myœlenia, które s¹ niezale¿ne od liczby naszych miêdzykulturowych spotkañ.

Mi³ej lektury,
Izabela Czerniejewska

Izabela Czerniejewska, Scenariusze zajêæ



Za³o¿enia
Ucz¹c o ró¿norodnoœci kulturowej, nie mo¿emy pomin¹æ tematu samej

kultury i wartoœci bêd¹cych jej wa¿n¹ czêœci¹. „Kultura” jest pojêciem trudno
definiowalnym (istnieje ponad 150 definicji kultury), a dla niektórych wrêcz
nieuchwytnym (kultura jest jak powietrze, choæ ni¹ oddychamy, to nie mo¿emy
jej zobaczyæ). Poni¿szy scenariusz jest propozycj¹, jak w sposób przystêpny
przedstawiæ, czym jest kultura i czym s¹ wartoœci kulturowe.

Cele
• Zdefiniowanie pojêcia „kultura”.
• Uœwiadomienie sobie znaczenia kultury w naszym ¿yciu.
• Przedyskutowanie wartoœci wynikaj¹cych z naszej kultury.

Metody pracy
• Burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, pisanie listu.

�ród³a
Martinelli S., 2000, Uczenie siê miêdzykulturowe. „Pakiet szkoleniowy nr 4”, Rada Europy i Komisja

Europejska, Strasburg, http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publi-
cations/T_kits/4/Polish/tkit4_polish.pdf.

Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Jako wprowadzenie do zajêæ zrób burzê mózgów dotycz¹c¹ pojêcia „kultura”.

Rozwiniêcie
Przedstaw kilka definicji i metaforê kultury jako góry lodowej (patrz: mate-

ria³y do zajêæ). Najprawdopodobniej wiêkszoœæ spostrze¿eñ uczniów z wczeœ-
niejszej burzy mózgów pojawi siê w którejœ czêœci góry lodowej. Trzeba jed-
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nak pamiêtaæ, ¿e niewidoczne elementy kultury s¹ rzadko przez nas zauwa¿a-
ne i rozpoznawane jako kultura.

W grupach osób poproœ, by uczniowie zastanowili siê nad wartoœciami,
które ich rodzice (dziadkowie) starali siê im wpoiæ. Przypomnij, ¿e zapewne
w niektórych sytuacjach rodzice (dziadkowie) mówili do nich: „Pamiêtaj có-
reczko/synku (wnuczku/wnuczko) w ¿yciu najwa¿niejsze jest…”; „Nigdy, na-
wet w obliczu œmierci, nie zapominaj o…” itp. Mo¿esz sam przygotowaæ listê
wartoœci w oparciu o swoj¹ wiedzê lub wybraæ kilka uniwersalnie istotnych
wartoœci (które pomimo to mog¹ byæ ró¿nie rozumiane przez inne kultury):
sprawiedliwoœæ, niezale¿noœæ, wolnoœæ, szacunek do starszych/drugiego cz³o-
wieka.

Ka¿d¹ wartoœæ nale¿y zapisaæ na osobnej karteczce, niezale¿nie od kraju,
w którym te wartoœci s¹ istotne. Ka¿da karteczka (lub wybranych kilka karte-
czek) bêdzie losowana, a nastêpnie dyskutowana w ma³ych grupach. Jeœli
w grupach s¹ osoby z ró¿nych krajów — pozwól, ¿eby przedstawiciele krajów/
narodów mieli mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê, daj wiêcej czasu na dyskusjê.
Dla uporz¹dkowania dyskusji rozdaj grupom wypisane na ma³ych karteczkach
pytania do dyskusji. Mo¿esz daæ ka¿dej grupie po 2–4 karteczki z wartoœciami.

Pytania do dyskusji
• Zastanówcie siê, co dla was znaczy …?
• Kiedy w waszej kulturze u¿ywa siê tego pojêcia? W jakich sytuacjach?
• Siêgnijcie do historii waszego kraju, jakie ta wartoœæ ma znaczenie histo-

ryczne?
• Siêgnijcie do historii waszej rodziny, jakie ta wartoœæ ma znaczenie rodzin-

ne?
• Dlaczego jest ono wa¿ne dla osób z twojej rodziny/twojego kraju/twojej

narodowoœci/twojego wyznania?
• Czy pamiêtacie jak¹œ opowieœæ/historiê zwi¹zan¹ z tym pojêciem?
• Prezentacja wniosków z dyskusji na forum. Poproœ uczniów, by po kolei

przedstawili wnioski z dyskusji w grupach dotycz¹cych ka¿dej wartoœci.
• Jeœli w klasie s¹ uczniowie z innych kultur, spróbuj zrobiæ porównanie tych

wartoœci. Mo¿esz to zrobiæ w formie tabeli, pamiêtaj¹c, ¿e o ile porówny-
wanie wartoœci kulturowych jest prób¹ zrozumienia ró¿nic kulturowych,
o tyle ocenianie ich mo¿e prowadziæ do napiêtnowania jednej z kultur.
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Zakoñczenie
Na zakoñczenie poproœ uczniów, by napisali list do swoich przysz³ych dzie-

ci (lub wnuków), ¿eby zapisali w tym liœcie to, co ich rodzice (dziadkowie) prze-
kazali im wraz z wychowaniem oraz co sami chcieliby przekazaæ przysz³ym
pokoleniom (mog¹ to byæ zupe³nie inne wartoœci).

Materia³y do zajêæ

Definicje kultury

Kultura [³ac.], jeden z najbardziej popularnych terminów nauk humanistycznych
i spo³ecznych (okreœlanych przez niektórych teoretyków jako nauki o kulturze
w odró¿nieniu od nauk o przyrodzie), a tak¿e jêzyka potocznego, w którym jednak
ma zwykle inne znaczenie i silne zabarwienie wartoœciuj¹ce. W znaczeniu najszer-
szym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu siê i wyposa¿eniu cz³onków
spo³eczeñstw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej dzia³alnoœci. Mówi siê te¿ o kul-
turze jako tym, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone — w odró¿nieniu od tego,
co biologicznie odziedziczone […].

W nauce sformu³owano wiele definicji kultury. Ró¿ni autorzy, ró¿ne dyscypliny
naukowe […] skupia³y uwagê na poszczególnych aspektach kultury — zale¿nie od
stawianych celów badawczych i ca³oœci zapatrywañ na ¿ycie spo³eczne. Uzgodnie-
nie ró¿nych teorii kultury okazuje siê zazwyczaj niemo¿liwe mimo prób stworzenia
jednolitej dyscypliny naukowej, której zadaniem by³oby badanie kultury i zintegro-
wanie ca³oœci wiedzy z tego zakresu (kulturoznawstwo) (fragment definicji zawartej
w Encyklopedii PWN).

Poni¿ej dwie czêsto cytowane w nauce definicje kultury:

Kultura czy cywilizacja jest to z³o¿ona ca³oœæ, która obejmuje wiedzê, wierzenia,
sztukê, moralnoœæ, prawa, obyczaje oraz inne umiejêtnoœci i nawyki nabyte przez
ludzi jako cz³onków spo³eczeñstwa (najstarsza etnologiczna definicja: Edward B.
Taylor, 1871)

Kultura obejmuje nastêpuj¹ce zjawiska: przedmioty stanowi¹ce wytwory i obiekty
ludzkiej dzia³alnoœci, same dzia³ania, a wreszcie stany psychiczne cz³owieka: posta-
wy, dyspozycje, nawyki, stanowi¹ce rezultat wczeœniejszych oddzia³ywañ oraz przygo-
towanie i warunek przysz³ych dzia³añ (Antonina K³oskowska, 1981).

105

Wprowadzenie



Model kultury jako góry lodowej
Jednym z najbardziej znanych modeli kultury jest model góry lodowej.

Koncentruje siê on na elementach, które tworz¹ kulturê oraz na tym, ¿e czêœæ
z tych elementów jest wyraŸnie widoczna, natomiast inne trudno odkryæ.
W koncepcji le¿¹cej u podstaw tego modelu zak³ada siê, ¿e kulturê mo¿na
przedstawiæ obrazowo jako górê lodow¹: powy¿ej poziomu wody mo¿na zo-
baczyæ jedynie bardzo niewielk¹ czêœæ tej góry. Czubek ów wspiera siê na
znacznie wiêkszej, ale niewidocznej czêœci znajduj¹cej siê poni¿ej poziomu
wody. Niemniej ta dolna czêœæ góry lodowej stanowi potê¿ny fundament tego,
co znajduje siê powy¿ej.

W kulturze istniej¹ pewne widoczne elementy, np. architektura, sztuka,
kuchnia, muzyka czy jêzyk. Trudniej natomiast dostrzec potê¿ne fundamenty
kultury: historiê grupy ludzi, którzy nale¿¹ do danej kultury, ich normy, war-
toœci, podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce przestrzeni, przyrody, czasu itp.

Z modelu góry lodowej wynika, ¿e widoczne elementy kultury s¹ jedynie
odzwierciedleniem tych niewidocznych. Model ten pokazuje nam równie¿, jak
trudno jest czasem zrozumieæ ludzi z innych œrodowisk kulturowych, a dzieje
siê tak dlatego, ¿e mo¿emy dostrzec jedynie owe widoczne elementy ich „góry
lodowej”, natomiast nie jesteœmy w stanie zobaczyæ od razu fundamentów, na
których opieraj¹ siê postrzegane przez nas zjawiska.

Rysunek znajduj¹cy siê w ksi¹¿ce (fragment „T-Kitu nr 4”, Martinelli S.,
Uczenie siê miêdzykulturowe, s. 20) obrazowo przedstawia opisany tutaj model
kultury jako góry lodowej. Elementy kultury, które s¹ widoczne (g³ównie
w œwiadomoœci), to m.in. sztuki piêkne, literatura, dramat, muzyka, tañce ludo-
we, kuchnia, gry, styl ubierania siê.

