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We wrześniu mija rok od XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie. Obrady
toczyły się tam pod hasłem „Polska – Bałtyk – Europa” i przybliżyły problematykę morską na dziesiątkach spotkań, paneli, seminariów. Obecny numer „Wiadomości Historycznych” nawiązuje do tamtych
obrad, ukazując znaczenie organizacji, która przez 400 lat skutecznie broniła interesów gospodarczych kupców nad
Bałtykiem.
Losy Hanzy rzadko pojawiają się na kartach podręczników, a jeśli już – to w nie najlepszym kontekście. Jak wyjaśnia Roman Czaja, błędnie porównywano rozwój Hanzy z dziejami zjednoczenia europejskiego. Niektórzy widzieli
w niej nawet prekursorkę Unii Europejskiej czy prekursora polityki morskiej II Rzeszy Niemieckiej. W rzeczywistości
Hanza powstała wskutek słabości państw i dążenia kupców do zapewnienia sobie bezpiecznej wymiany handlowej.
Karierę jednego z takich kupców – Jakoba Lubbego – prezentuje Julia Możdżeń, analizując jego osobiste notatki i śledząc życie codzienne Gdańska w II połowie XV wieku. Dopełnieniem cyklu hanzeatyckiego jest scenariusz lekcji
przygotowany przez Małgorzatę Machałek z wykorzystaniem metody SWOT.
W dziale „WOS w teorii i w praktyce” odnajdziemy niezwykle aktualne problemy ruchów migracyjnych i szkic
o ojcach założycielach Europy. Warto się także zapoznać z osiągnięciami Theodora Mommsena – pierwszego historyka
laureata Nagrody Nobla.
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¢¢REKOMENDACJE

relacje – dyskusje – konfrontacje

W krótkim czasie związek miast handlowych stał się ważną siłą nie tylko ekonomiczną.
Przez kilka stuleci Hanza była cichym bohaterem Starego Kontynentu.
Lubeka Źródło: Fotolia

Wielkość i upadek
4

Hanzy
Roman Czaja

dpowiedź na pytanie o organizacyjny i prawny charakter
Hanzy już w późnym średniowieczu była przedmiotem dyskusji i dociekań prawników,
którzy nie mogli dostrzec w Hanzie
cech stowarzyszenia lub związku
w rozumieniu prawa rzymskiego.
Precyzyjne zdefiniowanie organizacji,
która nie miała formalnoprawnego
statutu, własnych urzędników, a tym
bardziej własnego majątku, a mimo
to przez ponad 400 lat skutecznie
broniła interesów handlowych kupców północnoniemieckich i nadbałtyckich, nie było też prostym zadaniem
dla historyków.
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Hanza w historiografii
W drugiej połowie XIX w.
i na początku XX w. narodowo

zaangażowana historiogra ia niemiecka stworzyła obraz potężnego związku miast z hierarchiczną
strukturą władzy, który w okresie
rozbicia politycznego i słabości
Rzeszy Niemieckiej miał reprezentować niemiecką rację stanu
i bronić interesów kupców niemieckich. Tak rozumianą Hanzę
traktowano jako prekursora niemieckiej potęgi morskiej i wiązano z realizowanym od końca XIX w.
programem rozbudowy loty handlowej i wojskowej.
Postrzeganie Hanzy w kontekście
niemieckiego mitu narodowego
i walki o przestrzeń życiową dla
Niemców osiągnęło kulminację
w okresie III Rzeszy i z tego też
względu uległo marginalizacji po
II wojnie światowej.

Od lat 60. XX w. Hanzę zaczęto
traktować przede wszystkim jako
wspólnotę kupców prowadzących
handel dalekosiężny, kształtowaną przez interesy gospodarcze.
Jej jedynym celem było zdobycie
i obrona przywilejów kupców północnoniemieckich. Pogląd o istnieniu wspólnego, ogólnohanzeatyckiego interesu gospodarczego
szedł w parze z koncepcją związku,
w którym funkcję centrum pełniła Lubeka, a poszczególne regiony
były traktowane jako części składowe całości.
Przełom w rozumieniu istoty
Hanzy i jej struktury dokonał się
w ostatnim dziesięcioleciu XX w.
Badania nad ustrojem związku
oraz nad świadomością mieszczan
hanzeatyckich wykazały, że interesy poszczególnych regionów
i miast zajmowały nadrzędne
miejsce wobec interesów hanzeatyckich, a tożsamość lokalna i regionalna w znacznie silniejszym
stopniu określały tożsamość grupową mieszkańców miast północnoniemieckich i nadbałtyckich niż
identy ikacja ze wspólnotą hanzeatycką. Spostrzeżenie to nie podważa wprawdzie ogólnie przyjętej
de inicji Hanzy jako autonomicznej, dobrowolnej wspólnoty kupców i miast, przenosi jednak punkt

Geneza

noniemieccy rozpoczęli ekspansję
na szlakach bałtyckich, której kolejne etapy wyznaczają uzyskanie
w 1161 r. ochrony prawnej na Gotlandii, wyspie stanowiącej bardzo
ważną stację pośrednią w żegludze do południowo-wschodnich
wybrzeży Bałtyku, otrzymanie
na przełomie 1191 i 1192 r. prawa
do założenia kościoła św. Piotra
i własnego dworu w Nowogrodzie,
założenie w 1201 r. u ujścia Dźwiny
do Bałtyku miasta Rygi i osiedlenie
się w niej w 1211 r. licznej grupy
kupców niemieckich z Gotlandii.

Od miasta do miasta
W ciągu pierwszej połowy XIII w.
wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, najczęściej w pobliżu
starszych osad słowiańskich, powstawała sieć miast na prawie niemieckim (Rostok 1218 r., Wismar
1229 r., Stralsund 1234 r., Greifswald 1241–1249 r., Szczecin
1237 r., Kołobrzeg 1255 r., Gdańsk
1225–1263 r., Elbląg 1237 r., Królewiec 1255 r.), które stanowiły
trwałe punkty oparcia dla pozycji
gospodarczej kupców niemieckich.
W ciągu XIII w. kupcy z miast
północnoniemieckich zdołali opanować nie tylko główny szlak morski handlu bałtyckiego z Lubeki
do Nowogrodu, lecz także zdobyli
wpływy na jego lądowych odgałęzieniach, na szlakach prowadzą-

Fragment dekoracji na ławach bractwa kupców i żeglarzy handlujących z Rygą. Na wykonanych w drewnie dębowym i malowanych płaskorzeźbach przedstawiono polowanie na zwierzęta futerkowe, wiewiórki i sobole oraz
przekazywanie przez kupców ruskich futer kupcom hanzeatyckim w kantorze św. Piotra w Nowogrodzie (z prawej
strony). Artysta ukazał m.in. różnice w wyglądzie i stroju między Rusinami a kupcami niemieckimi oraz fortyfikacje
kantoru. Stralsund, kościół św. Mikołaja, ok. 1420 r.
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Powstanie Hanzy ściśle wiązało się z rozwojem handlu kupców
północnoniemieckich na Bałtyku
i na Morzu Północnym. Rozwój demogra iczny Europy w XII i XIII w.
oraz związane z nim przemiany
gospodarcze, jak np. urbanizacja
i powstanie regionów wyspecjalizowanej produkcji rzemieślniczej, doprowadziły do silniejszej
integracji strefy bałtyckiej z europejskim systemem gospodarczym. Na Zachodzie pojawiło się
duże zapotrzebowanie zarówno
na żywność (zboże, śledzie, suszone ryby), futra, jak i surowce,
głównie produkty leśne (drewno, wosk, smołę, dziegieć, popiół)
wykorzystywane m.in. w produkcji
sukna oraz do budowy statków.
Drugim
czynnikiem,
który
umożliwił powstanie niemieckiej
Hanzy, był rozwój w XII i XIII w.
w środkowej i północnej Europie
miast, które nie tylko były centrami handlowymi i ośrodkami produkcji rzemieślniczej, lecz także

zdołały uzyskać znaczny zakres
autonomii ustrojowej i niezależności od władzy terytorialnej. Największe miasta stały się
w XIII w. faktycznie niezależnymi
podmiotami życia politycznego Rzeszy Niemieckiej. Od połowy XII w.
kupcy z krajów północnoniemieckich coraz aktywniej zaczęli
uczestniczyć w handlu bałtyckim.
Wiązało się to z jednej strony
z podbojem i uzależnieniem politycznym przez władców niemieckich zamieszkałych przez Słowian
ziem między dolną Łabą i Odrą,
z drugiej zaś z niemieckim osadnictwem wschodnim.
W 1143 r. hrabia Holsztynu
Adolf II von Schauenburg założył nad rzeką Trawą, ok. 20 km
od jej ujścia do Bałtyku, miasto,
które miało przejąć funkcje handlowe zniszczonej kilka lat wcześniej, położonej 5 km w dół rzeki
słowiańskiej osady Liubice (tzw.
Stara Lubeka). Dogodne położenia
miasta – nazwanego od swojej słowiańskiej poprzedniczki Lubeką
– sprawiło, że zaczęło ono przyciągać licznych osadników z Westfalii
i Dolnej Saksonii. Pozycję Lubeki
wzmocniła ponowna lokacja dokonana w 1159 r. przez najpotężniejszego władcę północnych Niemiec,
księcia saskiego Henryka Lwa.
Korzystając z portu lubeckiego
i książęcego poparcia, kupcy dol-
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ciężkości ze wspólnoty rozumianej
jako całość na jej części składowe.
Współcześnie wskazuje się także na wielostopniowy charakter związku, którego członkowie
w zależności od swoich interesów
gospodarczych w różnym stopniu
identy ikowali się ze wspólnotą
i w zróżnicowanym zakresie korzystali z jej przywilejów i praw. U progu XXI w. Hanza bywa przedstawiana w popularnych publikacjach
i wystąpieniach polityków jako
prekursorka Unii Europejskiej
i integracji międzynarodowej. Taki
obraz jest równie daleki od rzeczywistości czasów średniowiecza
i epoki nowożytnej, jak przedstawianie kupca hanzeatyckiego jako prekursora polityki morskiej
II Rzeszy Niemieckiej. Unia Europejska jest związkiem państw i powstała jako inicjatywa rządów, natomiast geneza Hanzy wynikała
ze słabości państwa i oddolnych
dążeń kupców do stworzenia ram
prawnych i politycznych umożliwiających bezpieczne prowadzenie
handlu.
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Pieczęć Stralsundu z I połowy XIV w. Przedstawiona
na pieczęci koga od XIII do początku XV w. była podstawowym statkiem używanym w żegludze hanzeatyckiej na Bałtyku i na Morzu Północnym. Jej długość
wahała się najczęściej od 20 do 30 m, a szerokość od
5 do 8 m. Największe statki tego typu mogły przewozić do około 200 ton towaru. Płaskie dno oraz
niewielkie zanurzenie sprawiały, że kogi nadawały
się także do żeglugi rzecznej, w XIV w. docierały nawet do Torunia

cych w głąb Rusi, do Pskowa, Połocka i Smoleńska, na tzw. drodze
czarnomorskiej z Gdańska na południe przez ziemie polskie i Ruś
do Morza Czarnego, a od końca
XIII w. w handlu hanzeatyckim
znaczenia nabrała „droga wiślana”
łącząca Bałtyk przez Toruń i Kraków ze słowackimi kopalniami
miedzi.
W XIII w. do strefy wpływów
gospodarczych Hanzy zostały również włączone północne wybrzeża
Bałtyku. Udział w lokacji Sztokholmu (ok. 1251 r.) zapewnił kupcom,
a także rzemieślnikom i górnikom
niemieckim dostęp do położonych
w środkowej Szwecji kopalni rud
żelaza i miedzi. Duże rozmiary
przybrała również imigracja niemiecka do miast na Półwyspie Jutlandzkim.
Kluczową rolę w handlu bałtyckim od końca XII w. zaczęła odgrywać Skania, której wybrzeża
ob itowały w wielkie ławice śledzi,
a w pierwszej połowie XIII w. jarmarki skanijskie stały się nie tylko
najważniejszym na Bałtyku ośrodkiem handlu solonym śledziem,
lecz także odwiedzanym przez
kupców
zachodnioeuropejskich
centrum handlu innymi towarami.
W ciągu XIII w. z miast nadbałtyckich uzyskali także bezpośredni

Połów śledzi u wybrzeży Skanii. Rycina z XVI w. Od XII do połowy XVI w. wybrzeża Skanii, wokół półwyspu Falsterbo (południowa Szwecja) obfitowały w ławice śledzi, których połów trwał od lipca do października i połączony
był z wielkim jarmarkiem. Do konserwacji śledzi używano soli wydobywanej w salinach w Lüneburgu. Śledzie
stanowiły jeden z najważniejszych artykułów handlu hanzeatyckiego w krajach nadbałtyckich, dowożono je także
miast położonych w głębi lądu, jak np. Krakowa i Wrocławia
Źródło: Die Hanse: Lebenswirklichkeit und Mythos, t. 1, wyd. J. Bracker, Hamburg 1989.

dostęp do najważniejszych rynków
w stre ie Morza Północnego.

Nie tylko
ziemie niemieckie
W Anglii i Flandrii spotykali
się z obecnymi w tych krajach już
od kilku dziesięcioleci kupcami
z Kolonii, dolnej Nadrenii i Westfalii. O ile w stre ie bałtyckiej, z wyjątkiem Rusi, punktem wyjścia dla
ekspansji gospodarczej hanzeatów
były lokowane na prawie niemieckim miasta, to w Niderlandach,
Anglii i Norwegii wpływy kupców
niemieckich opierały się na prawie
gości, a więc na gwarantowanym
przez przywileje władców prawie
do prowadzenia handlu na określonym terenie lub terytorium.
Przywileje królów Anglii (w latach
1238, 1260, 1266, 1281, 1303)
gwarantujące opiekę prawną oraz
zwolnienia od ceł i opłat umożliwiały kupcom dolnoniemieckim
i bałtyckim prowadzenie handlu
w Londynie i portach wschodniej
Anglii.
Kluczową rolę w systemie handlu hanzeatyckiego odgrywała
Flandria, która w XII w. stała się
największym poza Italią regionem produkcji sukna. W XIII w.
na główny ośrodek handlu suknem wyrosła Brugia, jedyne duże

miasto lamandzkie mające bezpośrednie połączenie z morzem.
Na przełomie XIII i XIV w. stała się
ona głównym centrum handlowym
i inansowym północno-zachodniej
Europy. W latach 40. XIII w. kupcy westfalscy i dolnoniemieccy
uzyskali przywileje celne i ochronę na terenie leżących na drodze
do Flandrii hrabstw Holandii i Zelandii. Podstawę prawną działalności handlowej w Brugii i w innych
miastach lamandzkich dawały
hanzeatom przywileje wystawione
w latach 1252–1253 przez hrabinę
Małgorzatę.
W pierwszej połowie XIII w.
kupcy z miast wendyjskich (Lubeki, Hamburga, Wismaru, Rostoku,
Stralsundu) uzyskali duże wpływy w Norwegii, której zaopatrzenie w zboże zostało w dużym
stopniu uzależnione od importu
z Meklemburgii i Holsztyna. Przywileje, do których wystawienia
został zmuszony w 1250 r. król Haakon IV, zapewniły hanzeatom pozycję monopolisty w handlu norweskim. Najważniejszym towarem
wywożonym z tego kraju były ryby,
przede wszystkim suszony wątłusz, skupowany przez kupców
niemieckich w Bergen.
W ciągu XIII w. ukształtowały
się zasadnicze elementy hanzeaty-
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ckiego systemu handlowego, który bez większych zmian przetrwał
do schyłku średniowiecza. Jego
najważniejszymi punktami oparcia
były kantory w Nowogrodzie Wielkim, Bergen, Brugii i Londynie.

Wzdłuż i wszerz

List kantoru hanzeatyckiego w Brugii do rady Starego Miasta Torunia z 1446 r. Starsi kantoru skarżą się na przesłanie do Flandrii sfałszowanych futer, a na dowód wykroczenia załączają do listu fragment towaru. Korespondencja
była niezbędnym elementem warsztatu kupieckiego i podstawowym narzędziem komunikacji w ramach Hanzy
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu.

pośrednika w handlu między Bałtykiem a Europą Zachodnią.

Organizacja
Struktury organizacyjne Hanzy
kształtowały się ze zmieniającymi
się formami pracy kupca i warunkami politycznymi. W XII i XIII w.
kupcy z krajów północnoniemieckich udający się do obcych krajów łączyli się w celu zapewniania
większego bezpieczeństwa we
wspólnoty łączące osoby z danego
miasta podróżujące w określonym
kierunku. Związki takie najczęściej
określano terminem gildia, a na terenie Niderlandów i w Anglii używano także germańskiego słowa
hanse.
Od drugiej połowy XII w. kupcy
należący do wspólnot o charakterze lokalnym (miejskim) zaczęli
tworzyć związki ponadlokalne,
zrzeszające kupców ze wszystkich
miast północnoniemieckich. W latach 60. XII w. wzmiankowana jest
gildia kupców z Rzeszy Niemieckiej, którzy przez Gotlandię uda-

wali się do Nowogrodu. Handlujący
z Rusią kupcy niemieccy i gotlandzcy od schyłku XII w. przez blisko
100 lat złączeni byli we wspólnocie
określanej jako gildia communis
lub universitas mercatorum.
W ciągu XIII w. w Londynie z gildii poszczególnych miast niemieckich wykształciła się wspólnota,
która w 1282 r. została określona
jako Hanza niemiecka. Oczywiście
wzmianki tej nie można traktować
jako daty powstania Hanzy, gdyż
zjawisko historyczne, który tym
terminem nazwano, czyli tworzona
zagranicą wspólnota kupców północnoniemieckich, kształtowało
się stopniowo od drugiej połowy
XII w. na obszarze między Nowogrodem Wielkim a Anglią.

Bohater – kupiec
W ciągu XIII w. w związku ze
zmianami w organizacji handlu
oraz przemianami ustrojowymi
w miastach zmienia się forma organizacji wspólnoty kupców niemieckich w stre ie bałtyckiej i w ba-
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Funkcjonowanie handlu opierało
się na bezpośrednim dostępie kupców dolnoniemieckich do bałtyckiej
strefy pozyskiwania żywności i surowców oraz do rynków zachodnioeuropejskich, na których sprzedawano towary nadbałtyckie i kupowano artykuły luksusowe. Główna
oś handlu hanzeatyckiego łączyła
Nowogród Wielki i ziemie ruskie
przez Bałtyk i miasta wendyjskie na czele z Lubeką, z Flandrią
i Londynem. Od końca XIII w. coraz istotniejszą rolę w handlu między wschodem a zachodem Europy
zaczęły odgrywać miasta pruskie
(Toruń, Elbląg, Gdańsk), których
zaplecze gospodarcze obejmowało
państwo zakonne, ziemie polskie,
Śląsk, Ruś Czerwoną i słowackie kopalnie miedzi.
Od XIV w. kontakty handlowe
kupców hanzeatyckich sięgały już
nawet do położonych nad Atlantykiem portów francuskich, skąd
przywożono przede wszystkim sól
i wino, oraz do Lizbony, która była
ważnym ośrodkiem handlu korzeniami i przyprawami. Za sprzedawane w Brugii lub Londynie towary „wschodnie” hanzeaci nabywali
i eksportowali do strefy bałtyckiej
towary luksusowe: sukno, wino,
korzenie, przyprawy i niektóre
gatunki piwa. Z towarów masowych większą rolę w eksporcie na
wschód odgrywała sól.
Należy jednak podkreślić, że
w ramach zarysowanego sytemu
handlowego różnie układały się
kontakty handlowe poszczególnych regionów i miast, co powodowało też zróżnicowanie interesów gospodarczych i kon likty
między członkami Hanzy. Kupcy
kolońscy rywalizowali na terenie
Anglii z kupcami z miast nadbałtyckich, a bezpośredni handel miast
pruskich i in lanckich z Flandrią
i Anglią podważał rolę Lubeki jako
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senie Morza Północnego. Kupiec
przestaje osobiście podróżować
z towarami i zaczyna z kantoru
kierować swoimi interesami, posługując się sługami, posłańcami
i korespondencją. Taki system prowadzenia przedsiębiorstwa umożliwił znaczne rozbudowanie sieci
kontaktów gospodarczych oraz
zwiększenie obrotów.
Równolegle z tym zjawiskiem
dokonuje się w XIII w. proces przejmowania przez kupców władzy
nad miastami. Z tego też względu,
od schyłku XIII w., funkcję głównego obrońcy praw kupca przejmują miasta. Przejęcie przez miasta
funkcji opiekunów i reprezentantów interesów kupieckich wiązało
się też z powstaniem instytucji
zjazdów delegatów poszczególnych rad miejskich. W 1264 r. zjazd
przedstawicieli Lubeki, Wismaru
i Rostoku zakończył się przyjęciem
tzw. recesu, czyli spisu akceptowanych przez uczestników zjazdu
uchwał. W ciągu następnych dziesięcioleci zjazdy zwoływano sporadycznie, głównie z inicjatywy
Lubeki, w celu uzyskania zgody na
działania dotyczące ogółu, jak np.
przeniesienie sądu odwoławczego dla kantoru nowogrodzkiego
z Wisby do Lubeki (1293 r.) czy
przeniesienia kantoru z Brugii do
Ardenburga (1305 r.).
Dopiero od lat 50. XIV w. powszechne zjazdy stały się najważniejszym i zwoływanym dość regularnie organem wspólnoty hanzeatyckiej. Z inicjatywą zwołania zjazdu występowało miasto lub grupa
miast zainteresowanych uzyskaniem zgody na przeprowadzenie
działań dotyczących także innych
członków Hanzy. Najczęściej w tej
roli występowała Lubeka.
W piśmie zapraszającym, oprócz
daty i miejsca zjazdu, podawano
również tematykę obrad, aby posłowie reprezentujący poszczególne miasta mogli uzyskać od swoich
gmin upoważnienie do wyrażenia
zgody na podjęcie odpowiednich
uchwał. Przyjęte na zjeździe decyzje nabierały mocy prawnej dopiero po ogłoszeniu recesów w miastach.

W roku 1356 i 1358 z inicjatywy
Lubeki zwołano zjazdy, na których
miano podjąć decyzje o polityce
wobec Brugii i hrabiego Flandrii.
Kon likt z Flandrią zmusił miasta do
silniejszego zamanifestowania jedności na zewnątrz i tym samym stał
się też okazją do ukształtowania się
własnej terminologii określającej
wspólnotę. Wcześniej termin Hanza pojawiał się zwykle w źródłach
obcych, natomiast w recesie zjazdu
z 1358 r. po raz pierwszy wspólnota kupców i miast tak wyraźnie użyła go do samookreślenia się – „miasta Hanzy niemieckiej”.