Elementy kultury tkwi¹ce g³ównie poza nasz¹ œwiadomoœci¹ to m.in. kon-
cepcje skromnoœci, pojêcie piêkna, idea³y kieruj¹ce wychowaniem dzieci, sto-
sunek do zwierz¹t, sposoby uwodzenia, pojêcie sprawiedliwoœci, tempo pracy,
pojêcie czystoœci, strategie rozwi¹zywania problemów, porozumiewanie siê
wzrokowe, jêzyk cia³a, mimika, wzorce kontrolowania emocji i wiele innych
(zachêcam do zapoznania siê z rysunkiem, s. 19).
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Za³o¿enia
Ró¿norodnoœæ to bogactwo. Na co dzieñ nie zastanawiamy siê nad ró¿no-

rodnoœci¹, czasem coœ wydaje nam siê dziwne, niezrozumia³e, czasem niezna-
ne. Nie zawsze próbujemy to „inne” zrozumieæ. ¯eby korzystaæ z zasobów ró¿-
norodnoœci trzeba je w pierwszej kolejnoœci zauwa¿yæ. Nie staniemy siê bar-
dziej do siebie podobni, jeœli bêdziemy zaprzeczaæ ró¿norodnoœci. Ka¿dy cz³o-
wiek jest niepowtarzalny. Niektóre nasze szczególne cechy — takie jak kolor
oczu, w³osów, skóry — zale¿¹ od czynników biologicznych, a wiêc genów na-
szych przodków, inne — takie jak wartoœci, które uznajemy za najwa¿niejsze
— czêsto uzale¿nione s¹ od kultury, w której zostaliœmy wychowani. Na ¿adne
z tych dziedzictw nie mamy do koñca wp³ywu. Nie warto oceniaæ, czy jedna
cecha jest bardziej wartoœciowa od innej, lecz wykorzystywaæ wszystkie jej
walory w ró¿nych sytuacjach. Tak jak znajomoœæ jakiegoœ jêzyka jest przydatna
w komunikacji z osobami mówi¹cymi w tym jêzyku, tak odmienne pochodze-
nie, religia, zwyczaje ¿ywieniowe czy pogl¹dy polityczne bêd¹ przydatne
w zrozumieniu ludzi i sytuacji.

Cele
• Uœwiadomienie sobie ró¿norodnoœci tkwi¹cej w ka¿dym z nas.
• Kszta³towanie œwiadomoœci w³asnej to¿samoœci.
• Odkrywanie i dowartoœciowywanie odmiennych cech, umiejêtnoœci, do-

œwiadczeñ, punktów widzenia.

Metody pracy
• Burza mózgów, praca z obrazkami, gra, praca z w grupie.
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Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Przedstaw uczniom tematykê zajêæ, zapytaj ich, co oznacza dla nich s³owo

„ró¿norodnoœæ” — zrób to w formie burzy mózgów.
Po³ó¿ na œrodku klasy obrazki (najlepiej, ¿eby to by³y obrazki wyciête z ró¿-

nych gazet — z postaciami z ró¿nych kultur, ale te¿ przedmiotami, krajobraza-
mi czy nawet zwierzêtami). Poproœ uczniów, ¿eby ka¿dy wybra³ sobie obrazek
(lub obrazki, jeœli masz ich wiêcej), który dla nich najbardziej odzwierciedla
ró¿norodnoœæ. Nastêpnie poproœ, ¿eby ka¿dy z nich krótko opowiedzia³, dla-
czego wybra³ ten obrazek. To æwiczenie dobrze sprawdza siê tak¿e wœród ucz-
niów starszych, nale¿y jednak zadbaæ o formê prezentacji tego æwiczenia, do-
stosowaæ je do wieku.

W przypadku licznej klasy mo¿na zaproponowaæ uczniom, by w ma³ych
grupkach opowiedzieli sobie nawzajem, czemu wybrali dany obrazek, a na-
stêpnie na forum klasy przedstawili jeden, który wspólnie wybrali.

Rozwiniêcie

Æwiczenie „Kim jestem?”1

Poproœ uczniów, ¿eby ka¿dy napisa³ 3 zdania (najwa¿niejsze dla niego),
zaczynaj¹ce siê od s³owa „Jestem…”. Np. Jestem Iza. Jestem antropologiem.
Jestem kobiet¹.

Nastêpnie wyjaœnij, ¿e za chwilê bêdziesz czytaæ kategorie i jeœli ktoœ uzna,
¿e tak¹ w³aœnie wpisa³, powinien w milczeniu wstaæ.

Powoli odczytaj poni¿sze kategorie, jedna po drugiej (po przeczytaniu ka¿-
dej odczekaj 3 sekundy), a jeœli ktoœ wpisa³ tak¹ — wstaje w milczeniu. Nie po-
zwól na komentarze w trakcie æwiczenia.

(imiê) nazwisko pochodzenie p³eæ religia wiek

(praca) szko³a (hobby) czas wolny rodzina przyjaciele orientacja
seksualna
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jêzyk zwyczaje ¿ywienio-
we (wegetarianizm)

pogl¹dy
(polityczne)

cechy
charakteru

inne

Podsumuj æwiczenie korzystaj¹c z poni¿szych wskazówek:
• Ka¿dy z nas nale¿y do kilku grup równoczeœnie. W ró¿nych sytuacjach iden-

tyfikujemy siê z ró¿nymi grupami (jad¹c za granicê czujemy siê bardziej Po-
lakami, id¹c do koœcio³a czujemy swoj¹ przynale¿noœæ religijn¹ itp.). St¹d
prawdopodobne jest, ¿e „zapomnieliœcie” o jakiejœ istotnej dla was przy-
nale¿noœci.

• Ka¿dy z nas jest inny, ma wiele ró¿nych cech, ale mamy te¿ cechy wspólne.
Niektóre wspólne charakterystyki zale¿¹ od miejsca, w którym ¿yjemy,
w którym zostaliœmy wychowani, lub naszej obecnej sytuacji.

Æwiczenie „Ró¿norodnoœæ w grupie”
Rozdaj uczniom rysunek kwiatka (parz: materia³y do zajêæ). W piêciooso-

bowych grupach znajdŸcie co najmniej piêæ cech wspólnych — co lubicie, jacy
jesteœcie, jak wygl¹dacie, sk¹d jesteœcie (wpiszcie je w œrodek kwiatka). Na-
stêpnie znajdŸcie co najmniej po dwie cechy, którymi ka¿da osoba w grupie
ró¿ni siê od pozosta³ych (wpiszcie je w p³atki kwiatka). Æwiczenie to lepiej jest
realizowaæ w grupie m³odszych uczniów.

W grupie uczniów starszych mo¿esz poprosiæ ich, ¿eby zastanowili siê nad
nietypowymi cechami, które posiadaj¹, i jak te cechy mog¹ wykorzystaæ wyko-
nuj¹c wspólnie jak¹œ pracê (np. ktoœ umie ³adnie malowaæ i móg³by zaprojekto-
waæ mural w szkole).

Zakoñczenie

Na zakoñczenie poproœcie uczniów, by stanêli w krêgu. Po kolei ka¿dy staje
w œrodku i mówi, co mo¿e zaoferowaæ klasie ze swoich nietypowych umiejêt-
noœci, jakie ma niepowtarzalne cechy, np. „mogê namalowaæ mural w imieniu
naszej klasy”, „przet³umaczê ka¿dy wiersz z wietnamskiego”, „umiem zaœpie-
waæ hymn mojego kraju — mogê zaœpiewaæ w trakcie szkolnego przedsta-
wienia”.
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Materia³y do zajêæ

Kwiatek
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Za³o¿enia
Umiejêtnoœæ dostrzegania w³asnych stereotypów jest jedn¹ z po¿¹danych

cech otwartego i krytycznego myœlenia. Stereotypy, z którymi na co dzieñ siê
spotykamy, dotycz¹ œwiata nam najbli¿szego (opinie o mojej klasie, o mojej
dzielnicy, o moim mieœcie) i spraw wiêkszych — kraju, w którym mieszkamy,
jêzyka, którym siê pos³ugujemy. Podobnie stereotypy formu³owane w innych
jêzykach odnosz¹ siê do spraw ma³ych i du¿ych. W tym scenariuszu podejmie-
my próbê uchwycenia i nazwania stereotypowych opinii, które dotycz¹ nas
samych, dziêki czemu ³atwiej zrozumiemy, jak krzywdz¹ce mog¹ byæ stereoty-
powe s¹dy wobec innych.

Cele
• Zwrócenie uwagi na fakt, ¿e stereotypy dotycz¹ wszystkich i ka¿dy siê nimi

niekiedy pos³uguje.
• Umiejêtnoœæ rozpoznawania i nazywania stereotypów.
• Rozwijanie krytycznego myœlenia.

Metody pracy
• Praca indywidualna z kart¹ informacyjn¹, praca w grupie, dyskusja.

�ród³a
Czerniejewska I., 2006, O stereotypie kulturowym, czyli jak widzimy innych, w: Brzeziñska A.W.,

Hulewska A., S³omska J. (red.), Edukacja regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kwaœniewski K., 1987, Stereotyp etniczny, w: Staszczak Z. (red.), S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne,

PWN, Warszawa, Poznañ.
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Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Przedstaw uczniom tematykê zajêæ, powiedz, ¿e bêdziecie siê zajmowaæ

tym, co inni o was myœl¹, jak was oceniaj¹. W miarê mo¿liwoœci nie u¿ywaj po-
jêcia „stereotyp”, niech ono pojawi siê póŸniej.

Rozdaj uczniom kartê informacyjn¹ „O sobie i o mnie”, a nastêpnie poproœ,
by wype³nili tylko pierwsz¹ jej czêœæ: imiê, nazwisko, data urodzenia, klasa,
szko³a, miejsce zamieszkania (miasto, dzielnica), kraj zamieszkania, kraj po-
chodzenia (obywatelstwo), jêzyk, religia, narodowoœæ.

Po wype³nieniu pierwszej czêœci tabeli poproœ uczniów, by odciêli jej górn¹
czêœæ (imiê, nazwisko, data urodzenia), a pozosta³e karty wymienili miêdzy
sob¹ w ma³ych grupach roboczych. Zadaniem grup jest wype³nienie drugiej
czêœci tabeli: co siê mówi, jakie inni ludzie maj¹ opinie o klasie, szkole, miejscu
zamieszkania, miejscowoœci, dzielnicy, kraju zamieszkania, kraju pochodze-
nia, jêzyku, religii i narodowoœci. Wypiszcie te s¹dy i opinie w oderwaniu od
osoby, która by³a w³aœcicielem karty (potraktujcie dos³ownie to rozciêcie kart-
ki). Karty mog¹ byæ wype³niane przez jedn¹ osobê lub przez ca³¹ grupê. Na
koñcu trafiaj¹ do by³ego w³aœciciela.

U w a g a ! Niektóre pola mog¹ pozostaæ puste. Zastanówcie siê jednak, czy
wasza klasa nie jest jakoœ nazywana w szkole? Byæ mo¿e inni mówi¹ o was
„kujony”? Albo wasza dzielnica jest okreœlana jako „niebezpieczna”, „dla
nowobogackich”? Pomyœlcie te¿, co mówi¹ o Polsce i Polakach osoby mieszka-
j¹ce za granic¹?

Rozwiniêcie
Powiedz uczniom, ¿eby spróbowali po³¹czyæ rozciête czêœci kartki i zoba-

czyli, jak widz¹ ich inni — jesteœcie osobami bez imienia, bez nazwiska i bez
daty urodzenia, macie za to wiele okreœleñ wam przypisanych, które nieko-
niecznie do was pasuj¹. Czy siê z nimi zgadzacie? Dlaczego tak jest?

Poproœ uczniów, by wypisali na tablicy te okreœlenia, z którymi siê nie zga-
dzaj¹. Nastêpnie wyjaœnij, czym s¹ stereotypy (patrz: materia³y do zajêæ).

Zrób omówienie stereotypów, skorzystaj z poni¿szych wskazówek:
• Poœwiêæ pierwsz¹ czêœæ omówieniu stereotypów, które dotyczy³y polskich

uczniów, a drug¹ czêœæ stereotypów dotycz¹cych krajów pochodzenia,
jêzyków i religii dzieci cudzoziemskich.
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• Zwróæ uwagê na stereotypy wspólne (klasa, szko³a, kraj zamieszkania), któ-
re dotycz¹ wszystkich.

• Przy ka¿dym stereotypowym s¹dzie szukaj przyczyn — pytaj, sk¹d mog³a
siê wzi¹æ taka opinia? Byæ mo¿e osiedle „nowobogackich” powsta³o w la-
tach 90., kiedy pojawi³a siê mo¿liwoœæ otwierania ma³ych przedsiêbiorstw
i ich w³aœciciele budowali sobie domki? Pomimo ¿e od tamtego czasu wiele
nowych osób siê tam wprowadzi³o, opinia pozosta³a. Byæ mo¿e klasa „ku-
jonów” wygra³a olimpiadê lokaln¹ w znajomoœci jêzyka angielskiego i zdo-
by³a dla szko³y komputer?

• Zastanów siê wspólnie z uczniami, na ile te stereotypy s¹ pozytywne, a na
ile negatywne? Czy korzystne jest dla nas „mieæ” taki stereotyp? Wyjaœnij,
¿e w niektórych sytuacjach takie etykietki s¹ korzystne (np. niektóre blon-
dynki mog¹ wykorzystywaæ stereotypowy obraz blondynki, by otrzymaæ
pomoc), w innych zaœ potrafi¹ boleœnie dotkn¹æ (np. nieufnoœæ wobec Pola-
ka wynikaj¹ca ze stereotypowego przekonania, ¿e mo¿e coœ ukraœæ). Zasta-
nówcie siê równie¿ nad tymi niekorzystnymi, negatywnymi stereotypami,
wymieñcie je. Jakie konsekwencje nios¹ ze sob¹?

Zakoñczenie
Na zakoñczenie zajêæ zapytaj uczniów, co mog¹ zrobiæ w tej sytuacji: wie-

cie o tym, ¿e pos³ugujecie siê stereotypami, zdajecie sobie sprawê z tego, ¿e to
w pewnej mierze nieuniknione, macie œwiadomoœæ, ¿e niektóre z nich rani¹
albo s¹ wykorzystywane dla ró¿nych celów. Zaproponuj uczniom napisanie
pracy w formie eseju na ten temat.

Materia³y do zajêæ
Karta informacyjna „O sobie i o mnie”

Imiê:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Klasa:
Szko³a:
Miejsce zamieszkania (miasto, dzielnica):
Kraj zamieszkania:
Kraj pochodzenia (obywatelstwo):
Jêzyk:
Religia:
Narodowoœæ:

Stereotypy du¿e i ma³e



Czym jest stereotyp?

„D e f i n i c j a: Stereotyp etniczny to schematyczny, standaryzowany obraz danej
grupy etnicznej lub wyobra¿enie cech jej cz³onków zwi¹zane z ich przynale¿noœci¹
do danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie oraz wartoœciuj¹co i dlatego od-
znaczaj¹ce siê ma³¹ elastycznoœci¹.

Celem stereotypu jest uproszczenie rzeczywistoœci. W szybki sposób przeka-
zuje nam wiele informacji, tak ¿e nie musimy poznawaæ ca³oœci problemu. Myœl¹c
o Niemcu, Amerykaninie czy Chiñczyku „same” przychodz¹ nam do g³owy pewne
cechy, które, jak s¹dzimy, s¹ charakterystyczne dla tych ludzi. Sk¹d wiemy, jaki
naprawdê jest Niemiec, Amerykanin czy Chiñczyk, jeœli nigdy ¿adnego z nich nie
spotkaliœmy? Sprawa jeszcze bardziej siê komplikuje, gdy okazuje siê, ¿e znamy kil-
ku Ukraiñców, a tak¿e bliskich nam górali, warszawiaków czy poznaniaków. Obrazy
w naszych g³owach s¹ równie czytelne, co w przypadku poprzednich, choæ tych
pierwszych osobiœcie nie znamy. Zatem stereotypy dotycz¹ innych (tych odleg³ych,
ale i najbli¿szych s¹siadów) oraz nas samych […]”.

Przytoczona powy¿ej definicja zawarta w S³owniku Etnologicznym (Kwaœniewski,
1987, s. 327–329), ujmuje stereotyp etniczny jako schematyczny obraz innej grupy
etnicznej. Oznacza to, ¿e stereotyp nie tylko zawiera stwierdzenia dotycz¹ce ró¿-
nic w obyczajach, ubiorze, sposobie mówienia miêdzy „naszymi” a „innymi”, lecz
równie¿ wprowadza ocenê tych ró¿nic, wartoœciuje je i nacechowuje emocjonalnie.
S¹dy silnie zabarwione emocjonalne nierzadko maj¹ negatywny charakter i czêsto
w konsekwencji prowadz¹ do uprzedzeñ w stosunku do jednostek pochodz¹cych
z danej grupy. […]

Stereotypowe myœlenie dotyczy wielu dziedzin naszego ¿ycia — stereotypowo
myœlimy o ludziach, zdarzeniach i rzeczach. I o ile nasze wyobra¿enie o rzeczy zna-
cz¹co nie wp³ynie na stosunek do przedmiotu, o tyle negatywne (b¹dŸ pozytywne)
emocje wobec Niemców czy warszawiaków mog¹ wp³yn¹æ na nasze osobiste kon-
takty z s¹siadami zza granicy b¹dŸ osobami pochodz¹cymi ze stolicy.

Stereotypy mog¹ byæ skierowane pod adresem w³asnej grupy (a u t o s t e -
r e o t y p), b¹dŸ te¿ w kierunku innej grupy (h e t e r o s t e r e o t y p). […]
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Autostereotyp dotyczy w³asnej grupy, jest odbiciem nas samych. To w³asny
obraz, w którym odtwarzamy i chronimy sw¹ to¿samoœæ. W porównaniu do stereo-
typów, jakie posiadamy w stosunku do innych grup, jest on czêœciej pozytywny ni¿
negatywny. Badania wykazuj¹, i¿ wizerunek w³asny Polaków to zbiór nastêpuj¹cych
cech: nadu¿ywaj¹cy alkoholu, wierz¹cy, ceni¹cy ¿ycie rodzinne, patriotyczny, hono-
rowy, rozrzutny, odwa¿ny, leniwy, lekkomyœlny, uczynny i niezdyscyplinowany. Do
w³asnych pozytywnych cech Polacy zaliczaj¹ odwagê, honor oraz lojalnoœæ obywa-
telsk¹, a do cech negatywnych brak dyscypliny i rozrzutnoœæ. […]

(fragment tekstu Izabeli Czerniejewskiej:
O stereotypie kulturowym, czyli jak widzimy innych)

Wyrzuæmy z siebie stereotypy!

Za³o¿enia
Stereotypy s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ naszego postrzegania œwiata, porz¹dku-

j¹ nasze myœlenie, upraszczaj¹ sposób rozumienia rzeczywistoœci. Jednak¿e
w sytuacji kontaktu z drugim cz³owiekiem, stosowanie ich zwykle utrudnia
komunikacjê, prowadzi do nieporozumieñ miêdzykulturowych. Proponowany
scenariusz mo¿e (lecz nie musi) byæ kontynuacj¹ poprzedniego pt. Stereotypy
ma³e i du¿e i jest aktem dzia³ania przeciwko stereotypom — „wyrzuceniem ich
z siebie” poprzez ekspresjê artystyczn¹.

Cele
• Zrozumienie znaczenia pojêcia „stereotyp”.
• Uœwiadomienie sobie w³asnych stereotypów dotycz¹cych naszej kultury

i kultury innych osób.
• Umiejêtnoœæ artystycznego wyra¿enia stereotypów.