Członkowie
W pierwszej połowie XIV w.
ostatecznie wykształciły się trwałe
formy organizacji kantorów hanzeatyckich w Brugii, Londynie, Nowogrodzie i Bergen. Przebywający
w nich kupcy uzyskali prawo zbierania się, odbywania własnego
sądu, stanowienia przepisów regulujących sprawy wewnętrzne
kantoru oraz wybierania własnych władz. Podobnie jak prawne określenie charakteru związku
hanzeatyckiego, wiele niejasności
wywoływała sprawa przynależności do Hanzy, gdyż nie prowadzono
o icjalnej ewidencji członków.
W sporządzanych w XV w. w różnym celu listach wymienia się zwykle
około 70 miast, położonych między
Ijssel na zachodzie a Narwą na wschodzie, które aktywnie uczestniczyły
w handlu i działaniach Hanzy. Poza tą
grupą do miast hanzeatyckich zaliczane są jeszcze małe ośrodki, których
mieszkańcy korzystali wprawdzie
z przywilejów kupca Hanzy, jednak
nie wysyłały one delegatów na zjazdy, a ich interesy reprezentowały najczęściej sąsiednie duże miasta.
Członkostwo Hanzy można było
uzyskać zasadniczo na dwa sposoby. Do połowy XIV w. miasto
stawało się częścią wspólnoty
hanzeatyckiej niejako automatycznie, w wyniku udziału jego
kupców w handlu. Od drugiej
połowy XIV w. o przyjęciu bądź
wykluczeniu decydował zjazd
hanzeatycki.

Funkcję nieformalnego przywódcy związku hanzeatyckiego pełniła
Lubeka, nazywana często głową
Hanzy. W mieście nad Trawą najczęściej odbywały się zjazdy ogólne,
a jego rajcy, już od połowy XIII w.,
występowali na zewnątrz w imieniu całej wspólnoty. Z tej funkcji nie
wynikały jednak dla Lubeki żadne
szczególne prawa, które dawałyby jej
władzę nad innymi miastami. Jedynym jej konkretnym uprawnieniem
było, od XV w., prawo do przewodniczenia obradom w czasie zjazdów
ogólnych.

Struktura
Hanza, jako wspólnota kupców
i autonomicznych gmin miejskich,
nie miała organów i instytucji, które umożliwiałby trwałe sterowanie
procesem decyzyjnym lub wymuszanie na członkach respektowania
uchwał przyjętych na zjazdach ogólnych. Niepowodzeniem zakończyły
się podejmowane z inicjatywy miast
wendyjskich od lat 60. XIV w. próby
stworzenia bardziej skutecznych mechanizmów kierowania związkiem
i podejmowania decyzji. Martwą literą pozostały uchwały zjazdów zobowiązujących wszystkich członków
do przestrzegania decyzji podjętych
przez większość (1369 r.), precyzujących warunki przynależności do
Hanzy (1418 r.) czy wprowadzających kary za nieusprawiedliwioną
nieobecność na zjeździe (1441 r.).
Gdy w XV w. wzrosło w północnych Niemczech zagrożenie autonomii miejskiej ze strony rosnących
w siłę władców terytorialnych, miasta, nie mogąc liczyć na wspólną akcję
polityczną w ramach struktur Hanzy,
zaczęły zawierać na określony czas
ściślejsze związki, nawiązujące do
tradycji regionalnych konfederacji
miejskich. Ich członkowie zobowiązywali się do wystawienia kontyngentów wojskowych i udzielenia pomocy zbrojnej na wypadek ataku ze
strony władcy terytorialnego.

Zagrożenie
W wyniku zmian zachodzących
w strukturze gospodarczej i politycznej późnośredniowiecznej Europy
została podważona dominująca po-

zycja kupców północnoniemieckich
w handlu między strefą bałtycką
a Zachodem. W północnej Europie
zaznacza się od schyłku XIV w. proces
wzmacniania władzy państwowej.
Książęta, tworząc silne, scentralizowane władztwa terytorialne, ograniczali autonomię gmin miejskich
i uniemożliwiali im prowadzenie samodzielnej polityki zewnętrznej.
Szczególnie niebezpieczne okazały się zmiany zachodzące w regionach położonych na krańcach
głównej osi handlu hanzeatyckiego.
Zjednoczenie przez książąt Burgundii większej części Niderlandów
sprawiło, że Hanza nie mogła już
w obronie własnych interesów wykorzystywać rozbicia politycznego
tego regionu, a ekspansja terytorialna Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w kierunku Bałtyku i zajęcie
w 1478 r. Nowogrodu przez Iwana III
doprowadziły do zamknięcia kantoru św. Piotra w 1494 r. Wzmocnienie
struktur władzy politycznej w Danii,
a później także w Szwecji sprawiło,
że w pierwszej połowie XVI w. Hanza utraciła ostatecznie wpływy polityczne w Skandynawii.

Źródło: Fotolia

Efektem rozwoju gospodarczego
Anglii i Holandii była rosnąca w XV w.
liczba kupców niehanzeatyckich
docierających drogą morską wokół
Półwyspu Jutlandzkiego, a więc z pominięciem pośrednictwa Lubeki, do
krajów bałtyckich. W drugiej połowie XV w., gdy statki holenderskie
przejęły wywóz zboża do Niderlandów, ostatecznie została złamana
dominacja hanzeatów w tranzycie
między Bałtykiem a strefą Morza
Północnego.
U schyłku średniowiecza przyszło
więc hanzeatom działać w znacznie
trudniejszych warunkach politycznych i gospodarczych, co powodowało z kolei pogłębianie się różnic
ekonomicznych między poszczególnymi regionami i miastami Hanzy. Partykularne interesy znacznie
utrudniały, a często nawet uniemożliwiały efektywne działanie wspólnoty opartej na dobrowolnej ugodzie
wszystkich członków.
W XVI w. większość morskich
miast Hanzy zdołała jednak odbudować swoją pozycję ekonomiczną
i czerpała korzyści z pomyślnej koniunktury gospodarki europejskiej.
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Nowe warunki gospodarcze i polityczne wymagały jednak zmiany
dawnej struktury organizacyjnej
opartej na władzy powszechnego zjazdu delegatów miast. W celu
usprawniania procesu decyzyjnego
w połowie XVI w. powołano urząd
syndyka, który kierował działaniami Hanzy i reprezentował ją wobec
władców.
Wobec rosnących różnic między
interesami największych miast hanzeatyckich, pogłębionych w czasie
kryzysu, który nastąpił po wojnie
trzydziestoletniej (1618–1648), delegaci zebrani na zjeździe w Lubece
w 1669 r. postanowili rozwiązać
Hanzę, a prawo do opieki nad zagranicznymi przedstawicielstwami kupców powierzono Lubece, Hamburgowi i Bremie.
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The Hanseatic League was an important economic force in medieval Europe, which appeared mainly thanks
to: trade’s development and creation of numerous cities in central and northern Europe. Its picture created in
the 19th and 20th centuries presumed powerful structure, representing national interests of the Germans. The
second half of the 20th century brought a change — it was noticed that the Hanseatic League was a community
of merchants engaged in trade overseas. Recently it was stated that the Hanseatic League was a community of
towns (and merchants), which didn’t lose their identity and interests. Furthermore, their level of identification
with the group was diversified. Any comparison between the Hanseatic League and the European Union, which
is quite popular nowadays, should be done with care and attention.
Tłumaczyła Magdalena Śnieć
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Jak zostać kupcem
w XV-wiecznym Gdańsku?
W drugiej połowie XV w. Gdańsk przeżywał okres rozkwitu gospodarczego, był też
wrotami do dalekiego świata pełnego bogactw. Miasto to dawało szansę na szybki awans
społeczny i zbudowanie rodzinnej fortuny w krótkim czasie.
Julia Możdżeń

ogate miasta od zawsze przyciągały nowych przybyszy
pragnących znaleźć dobrze
płatne zajęcie i zapewnić lepszą przyszłość swojej rodzinie. Rodzice, tak jak czynią to dziś,
wysyłali do tych ośrodków dzieci,
by zdobywały jak najlepsze wykształcenie. Jednym z takich miast
był średniowieczny Gdańsk, który – po II pokoju toruńskim (19 X
1466 r.) – stał się obok Krakowa
najbogatszym z miast Królestwa
Polskiego.
Gdański port przyciągał kupców
z całego świata – raz dawał szansę
na awans społeczny, innym razem
ją odbierał. Potrzeba odnalezienia
się w skomplikowanej sieci kontaktów handlowych i czynników wpływających na powodzenie lub stratę
w interesach wymuszała na kandydatach zdobycie specjalistycznej
wiedzy. Tę można było uzyskać jedynie u źródła – terminując u kupca prowadzącego własny interes.
Proces odnoszenia awansu społecznego w XV-wiecznym Gdańsku prześledzimy przede wszystkim na przykładzie losów Jakoba
Lubbego (1430 – ok. 1501). Jego
osobiste notatki zachowane zostały w XVII-wiecznym odpisie jego
dalekiego krewniaka – gdańskiego kronikarza Martina Grunewega (1562 – ok. 1615), który spisał
ustnie przekazywane przez swoją matkę losy rodziny i uzupełnił
je informacjami z zachowanych

B

II pokój toruński – traktat między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim zawarty 19 X
1466 roku. Pokój kończył wojnę
trzynastoletnią
(1454–1466)
między dwiema stronami. Na
mocy jego postanowień do Polski powróciły Pomorze Gdańskie
z Gdańskiem (jako Prusy Królewskie), ziemia chełmińska i michałowska. Polska uzyskała także
Warmię i Powiśle z Żuławami.

ksiąg oraz listów. Pośród nich znalazła się księga handlowa Jakoba
Lubbego zawierająca jego osobiste
notatki związane z rozpoczęciem
kupieckiej kariery w Gdańsku.

Wykształcenie
Rodzina Lubbych miała majątek
w żuławskiej wsi Lichnowy Wielkie (Groß Lichtenau), położonej
między Gdańskiem a Malborkiem.
Urodzony ok. 1400 r. ojciec Jakoba – Jakob Lubbe Senior – wychował go na bogobojnego człowieka,
pokładającego ufność w opiece
Matki Bożej i świętych. Głęboka
pobożność członków rodziny była
istotnym ilarem, na którym opierali oni swoje starania o szczęście
doczesne i pośmiertne. W rodzinie
od pokoleń czczono szczególnie
św. Jakuba Starszego – patrona
podróżnych i pielgrzymów, którego imię przekazywano z pokolenia
na pokolenie. Jakob Lubbe Senior –
w celu szczególnego uczczenia patrona rodziny – odbył nawet pieszą
pielgrzymkę do relikwii św. Jakuba

Ulica Kramarska dzisiaj – wychodząca na widoczny
w oddali kościół Najświętszej Maryi Panny
Źródło: http://commons.wikimedia.org.

znajdujących się w hiszpańskim
mieście Santiago de Compostela.
Jakob Lubbe już jako dziesięciolatek jeździł z towarem do Gdańska
na wielki jarmark dominikański. Wedle tradycji powstał on już
w XIII w., przy okazji gromadzenia się wiernych chcących uzyskać odpust w dniu wspomnienia
św. Dominika (8 VIII), założyciela
zakonu dominikanów. Jarmark ten
gromadził kupców z całej Europy w pierwszych dniach sierpnia
i był największym corocznym wydarzeniem handlowym w mieście.
Młody Lubbe handlował wówczas

Kramarz przy ławie sprzedający zioła i przyprawy
Źródło: G. Nawrolska, Powracająca przeszłość Starego Miasta
w Elblągu, Toruń 2015, ryc. 86.

podróżował drogą wodną lub lądową z towarem do Antwerpii,
by dopilnować interesu. Gdańszczanie kupowali tam zazwyczaj
płótno, ale handlowali także przyprawami. Ze swoim mistrzem miał
bardzo dobre stosunki, oprócz
wspólnych interesów łączyła ich
przyjaźń, a może i ojcowska opieka. Z późniejszych notatek Lubbego
dowiadujemy się, że Jakob został
ojcem chrzestnym córek Sanaua,
wspierał także inansowo edukację starszego syna Sanaua – wspomnianego Petera.

Praktyczne wykorzystanie
pisma

Portret gdańskiego kupca Georga Giese w jego pracowni (Hans Holbein Młodszy 1532)
Źródło: R. Hammel-Kiesow, M. Puhle, S. Wittenburg, Die
Hanse, Darmstadt 2009, s. 57.
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Jakobowi Lubbe, szypra Caspara
Weinreicha.
Gdański szyper zajmował się
transportem towarów powierzonych mu przez innych kupców drogą wodną. Oprócz podstawowych
umiejętności kupieckich musiał
także posiąść szeroką wiedzę geogra iczną i nawigacyjną. W swej
podręcznej księdze interesów
zapisał ponad setkę miejscowości z obszaru Prus, Anglii, Szkocji,
Holandii, Danii, Norwegii, Szwecji,
Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i In lant. Handlował głównie
solą, śledziami, zbożem, ale także
materiałami do budowy statków
(klepką, wańczosem, smołą). Kupcy wchodzili z szyprami w spółki,
przekazywali im towar, a ci sprzedawszy go w określonym porcie,
otrzymywali swoją część utargu.
Także młody Jakob Lubbe, będąc
wspólnikiem Heinricha Sanaua,

Opanowanie czytania i pisania
w języku rodzimym, czyli niemieckim, w XV-wiecznym Gdańsku było
już wśród kupców umiejętnością
powszechną. Bez niej niemal niemożliwe było prowadzenie skomplikowanych transakcji handlowych.
Łacina – jako język mało znany
i niepraktyczny w codziennych kontaktach – dawno straciła na znaczeniu. W tym okresie upowszechniło się uproszczone, pochyłe pismo
– kursywa, umożliwiające szybkie
zapisywanie zobowiązań. Drobne
rachunki zapisywano na luźnych
kartkach papieru, a w miarę ich nagromadzenia zszywano je w osobną księgę i oprawiano.
W drugiej połowie XV w. cena
papieru nie była już tak wygórowana – kupcy zakładali zatem własne
podręczne księgi, w których zapisywali najpotrzebniejsze informacje, przydatne w prowadzeniu
interesów. Określenie „podręczny”
należy rozumieć dosłownie – gdyż
był to najczęściej złożony z kilku
poszytów brudnopis. Popularnym
systemem zapisu zobowiązań inansowych był podział zapisów
na przychody i rozchody. W miarę
wzrostu liczby transakcji, zaczęto
stosować także podziały tematyczne (spotykamy np. zestawienia wydatków na usługi szewskie, krawieckie, uroczystości rodzinne itp.).
Księgi podręczne zaczęły częściowo przypominać notatniki
– znajdziemy w nich spisy cen,
tablice do obliczania świąt ru-
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najprawdopodobniej tym, co udało
się wyprodukować w lichnowskim
gospodarstwie: zwierzętami, wypiekami czy drobnymi wyrobami
rzemieślniczymi.
Do 1440 r. uczęszczał on do szkoły przypara ialnej w Lichnowach
Wielkich, a potem do kolejnej
w Gdańsku. Tam nauczył się czytać
i pisać, poznał także m.in. podstawy
rachunkowości i kalendarza. W tym
samym roku przeniósł się do miasta
na stałe, gdzie zamieszkał w domu
wuja Andreasa Lumppena, mającego w Gdańsku własną kamienicę.
Najprawdopodobniej to on znalazł
dla Jakoba możliwość przyuczenia
się u kupca handlującego suknem
w Antwerpii – Heinricha Sanaua.
Lubbe w krótkim czasie został jego
wspólnikiem.
W warsztacie kupieckim musiał
dokładniej poznać system obrachunkowy i walutowy obowiązujący w obcych miastach i zamorskich
krainach, z którymi handlował
Gdańsk. Pomocne przy tym były
podręczniki kupieckie – w XV w.
rozpowszechniane jeszcze w formie odręcznych odpisów. Z pierwszego dziesięciolecia XVI w. są już
znane egzemplarze drukowane,
wydawane w Norymberdze i Augsburgu. Przykładowa księga zawierała wykazy miast, rodzaje towarów, którymi w nich handlowano,
terminy jarmarków i świąt, podawała także system przeliczania lokalnych walut.
Jeśli rodzinę było na to stać, nierzadko wysyłano synów do kilku
mistrzów kupieckich na przyuczenie za granicę. Przykładowo syn
Heinricha Sanaua – Peter – odbył
kilkuletnią praktykę w miastach
polskich oraz w Londynie, by nauczyć się dobrze mówić w językach
polskim i angielskim. Nauka w portowym mieście wymagała także
znajomości okresów żeglownych
oraz umiejętności nawiązywania
kontaktów z kupcami odmiennej
narodowości i obyczajów. Wszak
w Gdańsku nie brakowało Holendrów, Anglików, Szkotów, Polaków,
Rusinów i innych nacji. Dobrze
uzmysławiają to notatki innego
gdańszczanina,
współczesnego
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chomych i faz księżyca, terminy
jarmarków, najważniejsze kontakty handlowe w poszczególnych
miastach, wydarzenia rodzinne,
a nawet listy przydatnych obcych
słówek. Wspomniany gdański szyper Caspar Weinreich odnotowywał
także informacje związane ze stosunkami politycznymi w Europie. Okres
prowadzonych przez niego zapisek,
czyli lata 1461–1496, to m.in. czas
trwania Wojny Dwóch Róż w Anglii
oraz wojen duńsko-hanzeatyckich.
Wpływały one w istotny sposób
na możliwość odbywania podróży
morskich i transportu towarów oraz
handlowania nimi. Niejednokrotnie
Weinreich informuje o pojmaniu
statków handlowych gdańszczan
przez wrogie loty. Dla bezpieczeństwa kupcy starali się wypływać
w konwojach, po kilka jednostek jednocześnie, lecz i to nie gwarantowało
bezpieczeństwa. Dlatego też Weinreich drobiazgowo odnotowywał
zmieniające się stosunki polityczne
na Morzu Bałtyckim i Północnym,
po których wodach pływał. Zapiski
te miały także potencjał informacyjny dla jego wspólników.
Natomiast dla sądów ławniczych
księgi handlowe miały charakter
dowodowy, w przypadku rozstrzygania kon liktów i sporów z zagranicznymi oraz rodzimymi kupcami.
Ławnicy mogli wówczas prześledzić
historię zobowiązań skon liktowanych stron. Drobiazgowe prowadzenie tego typu zapisów było więc
w dobrze pojętym interesie każdego
kupca. Oryginał księgi Weinreicha
zachował się w gdańskim archiwum
miejskim jeszcze do połowy XVI w.
(kiedy to sporządzono jego odpis
zachowany do dziś w gdańskim Archiwum Państwowym) prawdopodobnie na skutek jej skon iskowania przez sąd ławniczy z powodu
bankructwa interesu kupca. Z tego
samego powodu do dziś zachowała
się w oryginale księga innego gdańszczanina – Johanna Pyrego, prowadzona w latach 1421–1455.
Wróćmy jednak do losów Jakoba
Lubbego, który – podobnie jak inni
kupcy – założył swoją księgę w momencie rozpoczęcia samodzielnej
działalności inansowej. W pierwszej

Przykładowe ceny
w pierwszej połowie XV w.
w Gdańsku
(w okresie spisania statutu kramarzy)

System obrachunkowy:
1 funt = 2 grzywny = 48 skojców
1 grzywna = 24 skojce
1 grzywna = 4 wiardunki
= 60 szelągów = 720 denarów
System wagowy:
funt gdański = 435, 05 g
1 kg chleba = 2,2 denara
1 śledź = 4,5 denara
1 kura = 24 denary
1 kg grochu = 26,5 denara
1 funt wosku (kara)
= 37,5 denara
1 funt pieprzu = 96 denarów
1 udziec wołowy = 480 denarów
1 świnia = 720 denarów

kolejności zamieścił w niej właśnie
zobowiązania inansowe związane
z zaręczynami z gdańską kramarką
Barbarą (nazwiska nie znamy). Dlaczego ta informacja była dla niego
tak ważna?

Awans społeczny
Aby móc się osiedlić w Gdańsku,
Jakob Lubbe musiał zdobyć obywatelstwo miejskie. Nie mając własnej
nieruchomości – której posiadanie
było jednym z warunków otrzymania praw miejskich – w 1465 r. ożenił się z majętną wdową po członku cechu kramarzy. W ten sposób
Lubbe zdobył niezbędny majątek
i uiścił należne opłaty w ratuszu. Kilka miesięcy później został przyjęty
do bractwa oraz cechu kramarskiego
w Głównym Mieście Gdańsku. Do ich
kasy także musiał wnieść niemałą
kwotę pieniędzy. Awans społeczny
Lubbego, dzięki małżeństwu z gdańszczanką, był automatyczny.
O dobrej sytuacji inansowej tej
grupy społecznej świadczy lokalizacja ich kamienic przy maleńkiej ulicy Kramarskiej, położonej blisko
Długiego Targu – pełniącego funkcje
rynku. Były to więc jedne z bardziej
prestiżowych lokalizacji w Głównym Mieście Gdańsku. Sąsiedztwo
ulicy także miało ogromne znaczenie – róg ul. Kramarskiej wychodził
na Dwór Artusa i ratusz z jednej stro-

ny, a na kościół Najświętszej Maryi
Panny z drugiej. Można powiedzieć
zatem, że Lubbe zamieszkał w samym centrum miasta.
Zamieszkanie nowożeńców w nowym domu przebiegło w odświętnej atmosferze, izba mieszkalna została wyświęcona, mając zapewnić
pomyślność nowożeńcom. Na uroczystą ucztę weselną zaproszono
zarówno księdza z kościoła paraialnego Najświętszej Maryi Panny,
jak i sąsiadów – kramarzy, będących
także członkami bractwa i cechu.
Ich zgodne relacje miały zapewnić
szczęście i powodzenie, stąd warto
było o nie zabiegać.
Pomnażanie majątku Lubbego
trwało w kolejnych latach małżeństwa. Niestety nie zachowały się jego
zapiski rachunkowe dotyczące prowadzonego handlu, jednakże znane
są dokładne dane dotyczące lokowania przez niego kapitału w gdańskie nieruchomości. Już w cztery
lata po ślubie, w 1469 r., wzmiankowany Heinrich Sanau przepisał
na Lubbego czwartą część domu
przy ul. Dzianej wraz ze spichlerzem. Ten ostatni był kramarzowi
niezbędny do składowania towarów.
Dowiadujemy się również, że w tym
samym roku Lubbe wszedł w posiadanie także innego domu w Starym
Mieście Gdańsku z przylegającym
do niego ogrodem. W 1477 r. odkupił
też dom od swojego wuja Andreasa
Lumppena położony na przedmieściu. Wolno przypuszczać, że domy te
były dla niego ważną lokatą kapitału.