Metody pracy
• Kontrowersyjne zdania, dyskusja, rysowanie lub inna metoda artystyczna.
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Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Powiedz uczniom bardzo ogólnikowo, ¿e zajêcia bêd¹ dotyczy³y tego, co

wiemy o innych i co inni wiedz¹ o nas. Nie u¿ywaj pojêcia „stereotyp”, niech to
s³owo samo siê pojawi w trakcie póŸniejszej rozmowy — wtedy mo¿esz wró-
ciæ do tematu zajêæ, którym s¹ w³aœnie stereotypy. Przy kontynuacji zajêæ po-
wiedz wprost, co bêdziecie robiæ.

Zdecydowanie siê (nie) zgadzam
Na pod³odze klasy zaznacz liniê wyznaczaj¹c¹ oœ (mo¿esz np. po³o¿yæ

w tym miejscu sznurek). Na jednym koñcu powieœ kartkê „zdecydowanie zga-
dzam siê”, na drugim „zdecydowanie nie zgadzam siê”.

Czytaj uczniom uwa¿nie ka¿de twierdzenie i poproœ, by ustawili siê w miej-
scu, które odzwierciedla to, na ile siê zgadzaj¹ b¹dŸ nie zgadzaj¹ z danym
twierdzeniem. Kiedy uczniowie zajm¹ wybrane pozycje — zapytaj kilka osób,
dlaczego tam siê ustawi³y? Dlaczego tak uwa¿aj¹? Staraj siê pytaæ ró¿ne osoby,
maj¹ce ró¿ne pogl¹dy.

Twierdzenia powinny zawieraæ przyk³ady dotycz¹ce omawianych kultur. Dosto-
suj poni¿sze przyk³ady. Czytaj na zmianê twierdzenia dotycz¹ce ró¿nych krajów.

Przyk³ady twierdzeñ dotycz¹cych Polaków i Szwedów
• Szwedzi s¹ zdystansowani do innych ludzi.
• Polacy s¹ goœcinnym narodem.
• Szwedzi s¹ zawsze punktualni.
• Polacy kradn¹ samochody.

Rozwiniêcie

Czym jest stereotyp?
Prawdopodobnie ju¿ podczas æwiczenia uczniowie u¿yj¹ sformu³owania

„stereotyp”. Wyjaœnij, czym jest stereotyp — skorzystaj z definicji oraz dodat-
kowych informacji zawartych w materia³ach do zajêæ znajduj¹cych siê w po-
przednim scenariuszu Stereotypy du¿e i ma³e.

Wyjaœnij ró¿nicê miêdzy stereotypem skierowanym pod adresem w³asnej
grupy (autostereotyp) b¹dŸ te¿ wobec innej grupy (heterostereotyp).
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Wyrzuæmy z siebie stereotypy!
Zastanówcie siê, jakie s¹ stereotypy dotycz¹ce osób z waszych krajów (za-

równo autostereotypy, jak i heterostereotypy). Spróbujcie je wspólnie naryso-
waæ na du¿ej kartce papieru) tablicy. Narysujcie wszystkie stereotypy, jakie
przychodz¹ wam do g³owy — te pozytywne i te negatywne. Pozwól na wyra¿e-
nie emocji — w formie sztuki, lecz nie w formie agresji.

Alternatywnie mo¿esz wybraæ inn¹ formê przekazu artystycznego: œpiew,
taniec, teatr. Wówczas poproœ uczniów, by za pomoc¹ tych œrodków wyrazu
przekazali swoje stereotypy dotycz¹ce swojej kultury i innych.

Zakoñczenie

Mo¿esz pokazaæ uczniom ksi¹¿ki, albumy lub wywiady z cudzoziemcami
mieszkaj¹cymi w Polsce o tym, jak im siê ¿yje „w kraju nad Wis³¹”. Lista publi-
kacji znajduje siê w materia³ach do zajêæ. Zwróæcie uwagê, ¿e w wielu tych
opowieœciach pojawiaj¹ siê stereotypy — „co myœla³em o Polsce i Polakach,
zanim tutaj siê osiedli³em?” — po to, by w nastêpnej kolejnoœci wyobra¿enia
te zmieni³y siê w doœwiadczenia i wiedzê. Poproœ uczniów, by uwa¿niej czytali
prasê codzienn¹ i zwracali uwagê na stereotypowe wypowiedzi o cudzoziem-
cach.

Materia³y do zajêæ

Patrz te¿: materia³y do zajêæ Stereotypy du¿e i ma³e.
Przyk³adowe publikacje zawieraj¹ce opinie cudzoziemców o Polakach:

Abou Saleh Z., 1995, W poszukiwaniu pi¹tego k¹ta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej,
Wroc³aw.

Fibiger J., 2010, Swego nie znacie…, czyli Polska oczami obcokrajowców, Elementowe, Warszawa.
Wywiady z obcokrajowcami mieszkaj¹cymi w Poznaniu http://multicultural.pl/portrety.php.

Wyrzuæmy z siebie stereotypy!



Za³o¿enia
Jak siê okazuje, goœcinnoœæ jest jedn¹ z kluczowych wartoœci w bardzo wie-

lu kulturach. Polska goœcinnoœæ wywodzi siê z dawnych czasów — mo¿e nawet
jeszcze pogañskich. Jednak¿e polskie przys³owie „Goœæ w dom — bóg w dom”
u¿ywane jest tak¿e w innych krajach. Przyjrzenie siê polskiej goœcinnoœci oraz
goœcinnoœci krajów naszych kolegów z klasy mo¿e udzieliæ odpowiedzi na
wa¿ne pytania na temat tego, jak siê nasi goœcie u nas czuj¹? Jakimi jesteœmy
gospodarzami? Jak my to rozumiemy, a jak oni postrzegaj¹?

Cele
• Uwra¿liwienie na ró¿norodnoœæ w ró¿nych aspektach kultury.
• Uœwiadomienie sobie znaczenia goœcinnoœci w naszej kulturze i w kulturze

innych.
• Próba porównania odmiennego podejœcia do goœcinnoœci w ró¿nych kultu-

rach.

Metody pracy
• Gra, dyskusja w parach i na forum.

Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Gra „Witam Pana!”

Zacznij zajêcia od rozgrzewki. Powiedz uczniom, ¿eby wstali z ³awek,
pochodzili po klasie i przywitali siê z kolegami i kole¿ankami (klasa musi byæ
wczeœniej przygotowana w taki sposób, aby by³o du¿o przestrzeni bez ³awek.
Zajêcia mo¿na tak¿e przeprowadziæ na œwie¿ym powietrzu).

Nastêpnie podziel klasê na dwie czêœci i wyjaœnij, po której stronie s¹ „go-
œcie”, a po której „gospodarze”. Powiedz, ¿e teraz gospodarze zapraszaj¹ goœ-
ci na herbatê. Poinformuj, ¿e powinni siê zachowywaæ zgodnie z rolami, które
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zosta³y im przydzielone. Gospodarze zapraszaj¹, goœcie s¹ zapraszani. Po kilku
minutach zmieñ role, tak ¿eby ka¿da osoba mog³a byæ goœciem i gospodarzem.

Podsumuj æwiczenie pytaj¹c, która rola bardziej im siê podoba³a i dlacze-
go? Zapytaj te¿, czy na co dzieñ lubi¹ byæ goœæmi? Czy wol¹ byæ gospodarzami?
Przedstaw temat zajêæ, powiedz, ¿e bêdziecie rozmawiaæ na temat goœcinnoœ-
ci. Cudzoziemiec przybywaj¹cy do innego kraju te¿ jest w nim goœciem. Miesz-
kañcy tego kraju s¹ zatem gospodarzami. Zwróæ uwagê, ¿eby na goœcinnoœæ
popatrzeæ te¿ w tym szerszym kontekœcie.

Rozwiniêcie
Goœcinnoœæ w naszych krajach

W zale¿noœci od grupy z któr¹ pracujesz — wybierz kulturê/kilka kultur,
o których bêdziecie rozmawiaæ. Najlepiej jest, jeœli w klasie s¹ osoby pocho-
dz¹ce z innych krajów lub które mia³y doœwiadczenie ¿ycia w innej kulturze.
Byæ mo¿e twoje doœwiadczenie mo¿e okazaæ siê tu cennym Ÿród³em informa-
cji. Mo¿esz te¿ przygotowaæ materia³ dotycz¹cy goœcinnoœci w jakimœ kraju,
lub skorzystaæ z ciekawostek (patrz: materia³y do zajêæ).

Podziel uczniów na pary i powiedz, ¿eby zastanowili siê nad znaczeniem
goœcinnoœci w ich krajach (krajach, o których maj¹ wiedzê):
1. Jak wa¿ne jest odwiedzanie rodziny/przyjació³ w tym kraju?
2. Czy trzeba poinformowaæ o planowanej wizycie? Kiedy? W jaki sposób?
3. Kto mo¿e ciê odwiedziæ i na jak d³ugo (np. bliska rodzina, przyjaciele, kole-

dzy z klasy, znajomi z podwórka, osoby, które pozna³eœ w zesz³ym roku na
wakacjach, osoby z którymi czatujesz przez Internet)?

4. Co goœæ powinien ze sob¹ mieæ (np. kwiaty, prezenty, w³asne jedzenie, œpi-
wór)?

5. Jak powinien siê zachowywaæ goœæ? Jak d³ugo powinien zostaæ? Jak powi-
nien siê po¿egnaæ?

6. Jak powinien siê zachowywaæ gospodarz? Czy powinien nak³aniaæ do zo-
stania d³u¿ej) krócej?

7. Gdzie goœæ powinien spaæ? Co goœæ powinien jeœæ? Kto powinien gotowaæ?
Jakiego rodzaju jedzenie (codzienne/œwi¹teczne)?
Po rozmowie w parach powiedz, ¿eby uczniowie podzielili siê swoimi spo-

strze¿eniami, czego dowiedzieli siê o kraju pochodzenia ucznia lub kraju,
w którym przebywa³ uczeñ? Co by³o inne? Co siê podoba/nie podoba w typo-
wym zachowaniu goœci oraz gospodarzy? Dlaczego?
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U w a g a ! Zwróæ uwagê na ró¿nice w przyjmowaniu goœci, które siê poja-
wiaj¹ nawet w obrêbie tej samej kultury. Podkreœl, ¿e od innych osób (osób
pochodz¹cych z innych krajów) mo¿emy uczyæ siê, jak przyjmowaæ goœci. Mo-
¿emy siê te¿ uczyæ akceptacji odmiennoœci. Nie chodzi o to, by krytykowaæ
innych za ich zachowanie. Lepiej jest zobaczyæ, jak siê zachowuj¹ inni u siebie,
by — kiedy przyjd¹ do naszego domu — nie poczuæ siê obra¿onym. Goœcie
w ¿adnej kulturze nie staraj¹ siê obraziæ gospodarzy!

Æwiczenie to mo¿na przeprowadziæ tak¿e w grupie jednolitej kulturowo,
wówczas mo¿na poœwiêciæ wiêcej czasu na refleksje nad goœcinnoœci¹ w na-
szym kraju z perspektywy cudzoziemców.

Zakoñczenie
Zastanówcie siê, co siê mo¿e podobaæ lub byæ trudne do zrozumienia

i akceptacji w polskiej goœcinnoœci dla osób pochodz¹cych z innych krajów?
Dlaczego? Na co powinniœmy jako gospodarze zwracaæ uwagê? Czy mo¿na
mówiæ, ¿e mieszkañcy jakiegoœ kraju s¹ bardziej otwarci na cudzoziemców?
W jakich sytuacjach?

Materia³y do zajêæ

Ciekawostki
W kulturach muzu³mañskich wypada zdj¹æ buty przed wejœciem na dywan.
Podobno proponowanie za³o¿enia kapci goœciom to typowo polski zwy-

czaj, dla wielu doœæ szokuj¹cy.
W Japonii zdejmuj¹c buty, nale¿y je odwróciæ w stronê wyjœcia.
W niektórych krajach europejskich (Francja) na powitanie ca³uje siê zwykle

w dwa policzki. W innych krajach ca³uje siê trzy lub cztery razy.
W Ameryce Pó³nocnej ca³owanie w policzki jest czymœ bardzo nietypowym.

Tam na powitanie (nawet z osob¹ nieznajom¹) œciska siê rêkê.

Wartoœci w ka¿dej kulturze



Za³o¿enia
Brak wiedzy bywa Ÿród³em wielu nieporozumieñ, równie¿ miêdzykulturo-

wych. Czasem zas³yszane gdzieœ stereotypy zastêpuj¹ nam wiedzê. Innym ra-
zem wstyd nam jest zapytaæ wprost o coœ, czego nie wiemy o kraju pochodze-
nia naszego kolegi. Te zajêcia maj¹ na celu u³atwienie uczniom formu³owania
i zadawania pytañ w sposób bezpoœredni, pokazania, ¿e faktycznie „kto pyta,
ten nie b³¹dzi?”.

Cele
• Poznanie kraju pochodzenia uczniów cudzoziemskich.
• Umiejêtnoœæ formu³owania pytañ dotycz¹cych w³asnego kraju (kultury)

i innych.
• Umiejêtnoœæ ciekawego prezentowania w³asnego kraju i kultury.

Metody pracy
• Quiz, dyskusja, zadawanie pytañ.

Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Zapytaj uczniów, czy wiedz¹, jakie pytania zazwyczaj zadaj¹ ma³e dzieci.

Niech podadz¹ przyk³ady. Zastanówcie siê wspólnie, czemu s³u¿y zadawanie
takich pytañ. Spróbujcie te¿ znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, czemu osoby do-
ros³e nie zadaj¹ tego rodzaju pytañ i co na tym trac¹.

Rozwiniêcie
Quiz z wiedzy na temat naszych krajów

Najkorzystniej by³oby, gdyby w tym æwiczeniu wziê³a udzia³ przynajmniej
jedna osoba pochodz¹ca z innego kraju. Porozmawiaj wczeœniej z ni¹ i przygo-
tuj j¹ do tych zajêæ, byæ mo¿e osoba ta zgodzi siê byæ liderem quizu.
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Poproœ uczniów o przygotowanie kilku (kilkunastu) pytañ dotycz¹cych w³asne-
go kraju. W tym celu podziel klasê na piêcioosobowe grupy. Liczbê i stopieñ trud-
noœci pytañ dostosuj do wielkoœci i stopnia zaawansowania grupy. M³odszym ucz-
niom zasugeruj niektóre pytania. Wszystkich pytañ nie powinno byæ wiêcej ni¿ 20.

Przyk³adowe pytania do quizu:
1. Jakim jêzykiem rozmawiaj¹ ludzie w moim kraju?
2. Jaka jest dominuj¹ca religia w moim kraju?
3. Czy umiesz wymieniæ tradycyjn¹ potrawê z mojego kraju? Jak siê j¹ przygo-

towuje?
4. Co siê mówi o ludziach z mojego kraju w innych miejscach na œwiecie?
5. Jakie s¹ dowcipy o ludziach z mojego kraju?
6. Czy wiesz, jak d³ugo jedzie siê poci¹giem przez ca³y kraj?
7. Jak siê nazywaj¹ dzielnice w Warszawie (wymieñ 3 dzielnice)?
8. Kto jest prezydentem pañstwa?
9. Jakie znasz najtrudniejsze s³owo w moim jêzyku (albo: czy umiesz powtó-

rzyæ „Chrz¹szcz brzmi w trzcinie…”)?
10. Czy wiesz, jak wygl¹da flaga mojego kraju?

Zasady quizu s¹ nastêpuj¹ce: uczniowie (reprezentanci swoich krajów) na
zmianê losuj¹ numery pytañ i odpowiadaj¹ na pytania dru¿yny przeciwnej.

Pozwól, by po ka¿dej odpowiedzi przedstawiciel kraju wyjaœni³ i doda³ kil-
ka s³ów od siebie — jak przyrz¹dziæ bigos, jakie s¹ dzielnice w Warszawie itp.
Jest to wa¿na czêœæ æwiczenia, wiêc przeznacz na ni¹ odpowiednio du¿o czasu.

Za ka¿d¹ dobr¹ odpowiedŸ uczniowie otrzymuj¹ cukierka. Cukierki s¹
zbierane w jedno miejsce i dopiero po zakoñczeniu quizu konsumowane.

Zakoñczenie
Pytania, które nie ujrza³y œwiat³a dziennego

Na zakoñczenie spróbujcie zostawiæ trochê czasu na „pytania, które nie
ujrza³y œwiat³a dziennego”, czyli takie, które z ró¿nych powodów nie zosta³y
zadane — niech ka¿dy uczeñ, niezale¿nie od pochodzenia, zapyta innych kole-
gów o rzeczy zwi¹zane z jego krajem i kultur¹, o które nigdy wczeœniej nie
pyta³. Byæ mo¿e polscy uczniowie wstydzili zapytaæ o jakiœ szczegó³ dotycz¹cy
religii, jêzyka lub kultury ucznia z innego kraju — zachêæ ich, sam korzystaj¹c
z tej okazji. Zaproponuj te¿ uczniowi (uczniom) z innego kraju, by œmia³o for-
mu³owali pytania dotycz¹ce naszego kraju.

Wartoœci w ka¿dej kulturze



Za³o¿enia
Zwierzêta w ró¿nych jêzykach i kulturach nazywaj¹ siê odmiennie, wydaj¹

inne dŸwiêki, ale te¿ symbolika zwierz¹t niesie ze sob¹ inne znaczenia. Przy-
k³adowo pies dla polskich dzieci jest przyjacielem mieszkaj¹cym w domu (lub
w przypadku psa podwórkowego — w budzie), szczeka „hau, hau” itp. Psy
w Czeczenii uznawane s¹ za zwierzêta nieczyste, w zwi¹zku z czym psa nie
wpuszcza siê na kanapê, nie g³aszcze siê. Ze wzglêdu na tematykê, zajêcia te
przeznaczone s¹ dla dzieci m³odszych.

Cele
• Przekazanie wiedzy na temat zwierz¹t ¿yj¹cych w krajach uczniów.
• Pokazanie zró¿nicowania kulturowego na przyk³adzie zwierz¹t (temat cie-

kawy dla m³odszych dzieci).
• Uœwiadomienie uczniom, ¿e te same zwierzêta w zale¿noœci od kultury

mog¹ byæ inaczej traktowane.

Metody pracy
• Praca w grupach, pogadanka, dyskusja.

Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Przedstaw uczniom tematykê zajêæ, któr¹ bêd¹ zwierzêta mieszkaj¹ce

w krajach uczniów.
Poproœ polskich, a nastêpnie cudzoziemskich uczniów o to, by opowie-

dzieli, jakie zwierzêta ¿yj¹ w ich krajach, które s¹ hodowane, które ¿yj¹ na wol-
noœci.

Podziel klasê na piêcioosobowe grupy. Przygotuj wczeœniej karteczki od-
powiadaj¹ce liczbie dzieci. Narysuj na nich zwierzêta — jedna grupa to jeden
gatunek zwierz¹t (np. krowa, pies, kot, kura, mysz) i poproœ, by uczniowie
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dobrali siê w grupy, nie u¿ywaj¹c nazw tych zwierz¹t, lecz dŸwiêki, jakie one
wydaj¹.

Rozwiniêcie

DŸwiêki zwierz¹t
Narysuj na tablicy zwierzê (lub poka¿ obrazek zwierzêcia) i poproœ, by ucznio-

wie naœladowali dŸwiêki, jakie wydaje to zwierzê w ich jêzyku. Powiedz, ¿e w wie-
lu krajach te same zwierzêta wydaj¹ inaczej brzmi¹ce dŸwiêki. Mo¿esz posi³kowaæ
siê swoj¹ znajomoœci¹ jêzyków obcych lub tabelk¹ w materia³ach do zajêæ.