Cech i bractwo kramarzy
Przyjęcie Lubbego do cechu i bractwa kramarskiego było niezwykle
istotnym elementem ówczesnych
stosunków społecznych. Członkostwo to dawało nie tylko prestiż, lecz
także zabezpieczenie gospodarcze
dla członków rodziny, zarówno doczesne, jak i pośmiertne.
Więzi społeczne zacieśniały
wspólne uczty, a religijna działalność
bractwa cechowego zapewniała godny pochówek (również członków
rodziny kramarza) oraz dbała o pamięć zmarłych członków cechu (tzw.
memoria), uznawaną przez nich
za tak istotną dla zbawienia dusz.

towarów. Mogły się one znajdować
na przestrzeni rynku albo przylegać
do domu kramarza. Jakob Lubbe
w 1471 r. odkupił jeden z takich domów przy ul. Kramarskiej od znajomego kupca. Przylegały do niego
„krótkie i długie ławy” do wykładania towaru, mieszczące się pod oknami kamienicy.
Jakob Lubbe musiał szybko zyskać
zaufanie członków cechu, gdyż już
w 1469 r. został wybrany i zaprzysiężony przed radą miasta na jednego z trzech starszych cechowych.
Funkcję tę sprawował kilkakrotnie.
Kadencja starszych trwała rok – jednego wybierali członkowie cechu,
a pozostałych dwóch mianowała rada
miejska. Pełniąc tę funkcję, Lubbe reprezentował członków cechu przed
władzami Gdańska, składał m.in.
skargi na nieuczciwie handlujących
kramarzy, rozstrzygał wewnętrzne
spory, a także dbał o przestrzeganie
zapisów statutu. Z okazji corocznego wyboru starszych cechowych
urządzano wewnętrzną uroczystość.
Wszyscy członkowie cechu musieli
się na niej pojawić, w przeciwnym
razie zobowiązano ich do zapłacenia
kary w wysokości 1 funta (ok. 435 g)
wosku. Ponadto co roku kramarze
byli zobowiązani do uwiarygodnienia swoich narzędzi mierniczych. Jeśli odbiegały one od przyjętych wielkości, wówczas musieli uiścić karę
w postaci aż 2 funtów wosku (koszt:
2½ skojca 5 denarów). Zapisy statutu dbały także o zniwelowanie niezdrowej konkurencji między członkami cechu. Można było na przykład

mieć tylko jedną ławę kramarską, nie
należało także przekraczać określonych wysokości cen towarów.

Jak zabezpieczyć życie
doczesne i pośmiertne?
Niezwykle istotnym w osiągnięciu
sukcesu każdego kupca była umiejętność szacowania ryzyka związanego
z niebezpieczeństwami podróży
i transportu towarów. Opierano te
działania z jednej strony na wiedzy
o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej miast, z którymi handlowano, z drugiej na zaufaniu w Bożą
wolę. Religijny aspekt życia ludzi
w średniowieczu był dla nich ilarem
najmocniejszym i najtrwalszym. Nie
możemy zatem pominąć i tej sfery życia gdańskiego kupca – wszak
to dzięki głębokiej wierze budował
on swoje powodzenie zawodowe.
Zapiski Jakoba Lubbego pokazują
w sposób bardzo wyraźny, w jaki
sposób realizował on Boże przykazania w codziennym życiu.
Młody Lubbe, terminując u Heinricha Sanaua, zapadł na ciężką chorobę. Przysiągł wówczas, że jeśli Bóg
przywróci mu zdrowie, to podobnie
jak jego ojciec, uda się na pielgrzymkę. Przysięgi tej dotrzymał w 1465 r.,
jeszcze przed zawarciem małżeństwa z Barbarą. Udał się do Kolonii
i Akwizgranu, by tam uczcić m.in.
św. Urszulę. W krótkiej notatce z podróży więcej miejsca poświęcił jedynie steli nagrobnej upamiętniającej
śmierć Jedenastu Tysięcy Dziewic,
towarzyszących tej świętej, a wedle legendy wymordowanych przez
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Bractwo to opiekowało się kaplicą
św. Marii Magdaleny w kościele para ialnym Najświętszej Maryi Panny,
który to wówczas nadal pozostawał
w budowie. Przy ołtarzu kaplicznym
utrzymywano kapłana, który odprawiał msze w intencji członków bractwa. Zapewniano także niezbędne
do odprawiania nabożeństw rzeczy,
np. wosk na świece. Członkowie bractwa otaczali opieką też zgromadzone w kaplicy drogocenne relikwie św.
Krzyża, za których pośrednictwem,
jak wierzyli, zapewniali sobie skuteczniejsze wstawiennictwo u Boga
Ojca.
Stowarzyszenia cechowe kojarzy się zazwyczaj z rzemiosłem,
lecz kupcy detaliczni, jakimi byli
kramarze, także potrzebowali regulacji organizacyjnych ograniczających nadmierną konkurencję.
Pierwsza wzmianka o cechu kramarzy w Gdańsku pochodzi z 1340 r.
Kramarze – podobnie jak inne cechy
– otrzymali w 1346 r. od rady miasta
tzw. rolę, czyli statut zawierający
zbiór praw i obowiązków wszystkich członków. Jego zapisy są nam
znane wyłącznie z zapisek Lubbego.
Dowiadujemy się zatem, że przyjezdni kramarze musieli sprzedać swój
towar w ciągu trzech dni od przyjazdu do miasta i to wyłącznie w gospodzie, w której się zatrzymali.
Inną sposobnością były dla nich niedzielne targi lub większe jarmarki,
np. dominikański. Kramarze gdańscy mieli własne budy – murowane
konstrukcje bez podwórza, mniejsze
od domów, służące do sprzedaży

Kupiec wymieniający walutę i jego żona (Marinus Claesz van Reymerswaele 1539)
Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Geldwechsler.
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Kupiec rozliczający transakcję, drzeworyt (Francesco Petrarca, Von der Artzney beyder Glück, Augsburg 1532)
Źródło: R. Hammel-Kiesow, M. Puhle, S. Wittenburg, Die Hanse, Darmstadt 2009, s. 98.
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Hunów pod Kolonią w IV w. Imię
św. Urszuli przekazywano w rodzinie Lubbego po linii żeńskiej. Nosiła je siostra Lubbego oraz jej córka,
a także matka wspomnianego Martina Grunewega, w kronice którego
przetrwały zapiski kramarza. Wyproszenie łask u św. Urszuli i jej Towarzyszek musiało być więc dla Lubbego niezwykle ważne.
Nie bez znaczenia była dla niego także opieka – dziś prawie już
nieznanego świętego lekarza –
św. Pantaleona. To w dzień upamiętniający wspomnienie męczeńskiej śmierci tego świętego (27 lipca) Lubbe przybył do Kolonii. Święty ten czczony był tam szczególnie
jako ratujący od wszelkich chorób,
a z taką intencją dziękczynną Lubbe wyruszył na pielgrzymkę. Być
może zatem to dzięki wstawiennictwu św. Pantaleona Jakob powrócił do zdrowia.
Innym przejawem pobożności
Lubbego była jego działalność
fundacyjna. Jak relacjonuje Martin Gruneweg, Lubbe kazał wyremontować dom przy ul. Mariackiej, w którym mieszkali kapłani
sprawujący posługę przy kaplicy
Wszystkich Świętych w kościele
para ialnym Najświętszej Maryi
Panny w Gdańsku. Podobnie uczynił z innym domem należącym
do księży przy ul. Świętego Ducha.
W zamian mieli oni modlić się w intencji rodziny Lubbych. Około roku
1500 Lubbe s inansował budowę
części sklepienia kościoła para ialnego aż do południowego wejścia,
na które wychodziła ul. Kramarska.
Fundację upamiętniała wisząca
jeszcze w XVII w. drewniana tablica
na ścianie świątyni. Działał on zatem aktywnie, także na rzecz własnej para ii.
Zacieśnianie więzi wspólnoty
parafialnej,
rodzinnej
i sąsiedzkiej było niezwykle
istotne dla poczucia bezpieczeństwa oraz budowania oparcia
w lokalnej społeczności. Odbywało się to także za pośrednictwem sakramentu chrztu.
W XV w. liczba chrzestnych rodziców była znacznie większa niż
obecnie, co wiązało się z jednej

strony z niepewnością dnia codziennego, z drugiej z prestiżem
tego faktu. Im bogatsza rodzina –
tym większą liczbę opiekunów starała się zapewnić swojemu dziecku. Jakob Lubbe miał ośmioro rodziców chrzestnych. On sam stał
się sakramentalnym ojcem dla aż
jedenaściorga dzieci, głównie pochodzących z rodzin kupieckich.
Otoczył opieką także małą Margaretę, porzuconą w chlewie prawdopodobnie przez prostytutkę.
Owa tworzona nieustannie sieć
zależności rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych i religijnych
dawała człowiekowi silne oparcie
w środowisku, do którego należał. Budowało to jego tożsamość
i zapewniało poczucie bezpieczeństwa. Świadczą o tym liczne
zapiski Lubbego o wydarzeniach
rodzinnych w środowisku kramarzy gdańskich – zaręczynach,
weselach, narodzinach dzieci,
lecz także o dotykających ich nieszczęściach – chorobach, pożarach, śmierci. Jakob czuł się niewątpliwie integralnym członkiem
tej społeczności.
Oczywistą troską Jakoba było
wreszcie zapewnienie sobie spadkobierców. Historia naszego bohatera odbiega w tym przypadku
od typowej sytuacji rodzinnej,
ponieważ Lubbe nie miał dzieci.
Dla swej ukochanej żony Barbary był trzecim mężem. Po jednym
z ataków epidemii z trójki dzieci
została Barbarze tylko kilkuletnia
mała Hedwiga. Lubbe bardzo kochał dziewczynkę, czemu dał wyraz, opłakując jej śmierć w 1474 r.
Otuchy dodawał mu fakt, że przed
śmiercią dziewczynka zdołała się
wyspowiadać. W swych zapiskach
prosił zmarłą córeczkę, by wstawiła się za swymi rodzicami u Boga
w niebie, aby zmniejszył się ich ból
po jej stracie.
W rok po tym nieszczęściu, w połogu zmarła owdowiała siostra
Lubbego – Ursula Lieckefeth. Przed
śmiercią poprosiła Barbarę, żeby
wraz z Jakobem zaopiekowali się
jej nowo narodzoną córeczką, także
Ursulą. Gruneweg opisuje, z jaką radością Barbara i Jakob Lubbe zaad-

optowali dziecko i wychowywali jak
własne. Wkrótce też uczynili oni Ursulę swoją spadkobierczynią. Świadczy o tym zachowany w gdańskim
Archiwum Państwowym testament
Jakoba Lubbego spisany w 1501 r.
Na podstawie dziejów rodzinnych spisanych w XVII w. przez
Martina Grunewega wiemy, że zabiegi Jakoba Lubbego dążące do zapewnienia pomyślności doczesnej
i pośmiertnej kolejnych pokoleń
przyniosły trwały oraz ceniony
przez nich efekt. Zarówno on, jak
i jego żona zostali zapamiętani jako
ludzie pobożni, dobrzy i miłosierni – jako wzór do naśladowania
w cnotach chrześcijańskich. A także jako budowniczy rodzinnego
interesu. Majątek rodzinny wniesiony przez Barbarę i pomnożony
przez Lubbego w XVII w. był nadal
w posiadaniu rodziny, a członkowie rodu dalej z powodzeniem parali się kupiectwem.
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Małgorzata Machałek

Cele edukacyjne
1. Ogólne
Po lekcji uczeń:
– sytuuje w czasie i przestrzeni Hanzę,
– ocenia znaczenie Hanzy w dziejach regionu Bałtyku,
– charakteryzuje sytuację polityczną i gospodarczą
w basenie Morza Bałtyckiego w czasach działalności
Hanzy.
2. Szczegółowe
Po lekcji uczeń powinien:
– umieć wyjaśnić okoliczności powstania i rozpadu
Hanzy,
– potra ić wyjaśnić, czym był związek miast hanzeatyckich,
– potra ić wskazać na mapie miasta należące do Hanzy,
– omówić sposób funkcjonowania Hanzy,
– ocenić znaczenie związku miast hanzeatyckich dla
rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego
regionu Morza Bałtyckiego.
Metody:
– analiza SWOT,
– praca z tekstem,
– praca z tekstem źródłowym
– praca w grupach.

Środki dydaktyczne
– schemat analizy SWOT,
– dowolny atlas historyczny zawierający mapę obrazującą zasięg terytorialny Hanzy,
– esej prof. dr. hab. Romana Czai Hanza – tradycja – znaczenie gospodarcze – struktura organizacyjna zamieszczony na płycie „Bałtyk w edukacji historycznej”,
– tekst źródłowy – załącznik.
Bibliogra ia dodatkowa:
● Czaja R., Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich
w średniowieczu, Toruń 2008.
● Czaja R., Hanza, [w:] Schyłek średniowiecznej Europy,
red. H. Samsonowicz, Warszawa 2003, s. 161–184.
● Dollinger Ph., Dzieje Hanzy (XII–XVII wiek), przeł.
V. Soczewińska, Gdańsk 1975.
● Samsonowicz H., Hanza, władczyni mórz, Warszawa
1958.
● Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem
w XIV–XV w., Warszawa 1968.
● Samsonowicz H., Zmierzch Hanzy, [w:] Europa i świat
w początkach epoki nowożytnej, cz. 1. Społeczeństwo,
kultura ekspansja, red. A. Mączak, Warszawa 1991,
s. 125–154.
● Schildhauer J., Dzieje i kultura Hanzy, przeł. B. Tarnas, Warszawa 1995.

relacje – dyskusje – konfrontacje

Hanza – władczyni mórz
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Czas: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Przebieg lekcji:
Przebieg lekcji
Umiejętności kluczowe
Na początku lekcji nauczyciel – Sprawne komunikowanie
w zespole,
przedstawia kluczowe zagadnienia,
pracy
a następnie dzieli klasę na 4 zespo- – organizowanie
własnej,
ły. Każdy zespół otrzymuje zasady
pracy w grupach oraz tekst eseju – efektywna współpraca.
oraz załącznik z tekstem źródłowym. Uczniowie otrzymują polecenie zapoznania się z otrzymanym
tekstem oraz dokonania podziału
zadań wewnątrz grupy.

Badanie i przekształcanie
(ok. 15–20 min.)

Uczniowie w grupach czytają i analizują tekst eseju oraz tekstu źródłowego. Dyskutują nad pytaniami
postawionymi im w instrukcjach
pracy. Porządkują i zapisują zdobyte informacje na samoprzylepnych
kartkach, formułując w ten sposób
odpowiedzi na otrzymane pytania.
Nauczyciel pełni funkcję obserwatora, a w przypadku problemów
służy radą i wiedzą.

–
–
–
–

Uwagi
Członkowie zespołów mają do dyspozycji egzemplarze tekstu eseju,
załączników z tekstem źródłowym,
atlasy, ewentualnie dobrane przez
nauczyciela fragmenty literatury
uzupełniającej, przybory do pisania, arkusze papieru ze schematem
pola analizy sił.
Z tekstem eseju uczniowie powinni się zapoznać wcześniej w ramach pracy domowej.
Umiejętność analizy teks- Każda grupa ma bezpośredni dostęp do tekstów oraz atlasów.
tu historiogra icznego,
umiejętność selekcji i hie- W razie potrzeby mogą konsultorarchizowania informa- wać wątpliwości z nauczycielem.
cji,
umiejętność samodzielnego
formułowania
wniosków,
umiejętność uzasadniania własnej opinii.
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Ogniwa lekcji
Zaangażowanie
(ok. 5 min.)
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Ogniwa lekcji
Prezentacja
(ok. 10 min.)

Re leksja
(ok. 10 min.)

Przebieg lekcji
Liderzy grup prezentują wyniki
pracy na forum klasy, przyklejając
kartki przygotowane przez zespół
w odpowiednie miejsca schematu.
Wybrane osoby dokonują selekcji
przyklejonych kartek, usuwając
kartki zawierające takie same sformułowania.
Uczniowie uzupełniają zapisy we własnych schematach analizy pola sił.
Nauczyciel i uczniowie dzielą się
uwagami na temat przedstawionych
rezultatów pracy poszczególnych
grup oraz dokonują ich merytorycznej oceny. Uczniowie mogą też zadawać pytania i wyjaśniać nieścisłości.
Nauczyciel i uczniowie dokonują
oceny pracy na lekcji.

Instrukcja dla grup zadaniowych
1. W ramach każdego zespołu należy wybrać: lidera, sekretarza, konsultanta,
sprawozdawcę.
2. Na powtórne zapoznanie się z tekstem
eseju i wykonanie zadania macie maksymalnie 20 minut. (Uwaga: z tekstem
eseju należało zapoznać się w ramach
pracy domowej).
3. Zadanie dla grupy 1:
● Jakie były mocne strony Hanzy?
4. Zadanie dla grupy 2:
● Jakie słabości miała Hanza?
5. Zadanie dla grupy 3:
● Jakie szanse wykorzystywała Hanza?
6. Zadanie dla grupy 4:
● Jakie zagrożenia stały przed Hanzą?

Umiejętności kluczowe
Uwagi
– Umiejętność prezentacji Uczniowie dokonują oceny wyniprzygotowanych przez ków pracy, zapisując najtrafniejsze
stwierdzenia.
grupę informacji,
– umiejętność argumentowania,
– umiejętność samodzielnego sporządzania notatek.

– Umiejętność prowadze- Uczniowie samodzielnie odpowiadają na pytania problemowe.
nia dyskusji,
– umiejętność samooceny
oraz oceny zaangażowania i wkładu pracy członków grupy.

Schemat analizy SWOT
Mocne strony Hanzy

ZAŁĄCZNIK
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Uchwała zjazdu miast hanzeatyckich Lubece w 18 maja 1447
46. Nie wolno wywozić zboża przez Örsund i Bełt ani znad
Łaby i Wezery inaczej niż z miast hanzeatyckich. Jeśli
jakiś szyper przekroczy [niniejsze rozporządzenie],
wówczas w żadnym mieście hanzeatyckim nie wolno
ładować towaru na jego statek ani nadawać mu frachtu. Jeśli złamie to rozporządzenie kupiec należący
do Hanzy, towary jego podlegają konfiskacie. Jeśli zaś
naruszy je ktoś nie należący do Hanzy, traci on prawo
zawierania transakcji i prowadzenia handlu w miastach hanzeatyckich, a ktokolwiek należy do Hanzy,
nie może z nim utrzymywać stosunków handlowych.
47. Nie należy cierpieć w hanzie ani też obdarzać prawami
Hanzy nikogo, kto nie jest obywatelem jakiegokolwiek
miasta hanzeatyckiego […].
50. Jeżeliby rada miejska w jakimś mieście hanzeatyckim
została przez obywateli albo mieszkańców tegoż miasta pozbawiona władzy, albo siłą i gwałtem ograniczona
w swych przywilejach lub uprawnieniach […], to delegaci miasta, które w ten sposób zostało pozbawione swej
[prawowitej] władzy, nie mogą zasiadać na zjazdach

Szanse Hanzy

Słabe strony Hanzy

Zagrożenia dla Hanzy

razem z delegatami innych miast hanzeatyckich. Należy
wówczas napisać list do obywateli i mieszkańców tegoż
miasta, aby przywrócili swoją radę do rządów, władzy
i przywilejów, których ja pozbawili […], a jeśli tego nie
uczynią, wówczas miasto to zostanie usunięte z Hanzy,
zaś inne miasta Hanzy nie będą z mieszkańcami tego
miasta utrzymywały stosunków, tworzyły spółek handlowych, ani nie pozwolą im na pobyt u siebie i nie udzielą im glejtu, dopóki rada nie powróci do swych przywilejów, władzy i rządu [nad miastem] […].
80. Każdy szyper hanzeatycki, którego statek został załadowany towarami, aby jechał ze wschodu na zachód, jak
też szyper, któremu kupiec należący do Hanzy powierzył
towary w mieście hanzeatyckim, musi pod karą trzech
grzywien złota bez prawa łaski zawijać i wyładowywać
towary nie gdzie indziej jak we Flandrii, w wyjątkiem
tych, którzy kierują się ku Anglii i Szkocji. Jednak ci,
którzy maja ładunek złożony tylko z towarów ciężkich,
mogą płynąć dokąd chcą bez żadnych przeszkód.
Źródło: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac.
M. Sobańska-Bondaruk i S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 241–242.

Grecka
lekcja
Józef Szewczyk
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czerwcu i na początku lipca wszystko wydawało się możliwe – Grecja nie spłaciła raty zadłużenia, w referendum
Grecy w większości opowiedzieli się przeciw obowiązującym
zasadom udzielania kredytów przez międzynarodowe instytucje ﬁnansowe. Grecki rząd pozamykał banki greckie, wprowadził ograniczenia w wypłatach z bankomatów. Wydawało
się, że nadchodzi decydujący dla Unii Europejskiej moment
– albo zmiany zasad, albo początek rozpadu.
Przywódcy Unii Europejskiej spotykali się na kolejnych
szczytach, negocjowano nocami i... Grecja zgodziła się na
wszystkie warunki stawiane jej przez Unię Europejską, a
zwłaszcza Niemcy. Zgodziła się przyjąć następne 86 mld
euro kredytów w zamian za drakońskie reformy gospodarcze i społeczne, m.in. wzrost podatku VAT, reformę systemu
emerytalnego i przeniesienie majątku narodowego o wartości 50 mld euro do funduszu powierniczego, który zostanie
sprywatyzowany. Wpływy z tej prywatyzacji w połowie pójdą na spłatę długów, a w połowie na inwestycje i tworzenie
nowych miejsc pracy.
Kryzys w Grecji nie zrodził się w z dnia na dzień, nawet
z roku na rok. To efekt polityki gospodarczej trwającej od
kilkudziesięciu lat i monetarnej od 2002 r., czyli od przyjęcia
wspólnej waluty – euro.
Polityka gospodarcza sprawiła, że Grecja przeszła etap
deindustrializacji, czyli likwidacji własnego przemysłu. Takie
gałęzie przemysłu, jak AGD, odzieżowy, meblarski, obuwniczy, motoryzacyjny produkujący autobusy i trolejbusy na
lokalne potrzeby, zostały zlikwidowane lub ich produkcję
przeniesiono za granicę. Podstawą gospodarki zostały usługi, w tym turystyka dająca 16,4% dochodów do budżetu i
zatrudniająca co piątego pracującego Greka.
Po przystąpieniu do strefy euro grecka gospodarka stała
się mniej konkurencyjna i jej bilans handlowy z zagranicą
pogarszał sie z roku na rok. Brak własnej waluty sprawił, że
nie można było jej dewaluować i w ten sposób poprawiać
konkurencyjności gospodarki.
W największe kłopoty Grecja wpadła w roku 2010, tuż
po światowym kryzysie ﬁnansowym. Wówczas poprosiła
Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy o pomoc ﬁnansową. Te trzy
instytucje do 2014 r. udzieliły Grecji 240 mld euro pożyczek.
W 2014 r. Grecja była zadłużona na ponad 320 mld
euro, co stanowiło ponad 198% PKB. Obrazowo rzecz ujmując, Grecy powinni dwa lata pracować za darmo, aby spłacić
zagraniczne długi.
Kryzys sprawił, że większość przedsiębiorstw nie płaciło
składek na ubezpieczenia społeczne, unikało także płacenia
podatków. Podobnie obywatele – jak mogli – unikali płacenia podatków od nieruchomości czy nie ubezpieczali aut.

Większość pożyczek udzieliły Grecji państwa strefy euro: Niemcy – ponad
56 mld euro, Francuzi – 42 mld, Włosi – 37 mld. Nic więc dziwnego, że głównym negocjatorem z premierem Grecji Aleksisem Tsiprasem była kanclerz
Niemiec Angela Merkel.
Jedność Unii Europejskiej została uratowana, Grecja upokorzona i zmuszona do przyjęcia drakońskich reform w zamian za wzrost zadłużenia. Jaki
los czeka Grecję? Zapewne lata wyrzeczeń jej obywateli i ciągła walka o redukcję długu.
A jakie wnioski płyną z lekcji greckiej dla Unii Europejskiej? Niektórzy
twierdzą, że „Unia Europejska umiera na naszych oczach”. Grexit, czyli wyjście Grecji z EU zaczęto rozciągać na inne kraje. Spekuluje się, że jest też
możliwy Gerxit – wyjście Niemców ze strefy euro.
Z pewnością jest to sygnał, że potrzeba jest reform i zmiany zasad współpracy w ramach Unii Europejskiej. Nie powinna pozostać narzędziem dla
kilku silnych gospodarczo państw, przede wszystkim dla Niemców. Dziś oni
faktycznie rządzą Europą, reszta jest fasadą. Nieprzypadkowo pewnie premier Anglii David Cameron chce przyspieszenia referendum w swoim kraju
w sprawie wyjścia z Unii.

WOS w teorii i praktyce

Za sprawą Grecji Unia Europejska przeżywała w tym roku
największy kryzys. Po raz pierwszy jedno państwo
członkowskie sprzeciwiło się wspólnej polityce,
grożąc wyjściem ze strefy euro, a nawet ze struktur UE.

WOS w teorii i praktyce

Ojcowie założyciele

Europy
Obecny kształt Unii Europejskiej zawdzięczamy kilkunastu ważnym postaciom,
które ponad pół wieku temu zainspirowały jej powstanie.
Alicja Bartnicka

D

ziś, kiedy możemy mówić o sukcesie zainicjowanego przez nich projektu integracji, słusznie określa
się ich mianem ojców założycieli Unii Europejskiej.
Kim byli, jakie środowiska i poglądy reprezentowali twórcy zjednoczonej Europy?
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Konrad Adenauer (1876–1967)
– współtwórca idei zjednoczonej Europy
Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec
(1949–1963) postawił sobie
za cel wzmocnienie, znacznie
nadwyrężonej po II wojnie
światowej, międzynarodowej
polityczno-gospodarczej pozycji kraju. Obecnie uważa się,
że Adenauer zmienił nie tylko
powojenną historię Niemiec,
ale i Europy, ponieważ to właśnie on był współtwórcą idei
zjednoczenia Starego Kontynentu. Budując wspólną
przyszłość ze zintegrowaną Europą Zachodnią, Adenauer
chciał zapobiec dalszej ekspansji komunizmu.
Co legło u podstaw jego pragmatycznych działań
na rzecz zjednoczenia? Adenauer, podobnie jak wielu innych polityków, którzy byli świadkami I wojny światowej,
sukcesu osiągnięcia długotrwałego pokoju doszukiwał się
w zjednoczeniu i współpracy państw Europy. W przekonaniu tym utwierdziły go jego osobiste doświadczenia z czasów II wojny światowej, gdy z powodu braku poparcia
dla prowadzonej przez III Rzeszę polityki pozbawiono go
funkcji burmistrza Kolonii, a następnie osadzono w więzieniu.
Pełniąc funkcję kanclerza RFN, Adenauer zapisał się
w historii jako twórca niemieckiego „cudu gospodarczego”. W 1952 roku Niemcy osiągnęły taki sam poziom
produkcji jak przed wojną, a zaledwie trzy lata później zajmowały już 3. miejsce w handlu światowym! Sojusz z państwami zachodnimi zaowocował członkostwem w Radzie
Europy (1951), założeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali (1952) oraz wstąpieniem Niemiec do NATO (1955).

Głównym sojusznikiem RFN, według koncepcji Adenauera, miała stać się Francja, postrzegana do tej pory
w kategoriach nieprzejednanego wroga. Kanclerz Niemiec doprowadził na tym polu do przełomu, nawiązując
współpracę z Charles’em de Gaulle’em – prezydentem
Francji, która zaowocowała podpisaniem w 1963 roku
traktatu o przyjaźni. Uważa się, że to porozumienie było
jednym z istotnych elementów w drodze do integracji
europejskiej.
Winston Churchill (1874–1965)
i Stany Zjednoczone Europy
Premier Wielkiej Brytanii
(1940–1945 i 1951–1955),
w czasie II wojny światowej
jeden z głównych przedstawicieli koalicji antyhitlerowskiej,
stał się propagatorem sprawy
integracji europejskiej. Obserwując konﬂikt zbrojny wywołany przez III Rzeszę, podobnie
jak Adenauer, chciał na zawsze
ukrócić idee narodowosocjalistyczne i zapobiec ewentualnym przyszłym konﬂiktom zbrojnym. Gwarancją pokoju
miała być jego zdaniem zjednoczona Europa.
To właśnie Churchill w marcu 1946 roku w swojej
słynnej mowie wygłoszonej w Fulton w stanie Missouri
określił granicę sowieckiej strefy wpływów, deﬁniując ją
słowami „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz Kontynent”, które na zawsze przeszły do historii.
Nie było to jedyne ważne przemówienie premiera Wielkiej Brytanii. Już pół roku później, w 1946 roku podczas
pobytu w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurychu, Churchill
złożył postulat o konieczności utworzenia Zjednoczonych
Stanów Europy: „Jednak istnieje pewien środek. Środek,
który [...] mógłby [...] w ciągu kilku lat przeistoczyć wizerunek Europy, lub przynajmniej jej znaczną część, na obraz
dzisiejszej, wolnej i szczęśliwej Szwajcarii. Na czym miałby
polegać ten suwerenny środek? Na przywróceniu europejskiej konstrukcji, przynajmniej na tyle, na ile potraﬁmy
i nadaniu jej formy struktury, pozwalającej na bezpieczne
życie w wolności i w pokoju. Musimy stworzyć coś na po-

jest wspólnotą zrzeszającą obecnie 28 państw
Starego Kontynentu. Choć geneza jej powstania i przemian sięga czasów II wojny światowej,
to pierwszy traktat zjednoczeniowy, tzw. traktat
paryski, na mocy którego powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, podpisano dopiero w 1951 roku. Państwami założycielskimi były
Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy i Republika
Federalna Niemiec. Sześć lat później, po podpisaniu
w marcu 1957 roku traktatów rzymskich, EWWiS
ewoluowała w Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Atomową.
Zwieńczeniem procesu zjednoczeniowego był traktat z Maastricht (7 lutego 1992), na mocy którego
1 listopada 1993 roku powstała Unia Europejska.

Wspólnoty Węgla i Stali – Wysokiej Władzy. Monnet zainicjował także szereg zmian w dziedzinie integracji europejskiej: ustanowienie wspólnego runku, szczytów Rady
Europejskiej, systemu walutowego czy powszechnych
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Robert Schuman (1886–1963)
i projekt integracji europejskiej
Urodzony w Luksemburgu Schuman, pełniący funkcję
francuskiego
ministra
spraw zagranicznych w latach
1948–1952, wychował się
w sąsiedztwie trudnego francusko-niemieckiego pogranicza.
W trakcie II wojny światowej
działał na rzecz francuskiego
ruchu oporu, przez co w konsekwencji został zatrzymany i niemal cudem uniknął osadzenia
w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Uciekł
na tereny „wolnej” Francji, gdzie w dalszym ciągu działał
przeciwko zwolennikom narodowego socjalizmu w ukryciu.
Do polityki krajowej wrócił po zakończeniu działań
zbrojnych, obejmując kolejno urzędy: ministra ﬁnansów,
premiera (1947), ministra spraw zagranicznych (1948–
1952) i znów ministra ﬁnansów (1955–1956). Doświadczenia czasu wojny nie wpłynęły jednak na jego stosunek
do Niemiec, a nawet wręcz przeciwnie – to w sojuszu
z Niemcami Schuman upatrywał podstaw do trwałego
zjednoczenia Starego Kontynentu.
Schuman brał udział w negocjacjach dotyczących
wszystkich najważniejszych traktatów i inicjatyw, począwszy od Rady Europy, przez plan Marshalla, aż
po NATO. Celem każdego z tych przedsięwzięć było
zacieśnienie współpracy i zjednoczenie państw Europy
Zachodniej. Największą sławę przyniosła mu jednak
koncepcja, znana dziś jako deklaracja Schumana,
w ramach której zaproponował Niemcom i innym pań-
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Jean Monnet (1888–1979)
– pierwszy prezydent „Wysokiej Władzy”
Francuski doradca do spraw
gospodarczych i politycznych,
dzięki nadzwyczajnym zdolnościom interpersonalnym, których przejaw dał w latach swojej wczesnej młodości, pracując
w rodzinnej ﬁrmie w Londynie,
bardzo szybko stał się poważnym przedsiębiorcą osiągającym sukcesy w handlu międzynarodowym. Obecnie mówi się
o nim, że całe życie poświęcił
działaniom na rzecz integracji europejskiej.
W trakcie obu wojen światowych Monnet piastował
stanowiska związane z nadzorowaniem produkcji przemysłowej zarówno we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii. Rząd
brytyjski wysłał go podczas II wojny światowej do Stanów
Zjednoczonych, gdzie sprawował pieczę nad zakupem
dostaw wojennych. W trakcie pełnienia tych obowiązków
zrobił bardzo dobre wrażenie na prezydencie USA – Franklinie Delano Roosvelcie, który wkrótce uczynił go swoim
zaufanym doradcą. Jako doskonały ﬁnansista, dyplomata
i mąż stanu w 1944 roku Monnet podjął się zrealizowania
planu, którego celem były modernizacja i rozwój gospodarki francuskiej, co w efekcie miało wpłynąć na odbudowę i ożywienie kraju po wojnie.
Widząc, że Europa bardzo wolno podnosi się z kryzysu po wojnie, a integracja międzynarodowa nie przebiega we właściwy sposób, Jean Monnet wraz ze swoimi
współpracownikami podjął prace nad przygotowaniem
idei Wspólnoty Europejskiej. Monnet opracował wygłoszoną 9 maja 1950 roku przez Roberta Schumana
deklarację, w której to zaproponował, aby niemiecko-francuska produkcja węgla i stali została podporządkowana jednej instytucji, tzw. Wielkiej Władzy. Deklaracja
ta legła u podstaw późniejszej Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, przekształconej w 1958 roku w Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a następnie w Unię Europejską.
W latach 1952–1955 jako pierwszy pełnił funkcję
przewodniczącego organu wykonawczego Europejskiej

Unia Europejska
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dobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy”. Słowa te
postrzegane są dziś jako apel do Europejczyków o to, aby
odwrócili się od tragicznych zdarzeń przeszłości i spojrzeli
w przyszłość.
Integracja europejska, zdaniem Churchilla, miała nie
pozwolić na to, aby powtórzyły się okrucieństwa dwóch
wojen światowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku
było utworzenie 5 maja 1949 roku Rady Europy, w obradach której uczestniczył także Churchill. Słowa premiera
Wielkiej Brytanii stały się bodźcem do działania w kierunku dalszej integracji. Szczegóły współpracy uzgodniono
w 1955 roku w trakcie konferencji mesyńskiej, która zaowocowała przyjęciem dwa lata później traktatu rzymskiego.
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stwom europejskim nawiązanie współpracy na bazie
unii gospodarczej. W swoim słynnym przemówieniu
z 9 maja 1950 roku, które zainspirował Monnet, Schuman przedstawił pomysł oddania francusko-niemieckiej
produkcji węgla i stali pod kontrolę wspólnej Wysokiej
Władzy, co jego zdaniem, dzięki połączeniu interesów
gospodarczych państw europejskich, będzie zapobiegało wybuchowi nowej wojny. Współpraca na tej płaszczyźnie, która z czasem – jak twierdził Schuman – przerodziłaby się w integrację polityczną, byłaby gwarantem pokojowej koegzystencji.
Adenauer, kanclerz RFN, podobnie jak rządy Holandii,
Belgii, Włoch i Luksemburga, przychylił się do propozycji
Schumana, czego efektem było podpisanie już rok później
– 18 kwietnia 1951 roku traktatu paryskiego, na mocy
którego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Porozumienie tych sześciu państw stanowiło niejako
o narodzinach integracji w Europie. Schuman działał
także na rzecz wprowadzenia wspólnej polityki obronnej,
a w latach 1958–1960 sprawował funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Alcide de Gasperi (1881–1954)
– zwolennik demokracji i wolności w Europie
Jako włoski premier w latach 1945–1953 i minister
spraw zagranicznych, kształtując powojenne losy swojego
kraju, współpracował z innymi
wybitnymi politykami na rzecz
integracji europejskiej. Będąc
odpowiedzialnym za powojenną odbudowę Włoch, uważał,
że kraj ten musi odzyskać swoją
pozycję na arenie międzynarodowej. To właśnie z tego powodu podjął działania na rzecz powołania Rady Europy,
a także nawiązał ścisłą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, przekonując Włochy do uczestnictwa w amerykańskim planie Marshalla i wstąpienia do NATO.
Tak jak inni mężowie stanu opowiadający się za integracją, Gasperi oparł swoje poglądy na doświadczeniu
czasu II wojny światowej. Był on zwolennikiem kształtowania przyszłości przez stosowanie metod demokratycznych w duchu porozumienia i poszanowaniu prawa
do wolności. Entuzjastycznie odpowiedział na wezwanie
do integracji Schumana, w efekcie którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. To właśnie de Gasperi został pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia
Parlamentarnego EWWiS.
W swojej działalności był postrzegany jako mediator między Niemcami a Francją. Choć nie dane było
mu doczekać momentu podpisania traktatów rzymskich
i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, doceniono rolę, jaką na tym polu odegrał. W 1952 roku
premier Włoch został uhonorowany nagrodą Karola
Wielkiego za zaangażowanie w działalność proeuropejską.

Paul-Henri Spaak (1899–1972)
– twórca Beneluksu
W procesie integracji europejskiej Belgię reprezentował
Spaak, który w trakcie II wojny
światowej pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, bezskutecznie starając się zapewnić Belgii neutralność. Już wtedy jego zamysłem było zjednoczenie krajów Beneluksu,
do którego doszło w 1944
roku na mocy unii celnej między Belgią, Holandią i Luksemburgiem. Porozumienie to zakładało swobodny przepływ
kapitału, osób, usług i towarów w obrębie tych państw
i stało się inspiracją do integracji całej Europy.
Po wojnie Spaak, pełniący obowiązki zarówno ministra
spraw zagranicznych, jak i premiera, prowadził działania
mające na celu dalszą integrację europejską. W 1955
roku w trakcie konferencji w Mesynie belgijski premier
został mianowany przewodniczącym komitetu, którego
zadaniem było przygotowanie raportu na temat możliwości stworzenia wspólnego, europejskiego rynku. Powstały
w wyniku prac komisji tzw. raport Spaaka doprowadził
do podpisania 25 marca 1957 roku traktatów rzymskich, w redagowaniu których belgijski premier odegrał
wiodącą rolę, powołujących w 1958 roku Europejską
Wspólnotę Gospodarczą.
Według jego koncepcji najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia spokoju i stabilizacji w Europie było nałożenie na jednoczące się państwa wiążących zobowiązań
traktatowych. Spaak pełnił także funkcję przewodniczącego na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych w 1946 roku, a także Sekretarza Generalnego
NATO w latach 1957–1961.
Charles de Gaulle (1890–1970)
i Europa Ojczyzn
Pełniącego funkcję prezydenta Francji w latach 1959–
1969 de Gaulle’a uważa się
za osobę, która wywarła największy wpływ na kierunek integracji europejskiej. W trakcie
jednego ze swoich wystąpień
w 1960 roku przedstawił wizję
Europy, która znacznie odbiegała od znanej do tej pory koncepcji federalistycznej. „Europa
Ojczyzn” de Gaulle’a zakładała
bowiem rozwój integracji europejskiej z jednoczesnym zachowaniem suwerenności każdego z państw.
Według prezydenta Francji najważniejsze miało być porozumienie na płaszczyźnie gospodarczej, ponieważ pozwoliłoby ono Europie na odzyskanie dawnego znaczenia.
W kwestiach politycznych natomiast, według założeń
de Gaulle’a, każde państwo powinno zachować swe nieu-

Joseph Bech (1887–1975)
– przewodniczący konferencji mesyńskiej
Pochodzący z Luksemburga
Bech w trakcie II wojny światowej uświadomił sobie bezsilność małego państwa, które
odizolowano od sąsiadów i wynikającą z tego konieczność
współpracy między państwami
na rzecz pokoju i stabilizacji
gospodarczej w Europie. Jako
minister spraw zagranicznych
podpisał w 1944 roku w imieniu Belgii traktat Beneluksu.
Jego zasługą jest także wstąpienie Wielkiego Księstwa
do nowo powstałych organizacji międzynarodowych –
najpierw w 1946 roku do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a następnie w 1949 roku do NATO.
W maju 1950 roku, z nadzieją na umocnienie pozycji
Luksemburga na arenie międzynarodowej, przyjął propozycję
Schumana o stworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a następnie zainicjował umieszczenie siedziby tej instytucji
właśnie w Luksemburgu. W 1955 roku przewodniczył konferencji mesyńskiej, której efektem było podpisanie traktatu rzymskiego. Ostatnią pełnioną przez niego funkcją było
przewodniczenie Izbie Reprezentantów w latach 1959–1964,
po czym w wieku 77 lat usunął się z życia politycznego.
Walter Hallstein (1901–1982)
– pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej
Z
wykształcenia
prawnik i profesor Uniwersytetu
we Frankfurcie, w trakcie II wojny światowej został wcielony
do niemieckiej armii, a po inwazji aliantów traﬁł do obozu
jeńców wojennych w Stanach
Zjednoczonych. Po wojnie objął
funkcję wicedyrektora frankfurckiej szkoły wyższej, a od 1948
roku prowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie w Georgetown. Dzięki tym doświadczeniom utwierdził się w przekonaniu, że powojenne Niemcy powinny szukać międzynarodowych sojuszy, starając się o członkostwo w ONZ czy
NATO. Jego zdolności dyplomatyczne skłoniły Adenauera
do tego, aby mianować go przewodniczącym delegacji,
która w 1950 roku prowadziła negocjacje zmierzające do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
W 1951 roku z kolei Walter Hallstein został sekretarzem
stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
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Altiero Spinelli (1907–1986)
– zwolennik federalizmu europejskiego
Choć Spinelli w młodym
wieku zaangażował się w działalność polityczną Włoskiej Partii Komunistycznej, to po aresztowaniu przez władze faszystowskie, a następnie internowaniu na wyspie Ventotene
zaczęły się w nim kształtować
poglądy federalistyczne. Zainspirowany teoriami przedstawicieli federalizmu przygotował manifest, w którym przedstawił swoją wizję przyszłości federalnej Europy. Obecnie
pismo to jest uznawane za pierwszy dokument, w którym
pojawiają się argumenty przemawiające za stworzeniem
europejskiej konstytucji.
W odróżnieniu od de Gaulle’a Spinelli uważał, że
współpraca międzyrządowa z zachowaniem suwerenności poszczególnych państw nie wystarczy do pełnej
integracji Europy. W latach 60. pełnił funkcję włoskiego doradcy rządowego i przyczynił się do powstania
Instytutu Spraw Międzynarodowych w Rzymie. Był
także członkiem Komisji Europejskiej (1970–1976),
a w 1979 roku uzyskał mandat posła do Parlamentu
Europejskiego. Wraz z innymi posłami, przedstawicielami idei federalistycznej, założył „Klub Krokodyla”, który
opowiadał się za opracowaniem nowego traktatu europejskiego.