Znaczenie zwierz¹t
Poproœ uczniów, ¿eby zastanowili siê przez chwilê nad znaczeniem, jakie

dane zwierzê ma w ich kraju (kulturze). Przyk³adowe zwierzêta: pies, kot, koñ,
œwinia, krowa.

— Czy w twoim kraju je siê miêso tego zwierzêcia?
— Czy w twoim kraju zwierzê to mog³oby mieszkaæ w domu?
— Czy w twoim kraju zwierzê to symbolizuje jak¹œ cechê, np. wolnoœæ,

si³ê, m¹droœæ?
Zwróæ uwagê na fakt, ¿e niektóre zwierzêta s¹ inaczej traktowane w ró¿-

nych krajach (np. krowa w Indiach, pies w Czeczenii).

Powiedzenia o zwierzêtach
Ka¿dy jêzyk ma swoje m¹droœci zawarte w jêzyku. Pomyœlcie, jakie znacie

przys³owia i powiedzenia zawieraj¹ce nazwy zwierz¹t w waszych jêzykach
• Przyk³adowe przys³owia:

Patrzy jak cielê na malowane wrota.
Nie dla psa kie³basa.
Darowanemu koniowi w zêby siê nie zagl¹da.
Gdy kota nie ma, myszy harcuj¹.
Raz kozie œmieræ.
Rusza siê jak mucha w smole.
I wilk syty, i owca ca³a.
Z³y to ptak, co swoje gniazdo kala.
Lepszy wróbel w garœci ni¿ kanarek na dachu.
Powiedzia³y jaskó³ki, ¿e niedobre s¹ spó³ki.
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• Przyk³adowe powiedzenia:
M¹dry jak sowa.
Odwa¿ny jak lew.
Cichy jak myszka.
Czy w ka¿dym jêzyku te same zwierzêta s¹ noœnikami tych samych zna-

czeñ?

Zakoñczenie
Symbolika zwierz¹t

Wiele narodów ma swoje symbole narodowe w postaci zwierz¹t. Czêsto
zwierzêta te maj¹ swoje legendy, które zna ka¿de dziecko mieszkaj¹ce w da-
nym kraju. Przypomnij je dzieciom. Mo¿esz np. opowiedzieæ legendê o orle,
przypomnieæ, ¿e jest symbolem narodowym, ¿e jego wizerunek znajduje siê
nawet na ka¿dej polskiej monecie.

Materia³y do zajêæ
DŸwiêki zwierz¹t w ró¿nych jêzykach

Zwierzê Jêzyk polski Jêzyk angielski Jêzyk francuski

kogut kukuryku cock-a-doodle-doo cocorico

pies hau hau bow wow ouah ouah

¿aba re re kum kum croak/ribbit (USA) croa croa

krowa muu Moo meuh

(Ÿród³o: http://www.eleceng.adelaide.edu.au/Personal/dabbott/animal.html)

Zwierzêta œwiata



Za³o¿enia
Ludzie na ca³ym œwiecie wyznaj¹ ró¿ne religie. W naszym kraju obok domi-

nuj¹cej religii katolickiej, ¿yj¹ ludzie wyznaj¹cy prawos³awie, protestantyzm,
islam, judaizm i wyznawcy wielu innych wyznañ. S¹ wœród nich osoby mocno
uto¿samiaj¹ce siê ze swoj¹ religi¹, uczêszczaj¹ce regularnie do œwi¹tyñ, takie,
które jedynie obchodz¹ œwiêta zgodnie z wymogami religii, któr¹ wyznaj¹, lub
osoby niewierz¹ce. Warsztat ten ma na celu ukazanie religii jako jednego z as-
pektów kultury, nie ma na celu propagowania którejkolwiek z nich.

Rozmawianie o religii mo¿e byæ dla niektórych osób doœæ k³opotliwe, dla-
tego te¿ zwróæ uwagê na zachowanie uczniów. Zajêcia te powinny siê odby-
waæ w grupie, która ma ju¿ zaufanie do siebie. Dobrze by by³o, gdyby ucznio-
wie wczeœniej wiedzieli, kto jest wyznawc¹ jakiej religii, ¿eby nie by³o to dla
nikogo zaskoczeniem.

Cele
• Poznanie ró¿nych religii i praktyk zwi¹zanych z religiami.
• Umiejêtnoœæ porównania religii miêdzy sob¹.
• Uœwiadomienie sobie wp³ywu religii na nasze ¿ycie codzienne.

Metody pracy
• Zbieranie informacji, wype³nianie kart, prezentacja, dyskusja, refleksja

indywidualna, rysowanie.

Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie

Zadanie domowe (tydzieñ wczeœniej)
Aby dobrze przeprowadziæ te zajêcia nale¿y na wczeœniejszych zajêciach

(np. tydzieñ przed planowan¹ lekcj¹) daæ uczniom zadanie domowe. W tym
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celu nale¿y podzieliæ uczniów na grupy i pozwoliæ im wybraæ po jednej religii
— katolicyzm, islam, judaizm, prawos³awie (najlepiej, ¿eby poœród nich zna-
laz³y siê wyznania wszystkich uczniów). Zadaniem uczniów bêdzie odnalezie-
nie wiadomoœci na temat konkretnych praktyk religijnych — w tym celu nale¿y
rozdaæ uczniom „kartê odkrywców religii” (patrz: materia³y do zajêæ).

Karta odkrywców religii
Na pocz¹tku zajêæ rozdaj uczniom tyle „kart odkrywców religii”, ile religii

bêdzie prezentowanych w taki sposób, ¿eby mogli oni swobodnie robiæ sobie
na kartach tych notatki. Poproœ uczniów o prezentacjê znalezisk.

Po zakoñczeniu prezentacji wszystkich religii podkreœl najistotniejsze po-
dobieñstwa/ró¿nice widoczne w religiach, spróbuj porównaæ niektóre religie
ze sob¹.

Rozwiniêcie
Prezentowane religie nie dotyka³y bezpoœrednio uczniów. W dyskusji cho-

dzi o to, ¿eby uczniowie zastanowili siê nad w³asnym uczestnictwem w prakty-
kach religijnych.
• PrzeprowadŸ dyskusjê:

— Czy bierzecie udzia³ w obchodach œwi¹t religijnych? Jakiej religii?
— W jakich œwiêtach religijnych bierzecie udzia³? Co siê robi podczas tych

œwi¹t? Czy lubicie te œwiêta? Co siê wtedy je? Jak siê trzeba zachowy-
waæ?

— Czy znacie kogoœ, kto obchodzi œwiêta innej religii ni¿ wasza? Jakie to
œwiêta? Czy mieliœcie mo¿liwoœæ w nich uczestniczyæ? Co siê wtedy je?
Jak siê trzeba zachowywaæ?

Zakoñczenie
Na zakoñczenie zastanówcie siê nad swoim w³asnym zaanga¿owaniem reli-

gijnym. Spróbujcie narysowaæ (lub opisaæ) swoje odczucia. W trakcie wykony-
wania tego zadania mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ koj¹c¹ muzykê (np. relaksacyjn¹).

Po wykonaniu zadania uczniowie nie musz¹ dzieliæ siê swoimi refleksjami.
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Materia³y do zajêæ

„Karta odkrywców religii”
Grupa:
Religia:
Zadaniem grupy jest odnaleŸæ informacje dotycz¹ce poni¿szych aspektów wy-
branej religii i opisaæ je (skrótowo). Na kolejnych zajêciach grupa bêdzie pre-
zentowaæ swoje odkrycia.
1. Codzienna modlitwa (Ile razy dziennie? W jaki sposób? O której godzi-

nie?).
2. Dni œwi¹teczne (Jaki dzieñ? Jak siê œwiêtuje?).
3. Œwiêta ksiêga (Jak siê nazywa? Co zawiera?).
4. Œwiêta przypadaj¹ce raz w roku (Jak siê œwiêtuje? Co siê je? Czy wczeœniej

trzeba poœciæ? Jak trzeba siê zachowywaæ?).
5. Obrzêdy zwi¹zane z przechodzeniem przez ró¿ne etapy w ¿yciu cz³owie-

ka (np. chrzest, œlub, pogrzeb — jakie s¹ najwa¿niejsze obrzêdy? Jak siê je
obchodzi?).

6. Pielgrzymki (Dok¹d siê pielgrzymuje? Dlaczego w³aœnie tam?).
7. Miejsce modlitwy (Jak wygl¹da œwi¹tynia? Co jest w niej najwa¿niejsze?

Kto prowadzi modlitwê?).
8. Ciekawostki i inne odkrycia dotycz¹ce religii.

Wartoœci w ka¿dej kulturze



Za³o¿enia
Jedn¹ z metod nauczania o ró¿norodnoœci kulturowej jest ³¹czenie wiedzy

z dzia³aniami artystycznymi. Metoda ta sprzyja refleksji, rozwojowi talentów
plastycznych uczniów oraz utrwala wiadomoœci zdobyte podczas zajêæ w klasie.

Zajêcia k³ad¹ nacisk na poznawanie ró¿norodnoœci szko³y, do której cho-
dz¹ obcokrajowcy, lub dzielnicy, w której mieszkaj¹ przybysze z innych kra-
jów. Stanowiæ ma zachêtê do poznawania innoœci. Ze wzglêdu na formê, pro-
jekt jest skierowany do dzieci m³odszych.

Ka¿dy blok zajêæ sk³ada siê z trzech czêœci: warsztatowej, artystycznej i re-
fleksyjnej. W czêœci warsztatowej podczas gier i zabaw omawiane s¹ ró¿ne te-
maty zwi¹zane z ró¿norodnoœci¹. W czêœci artystycznej uczniowie tworz¹,
a zarazem przetwarzaj¹ zdobyt¹ wiedzê. W czêœci refleksyjnej opowiadaj¹
sobie o tym, czego siê nauczyli w ci¹gu dnia.