Dnia 14 lutego 1984 roku Parlament Europejski przyjął wniosek i zatwierdził projekt traktatu, który ustanawiał
Unię Europejską. Choć ten tzw. plan Spinellego nie otrzymał poparcia ze strony parlamentów narodowych, to legł
u podstaw przyjęcia w 1992 roku traktatu z Maastricht,
powołującego Unię Europejską.
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szczuplone kompetencje. W myśl tych poglądów Europa
miała być wspólnotą konfederacyjną, czyli związkiem
niezależnych, współpracujących z sobą krajów.
Francja de Gaulle’a przełomu lat 50. i 60. dążyła
do utworzenia unii politycznej w Europie, w związku
z czym po nieformalnym spotkaniu szefów państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i rządów z udziałem
ministrów spraw zagranicznych opracowano w 1961
roku tzw. plan Foucheta, w którym pojawił się projekt
traktatu założycielskiego Unii Europejskiej. Według
tej koncepcji zaproponowano utworzenie unii państw
na podstawie współpracy międzyrządowej, prowadzącej
wspólną politykę zagraniczną, obronną oraz współpracę
na płaszczyźnie nauki i kultury.
Spaak, premier Belgii, odrzucił jednak zaproponowaną
przez de Gaulle’a pierwszą wersję planu Foucheta, ponieważ zakładała ona zablokowanie przystąpienia do Wspólnot Europejskich Wielkiej Brytanii i zakwestionowanie
ponadnarodowych elementów unii. Choć francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało nowy projekt,
de Gaulle naniósł na niego kolejne poprawki, które zniweczyły osiągnięte porozumienie.
W polityce zagranicznej Francji de Gaulle kierował się
zawsze dążnością do niezależności kraju, czego objawem
było m.in. wystąpienie ze struktur wojskowych NATO.
Ustąpił ze stanowiska prezydenta w 1969 roku po przegranym referendum w sprawie reformy Senatu.
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Sposób prowadzenia przez niego polityki został określony
mianem „doktryny Hallsteina”. Jej podstawowym założeniem był sprzeciw wobec jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych z państwami, które uznawały Niemiecką Republikę
Demokratyczną. Kiedy w 1958 roku wszedł w życie traktat
rzymski, powierzono mu funkcję przewodniczącego Komisji
Europejskiej, którą pełnił w latach 1958–1967.
Johan Willem Beyen (1897–1976)
i wspólny rynek europejski
Ten holenderski bankier,
sprawując funkcję ministra
spraw zagranicznych, istotnie
wpłynął na proces integracji
europejskiej. To właśnie jego
zasługą było nakłonienie przeciwników utworzenia wspólnoty
europejskiej, zarówno w Holandii, jak i na Starym Kontynencie,
do zmiany zdania w tej kwestii.
Bayen był zwolennikiem
zjednoczenia Europy na bazie unii gospodarczej, która stanie się punktem wyjścia dla współpracy politycznej. Właśnie z takim zamysłem powstał tzw. plan Bayena, który
zakładał utworzenie unii celnej i rozpoczęcie szeroko rozumianej współpracy gospodarczej w ramach wspólnego rynku europejskiego. Koncepcja ta spotkała się z przychylnym przyjęciem uczestników konferencji w Mesynie
w 1955 roku, co w przyszłości zaowocowało podpisaniem
traktatów rzymskich w marcu 1957 roku oraz utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu.
Choć Johan Willem Beyen jest postacią nieco zapomnianą w procesie integracji europejskiej, to nie ulega
wątpliwości, że dzięki swemu zaangażowaniu w latach 50.
na rzecz utworzenia wspólnoty Starego Kontynentu zasłużył sobie na miano jednego z ojców założycieli.
Sicco Mansholt (1908–1995)
i wspólna polityka rolna
Skromny holenderski rolnik otrzymał tekę ministra
rolnictwa, rybołówstwa i dystrybucji żywności w uznaniu
za doświadczenie, odwagę
i zdolności organizacyjne, jakimi się wykazał, będąc aktywnym członkiem ruchu oporu skierowanemu przeciwko
niemieckiemu
okupantowi.
Jego poglądy legły u podstaw
wspólnej polityki rolnej późniejszej Unii Europejskiej.
Pod koniec II wojny światowej Sicco Mansholt obserwował klęskę głodu, z jaką musiała się zmierzyć Holandia. Te doświadczenia utwierdziły go w przekonaniu, że
Europa musi się stać samowystarczalna na płaszczyźnie
rolnej, aby móc każdemu zapewnić odpowiednią ilość pożywienia jednocześnie za przystępną cenę.

Realizacją tego planu miało być zwiększenie produktywności rolnictwa dzięki stworzeniu systemu, który gwarantowałby rolnikom pewną cenę minimalną za ich produkty, aby w ten sposób skłonić ich do dbałości o jak
największą wydajność. W 1958 roku, po dwunastu latach
piastowania urzędu ministra rolnictwa, Mansholt objął
stanowisko komisarza do spraw rolnictwa w pierwszej Komisji Europejskiej. Prowadzona przez niego polityka rolna
okazała się bardzo skuteczna, ponieważ w krótkim czasie
przywróciła Europie samowystarczalność i przyczyniła się
do rozkwitu rolnictwa. Mansholt był także zwolennikiem
stosowania środków ochrony środowiska naturalnego.
Józef Retinger (1888–1960)
– Polak wśród Europejczyków
Skromna reprezentacja Polski także dołożyła cegiełkę
do procesu integracji europejskiej. Józef Hieronim Retinger –
polski literaturoznawca, pisarz
i polityk, a w czasie II wojny
światowej doradca polityczny
gen. Władysława Sikorskiego – jest uważany za jednego
z pomysłodawców Unii Europejskiej. Będąc współpracownikiem Sikorskiego, towarzyszył mu wielokrotnie jako tłumacz, m.in. w trakcie rozmów z prezydentem Rooseveltem. Choć jego aktywność polityczna budziła podejrzenia
agenturalności, gen. Sikorski nigdy go nie zdymisjonował.
Po tragicznej śmierci generała Retinger został zrzucony
ze spadochronem na tereny okupowanej Polski, mając
prawdopodobnie do wypełnienia misję, której charakter
po dziś dzień nie jest znany.
Retinger był zwolennikiem koncepcji połączenia
państw europejskich, którą zaczął wdrażać po wojnie. Został zapamiętany jako jeden z inicjatorów wielkiego szczytu europejskiego w Hadze, zorganizowanego w maju
1948 roku. Angażując się na rzecz zacieśnienia więzów
transatlantyckich, Retinger zainaugurował pierwsze spotkanie Grupy Bilderberg, będącej międzynarodowym stowarzyszeniem, które spotyka się raz w roku w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych ze sprawami
dotyczącymi bezpieczeństwa, gospodarki i polityki.
Retinger aż do swojej śmierci w 1960 roku pełnił funkcję
sekretarza generalnego Grupy. W publikacjach na jego
temat możemy odnaleźć informację, że prawdopodobnie
był członkiem jednej z lóż masońskich, choć fakt ten nie
został ostatecznie potwierdzony.
Polska oﬁcjalnie o członkostwo we Wspólnotach Europejskich zaczęła się ubiegać w 1983 roku. Proces integracji z innymi państwami Starego Kontynentu był dla
nas długi i skomplikowany, a za jego zwieńczenie należy
uznać ratyﬁkację traktatu akcesyjnego w lipcu 2003 roku.
Datę 1 maja 2004 roku przyjmuje się za oﬁcjalny moment
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Foto – https://commons.wikimedia.org/wiki/

OJCOWIE ZAŁOŻYCIELE EUROPY
Zadanie: O kim mowa?

A. Pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie, współtwórca idei zjednoczonej Europy.
[..................................................................]
B. Współtwórca idei powowłania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach
1948-1952.

WOS w teorii i praktyce

Opracowała: Joanna Wieczorek

[..................................................................]
C. Premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Sugerował powołanie Stanów Zjednoczonych Europy.
[..................................................................]
D. Premier Włoch w latach 1945-53, współautor i realizator koncepcji integracji europejskiej, współinicjator utworzenia w 1949 r. Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
[..................................................................]
E. Prezydent Francji w latach 1981-1995, zwolennik ścisłej integracji europejskiej.
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[..................................................................]
F. Premier Belgii, przewodniczący Zgromadzenia EWWiS, Sekretarz Generalny NATO, współtwórca Europejskiej Wspólnoty Węglai Stali.
[..................................................................]
G. Prezydent Francji w latach 1959-69, francuski bohater narodowy, zwolennik Europy ojczyzn i ograniczania roli
Stanów Zjednoczonych na kontynencie.
[..................................................................]
H. Jeden z „Ojców Założycieli” zjednoczonej Europy, współautor koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali, pierwszy przewodniczący jej organu wykonawczego – Wysokiej Władzy.
[..................................................................]
Źródło informacji: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Zadanie
Kto opowiedział się w 1946 roku w Zurychu zazałożeniem Europejskiej Wspólnoty Państw w przemówieniu utworzenie „Zjednoczonych Stanów Europy“?
A. Winston Churchill
B. Alcidede Gaspari
C. Aristide Briand
D. Robert Schuman
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Zadanie
Kto przedstawił pierwszy oﬁcjalny projekt Europy Lidze Narodów w 1929 roku?
A. Winston Churchill
B. Aristide Briand
C. Gustav Stresemann
D. René Pleven
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Zadanie
Kto został pierwszym prezydentem „Wysokiej Władzy“?
A. Jean Monnet
B. Walter Hallstein
C. Robert Schuman
D. Joseph Bech.

Zadanie
Kto chciał rozszerzyć EWWiS o Europejską Wspólnotę Polityczną?
A. Winston Churchill
B. Konrad Adenauer
C. Altiero Spinelli
D. Alcidede Gaspari

Zadanie
Na rzecz z jednoczenia Europy działali również Polacy.Przeczytaj podane niżej informacje i napisz o kim
mowa.
„Urodził się w 1888 roku w Krakowie. Polityk, posarz, bliski współpracownik generała Sikorskiego, powojnie na
emigracji. Był współzałożycielem i sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego. Jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej; cichociemny, wolnomularz”.
Odpowiedź:.........................................................................................................
Źródło informacji: Józef Garliński, Politycy i żołnierze, Warszawa 1991 r.

Zadanie
Przyporządkuj nazwiska do fotograﬁi.
Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Robert Schuman, Jean Monnet.
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A.

B.

C.

D.

E.

F.

A. ...............................................................................................................................................
B. ...............................................................................................................................................
C. ...............................................................................................................................................
D. ...............................................................................................................................................
E. ................................................................................................................................................
F. ........................................................................................................................................................................
Źródła fotograﬁi: explainthatstuﬀ.com/compu-seite.de/iku.edu.tr/en.wikipedia.org/ecpyn.blogspot.com
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Ruchy migracyjne
we współczesnym świecie
Foto PAP

Jednym z najważniejszych problemów trapiących obecnie państwa Europy jest
prowadzenie skutecznej polityki wobec imigrantów szukających azylu lub możliwości awansu ekonomicznego.
Mateusz Maleszka

Z

Emigracja i jej rodzaje
Problem występowania zjawiska migracji nie ogranicza
się do czasów współczesnych. Zjawisko towarzyszyło Europie przez cały XIX i XX wiek, gdy liczne grupy ludności

Arabska wiosna
– określenie na protesty społeczne i konﬂikty zbrojne, które rozpoczęły się w Tunezji 17 grudnia 2010
roku i wkrótce ogarnęły wiele państw arabskich,
m.in. Egipt, Algierię, Arabię Saudyjską, Libię czy Syrię. Przyczynami wybuchów były zarówno kwestie
społeczne (bezrobocie, rosnące ceny żywności), jak
i polityczne (korupcja, nepotyzm władz oraz ograniczanie swobód obywatelskich przez autokratyczne reżimy).
w poszukiwaniu azylu opuszczały trawione konﬂiktami
lub zarządzane przez opresyjne dyktatury ojczyzny w poszukiwaniu lepszego jutra.
Obserwacje modeli migracji pozwalają wyróżnić kilka
szczególnych rodzajów przesunięć grup ludności. Za najważniejsze rodzaje możemy uznać:
a) emigrację (tzw. model klasyczny) – zachodzi, gdy
grupa ludności zgodnie z obowiązującym prawem
z przyczyn politycznych, ekonomicznych lub społecznych postanawia zmienić kraj zamieszkania;
b) emigracje czasową – osoby migrujące na pewien czas
opuszczają swój kraj (zazwyczaj) w celu poprawy swego bytu ekonomicznego. Osobom migrującym w ten
sposób przyświeca jednak zamiar powrotu, co różni
je od osób migrujących w celu trwałego zmienienia
miejsca pobytu;
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jawisko to jest tym bardziej problematyczne, że przytłaczającą część tych, którzy usiłują dotrzeć do Europy,
stanowią osoby podróżujące bez stosownych dokumentów czy nielegalni imigranci. By przeciwdziałać temu procederowi, podjęto wiele inicjatyw.
Nad tą palącą kwestią pochylały się instytucje europejskie realizujące dobrosąsiedzką politykę z krajami pozaunijnymi, w tym powstałe w 1995 roku Partnerstwo
Śródziemnomorskie czy założona w lipcu 2008 r. Unia
na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Jednak mimo
tych inicjatyw z powodu dużych różnic w poziomie rozwoju państw strefy śródziemnomorskiej oraz po wydarzeniach tzw. arabskiej wiosny projekty takie nie są w stanie
zapobiec problemowi.
Organizacja Human Rights Watch szacuje, że tylko
w 2011 roku podczas arabskiej wiosny w czasie przeprawy przez Morze Śródziemne życie straciło około 1,5
tys. imigrantów chcących dotrzeć do Europy na starych,
przeładowanych, źle wyposażonych i często nieprzystosowanych do morskiej żeglugi czy przewozu osób łodziach.
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Pierwsi emigrancji przybywają do USA
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/

Gdańsk 1927. Emigranci wchodzą na pokład statku
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny

c) emigrację postkolonialną – gdy mieszkańcy dawnych
imperiów kolonialnych (np. brytyjskiego, francuskiego
czy holenderskiego) mogą się ubiegać o obywatelstwo
w kraju i możliwość zamieszkania w kraju będącym
w przeszłości kolonizatorem.
Prócz tych podstawowych typów należy koniecznie
wspomnieć o problemie nielegalnej imigracji. Nielegalni
imigranci przebywający na terenie nowych z racji niemożności podjęcia normalniej działalności zarobkowej zasilają
grupy marginesu społecznego. Często są również nadreprezentowani w statystykach dotyczących przestępczości.
Ponadto w krajach stosujących podczas nadawania tzw.
prawa ziemi1 (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
czy Brazylii) dzieci nielegalnych imigrantów automatycznie otrzymują obywatelstwo kraju, w jakim przebywają,
co niejednokrotnie prowadzi do frustracji społecznej dotychczasowych obywateli lub nawet spontanicznych wybuchów przemocy.

z krajów bliskich kulturowo (Wielka Brytania, Niemcy czy
Szwecja). Przepisy te miały również jawnie rasistowski charakter, gdyż faworyzowały ludność określaną przez amerykańskich antropologów jako „wartościową”, podczas gdy
inne grupy określano mianem „niepożądanych”. Podobne
regulacje mające na celu ochronę charakteru etnicznego
państwa uchwaliły i inne kraje, w tym Kanada, Nowa Zelandia czy Australia.
Obecnie takie ograniczenia są sprzeczne z prawem międzynarodowym, gdyż Powszechna deklaracja praw człowieka (1948) i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych (1966) uznają swobodny przepływ ludzi
za jedno z podstawowych praw człowieka. Mimo to niektóre państwa, chroniąc swą spoistość etniczną, ograniczają
możliwość masowej imigracji na swoje terytorium. Ochrona przed masową emigracją zmieniającą proporcje etniczne lub wywołujące inne negatywne skutki w działalności
państwa (np. przekracza możliwości ﬁnansowe) nie uchodzi
jednak za sprzeczną z prawem międzynarodowym.
Niektóre kraje stosują politykę zniechęcającą imigrantów do osiedlenia. Jednym z nich jest Japonia (uniemożliwiająca posiadanie drugiego obok japońskiego obywatelstwa, co utrudnia utrzymanie kontaktu nowych obywateli
z dawną ojczyzną). Szwajcaria jest innym krajem stosującym restrykcje zarówno mające na celu zmniejszenie
liczby przyjmowanych osób (np. uniemożliwiając osobom
pochodzącym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzenie w Szwajcarii działalności gospodarczej,
jeśli były w kraju macierzystym bezrobotnymi dłużej niż
12 miesięcy, czy ograniczając liczbę zezwoleń na pobyt
długoterminowy dla cudzoziemców), jak i zniechęcającą
do dłuższego pobytu (np. poprzez uniemożliwienie z korzystania ze szwajcarskiej opieki socjalnej cudzoziemcom
i ich rodzinom).
Prócz ograniczeń polegających na utrudnieniu lub
uniemożliwieniu imigracji od dawna istnieją ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające opuszczenie
poszczególnych państw. Z przepisami praktycznie całkowicie uniemożliwiającymi wyjazd mieliśmy do czynienia np. w ZSRR czy NRD, a przykładami prawnego znie-

Klasyczny model emigracji
Istniał od wieków, niemniej zjawisko to nasiliło się
w XIX stuleciu, gdy rozwijające się intensywnie Stany
Zjednoczone zwiększyły – w znacznym stopniu dzięki przybywającym tam imigrantom – swą populację aż siedemnastokrotnie, podczas gdy np. Niemcy po zjednoczeniu
zwiększyły swą populację (względem populacji zamieszkującej tereny Niemiec w roku 1800) jedynie trzykrotnie.
Stany Zjednoczone były w tym okresie najchętniej wybieranym celem migracji. Także dziś cieszą się popularnością
wśród imigrantów.
Z tej też przyczyny od lat 70. XIX wieku zaczęto uchwalać przepisy uniemożliwiające imigrację poszczególnych
grup ludności. Pierwotnie regulacje, np. Chinese Exclusion
Act z 1882 roku, tyczyły przede wszystkim Azjatów, później (po pierwszej wojnie światowej) uchwalono przepisy
ograniczające kwoty imigrantów, uzależniając możliwość
emigracji od kraju pochodzenia imigrantów.
Przepisy takie (dziś uchylone) miały uniemożliwić wjazd
imigrantów z niepożądanych krajów (Włochy, Grecja,
Polska czy Jugosławia) a umożliwić przybycie ludności

1
Prawem ziemi (łac. Ius soli) nazywa się sposób nabycia obywatelstwa, w którym dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na którego terytorium
następują narodziny, przy czym bez znaczenia jest obywatelstwo rodziców.
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chęcania do emigracji były np. regulacje powodujące
przepadek majątku pozostawianego w kraju czy pozbawiające emigrantów obywatelstwa. Wszelkie te regulacje uchodzą obecnie za sprzeczne z prawem międzynarodowym, mimo to niektóre państwa stosują przepisy
uniemożliwiające emigracje (np. Koreańska Republika
Ludowo-Demokratyczna) czy daleko ją ograniczające
(np. Myanmar czy Kuba).

2

Foto Fotolia

Emigracja postkolonialna
Rozpad wielkich imperiów kolonialnych – brytyjskiego, francuskiego czy holenderskiego – spowodował konieczność ustosunkowania się władz metropolii
do pozostawionych za granicami mieszkańców kolonii.
By umożliwić im powrót do kraju przodków, jak również
umożliwić ludności lokalnej utożsamiającej się z kulturą
kolonizatora, stworzono system preferujący imigrantów
z dawnych kolonii.
Taki rodzaj emigracji powoduje, że mieszkańcy poszczególnych krajów, np. dawnego Kongo Belgijskiego czy
Brytyjskich Indii, są preferowanymi imigrantami w poszczególnych krajach. Imigranci z dawnych kolonii mieli
być zarówno remedium na starzejące się społeczeństwo,
jak i zaspokoić zapotrzebowanie na rynki pracy. Ponadto pochodzenie z dawnych kolonii miało umożliwić ich
szybsze zaadoptowanie w nowej ojczyźnie. Skutkiem takiej migracji jest to, że społeczeństwa zachodniej Europy
stały się bardziej zróżnicowane pod względem etnicznym,
religijnym i kulturowym.
Procesem migracyjnym niewystępującym we współczesnej Europie są planowane i kierowane procesy kolonizacyjne. W epoce nowożytnej europejskie państwa prowadziły
akcje kolonizacyjne mające na celu osadzenie mieszkańców
i założenie osad na słabo zaludnionych terenach. W przeszłości państwa zachodniej Europy kolonizowały obie Ameryki i Afrykę, Rzeczpospolita Ukrainę a Rosja Syberię. Obecnie
z procesami kolonizacji wewnętrznej (w granicach państwa)
mamy do czynienia np. w Chinach, gdzie w słabo zaludnionym Tybecie i Sinkiangu osiedla się ludność Han.
Czynniki wpływające na migrację
Analiza zjawiska, jakim są migracje ludności, pozwala
na wyszczególnienie szeregu czynników powodujących
chęć opuszczenia danego miejsca (tzw. czynniki wypychające) i skłaniających do przybycia na dany obszar (tzw.
czynniki przyciągające).

Wszystkie dane pochodzą z 2011 roku i podano je za raportem Komitetu Badań Migracji Polskiej Akademii Nauk.
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Emigracja czasowa
Współcześnie jest jednym z najbardziej palących
polską politykę problemów. Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie brytyjskiego i irlandzkiego rynku pracy dla Polaków spowodowały, że powszechnym
zjawiskiem stała się imigracja zarobkowa. GUS szacuje liczbę polskich emigrantów czasowych na ok.
2 mln 17 tys. O tym, że zamiar pobytu za granicą jest
tymczasowy, ma świadczyć fakt, że mimo wyjazdu nadal
są zameldowani w kraju (1 kwietnia 2011 roku około
1565 tys. stałych mieszkańców Polski przebywało czasowo za co najmniej rok).
Zdecydowana większość emigrantów (1670 tys.) wyjechała do krajów członkowskich Unii Europejskiej, z czego
najliczniej do Wielkiej Brytanii (625 tys.), Niemiec (470
tys.), Irlandii (120 tys.) i Holandii (95 tys.). Krajami pozaunijnymi wybieranymi jako kierunek emigracji zarobkowej są przede wszystkim Stany Zjednoczone (219 tys.)
i Norwegia (56 tys.)2.
Zjawisko to, mimo że emigrujący wyrażają chęć powrotu w przyszłości, ma niezwykle negatywne skutki dla
struktury społecznej. Emigracja poakcesyjna skutkuje
nie tylko odpływem osób dorosłych. Powoduje również
ubytek urodzeń sięgający kilkudziesięciu tysięcy rocznie
(np. w 2011 roku – 37,5 tys.). Dane z krajów przyjmujących pokazują, że coraz więcej dzieci polskich matek
przychodzi na świat za granicą (tylko w Wielkiej Brytanii
w latach 2005–2012 urodziło się 118 tys. dzieci polskich
obywatelek). Sytuacja ta powoduje intensyﬁkację procesu starzenia się społeczeństwa. Innym negatywnym
skutkiem nawet czasowej emigracji są: rozpad wielopokoleniowej rodziny oraz zmniejszenie wpływu do budżetów samorządowych.
Zjawisko emigracji zarobkowej w Polsce występowało
już w XIX wieku. Usiłujący znaleźć zatrudnienie w rolnictwie mieszkańcy zaboru rosyjskiego czy austriackiego
częstokroć wyjeżdżali do zaboru pruskiego. Władze niemieckie, usiłując przeciwdziałać czasowej emigracji zarobkowej, przeprowadziły (w sposób niehumanitarny) wysiedlenia Polaków z paszportem rosyjskim i austriackim
z Prus w latach 1885–1890; wydarzenia te znane są jako
„rugi pruskie”. Innym kierunkiem emigracji w tym okresie
były zagłębia przemysłowe w Nadrenii, Belgii i Francji
oraz tzw. emigracja buraczana w Danii. Przybywających
do pracy na roli do Danii polskich robotników (do roku
1914 przybyć ich miało aż 100 tys.) upamiętnia pomnik
polskich robotnic na rynku w Sakskobing.
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Czynniki wypychające

Czynniki przyciągające

– zła sytuacja ekonomicz- – możliwość znalezienia
na kraju pochodzenia,
zatrudnienia lub lepiej
– brak perspektyw zawopłatnej pracy,
dowych,
– zapewnienie bezpieczeń– niestabilna sytuacja
stwa,
polityczna,
– możliwość skorzystania
– dyskryminacja lub przez szerszych swobód
śladowania na tle etobywatelskich czy oferty
nicznym lub religijnym,
edukacyjnej.
– wojna,
– klęski żywiołowe.
W raporcie „Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski” sporządzonym przez Komitet Badań
Migracji Polskiej Akademii Nauk wymieniono zarówno
czynniki wypychające obecnie ludność z Polski i czynniki zachęcające się do poszukiwania pracy na zachodzie.
Za czynniki wypychają w raporcie uznano liberalizację
rynku pracy, prywatyzacje i bankructwa lub likwidację
nierentownych przedsiębiorstw. Za czynniki przyciągające uznano przede wszystkim wyższy poziom wynagrodzeń. Stworzyło to niekorzystne saldo migracji Polaków.
Również w przypadku niezwykle palącego problemu,
jakim jest położenie uchodźców z krajów bliskowschodnich i afrykańskich usiłujących przedostać się do Europy,
możemy wyróżnić szereg czynników przyciągających i wypychających. Czynnikami przyciągającymi do osiedlenia
się na stałe w europie są stabilność sytuacji politycznej
i daleko większe poczucie bezpieczeństwa osobistego
w krajach europejskich. Ponadto kraje europejskie są
bardziej tolerancyjne dla mniejszości religijnych, np. syryjskich chrześcijan3 czy kurdyjskich Jazydów, niż reżim
Państwa Islamskiego. Czynnikami wypychającymi z tych
obszarów są wojna, opresyjne reżimy oraz nietolerancja etniczna i religijna.
Nierozwiązany problem
Współcześnie Europa, w tym państwo polskie, stoi
przed problem związanym z nasilającym się ruchem ludności. Do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
usiłuje się dostać niespotykana dotychczas liczba uchodźców z krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Dyskusja
nad równomiernym podzieleniem się ciężarem, jakim jest
zadośćuczynienie potrzeb dużych grup ludności, jest konieczna w Unii Europejskiej. Przed władzami państwa polskiego stoją inne zadania mające na celu zmianę kierunku
migracji na zmiany polegające na ochronie potencjału
ludzkiego i intelektualnego kraju.

3
Jeszcze na początku XX wieku słowo „Syryjczyk” nie było terminem
oznaczającym narodowość, lecz oznaczało arabskiego chrześcijanina.

Logo podręcznika

Historia

po śląsku
Maciej Fic
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otrzeby edukacji regionalnej we współczesnej Polsce
już nikt nie kwestionuje1. Jej realizacji w szkołach poszczególnych regionów pomagają różnorodne inicjatywy,
wśród których za najbardziej znaczące należy uznać powstające podręczniki szkolne.
Takie rozstrzygnięcia przyjęto w ostatnich latach m.in.
w Poznaniu i Olsztynie2. Nie inaczej stało się w Katowicach.

Regionalny – nie tylko górnośląski
Pierwszy w historii Podręcznik edukacji regionalnej
dla uczniów województwa śląskiego został zaplanowany
jako nowoczesny w formie i treści projekt sygnowany
przez utworzony w 2011 roku Instytut Badań Regionalnych [IBR] Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Nie jest
to co do meritum rozwiązanie nowe, podręczniki edukacji
regionalnej powstawały już także na Górnym Śląsku3. Jednak o szczególnej roli nowej oferty edukacyjnej decyduje
jeden istotny element – nie mógł on się stać typowym zespołem środków dydaktycznych (tak zwykle bywa określany podręcznik4) dla regionu, ponieważ dzisiejszy obszar
województwa śląskiego nie jest tożsamy z terytorium
jednego regionu. I choć dla osób niezorientowanych
logiczne wydaje się, że województwo śląskie to synonim
Śląska, w praktyce jest zupełnie inaczej.
1
Por. A. Stępnik, Historia regionalna i lokalna, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki, Warszawa 2004,
s. 111–112; D. Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty – koncepcje programowe –
realia, Poznań 2011.
2
Por. Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla
nauczycieli i edukatorów, red. D. Konieczka-Śliwińska. Poznań 2012;
Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Podręcznik dla
młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012.
3
Por. np. R. Dulias, A. Hibszer, Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka. Dziedzictwo kulturowe, Krzeszowice 2004.
4
Por. A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007,
s. 298–299; E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 162–163.

Na pierwszym planie prof. Ryszard Kaczmarek – zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej
do spraw Instytutu Badań Regionalnych, w tle Maciej Fic – koordynator projektu

Tytuł zaproponowanego podręcznika nie jest bynajmniej przypadkiem, powstał jako efekt długich i żmudnych analiz i dyskusji. Między innymi ze względu na instytucję sygnującą cały projekt (podmiot powołany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) uznano,
że propozycja edukacji regionalnej powinna być kierowana do uczniów kształcących się w szkołach na terenie województwa śląskiego, które choć kojarzone jednoznacznie
z Górnym Śląskiem, nie tylko nie obejmuje całości historycznych ziem tego regionu, lecz skupia w sobie także
inne tereny, o odmiennej przeszłości i innym poczuciu
tożsamości zamieszkującej je ludności. Dlatego przyjęte
rozwiązanie założyło przygotowanie tzw. „rdzenia” oraz
pięciu „modułów” czy „subregionów” (por. schemat).

rdzeń (wspólny dla całego
obszaru województwa)

Moduł 1. Górny Śląsk
Moduł 2. Podbeskidzie/Żywiecczyzna/Śląsk Cieszyński
Moduł 3. Zagłębie Dąbrowskie
Moduł 4. Ziemia Częstochowska
Moduł 5. Ziemia Jaworznicko-Chrzanowska

5

Geneza powstania podręcznika
Przygotowanie mieszkańców województwa śląskiego
do świadomego współistnienia, mimo odmiennych tradycji i przeszłości poszczególnych jego części, od dawna
stanowiło element marzeń i zamierzeń różnych środowisk. Potrzeba wychowania regionalnego w edukacji
szkolnej w województwie (wówczas jeszcze katowickim)
stanowiła jeden z podstawowych wniosków opracowanego pod kierunkiem socjologa związanego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, prof. dr. hab. Marka S.
Szczepańskiego w 1993 roku Raportu o stanie oświaty
województwa katowickiego7. Także w przygotowanym
w 1995 roku „Kontrakcie regionalnym dla województwa katowickiego” autorzy postulowali wprowadzenie
systemu edukacji, który dawałby możliwość przebudowy
struktury w kierunku zwiększenia roli edukacji o regionie (m.in. wprowadzenia programów regionalnych,
opracowania podręczników, kształcenia i doskonalenia
nauczycieli)8.
Podobne postulaty odnoszące się do edukacji regionalnej wysuwali w opracowaniach naukowych, zarówno przedstawiciele polskiej, jak i niemieckiej nauki.
M.S. Szczepański w 1996 roku w ramach zaprojektowanego przez siebie przedmiotu „wiedza o ojczyźnie lokalnej”

Por. M. Fic, Podręczniki edukacji regionalnej – projekt Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, „Dialog edukacyjny. Kwartalnik pedagogiczno-społeczny” 2012, nr 3–4, s. 30–31.
6
Pod tym pojęciem kryją się wyodrębnione w świadomości mieszkańców znajdujące się na terytorium województwa obszary mniejsze niż region.
7
Por. Raport o stanie oświaty województwa katowickiego, red. M.S. Szczepański, Katowice 1993.
8
Por. B. Barańska, Wychowanie regionalne w edukacji szkolnej w województwie katowickim, [w:] kontrakt regionalny dla województwa katowickiego.
Dorobek i opinie, red. M. Barański, Katowice 1999, s. 143.
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„Rdzeń” stanowi wspólną część rozważań i pracy dla
wszystkich uczniów województwa śląskiego, bez względu na miejsce zamieszkania i edukacji. „Moduły” z kolei przybliżają tradycję, przyrodę i współczesność pięciu
części składowych województwa: części Górnego Śląska,

Trudności
Wypada podkreślić, że istotnym problemem, z którym
musieli się zmierzyć autorzy „podręcznika”, było zdeﬁniowanie obszarów – zarówno w zakresie regionu, jak i (zwłaszcza) „subregionów”6. Trudność z precyzyjnym określeniem
i wytyczeniem granic między poszczególnymi częściami
województwa śląskiego wiązała się z co najmniej dwoma
kwestiami: występującymi wśród współczesnych historyków
wątpliwościami dotyczącymi granic wynikającymi z różnych
i odmiennych tradycji poszczególnych części oraz (niezależenie od tychże wątpliwości) odmiennego postrzegania
tych granic z perspektywy nauk przyrodniczych i humanistyczno-społecznych. W efekcie w niektórych przypadkach
wytyczone granice w zależności od przedmiotów i tematów
nieznacznie różnią się od siebie.

WOS w teorii i praktyce

Podbeskidzia (Żywiecczyzny/Śląska Cieszyńskiego), Zagłębia Dąbrowskiego, Ziemi Częstochowskiej i części Ziemi
Jaworznicko-Chrzanowskiej.
Formę korzystania z propozycji pozostawiono uczniom
i ich nauczycielom: może ona obejmować zarówno edukację z wykorzystaniem tylko „rdzenia” (lub tylko jego fragmentów), może być realizowana przez elementy „rdzenia”
i własnego „subregionu”, może też uwzględniać kształcenie na podstawie innych „subregionów” (np. dla poznania
powodów owych wewnątrzwojewódzkich odmienności)5.

WOS w teorii i praktyce
Wiadomości Historyczne 4/2015
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proponował zawrzeć w nim jako części składowe elementy: mikroekologii (wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym), mikrogeograﬁi (wiedzy o lokalnej topograﬁi), historii społeczności lokalnej (bohaterach lokalnych,
strukturach i rozwiązaniach politycznych), socjologicznej
wiedzy o społeczności lokalnej (w tym wiedzy o wielokulturowości) oraz wiedzę o literaturze regionalnej oraz
gwarze i jej lokalnych odmianach9.
Inny z naukowców, dr Adolf Kühneman z Konwersatorium im. Joachima von Eichendorﬀa, w Opolu w 2002
roku postulował wprowadzenie do polskich szkół przedmiotu pod nazwą „wiedza o regionie” z równoczesnym
wzmocnieniem treści regionalnych i lokalnych w ramach
geograﬁi, historii, języka polskiego, wychowania obywatelskiego (w praktyce wiedzy o społeczeństwie) i religii.
Proponował też, by nowy przedmiot uwzględniał pięć
elementów: wiedzę o środowisku przyrodniczym regionu, geograﬁę regionu, historię społeczności lokalnej,
kulturę materialną i miejscową twórczość artystyczną
oraz wiedzę o literaturze regionalnej10.
Opisywany nowy projekt wydaje się zadość czynić tym
postulatom, łączy bowiem w sobie obydwa wskazane elementy: zamieszcza przywołany przez M.S. Szczepańskiego
zakres treści do realizacji w ramach wymienionych przez
A. Kühnemana przedmiotów szkolnych.
Charakterystyka nowej oferty
Ponieważ aktualna sytuacja polskiej edukacji nadal nie
pozwala na realizację planów odnoszących się do powołania do życia nowego przedmiotu, trzeba było przygotować i dostarczyć szkolnej społeczności województwa
śląskiego narzędzi do edukacji regionalnej w aktualnych
warunkach.
Idea powstania podręcznika opiera się więc na dwóch
głównych elementach: holistyczności (całościowości)
i „ponadprogramowości” przekazu oraz aktywności
środowisk nauczycielskich i uczniowskich. Pierwszy
element ma z jednej strony dać szanse właściwej realizacji
interdyscyplinarnych treści dotyczących miejsca zamieszkania (a często i urodzenia), obecnych dotąd częściowo
w ramach zlikwidowanych ścieżek edukacyjnych11, gdy
uczniowie świadomie uczestniczyli w wieloprzedmiotowym prezentowaniu treści z zakresu edukacji regionalnej, z drugiej – dzięki przyjęciu treści luźno związanych
z podstawami programowymi – pozwolić na możliwość
korzystania z podręcznika bez obaw o efekty nieustannego wprowadzania w polskiej edukacji modyﬁkacji. Drugi
element oznacza wiarę w inwencję i kompetencje rzeszy
nauczycieli potraﬁących wprowadzić zaproponowane treści regionalne i lokalne do szkolnej rzeczywistości i własnych przedmiotów nauczania (choć miejscem ich realizacji
mogą się stać także godziny wychowawcze czy tzw. godziny kartowe).
9

Jedna z fotografii obecnych w podręczniku – na lekcji WOS poświęconej tożsamości
komentarz brzmi: „Dla mieszkańców dzisiejszego województwa śląskiego kwestia
tożsamości pozostaje problemem bardzo złożonym m.in. z powodu bardzo różnej
przeszłości historycznej. Na fotografii karta pocztowa, przedstawiająca zlokalizowany między Jaworznem, Mysłowicami i Sosnowcem tzw. «kąt trzech cesarzy», czyli
istniejącą do 1918 roku granicę między trzema państwami zaborczymi”.

Epizodyczny dobór treści podręcznika pozwala bowiem
na dużą elastyczność w zakresie realizacji zaproponowanych w nim treści i tematów, w wypadku żadnego
z przedmiotów nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca
(przygotowane zostało po kilka tematów lekcji, które w założeniu można będzie bez większych trudności uwzględnić
w rocznym rozkładzie zajęć).
Stworzone materiały zostały przeznaczone dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych (choć autorzy starali
się przygotować je w formie dostępnej także dla uczniów
z innych etapów edukacyjnych). Ponieważ priorytetem
w tworzeniu podręcznika była użyteczność przedstawianych informacji z punktu widzenia młodego mieszkańca
regionu oraz możliwość ich wykorzystania w szkolnych warunkach, dlatego stanowi on efekt współpracy autorów reprezentujących różne dyscypliny i środowiska, związanych
z placówkami akademickimi i szkołami różnych szczebli.
Za przygotowanie były odpowiedzialne dwa zespoły: początkowe prace nad zawartością narracji autorskiej
podręczników prowadzili reprezentanci zespołu „akademickiego” (skupiający przede wszystkim naukowców
Uniwersytetu Śląskiego), natomiast dostarczony przez
nich materiał „wyjściowy” (uwzględniający zwłaszcza wymiar merytoryczny) stanowił podstawę działania dla reprezentantów grupy „nauczycielskiej” (głównie czynnych
nauczycieli szkół województwa). Do zadań osób wchodzących w skład grupy „nauczycielskiej” należało przygotowanie dostarczonego materiału w wersji dostosowanej
do możliwości poznawczych uczniów oraz opracowanie
poszczególnych elementów tzw. obudowy dydaktycznej
podręcznika (rekapitulacji wtórnej i pierwotnej, bloku ćwiczeniowego, narracji uzupełniającej główny tekst autorski,
opcjonalnie elementów interaktywnych etc.).
Dlatego prace zespołów nie były prowadzone równolegle, zespół „nauczycielski” prowadził swoje działania

M.S. Szczepański, Edukacja regionalna – od tradycji ku nowoczesności, [w:] Materiały konferencji naukowo-metodycznej, Katowice 1996, s. 24.
A. Kühneman, Jakie elementy winna uwzględniać edukacja regionalna wielokulturowego Śląska?, [w:] VII Seminarium Śląskie. Śląsk żyjący Europą
wczoraj – dziś – jutro, Gliwice–Opole 2003, s. 43.
11
Por. np. Ścieżki edukacyjne. Teoria i praktyka, Kielce 2003.
10

płaszczyzna „nauczycielska”

płaszczyzna „akademicka”

Lekcje biologii
Lekcje geograﬁi
Lekcje historii
Lekcje języka polskiego
Lekcje plastyki
Lekcje wiedzy
o społeczeństwie

Płaszczyzna biologiczna
Płaszczyzna ekonomiczna
Płaszczyzna etnologiczna
Płaszczyzna geograﬁczna
Płaszczyzna historyczna
Płaszczyzna obejmująca historię sztuki
Płaszczyzna językoznawcza
Płaszczyzna kulturoznawcza
Płaszczyzna politologiczna
Płaszczyzna socjologiczna
Płaszczyzna obejmująca historię religii

Podręcznik został pomyślany jako projekt, który przede
wszystkim istnieje w „elektronicznej” odsłonie12, co pozwoliło na ominięcie problemu ograniczeń, jeśli chodzi
o liczbę stron i zwiększyło dostępność materiału, a także stworzyło stałą możliwość jego aktualizowania czy też
umieszczania aktywnych hiperłączy i wykorzystywania
elementów interaktywnych13.

12
13

Opcjonalnie obok wersji „elektronicznej” istnieje możliwość przygotowania „tradycyjnej” – papierowej (drukowanej).
Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej: ibr.bs.katowice.pl.
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Obecność edukacji
historycznej i obywatelskiej
Mimo interdyscyplinarności w podręczniku istotną
część obejmuje tematyka historyczna i obywatelska.
Jest ona obecna w treściach kilku przedmiotów (np. zagadnienia z zakresu historii Kościołów i wyznań obecne
w tematyce proponowanej dla lekcji religii czy etyki, z zakresu historii sztuki dla lekcji plastyki czy z zakresu ekonomii dla lekcji geograﬁi), jednak koncentruje się na dwóch
podstawowych przedmiotach: historii i wiedzy o społeczeństwie.
Zakres treści zaproponowanych dla lekcji historii objął
dla wszystkich uczniów tematykę skoncentrowaną na opisie i ocenie dziejów Śląska (w miarę omawiania coraz
bliższych współczesności epok koncentrując się na jego
górnośląskiej części): w monarchii pierwszych Piastów,
okresie rozbicia dzielnicowego i działań zjednoczeniowych, polityce Jagiellonów, okresie tzw. wojen śląskich
połowy XVIII wieku, granicach państwa pruskiego, okresie
I wojny światowej, realiach plebiscytu i trzech powstań
śląskich, czasu autonomicznego województwa śląskiego
w realiach II RP, okresu II wojny światowej oraz realiów
powojennych.

W odniesieniu do poszczególnych „subregionów” autorzy skoncentrowali swą uwagę na ukazaniu specyﬁki
tychże obszarów: w przypadku Górnego Śląska opisano
realia panowania dynastii Hohenzollernów (1742–1914)
oraz ukazano sylwetki tzw. budzicieli polskości II połowy
XIX wieku – „wielkich Polaków/Ślązaków”. Uczącym się
w Cieszynie, Bielsku-Białej i okolicach przypomniano realia Śląska Cieszyńskiego pod panowaniem Habsburgów
oraz dylematy pogranicza polsko-czeskiego. Dla uczniów
Zagłębia Dąbrowskiego przygotowano treści przypominające historyczną specyﬁkę tego terenu, wynikającą
z lokalizacji „między Prusami, Francją a Rosją”.
Podobną w swej specyﬁkę, choć różną terytorialnie, pograniczność między Śląskiem a Małopolską przypomniano
uczniom Ziemi Jaworznicko-Chrzanowskiej (w praktyce
mieszkańcom Jaworzna i jego najbliższych okolic). Wreszcie uczącym się w szkołach Ziemi Częstochowskiej przedstawiono w zarysie przeszłość tego obszaru w okresie
od XVIII do XX wieku.
Jeszcze obszerniej w podręczniku jest obecna problematyka obywatelska. Ze względu na „ponadakademickość” treści
omawianych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w propozycjach tematów zawarto zarówno treści z zakresu politologii,
socjologii, jak i podstaw ekonomii czy demograﬁi.
Dlatego korzystający z „rdzenia” będą mogli przeczytać
m.in. o: specyﬁce rodziny w województwie śląskim, pojęciach „tożsamość lokalna” i „tożsamość regionalna”
w województwie śląskim, regionalnym etosie pracy jako
elemencie postawy obywatelskiej, charakterystyce lokalnej społeczności z perspektywy województwa śląskiego,
„śląskiej drodze do demokracji” (wyborach w województwie katowickim w 1989 roku), aktualnej scenie społeczno-politycznej województwa, samorządzie województwa
katowickiego/śląskiego w latach 1990–2012, udziale
obywateli w lokalnym życiu społeczno-politycznym, liczebności ludności województwa i okoliczności jej zmian,
podstawowych problemach społecznych; przemianach gospodarczych w regionie po 1989 roku, kształtowaniu się
wojewódzkiego rynku pracy i budżetu.
W poszczególnych modułach poruszono natomiast
tematykę: gospodarki i ﬁnansów samorządów „subregionu”, identyﬁkacji „subregionalnej” oraz sympatii politycznych „subregionu”.
Opisane treści uzupełnione zagadnieniami obecnymi
na plastyce (m.in. poświęconymi typowej dla regionu
i „subregionów” architekturze) i etyce czy religii (m.in.
znaczących postaci duchownych różnych wyznań czy katolickiej nauki społecznej) stanowią postawę, która bez
wątpienia może (i powinna) stanowić dla nastoletnich
uczniów szkół województwa śląskiego punkt wyjścia
do właściwego zrozumienia z jednej strony własnej tożsamości, z drugiej natomiast własnej odmienności w obrębie województwa i kraju.