Proponowany scenariusz zaplanowany zosta³ na piêciodniowe dzia³anie.
Jednak¿e to nauczyciel powinien zdecydowaæ, w jakiej formie przeprowadziæ
zajêcia — czy dzieñ po dniu (np. podczas ferii zimowych), czy raz w tygodniu,
czy rzadziej.

Cele
• D³ugotrwa³e obcowanie z tematem ró¿norodnoœci kulturowej.
• Rozbudzenie kreatywnoœci uczniów i ich talentów artystycznych.
• Uœwiadomienie zró¿nicowania kulturowego najbli¿szego otoczenia ucz-

niów (szko³y, dzielnicy).

Metody pracy
• Dzia³ania artystyczne, warsztaty, dyskusja, refleksja.

129



Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Przedstaw uczniom tematykê zajêæ, wyjaœnij strukturê, powiedz, jaki bê-

dzie efekt koñcowy.

Rozwiniêcie

1 dzieñ
Temat dnia: „Ja”

Ten dzieñ jest dniem wprowadzaj¹cym. To czas na poznanie siebie nawza-
jem, zdobycie zaufania w grupie, ale równie¿ zbli¿enie siê do swojej to¿samoœ-
ci. Bêdziemy siê zastanawiaæ nad tym, kim jesteœmy, jak siê okreœlamy i jacy
chcemy byæ.
1. Warsztaty

W tym dniu przygotuj kilka æwiczeñ integracyjnych (jeœli uczniowie siê nie
znaj¹) lub buduj¹cych otwartoœæ i zaufanie w grupie. Oto kilka przyk³adowych
æwiczeñ:
• Imiona

Uczniowie stoj¹ w krêgu i podaj¹ sobie pi³kê, wypowiadaj¹c swoje imiê,
a nastêpnie imiê osoby, do której za chwilê rzuc¹ pi³kê.

• Jestem…
Uczniowie stoj¹ w krêgu, jedna osoba staje w œrodku i mówi zdanie zaczy-
naj¹ce siê od s³owa „Jestem…”. Po jakimœ czasie mo¿na pozwoliæ mówiæ
wiêcej ni¿ jedno zdanie o sobie.

• Kim jesteœ?
Uczniowie maj¹ przyklejone na plecach karteczki (mog¹ to byæ okreœlenia
osób — m¹dry, ubogi, szczery, roztrzepany lub nazwiska osób znanych —
Marylin Monroe, Michael Jackson). Maj¹ za zadanie zgadn¹æ, kim s¹, zadaj¹c
pytania, na które mo¿na odpowiedzieæ tylko: „tak” lub „nie”.

• Najwa¿niejsza czêœæ mnie
Uczniowie rysuj¹ piêcioelementow¹ lalkê matrioszkê w przekroju, czyli
tak¹, któr¹ mo¿na w³o¿yæ jedn¹ do drugiej. Mo¿e to byæ te¿ przekrój kapu-
sty, w której widaæ poszczególne jej liœcie. Nastêpnie zapisuj¹ na œrodko-
wych liœciach kapusty (lub najmniejszej matrioszce) to, co ich zdaniem jest
ich najwa¿niejsz¹ cech¹, tajemnic¹ o sobie, której nie chcieliby ujawniæ;
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a na zewnêtrznych liœciach (matrioszkach) to, co chc¹, ¿eby inni ludzie
o nich wiedzieli, jak ich postrzegali. Uczniowie sami mog¹ zdecydowaæ,
czy chc¹ pokazaæ innym swoje rysunki, czy te¿ nie.

2. Dzia³ania artystyczne: robienie masek
Poka¿ uczniom materia³y i przyk³adow¹ maskê. Przypomnij, ¿e prawdziwa

to¿samoœæ (to, kim jesteœmy, kim siê czujemy, jacy jesteœmy), jest w g³êbi nas,
a maska pozwala nam ukryæ to, o czym nie chcemy mówiæ ka¿dej napotkanej
osobie (np. ¿e jesteœmy dziœ smutni).

Materia³y: du¿e kolorowe kartonowe kartki, 10 metrów gumki (cienkiej),
farby plakatowe, pêdzle, klej, no¿yczki, gazety.
3. Refleksja dnia

Poproœ uczniów, ¿eby przez chwilê zastanowili siê, czego dowiedzieli siê
w tym dniu o sobie i o innych. Powiedz, ¿eby ka¿dy z nich krótko opowiedzia³,
czego siê dzisiaj nauczy³.

2 dzieñ
Temat dnia: „Mój s¹siad”

Ten dzieñ dotyczy poznawania najbli¿szej okolicy — szko³y i dzielnicy,
w której mieœci siê szko³a. Spróbujemy zastanowiæ siê, kim s¹ inni uczniowie
w szkole (lub osoby mieszkaj¹ce w naszej dzielnicy).
1. Warsztaty

Warsztat powinien odnosiæ siê bezpoœrednio do cudzoziemców uczêsz-
czaj¹cych do szko³y, mieszkañców najbli¿szej okolicy, przybli¿aæ wiedzê na
temat kraju i kultury osób pochodz¹cych z tego kraju. Jeœli do klasy chodzi
uczeñ pochodz¹cy z tego kraju, mo¿esz go poprosiæ o przygotowanie prezen-
tacji. W przygotowaniu tej czêœci pomocne bêd¹ materia³y o krajach zawarte
w ksi¹¿ce.
2. Dzia³ania artystyczne: portret mojego s¹siada

Tematem tego dnia jest portret s¹siada. Jeœli w waszej szkole lub w dzielni-
cy mieszkaj¹ cudzoziemcy — zasugeruj uczniom, by równie¿ ich uwzglêdnili
w portrecie. Uczniowie mog¹ potraktowaæ to zadanie dos³ownie lub bardziej
metaforycznie, rysuj¹c to, co wiedz¹ o swoich s¹siadach. Jeœli np. przybyli oni
z górzystego kraju — niech narysuj¹ góry. Po skoñczeniu prac plastycznych
powinny one zostaæ zawieszone w miejscu widocznym. Mo¿na je powiesiæ jak
pranie na sznurku, przypinaj¹c klamerkami.

Materia³y: blok rysunkowy, œwieczki woskowe, akwarele, pêdzle, sznurek,
klamerki.
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3. Refleksja dnia
Poproœ uczniów, ¿eby przez chwilê zastanowili siê, czego dowiedzieli siê

w tym dniu o sobie i o innych. Powiedz, ¿eby ka¿dy z nich krótko opowiedzia³,
czego siê dzisiaj nauczy³.

3 dzieñ
Temat dnia: „Kim jest Inny?”

Ten dzieñ bêdzie dotyczy³ poznawania innoœci, odmiennoœci. Uczniowie
spróbuj¹ sami poczuæ siê inaczej, zrozumieæ innoœæ, zastanowi¹ siê, czy warto
poznawaæ innych?
1. Warsztaty

Poproœ uczniów, ¿eby zrobili burzê mózgów na temat tego, jaki jest „Inny”
— jakie ma cechy? Sk¹d jest? Co o nim wiadomo? Zapisuj te charakterystyki na
ma³ych karteczkach. Zapewne pojawi¹ siê wœród nich takie jak: „obcy”, „brud-
ny”, „mówi¹cy dziwnym jêzykiem” itp. Nastêpnie karteczki te rozdaj uczniom.
Powiedz, ¿eby sami przyczepili sobie je z przodu na ubraniu (¿eby ka¿dy dob-
rze widzia³, kim s¹). Jeœli chcesz wzmocniæ to æwiczenie, mo¿esz poprosiæ ucz-
niów, ¿eby napisali o sobie „jestem brudny”, „jestem obcy”, „mówiê dziwnym
jêzykiem”. Mo¿esz powiedzieæ, ¿eby z tymi kartkami wyszli na przerwê (i w ra-
zie pytañ innych uczniów odpowiadali tak, jakby byli tymi osobami).

Po tym æwiczeniu koniecznie zrób omówienie: jak siê czuliœcie w waszych
rolach? Jak inni na was reagowali? Czy odczuliœcie, co znaczy byæ innym? Jak to jest?
2. Dzia³ania artystyczne: kola¿ na kartonie: „Inny”

Powiedz uczniom, ¿e bêdziecie przygotowywaæ kola¿. Tematem jest „In-
ny”. Niech puszcz¹ wodze fantazji. Zachêæ ich do dyskusji na temat wizji
wspólnej pracy, a nastêpnie wykonania.

Materia³y: kartony ró¿nych rozmiarów, gazety z du¿¹ liczb¹ obrazków,
klej, no¿yczki, farby plakatowe, pêdzle.
3. Refleksja dnia

Poproœ uczniów, ¿eby przez chwilê zastanowili siê, czego dowiedzieli siê
w tym dniu o sobie i o innych. Powiedz, ¿eby ka¿dy z nich krótko opowiedzia³,
czego siê dzisiaj nauczy³.

4 dzieñ
Temat dnia: „Bojê siê Innego?”

Tego dnia zajmiemy siê tematem odczuæ wobec innoœci, stereotypów, wy-
obra¿eñ, bêd¹cych czêsto b³êdnymi opiniami o innych. Uczniowie spróbuj¹
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nazwaæ swoje obawy wobec innoœci, zastanowiæ siê, jak sobie z tym mog¹
poradziæ.
1. Warsztaty

Tego dnia warsztaty przeprowadŸ w oparciu o scenariusz Wyrzuæmy z siebie
stereotypy, Stereotypy du¿e i ma³e, mo¿esz te¿ wykorzystaæ ankietê za³¹czon¹
w materia³ach do zajêæ. Zadbaj te¿ o to, by termin „stereotyp” zosta³ dobrze
wyjaœniony.
2. Dzia³ania artystyczne: piszemy list do ludzi, ¿eby nie bali siê Innego

Zadaniem uczniów jest napisanie listu do jakiejœ okreœlonej osoby (mog¹
napisaæ równie¿ do siebie) o tym, ¿eby nie bali siê obcych. Niech napisz¹
o swoim doœwiadczeniu. Z kolorowych gazet niech samodzielnie zrobi¹ kolo-
rowe koperty, zaadresuj¹, naklej¹ znaczki i wyœl¹ listy.