WOS w teorii i praktyce

po przygotowaniu materiałów przez zespół „akademicki”
(por. schemat). Taki dobór wykonawców i przyjęta metoda
pracy miały zapewnić połączenie akademickiego poziomu
prezentowanych treści oraz „szkolnego” doświadczenia,
bez którego propozycja mogłaby być nazbyt oderwana
od codziennej praktyki, a tym samym zbyt mało przydatna w procesie kształcenia.

historia i style

Architektura

barokowa
Ze wszystkich epok i stylów w architekturze kierunkiem
najżywszym i najbardziej żywiołowym jest barok – styl,
który objął niemal cały świat; styl, który jako pierwszy
nurt zachodnioeuropejski dotarł do Rosji oraz objął nowy
kontynent amerykański.
Michał Pszczółkowski

arok był wyrazem przemian
religijnych,
filozoficznych,
społecznych i politycznych,
jakie zaczęły się w XVI wieku.
Dla architektury największe
znaczenie mają postanowienia soboru trydenckiego (1545–1563),
zwołanego w związku z narastającą potrzebą reform w Kościele katolickim. Jedną z decyzji podjętych
w celu walki z reformacją było wypracowanie nowego stylu w architekturze i sztuce. Nowy styl miał
być bogaty w dekorację i pełen
przepychu, patetyczny i dynamiczny, a pierwszym wzorcem do naśladowania stał się rzymski kościół
Il Gesù (il. 1), macierzysta siedziba
zakonu jezuitów.
W porównaniu z regularnym
i wyważonym renesansem w baroku zwiększają się efekty optyczne
architektury. Proporcje się zmieniają, przeważnie nabierając ciężaru, wydatnie zwiększają się kontrasty form, obramowania drzwi
i okien są wyraźnie podkreślone,
pojawiają się nad nimi różne warianty łukowych i trójkątnych naczółków. Coraz wyraźniej podkreśla się oś centralną, która staje się
bardziej plastyczna. Bardzo ważną
rolę odgrywa wreszcie dekoracja
rzeźbiarska w postaci kartuszy, girland, festonów i rzeźby pełnoplastycznej.
Na ziemiach polskich znajduje
się wiele przykładów architektury

B
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barokowej, głównie sakralnej, ale
także rezydencjonalnej, ponadto
szereg barokowych wnętrz i wyposażenia w kościołach z poprzednich epok. Niezwykle złożony charakter polskiego baroku wynika nie
tylko z liczby zachowanych obiektów, ale i zróżnicowanych kierunków wpływów, płynących nie tylko
z Włoch, lecz także Francji, Holandii, a nawet Szwecji z uwagi na panującą dynastię Wazów. Wpływy
francuskie widoczne są w założeniach pałacowych w otoczeniu
ogrodowym (pałac w Wilanowie,
il. 2), holenderskie – w twórczości
Tylmana z Gameren (il. 3), szwedzkie – w surowej formie Zamku
Królewskiego w Warszawie (il. 4).
Niemniej dominującym nurtem jest
malowniczy barok włoski, realizowany przez licznych architektów
pochodzenia włoskiego.
Znakomitym przykładem architektury barokowej w bujnej i dynamicznej redakcji włoskiej jest zespół dawnych budynków jezuickich
w Poznaniu (il. 5). Składa się z dominującej bryły kościoła oraz kolegium jezuickiego, jednej z największych i najbardziej prestiżowych
szkół wyższych Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Kościół został
zrealizowany w latach 1651–1705
według projektu jezuity Stanisława Nataniela Wąsowskiego (uważa
się, że koncepcja architektoniczna
została opracowana w Rzymie).
Obecnie pełni podwójną funkcję
kościoła farnego i kolegiackiego
pod wezwaniem Matki Boskiej

Il. 2 Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie (fot. autor)

Nieustającej Pomocy i św. Marii
Magdaleny. Budynki kolegium powstały nieco później – w latach
1701–1733, projekt zaś opracował
Jan (Giovanni) Catenazzi. Pomimo
faktu, że projekt i realizacja kompleksu spoczywały w rękach kilku projektantów i budowniczych,
całość cechuje się bardzo spójną
architekturą z wyrazistą charakterystyką stylu barokowego proweniencji włoskiej.
Przyjrzyjmy się najpierw fasadzie kościoła. Składa się z dwóch
kondygnacji,
odpowiadających
wysokości naw bocznych i nawy
głównej. Obie kondygnacje rozczłonkowano pilastrami; taką artykulację stosowano też w renesansie, w odróżnieniu jednak od tej
epoki barokowy rytm pilastrów
jest zróżnicowany (różne odstępy). Ponadto często występują one
w parach lub jako pilastry zdwojone ❶, tj. „nałożone” jeden na drugi. Pilastry zaopatrzono w kapitele
kompozytowe (rzymski typ kapitelu, łączący cechy porządku jońskiego i korynckiego), dodatkowo
zaopatrzono je w treści katolickie
– są to charakterystyczne dla stylu
putta, czyli uskrzydlone aniołki.
Pomiędzy kondygnacjami wprowadzono wydatne, pro ilowane gzymsy z gierowaniem, tj. uskokowym
wyłamywaniem ku przodowi nad
pilastrami; zarówno gierowania,
jak i zdwojone pilastry to elementy
tak charakterystyczne dla baroku,
że można je uważać za element rozpoznawczy stylu. Górną kondyg-

i świętych jezuickich (w górnej).
Portal wejściowy ❸ autorstwa
Franciszka Koźmińskiego otrzymał
rozbudowaną postać, wypiętrzoną
ku przodowi w postaci uskoków,
przenikających się kolumn i pilastrów oraz gierowanych zwieńczeń; wieńczy go dekoracyjny kartusz – motyw zdobniczy w postaci
tarczy w ornamentalnej oprawie.
Fasadę zaopatrzono ponadto
w symbolikę jezuicką. W kartuszu
wieńczącym portal znajduje się
napis „Domus Domini porta coeli” („dom Boga i brama do nieba”),
powyżej zaś, w polu bogato deko-

rowanej wnęki zamkniętej naczółkiem falistym, umieszczono igurę
św. Ignacego Loyoli, założyciela
zakonu jezuitów. Święty w asyście
putt dzierży w ręku gorejące serce
i jest unoszony przez orła – symbol
Chrystusa, depczącego węża grzechu. Jeszcze wyżej znalazł się drugi
kartusz, w którego polu umieszczono pierwsze litery ignacjańskiego
zawołania AMDG („ad majorem
Dei gloriam” – „na większą chwałę
Boga”). Wreszcie w polu wieńczącego szczytu umieszczono godło
jezuickie z chrystogramem (IHS,
akronim Jezusa Chrystusa).

historia i style

nację ujęto po obu stronach ( lankowano) dwiema wieżyczkami
o ażurowych hełmach ❷. Całość
wieńczy szczyt, zaopatrzony w typowe dla baroku spływy wolutowe oraz zwieńczony półkolistym
naczółkiem.
Na repertuar dekoracji barokowej składają się ponadto rozbudowane opaski wokół okien, dodatkowo dekorowane płaskorzeźbą,
oraz edykuły (aedicule) – nisze
w oprawach architektonicznych.
W edykułach znajdują się postacie
świętych związanych z diecezją
poznańską (w dolnej kondygnacji)
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Il. 5 Kościół i kolegium jezuickie w Poznaniu (fot. autor i fotolia, rys. opr. autor)

historia i style
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Boczne elewacje ❹ rozwiązano skromniej, co było uzasadnione
położeniem obiektu (te części kościoła są zasłonięte przez sąsiednią
zabudowę), tym niemniej ramiona
transeptu zwieńczono dekoracyjnymi szczytami wolutowymi. Bogatą oprawę otrzymała natomiast
doskonale widoczna elewacja tylna
❺, ukształtowana niczym druga
fasada: ujęta dwiema parami pilastrów korynckich, zwieńczona
szczytem wolutowym z przerwanym naczółkiem falistym.
Wnętrze kościoła ❻ cechuje się
architekturą typowo rzymską – poważną i monumentalną, a jednocześnie bogatą i niezwykle dekoracyjną, tonącą wręcz w przepychu,
złoceniach i olśniewającej kolorystyce. Rzut świątyni ma wprawdzie
tradycyjną kon igurację bazyliki
trzynawowej z transeptem, układ
ten został jednak zmody ikowany w duchu reform trydenckich –
nawy boczne są wąskie, a w każdym
przęśle umieszczono ołtarz. W ten
sposób stworzono przestrzenie
prywatnej adoracji, choć nie odizolowane od siebie; skrócono też mocno ramiona transeptu oraz prezbiterium. W rezultacie powstało
wnętrze jednoprzestrzenne, zapewniające dobre warunki widzenia
i słyszenia; przestrzeń wspólnoty,
przeznaczona do wielkich ceremonii, i przestrzenie kameralne dla
modlitwy indywidualnej.
Dominującym elementem wnętrza są potężne, kanelurowane
(żłobkowane) kolumny kompozytowe, organizujące przestrzeń
nawy głównej. Dekoracje rzeź-

biarskie wykonano w technice
sztukaterii, tj. odlewu gipsowego.
Głównym tematem dekoracji rzeźbiarskich są wszechobecne anioły
i putta; formę główek putt mają
nawet wsporniki gierowanego
gzymsu ponad kolumnami. Nawę
główną przekryto sklepieniem
kolebkowym z lunetami ❼, powierzchnie wysklepek dekorując
ornamentalną płaskorzeźbą lub
malowanymi płycinami ze scenami
i postaciami biblijnymi.
Dekoracje malarskie sklepień
rozwiązywano w baroku z reguły
w postaci malarstwa iluzjonistycznego. Artyści baroku próbowali
w ten sposób przekroczyć możliwości poprzednich epok, dążąc zatarcie granicy pomiędzy rzeczywistością a jej wyobrażeniem. Skrajne
obszary płaszczyzn architektonicznych pokrywane są namalowaną
architekturą, która optycznie przedłuża rzeczywistość; nad postaciami, które sprawiają wrażenie zawieszonych w przestrzeni, malowany
jest błękit nieba o nieskończonej
głębi. Całość stwarza złudzenie odmaterializowania, niwelacji ciężaru
sklepienia. Taki też typ malarstwa
zastosowano w Poznaniu. Najbardziej interesującym przykładem
jest pozorna kopuła nad skrzyżowaniem nawy z transeptem ❻, namalowana w taki sposób, że efekt iluzji
jej przestrzenności jest przeznaczony dla obserwatora wchodzącego
do świątyni (obserwowana z prezbiterium, zdradza fałszywy skrót
perspektywiczny).
W architekturze sakralnej doby
baroku wprowadzane są wreszcie

imponujące prospekty organowe
❼. Dzięki organom, zgodnie z postanowieniami soborowymi, msza
święta przybierała formę wspaniałego spektaklu, któremu towarzyszyła
bogata scenogra ia – przepych szat,
ołtarzy i uroczystych procesji, uzupełnionych barokowym sposobem
wygłaszania kazań, wyszukanych gestów oraz wypowiedzi pełnych przenośni i retorycznych zwrotów.
Budynki kolegium tworzą nieregularny, częściowo otwarty czworobok z wewnętrznym dziedzińcem. Dominantą architektoniczną
jest tu potężna, czworoboczna
wieża bramna ❽ z gierowanymi
gzymsami i zdwojonymi pilastrami
w narożnikach. Elewacje pozostałych budynków rozczłonkowano
pilastrami w układzie tzw. wielkoporządkowym ❾ (przechodzącym przez kilka kondygnacji).
Okna, ujęte opaskami, wieńczą różnorodne formy naczółków. Opaski
zaopatrzono w uszaki ❿, tj. poszerzenia akcentujące górne narożniki. Niektóre okna mają postać
blend, tj. płytkich wnęk w kształcie
okien. Połacie dachowe urozmaicono lukarnami i wolutowymi szczytami. Cały zespół otrzymał jednolitą szatę kolorystyczną, złożoną
z różowych tynków na powierzchni
murów oraz białych detali architektonicznych – pilastrów i gzymsów.
Detal barokowy ma proweniencję
rzymską, a więc antyczną; choć jest
rozwinięty w kierunku bogactwa
i dekoracyjności, nie zatraca istotnych cech architektury antycznej,
m.in. otwory okienne mają „złote
proporcje”.

Il. 1 Kościół Il Gesù w Rzymie (fot. autor)

Il. 3 Pałac Gnińskich w Warszawie (fot. autor)

Il. 4 Zamek Królewski w Warszawie (fot. autor)

Wojciech Frič podczas jednej z podróży południowoamerykańskich

Źródło: checomacoco.cz

z doświadczeń innych krajów

Ponad sto lat temu
wydarzyła się pewna
słodko-gorzka historia,
która miała swój początek
w tropikalnej puszczy
Ameryki Południowej.
Opowieść, która
zafascynowała Jarosława
Haška, autora przygód
Dobrego Wojaka Szwejka,
do napisania jednego
ze swoich opowiadań
(Indianin i praska policja).

– indiański łowca odwiedza Pragę
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Urugwaju, Argentyny oraz Paragwaju. Podczas pobytu w dorzeczu rzeki
Paragwaj bardzo dużo czasu spędził
z plemieniem Czamakoko. Plemię
to zamieszkiwało tereny północnej
części równinnej krainy Gran Choco.
Ludzie ci byli przyjaźnie nastawieni
względem przybyszów, co zaowocowało wielką sympatią Friča w stosunku do nich. Co więcej, podróżnik
pojął za żonę jedną z tamtejszych
kobiet o imieniu Loray, z którą miał
córkę Herminę. Jednak od powrotu
do Europy w 1905 roku już nie spotkał swojej indiańskiej rodziny.
Trzecia wyprawa (1906–1908)
do Ameryki skończyła się inaczej,
niż Frič przypuszczał. Pod koniec
swoich badań postanowił ponownie odwiedzić plemię Czamakoko
w osadzie Pacheca. Okazało się jednak, że plemię od dłuższego czasu
cierpi na nieznaną chorobę, która
dziesiątkowała okolicę. Wojciech
postanowił pomóc ulubionej wspólnocie. Na ile potra ił, zaczął badać
chorych i szukał sposobów zaradzeniu choroby. Jednak użycie kwaran-
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Czerwuisz
Robert T. Tomczak

zyku czeskim i niemieckim poświęconych tym roślinom.

rzygoda, na podstawie której
w 2011 roku powstał w Czechach komiks wielokrotnie
nagradzany w swojej kategorii
(najlepszy czeski komiks roku,
najlepszy scenariusz).
Historię Czerwuisza należy rozpocząć od przedstawienia postaci
Wojciecha Friča (Alberto Vojtěch
Frič, 1882–1944), bez którego
cała wyprawa nie miałaby miejsca.
Frič był znanym czeskim podróżnikiem, etnografem i botanikiem,
który podczas swojego życia odbył
w sumie osiem podróży do Ameryki Południowej, gdzie badał przede
wszystkim obszar Ameryki Środkowej. Skupiał się głównie na obserwacji tamtejszej formacji roślinnej,
co wynikało z jego zainteresowań
botanicznych dotyczących kaktusów.
Tak też funkcjonował w ówczesnym
naukowym świecie botaników, czyli jako znawca kaktusów oraz autor
licznych publikacji naukowych w ję-

Przyjaźń z rdzennymi
mieszkańcami Ameryki

P

Jego zainteresowania badawcze
nie ograniczały się tylko do południowoamerykańskiej lory. Podczas swoich podróży studiował
także życie tamtejszych Indian,
z którymi zaczęły łączyć go silne
więzi przyjaźni. Sympatia Indian
do Friča wynikała z faktu, że podczas swojej pierwszej podróży
(1901–1902) został zaatakowany
w środkowej Brazylii przez jaguara, którego własnoręcznie zabił,
choć poniósł liczne i dotkliwe rany.
Obrażenia podczas walki o mało
nie skończyły się śmiercią, ale pomoc lokalnego plemienia Savantes
pomogła wrócić Fričowi do zdrowia. Zabicie jaguara uznawane było
przez Indian za wielki wyczyn,
przez co zaczęli darzyć podróżnika
wielkim szacunkiem.
Podczas drugiej podróży (1903–
1905) odwiedził tereny dzisiejszego

z doświadczeń innych krajów
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tanny oraz dostępnych mu lekarstw
zdało się na nic. Frič postanowił, że
zabierze z sobą w drogę powrotną
jednego z chorych, którego przekaże lekarzom w miasteczku Baranco Branco. Na ochotnika zgłosił się
jeden z indiańskich myśliwych –
Czerwuisz Pioszad Mendoza, który był synem wodza i jego zastępcą.
Obaj bohaterowie wyruszyli zatem
w podróż.
Okazało się jednak, że po przybyciu do miasteczka lokalni lekarze nie
byli w stanie pomóc. Frič z Czerwiczkiem (zdrobniale) postanowili, że
popłyną łodzią do stolicy Paragwaju
– Asunción. Tu również nie uzyskali
zadowalającej pomocy. Próbowali
jeszcze w Buenos Aires, ale bezskutecznie. Frič natomiast musiał wracać do Europy na niezwykle ważny
dla niego kongres amerykanistyczny w Wiedniu. Chciał więc odesłać
Czerwuisza z powrotem do domu,
lecz żaden kapitan łodzi nie chciał
brać samotnego Indianina na pokład.
Wojciech nie chcąc marnować dłużej
czasu, postanowił, że zabierze Indianina z sobą do Europy.
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Indianin w… Pradze
Zbyt pochopna decyzja Friča okaże się bardzo brzemienna w skutkach dla nieprzygotowanego i nieobytego w „cywilizowanym” świecie
Czerwiczka. Dodatkowo społeczeństwo Pragi początku XX wieku po raz
pierwszy zobaczy na własne oczy
Indianina, co doprowadzi do licznych, czasem zabawnych sytuacji.
Największym problemem po przyjeździe do Pragi okazał się brak
zrozumienia pojęcia własności
oraz wartości pieniędzy przez Indianina. Ciekawy miasta, Czerwuisz
często naruszał nietykalność osobistą napotkanych ludzi, zabierał produkty ze sklepów, nie płacą za nie
i popadł w kon likt z Fričem, który
w jego odczuciu zabraniał mu zbyt
wielu rzeczy.
Widząc, że przyjaciele Friča podczas jego urodzin dawali mu pieniądze, pomyślał, że jest to rodzaj
życzliwości. Dlatego podczas spacerów rozdawał spore sumy pieniędzy
żebrakom, kataryniarzom i domokrążcom, czym powiększał długi

Wojciech i Czerwuisz w praskim mieszkaniu
Źródło: A.V. Frič, Červíček aneb indiánský lovec objevuje
Evropu, Praha 1993, s. 102.

opiekuna. Dodatkowo pod drzwiami
mieszkania Friča zaczęły koczować
rzesze żebraków, kiedy wieść o hojnym Indianinie rozniosła się po całym mieście.
Indianin popadł również w konlikt z prawem, kiedy próbował
zdobyć kapelusz, który nosili prascy
policjanci. Kapelusze praskich funkcjonariuszy były ozdobione licznymi piórami, więc Czerwuisz brał ich
za czarodziejów i natarczywie zaczepiał ich na ulicach. Pewnego razy traił nawet na komisariat, po tym jak
nie chcąc ponownie zapłacić strażnikowi za drogę powrotną z przechadzki tunelem wyszehradzkim,
boleśnie obezwładnił strażnika i traił do aresztu. Sprawa skończyła się
jednak zupełnie zabawnie, ponieważ
policjanci musieli nakarmić więźnia, który ku ich zdziwieniu stale był
głodny, co bardzo głośno oznajmiał.
Po zjedzeniu ogromnej liczby parówek, za które funkcjonariusze płacili
z własnych pieniędzy, postanowiono „zwrócić” go opiekunowi. Frič,
ku zadowoleniu policjantów, przyjął
Indianina, któremu wręczyli na pamiątkę upragniony kapelusz, który
stał się największą zdobyczą Czerwiczka wśród jego europejskich eksponatów etnogra icznych.

Jak Czerwiusz Czechy
poznawał
Z czasem Czerwuisz oswoił się
z panującymi w Pradze zasadami

współżycia i zyskiwał coraz większą sympatię ludzi. Jeździł z Wojciechem po całych Czechach z wykładami i prezentacjami dotyczącymi
kultury Indian i swego plemienia.
Nauczył się także dość płynnie mówić po czesku i nosił się po prasku.
Wkrótce stał się nawet bardzo majętny, oczywiście w swoim odczuciu,
ponieważ w jego plemieniu za bardzo cenne uchodziły guziki, które
Czerwiczek z łatwością nabywał
w mieście. Uzbierał ich tak wiele,
że mógł uchodzić za najbogatszego człowieka w swoim plemieniu.
Wzbudziło to niepokój Friča, ponieważ po powrocie do domu Indianin
mógłby źle wykorzystać swoje „guzikowe bogactwo” i przestać wykonywać czynności plemienne oraz
mógł popaść w chciwość.

Powrót do domu?
Jednak sam Czerwuisz zaczął mieć
obawy związane z potencjalnym powrotem. Bał się, że krajanie uznają go
za kłamcę lub wariata, gdy opowie
im o swoich praskich przygodach.
O tym jak zimą przechodził pieszo
przez rzekę, że widział tramwaje, samochody i samoloty oraz że guziki są
masowo produkowane w fabrykach.
Były to rzeczy zbyt abstrakcyjne, fantastyczne i nie do wytłumaczenia dla
Indian.
Najważniejsze jednak okazało
się, że znaleziono przyczynę choroby plemienia Czamakoko. Do odkrycia doszło całkiem przypadkowo,
ponieważ pewien praski student,
który badał ludzkie pasożyty jelitowe, postanowił zdobyć bardziej egzotyczny „materiał” do analizy. Odkrył w „materiale” od Czerwiczka
nieznane wcześniej pasożyty, które
były odpowiedzialne za problemy
chorobowe jego plemienia. Leczenie polegało na podaniu zwykłych
środków przeczyszczających, które zupełnie zwalczały problem.
Frič, który coraz bardziej pragnął
udać się na czwartą z kolei wyprawę, postanowił, że po uzbieraniu odpowiedniej sumy pieniędzy
i zgromadzeniu lekarstw wyruszy
z Czerwuiszem do Ameryki. Powrót Indianina miał miejsce z początkiem 1909 roku.

Przybywszy do osady Czerwuisza,
zapanowała wielka radość z powrotu obu podróżników. Gdy zastosowano lekarstwa i wszyscy zaczęli
szybko wracać do zdrowia, rozpalono wielki ogień przyjaźni i śpiewano
pieśni radości. Wszyscy wyczekiwali
momentu, kiedy Czerwiczek zda relację ze swego pobytu w Europie.
Frič natomiast opuścił osadę i wyruszył w dalszą podróż po Ameryce.
Swego przyjaciela jednak już nigdy
w życiu nie spotkał.
Czerwuisz zaczął opowiadać
o swoim pobycie więcej, niż powinien i początkowa ciekawość plemienia zmieniła się w niedowierzanie. Mówiąc o pociągach, próbował
wytłumaczyć ich wygląd, porównując je do wielkiej żelaznej matki
z wieloma dziećmi, która mnóstwo
pali i krzyczy, a dzieci idą posłusznie
za nią i wiozą ludzi. Zabrał z Pragi
kilka żarówek i próbował w nocy
pokazać światło, ale bez prądu sztuka ta nie mogła mu się udać i tylko
wystawił się na śmieszność. Mówił
ponadto, że był pod ziemią i widział
samoloty. Plemię okrzyknęło go
kłamcą i poturbowało. Jedyną nadzieją na powrót do społeczności
plemiennej była pozytywna opinia
starszyzny. Jednak na pytanie rady
starszych o sposoby walki białych
ludzi Czerwuisz odpowiedział, że
walczą papierem, na którym są rozkazy. Starszyzna oburzona odpowiedzią uznała, że robi sobie z nich żarty.
Pobito go oraz wygnano ostatecznie
z osady.