Materia³y: papier listowy, gazety kolorowe, klej, no¿yczki, znaczki na listy,
koperty na wzór.
3. Refleksja dnia

Poproœ uczniów, ¿eby przez chwilê zastanowili siê, czego dowiedzieli siê
w tym dniu o sobie i o innych. Powiedz, ¿eby ka¿dy z nich krótko opowiedzia³,
czego siê dzisiaj nauczy³.

5 dzieñ
Temat dnia: „Lubiê Innego!”

To dzieñ koñcz¹cy projekt. Tego dnia skupimy siê na pozytywnych odczu-
ciach wobec innoœci i ró¿norodnoœci. Tego dnia podsumujemy równie¿ ca³y
projekt.
1. Warsztaty

Warsztat mo¿na przygotowaæ w oparciu o scenariusz Kto pyta — nie b³¹-
dzi?, zawieraj¹cy quiz wiedzy na temat krajów cudzoziemców.
2. Dzia³ania artystyczne: gra planszowa „Lubiê Innego”

Grupa ma za zadanie przygotowaæ grê planszow¹ dotycz¹c¹ „Innego”.
Plansza do gry jest rysowana na boisku, a w wyznaczonych miejscach trzeba
odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce innoœci, stereotypów, kraju pochodzenia
cudzoziemców. Pytania i odpowiedzi do gry uk³ada równie¿ grupa. Pytania
zapisywane s¹ na kartach (wyciêtych z bloku technicznego).

Materia³y: kreda kolorowa, blok techniczny, flamastry, kostki do gry, pion-
ki (to mog¹ byæ drobne przedmioty, np. szyszki albo pomalowane kamienie).
Zaproœcie do gry innych uczniów, którzy nie brali udzia³u w projekcie.
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3. Refleksja koñcz¹ca projekt
Poproœ uczniów, ¿eby przez chwilê zastanowili siê, czego dowiedzieli siê

podczas ca³ego projektu o sobie i o innych. Powiedz, ¿eby ka¿dy z nich krótko
opowiedzia³, czego siê nauczy³.

Zakoñczenie
Ostatni dzieñ jest podsumowaniem ca³oœci projektu.

Materia³y do zajêæ
Ankieta

Proszê o wype³nienie ankiety poprzez zakreœlenie wybranej odpowiedzi/
odpowiedŸ na pytanie. Ankieta dotyczy stosunku do cudzoziemców, a jej
wyniki zostan¹ wykorzystane na potrzeby lekcji prowadzonej w naszej klasie.
1. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec zamieszka³ w Twoim

kraju:
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ

2. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec zamieszka³ w Twoim
mieœcie:
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ

3. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec by³ Twoim s¹siadem:
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ

4. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec by³ Twoim nauczycie-
lem w szkole:
a) zdecydowanie tak
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b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ

5. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec by³ Twoim lekarzem
domowym:
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ

6. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec by³ Twoim koleg¹
w ³awce:
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ

7. Czy jesteœ sk³onny(a) zgodziæ siê, aby cudzoziemiec zwi¹za³ siê z kimœ
z Twojej najbli¿szej rodziny (starsz¹ siostr¹ bratem, kuzynem, kuzynk¹):
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieæ
Bardzo dziêkujemy za poœwiêcenie czasu na wype³nianie ankiety!
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Za³o¿enia
To æwiczenie zachêcaj¹ce do spotkania z innymi ludŸmi, reprezentantami

ró¿nych krajów, kultur, religii, a tak¿e do refleksji nad doœwiadczeniem kon-
taktu z tymi osobami. Narzêdziem, które ma prowokowaæ do refleksji, jest
dziennik. Prowadzony starannie mo¿e staæ siê kronik¹ spotkañ z innymi, zapi-
skami porz¹dkuj¹cymi otrzymane informacje oraz miejscem zawieraj¹cym
ulotne myœli i refleksje. Pytania postawione w dzienniku s¹ doœæ uniwersalne,
co nie znaczy, ¿e nie mog¹ zostaæ wzbogacone o dodatkowe pytania.

Idealnym za³o¿eniem by³oby, gdyby nauczyciel przygotowa³ cykl spotkañ
(np. 10 spotkañ w ci¹gu roku) i dla ka¿dego ucznia przygotowa³ 10 + 1 arkusz
dziennika. Ostatni pozostawiony arkusz móg³by stanowiæ zachêtê do zorgani-
zowania w³asnego spotkania.

Cele
• Bezpoœrednie spotkanie z osobami pochodz¹cymi z innych krajów, kultur,

wyznawcami ró¿nych religii.
• Ustrukturyzowanie doœwiadczenia i zebranych informacji w formie dziennika.
• Pog³êbienie refleksji zwi¹zanej z kontaktem z innymi.

Metody pracy
• Spotkania z goœæmi, uzupe³nianie dziennika, refleksja indywidualna, dy-

skusja.

Jak przeprowadziæ zajêcia?

Wprowadzenie
Zajêcia wprowadzaj¹ce

Przedstaw uczniom za³o¿enie cyklu spotkañ z osobami pochodz¹cymi
z ró¿nych krajów, wyznawcami ró¿nych religii. W miarê mo¿liwoœci okreœl,
kim bêd¹ goœcie, gdzie i jak czêsto bêdziecie siê z nimi spotykaæ.
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Wrêcz uczniom przygotowane dla nich dzienniki (patrz: materia³y do za-
jêæ). Jeœli masz mo¿liwoœæ, wydrukuj je na kolorowych kartkach, zbinduj albo
w³ó¿ do ³adnej teczki. Wyjaœnij, na czym ma polegaæ ich praca — na regular-
nym uzupe³nianiu dziennika.

Ustal, ¿e po ka¿dym spotkaniu z osob¹ (np. na nastêpnej lekcji) bêdziecie
wspólnie omawiaæ spotkanie i poproœ uczniów, by przygotowali na ten czas
swój uzupe³niony dziennik.

Rozwiniêcie
Spotkania z goœæmi — wskazówki dla nauczyciela

Spotkania mog¹ odbywaæ siê zarówno w szkole (goœæ przychodzi do szko-
³y), jak i w innym miejscu — meczecie, synagodze, cmentarzu, domu kultury,
organizacji pozarz¹dowej (uczniowie przychodz¹ do goœcia).

Jeœli do waszej szko³y chodz¹ uczniowie pochodz¹cy z innych krajów,
mo¿esz spróbowaæ zaaran¿owaæ spotkanie z jednym z rodziców uczniów.

Przygotuj goœcia na spotkanie z klas¹: opowiedz o uczniach, o tym, jacy s¹
i co ich interesuje, poproœ o zabranie zdjêæ, przedmiotów zwi¹zanych z jego
kultur¹, religi¹.

Przygotuj klasê na spotkanie: powiedz, z kim siê spotkaj¹, gdzie, zachêæ do
samodzielnego poszukania informacji na temat kraju pochodzenia, kultury,
religii danej osoby, zachêæ do wczeœniejszego przygotowania pytañ do goœcia.

Zakoñczenie
Zajêcia po spotkaniu z goœæmi

Poproœ uczniów, by na podstawie swoich dzienników powiedzieli, czego
siê nauczyli, co by³o dla nich najwa¿niejsze podczas spotkania, czego nie
zd¹¿yli siê dowiedzieæ.

Jeœli któregoœ ucznia nie by³o na spotkaniu, poproœ, by uczniowie zrefero-
wali na wstêpie przebieg i treœæ spotkania.
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Materia³y do zajêæ

Dziennik

Opis spotkania

Kto bra³ udzia³ w spotkaniu?

Data spotkania

Miejsce spotkania

Opis osoby, z któr¹ siê spotka³eœ/liœcie
(imiê i nazwisko, wygl¹d zewnêtrzny)

Krótkie streszczenie spotkania (o czym
mówi³a osoba, co pokazywa³a)

Inne informacje

Moje refleksje

Jak siê czu³eœ(aœ) podczas spotkania?

Jak s¹dzisz, jak siê czu³a ta osoba pod-
czas spotkania?

Co najbardziej pamiêtasz z tego spot-
kania?

Czy nauczy³eœ(aœ) siê czegoœ podczas
tego spotkania? Co to takiego?
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Jak myœlisz, czy ta osoba nauczy³a siê
czegoœ podczas spotkania? Co to ta-
kiego?

Czy chcia³byœ(³abyœ) siê jeszcze spotkaæ
z t¹ osob¹? Dlaczego tak/nie?

Czy jest coœ, czego byœ siê jeszcze
chcia³(a) dowiedzieæ o tej osobie? Co to
takiego?

Czy opowiada³eœ(aœ) komuœ o tym spot-
kaniu (rodzinie, kolegom)? Co to by³o?

Czy chcia³byœ(³abyœ) opowiedzieæ ko-
muœ o tym spotkaniu? Komu? O czym
byœ opowiedzia³(a)?

Izabela Czerniejewska — etnolog i filozof. W 2008 roku obroni³a pracê doktorsk¹ Edu-
kacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, w której zajê³a siê m.in. za-
gadnieniem edukacji uchodŸców i programów edukacyjnych o uchodŸcach. W ¿yciu
zawodowym prowadzi zajêcia dla studentów, realizuje projekty badawcze. Od 2000
roku aktywnie dzia³a w organizacjach pozarz¹dowych, prowadzi krajowe i miêdzyna-
rodowe projekty wolontariackie, szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy, m³odzie¿y,
nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, g³ównie o tematyce wielo-
kulturowoœci i antydyskryminacji.
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