Podróże kształcą
(za bardzo)?

Został pochowany na cmentarzu
w Puerto Diana, choć tropikalna
przyroda pochłonęła jego grób.
Wojciech Frič zmarł natomiast
4 grudnia 1944 roku na tyfus, gdy
zranił się o zardzewiały gwóźdź
podczas naprawiania królikarni.

Przyjaciele znów razem
Historia ta nie kończy się jednak wraz ze śmiercią obu bohaterów. Sto lat po przygodach Czerwiczka dwóch młodych czeskich
ilmowców postanowiło wyruszyć
do Ameryki i odszukać osadę rodzinną Indianina. Dzięki dokładnemu opisowi, jaki pozostawił Frič,
odnaleźli ją bez problemu. Na miejscu dowiedzieli się o smutnej historii Czerwuisza po powrocie oraz
o tym, że mimo wszystko uznawano go za znawcę „cywilizowanego”
świata, a przede wszystkim po tym,
jak nad osadą Pacheca przeleciał
pierwszy samolot.
Friča nie pamiętano, choć znalazła się bardzo stara kobieta, której
przez całe życie towarzyszyło to nazwisko. Była to oczywiście Hermina, córka Friča z jego indiańskiego
związku (już w II połowie XX wieku
wielu antropologów, którzy odwiedzili plemię Czamakoko, dziwiło
się, że żyje tu kobieta o jasnej cerze
i wyglądzie Europejki). Hermina poznawszy swą prawdziwą historię,
zapragnęła spotkać się ze swoją czeską rodziną, gdyż w 1922 roku Frič
ożenił się i miał syna. Jego wnuk

Źródło: checomacoco.cz

Paweł, prawie 80 lat później wraz
z żoną udali się do Ameryki, aby poznać swoją zapomnianą ciocię oraz
krewnych, a warto zaznaczyć, że
cała rodzina Herminy liczy w pięciu
pokoleniach ponad 200 osób.
Oczywiście rodzinne strony
Czerwiczka bardzo się zmieniły,
choć po dziś dzień ludzie plemienia
Czamakoko podkreślają, że są trochę checo (Czechami). Potomkowie
Friča, tak ci czescy jak indiańscy, założyli stowarzyszenie Checomacoco,
które działa w Czechach i w Paragwaju, a jego zadaniem jest pomoc
materialna plemieniu Czamakoko,
które nie zawsze potra iło dostosować się do zmian „cywilizacyjnych”
w Ameryce. Finansuje szkoły oraz
studia dzieciom, pomaga budować
i remontować mieszkania Czamakoków, uczy Indian rolnictwa, hodowli
oraz dba o ich zdrowie.
Hermina zmarła w 2009 roku
w wieku 104 lat, a do dziś nowo
narodzonym dzieciom w plemieniu
Czamakoko nadaje się czeskie imiona. Historia Czerwuisza i Friča nie
skończyła się zatem ponad 100 lat
temu, lecz żyje nadal w północnym
Chaco.
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W roku 1927 Frič podczas pobytu
w jednym z hoteli południowoamerykańskich dowiedział się o losach
przyjaciela. Czerwuisz opuścił osadę i pracował izycznie w tartaku.
Przez przełożonych uznawany był
za dziwaka, bo jako jedyny znał się
na liczbach i potra ił obliczyć swoją wypłatę, a także walczył o lepsze
traktowanie pracowników. Potem
pracował jako tragarz i powszechnie
sądzono, że jest niespełna rozumu.
Czerwuisz zmarł bezdzietnie
najprawdopodobniej w 1967 roku.

Hermina wraz z potomkami w 2002 roku

z doświadczeń innych krajów

Czerwuisz w domu

klucz do epoki

Ofiary historiografii i stereotypów?

Żony Nerona
Historiografia antyczna utrwaliła obraz cesarza Nerona jako szaleńca, niewydarzonego
artysty i dręczyciela chrześcijan. Należy jednak zachować dystans do tych stronniczych relacji.
Artur Ryszard Jęcka

eron wstąpił w trzy związki
małżeńskie, a każda z jego
żon cechowała się niezwykle wyrazistą osobowością.
Poruszając temat relacji cesarza z kobietami, trzeba pamiętać
o jego skomplikowanej sytuacji rodzinnej, a zwłaszcza o silnym wpływie matki na młodego princepsa.
W gruncie rzeczy tylko trzecie
małżeństwo ze Statylią Messaliną
było całkowicie wolne od ingerencji
nieżyjącej już wówczas Agryppiny.
Jednak relacje Nerona z matką, jego
słynny romans z Akte czy też ślub
ze Statylią to odrębne rozdziały jego
burzliwej historii.
Jeszcze innym był natomiast
skomplikowany układ z Oktawią

N
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i Poppeą Sabiną, trwający kilka lat
swoisty trójkąt z pogranicza miłości i wielkiej polityki. Na pierwszy rzut oka córka Klaudiusza była
unieszczęśliwioną przez los dziedziczką cesarskiego rodu, jej rywalka zaś niezwykle ambitną intrygantką, prącą do władzy za wszelką
cenę. Niestety sporo jest w tych
powszechnych ocenach pozorów,
a obie kobiety miały w rzeczywistości dużo bardziej skomplikowane oblicza.

Oktawia
Klaudia Oktawia, córka Klaudiusza i Walerii Messaliny, przyszła na świat w roku 39 lub 40 n.e.,
kilkanaście miesięcy po zawarciu
małżeństwa przez swoich rodziców. Wiadomo, że osiem lat później
matka wysłała ją z młodszym bratem Brytanikiem na drogę do Ostii,
którą powracał do Rzymu wzburzony Klaudiusz. Miało to bowiem
miejsce bezpośrednio po wykryciu
afery, podczas której nadal zamężna z cesarzem Messalina poślubiła
konsula Gajusza Syliusza. Ten swoisty szantaż emocjonalny nie przyniósł jednak oczekiwanych przez
nią rezultatów. Za sprawą wyzwoleńca Narcyza dzieci odprawiono,
a Messalina, jej kochanek oraz ich
przyjaciele ponieśli rychłą śmierć.
Jeszcze jako dziecko Oktawia została zaręczona z prawnukiem Augusta Lucjuszem Juniuszem Sylanem, który swego czasu otrzymał
oznaki tryumfalne. Jednak przyszła
żona Klaudiusza Agryppina Młodsza nakłoniła cesarza do wydania
Oktawii za jej syna Lucjusza Domicjusza Ahenobarbusa. Pod koniec
roku 48 n.e. zarzucono więc Syla-

nowi kazirodztwo, którego miał
się dopuścić ze swoją siostrą Junią
Kalwiną. Oskarżony nobil został
usunięty z senatu i zrzekł się pretury, a wakujący urząd na jeden dzień
objął wówczas Epriusz Marcellus.
Na dodatek upokorzony mężczyzna postanowił popełnić samobójstwo i zapewne nie przez przypadek dokonał tego w tym samym
dniu, w którym Klaudiusz poślubił
Agryppinę. O icjalny wniosek o zaręczyny dziewięcioletniej Oktawii
z dwunastoletnim wówczas przyszłym cesarzem Neronem złożył
konsul Mammiusz Pollion. Jak podawał jednak Kasjusz Dion, należało rozwiązać wcześniej pewien
problem prawny. Klaudiusz zdążył
już bowiem adoptować Lucjusza,
a więc z formalnego punktu widzenia narzeczeni byli rodzeństwem.
Dokonano więc przeniesienia Oktawii do innego rodu. Ślub odbył
się zaś dopiero w roku 53 n.e.
Po śmierci Klaudiusza i przejęciu władzy przez Nerona Oktawia
stała się automatycznie żoną panującego. Nie był to jednak szczęśliwy związek. Cieniem położyły się
na nim romans Nerona z Akte
oraz liczne zbrodnie, na czele z zamordowaniem Brytanika. Młodszy brat Oktawii był w pełni świadomy tego, że na skutek serii niekorzystnych dla siebie wydarzeń
został pozbawiony purpury. Neron
wiedział natomiast, że rodzony syn
Klaudiusza zawsze będzie dla niego największym zagrożeniem. Nie
miał jednak powodu, aby o icjalnie
oskarżyć i stracić Brytanika. W lutym roku 55 n.e. chłopiec został
więc otruty podczas trwania uczty.
Na dodatek stało się to na oczach
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Neron i Poppea Sabina na monetach

stał zmuszony do popełnienia samobójstwa. Ta zmiana układu sił
na dworze miała kluczowe znaczenie dla usamodzielnienia się Nerona i poważnie wpłynęła na realizację jego planów matrymonialnych.

Poppea Sabina
Dnia 21 stycznia 62 roku n.e.
drugą żoną Nerona została Poppea Sabina. Kobieta ta przyszła
na świat przed rokiem 32 n.e. jako
córka kwestora Tytusa Olliusa, zabitego swego czasu po wykryciu
spisku Sejana. Natomiast matką
i imienniczką kobiety była Poppea
Sabina, która po śmierci Olliusa
poślubiła Korneliusza Lentulusa
Scypiona. Jednak w roku 47 n.e.,
ściągając na siebie gniew Messaliny, została oskarżona o cudzołóstwo z Waleriuszem Azjatykiem
i zmuszona do popełnienia samobójstwa. Po tych dramatycznych
wydarzeniach mająca nie więcej
niż siedemnaście lat przyszła cesarzowa pozostawała więc sierotą.
Zdaniem Tacyta miała nie tylko
wspaniałą urodę, ale także wielki
majątek. Cechowały ją inteligencja
oraz umiejętność łatwego znalezienia
się w towarzystwie. Mimo że chętnie
oddawała się rozkoszom ciała, starała się stworzyć wokół siebie pozory
osoby cnotliwej. Rzadko opuszczała
dom, a jeśli już, to tylko w welonie.
Poppea uwielbiła przepych. Według
Pliniusza Starszego i Kasjusza Diona
każdego dnia dojono pięćset oślic,
aby mogła kąpać się w ich mleku.
Zabiegi te miały bowiem działać korzystnie na jej skórę. Obawiała się
jednak bardzo, że któregoś dnia utraci swoją wielką urodę. Przeglądając

Źródło: http://commons.wikimedia.org.

się w lustrze, powiadała, że wolałaby
umrzeć, nim przekwitnie. Wyraźne
aluzje do Poppei Sabiny robił także
Juwenalis, kiedy przedstawił w swoich satyrach cyniczny obraz bogatej
rzymskiej matrony:
Każdy czyn swój uważa za piękny, uroczy.
A kiedy szyję sznurem szmaragdów otoczy
I gdy uszy perłami sobie pooplata –
Nic bardziej nieznośnego jak baba bogata.
Wygląd szpetny i śmieszny, gdy kładzie bez
miary
Na pysk ciasto i tłuste poppeańskie smary,
Cuchnące; i tu mają przylgnąć męża usta!
Do gacha chodzą czyste – w domu za to gusta
Inne, dla gachów nawet perfumy wydusi,
Wszystko kupi, co tylko sprzedają Hindusi.
Wreszcie ściera część smarów, twarz odkrywa,
bliska
Tego, by dać się poznać; i mlekiem się pryska,
Dla którego oślicę wodzi przywiązaną
(Jeśliby ją na biegun północny wysłano) […]1

Pierwszym mężem Poppei,
za którego wyszła na przełomie 46
i 47 roku n.e., był prefekt pretorianów Rufriusz Kryspin, który utracił swe stanowisko w roku 51 n.e.
na skutek intryg Agryppiny. Zdaniem Tacyta zazdrosny Neron nienawidził swego poprzednika i skazał go na wygnanie, oskarżając
o udział w spisku Pizona. Jednak
nawet wówczas nie czuł się w pełni
usatysfakcjonowany i po pewnym
czasie zmusił Kryspina do popełnienia samobójstwa. Z tego pierwszego małżeństwa miała Poppea
tylko jedno dziecko – syna urodzonego w roku 50 n.e. Chłopiec
podzielił zresztą los swego ojca
i został zabity z rozkazu Nerona.
Nasłani mordercy utopili go w morzu, kiedy wypłynął łowić ryby.
Istnieje możliwość, że związek
Poppei z Kryspinem rozpadł się,
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Oktawii. Ciało jej brata pośpiesznie
spalono dla zatarcia śladów, a prochy złożono na Polu Marsowym.
Sytuacja córki Klaudiusza uległa
dalszemu pogorszeniu po zamordowaniu Agryppiny w roku 59 n.e.
Zgodnie z relacją Tacyta Oktawia
została oskarżona o bezpłodność,
co było niemal jawną zapowiedzią rozwodu. Doszło do niego
na początku stycznia roku 62 n.e.,
a kilkanaście dni później Neron
poślubił Poppeę Sabinę. Oktawię
zmuszono do opuszczenia pałacu
i Rzymu. Nakłoniono także jednego
ze służących córki Klaudiusza, aby
oskarżył ją o cudzołóstwo z letnistą z Aleksandrii Eucerusem.
Podczas formalnego śledztwa jej
niewolnice zostały poddane bardzo brutalnym torturom. Niektóre
nie wytrzymały kaźni, ale jedna
z nich imieniem Pythias zdołała
wykrzyczeć w twarz nadzorującemu śledztwo prefektowi pretorianów Tygellinusowi, że przyrodzenie jej pani jest czystsze niż „jego
gęba”. Jako rekompensatę Oktawia
otrzymała dom Burrusa i dobra
Rubelliusza Plauta, co było jednak
bardzo złowieszczym darem. Poprzedni właściciele tych majątków
rozstali się już bowiem z życiem
z woli Nerona. Wkrótce kobietę
zesłano do Kampanii, gdzie przebywała pod stałą strażą wojskową.
Wcześniej jednak, przed podjęciem tych radykalnych kroków,
usiłował powstrzymywać cesarza
poprzedni dowódca gwardii, wspomniany Burrus. Pewnego dnia zadał nawet Neronowi pytanie: czy
w przypadku rozstania się z Oktawią zamierza zwrócić jej wniesiony
posag. Pod pojęciem tym rozumiał
zapewne sprawowaną przez cesarza władzę. Możliwe, że to nieporozumienie było przyczyną otrucia
Burrusa, do którego doszło właśnie
w roku 62 n.e. Niewykluczone jednak, że prefekt cierpiał na chorobę
nowotworową lub wrzody żołądka.
W tym samym roku otruto także
potężnego niegdyś wyzwoleńca
cesarskiego Pallasa. Z dawnych
doradców pozostał więc Neronowi
tylko Seneka, ale i on utracił swoje znaczenie, a w roku 65 n.e. zo-
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gdy w jej życiu pojawił się przyjaciel
Nerona – Marek Sylwiusz Othon.
Sprawa ta jest jednak bardzo skomplikowana i nie jawi się w źródłach
jednoznacznie. Wiadomo, że mężczyzna ten prawdopodobnie poślubił Poppeę oraz że utracił ją na rzecz
cesarza. W napisanych wcześniej
Dziejach Tacyt podawał, że Othon
jedynie ukrywał w swoim domu kochankę princepsa, mając to czynić
do czasu, gdy ten pozbędzie się swojej żony Oktawii. Jednak zgodnie
z tym opisem w pewnym momencie
Neron nabrał podejrzeń co do prawdziwego charakteru relacji Othona
z Poppeą i postanowił pozbyć się
swego przyjaciela.
Ciekawe jest jednak, że ten sam
autor w swym kolejnym dziele
Roczniki przedstawił zdecydowanie odmienny przebieg wydarzeń.
Tym razem utrzymywał, że Poppea naprawdę była żoną Othona,
a Neron odebrał ją przyjacielowi,
kiedy dostrzegł jej niezwykłą urodę. Sporo miało być w tym winy
samego Othona, który przechwalał
się w towarzystwie władcy, że Poppea jest jemu tylko przyznanym
szlachectwem, pięknością, spełnieniem pragnień wszystkich ludzi
i rozkoszą szczęśliwych. Wówczas
dopiero poruszony Neron nawiązał
kontakt z wybranką swego przyjaciela, ona zaś potra iła doskonale
wykorzystać nadarzającą się okazję. Kobieta najpierw uwiodła cesarza, a następnie udawała nieprzystępną i podkreślając fakt, że jest
już mężatką, popchnęła go do dalszych działań.
Natomiast Swetoniusz przedstawił wersję zbliżoną do starszego podania Tacyta. Historyk ten
zapisał, że Neron uwiódł Poppeę
Kryspinowi, a potem chwilowo
ukrył ją w domu Othona. Zgodnie
z wolą cesarza urządzono nawet
pozorny ślub gospodarza z kobietą. Othon zakochał się jednak
w Poppei i kiedy nadszedł czas
rozstania, nie chciał wpuścić ani
ludzi, których cesarz przysłał
po swą wybrankę, ani nawet jego
samego. Kasjusz Dion utrzymy1

Juvenalis, VI 457–470, przekł. J. Sękowski.

wał z kolei, że przyczyną usunięcia Othona był fakt, że zarówno
on, jak i cesarz pożądali tę samą
kobietę. Tak czy inaczej nie ulega wątpliwości, że w roku 59 n.e.
Othon został wysłany do Luzytanii
jako jej namiestnik. Fakt ten znajduje potwierdzenie we wszystkich
wspomnianych źródłach i jest bodaj jedynym pewnikiem w całej tej
zagmatwanej historii.
Niebawem po rzeczonych wydarzeniach zamordowano Agryppinę. Rola Poppei w całej tej historii
była bardzo niejasna. Stara cesarzowa nie tolerowała nowej wybranki swego syna. Istnieje więc
pewne prawdopodobieństwo, że
konieczność usunięcia matki została Neronowi zasugerowana właśnie
przez Poppeę. Pomysł ze statkiem-pułapką, który ostatecznie zawiódł,
mógł być zresztą obopólną inicjatywą, zainspirowaną obejrzanym
wspólnie widowiskiem cyrkowym.
Jednak już zarówno ślub cesarza
z Poppeą Sabiną, jak i zamordowanie Oktawii nastąpiły dopiero kilka lat po śmierci Agryppiny. Gdyby
więc Neron kazał zgładzić matkę
w celu ułatwienia sobie ożenku
z Poppeą, nie zwlekałby tak długo
z dalszą realizacją tych planów.

Zamordowanie Oktawii
Po odsunięciu przez Nerona córka Klaudiusza stała się tymczasem
dla wielu osób symbolem szaleństwa i tyrani cesarza. Od tej pory
cieszyła się wśród ludu wyjątkową sympatią. Według Tacyta nawet cesarz miał żałować rozwodu
i planował oddalenie Poppei celem
ponownego zejścia się z Oktawią.
W Rzymie doszło wówczas do poważnych rozruchów. Zwolennicy
Oktawii wdarli się na Kapitol, gdzie
obalili posągi Poppei, a kwiatami
ozdobili wizerunki swojej ulubienicy. Tłumy ruszyły także przed
siedzibę cesarza na Palatynie, skąd
demonstrantów musieli usuwać
żołnierze.
Wydarzenia te stanowiły nie tylko obrazę, lecz przede wszystkim
śmiertelne zagrożenie dla Pop-

pei. Wmówiła więc cesarzowi, że
za zamieszkami stoją niewolnicy
i wyzwoleńcy Oktawii. Podkreślała,
że wszystko to działo się podczas
jej nieobecności w stolicy i starała
się uzmysłowić mu, jak wielką skalę
mogłyby przybrać zamieszki, gdyby
tylko Oktawia pojawiła się w Rzymie. W tej sytuacji Neron zdecydował się podjąć bardziej konkretne
kroki. Po raz kolejny z pomocą
cesarzowi przyszedł wówczas wyzwoleniec Anicetus, główny wykonawca zabójstwa Agryppiny.
Warto jednak zaznaczyć, że tym
razem ostrzeżono go, iż odmowa
uczestnictwa w spisku może się
dla niego skończyć rychłą śmiercią.
Zgodnie z wytycznymi Anicetus dobrowolnie przyznał się do cudzołóstwa z Oktawią, za co też został
skazany na wygnanie. Kara ta była
jednak zwykłą farsą, mężczyzna
udał się bowiem na Sardynię, gdzie
żył w luksusie aż do naturalnej
śmierci. Natomiast Oktawię oskarżono o uwiedzenie Anicetusa
w celu uzyskania wpływu na armię
i przeprowadzenia buntu.
Była żona Nerona miała być rzekomo w ciąży ze swoim kochankiem, co zdołała jednak ukryć, usuwając w porę płód. Najwyraźniej
Neron zapomniał, że jeszcze nie
tak dawno sam oskarżał ją o bezpłodność. Oktawia, podobnie jak
niegdyś Julia, została wygnana
na Pandaterię. Nie był to jednak
koniec tej historii. Obawiano się
bowiem, aby któryś z potężnych
rzymskich nobilów nie uwolnił córki Klaudiusza i nie pojął jej za żoną,
czym zapewne umocniłby swoją
pozycję, a nawet uzyskał prawo
do ubiegania się o dziedzictwo Cezarów. Ostatecznie postanowiono
więc zabić Oktawię.
Kobieta usiłowała się ratować, podkreślając, że jest już tylko siostrą cesarza. Zaklinała się
na wspólnych przodków i przypominała, że nawet za czasów
dominacji Agryppiny nie groziła
jej utrata życia. Oktawia została
związana, a następnie podcięto
jej żyły na wszystkich członkach.

Poppea Sabina Źródło: http://commons.wikimedia.org.

Na dodatek, kiedy wykrwawiała się zbyt wolno, wsadzono ją
do gorącej kąpieli, aby przyśpieszyć ten proces. Na koniec zaś
obcięto kobiecie głowę i takie
to makabryczne trofeum zaniesiono Poppei Sabinie.
Oktawia została tytułową bohaterką utworu dramatyczno-lirycznego przypisywanego czasami
Senece, choć w rzeczywistości powstałego już za panowania Flawiuszy. Jest to zresztą jedyna zachowana w całości rzymska tragedia
o charakterze historycznym. W jej
ostatnich partiach przedstawiono
Oktawię jako osobę dzielną i pogodzoną z własnym tragicznym losem:

zarzutem udziału w spisku Pizona,
który planował rzekomo odsunąć
swoją nisko urodzoną żonę Satrię
Gallę i poślubić właśnie Antonię.

Mnie też wysyła ten tyran okrutny
Do smętnych cieni, do podziemnych Manów.
Czemu, nieszczęsna, łudzę się na próżno?
Na śmierć mnie wiedzie,
Którym nade mną los dał pełną władzę.
Bogów przyzywam… – Co czynisz, szalona?
Dość modłów do tych, którymś nienawistna,
Niebios mieszkańców! Świadczę się Tartarem,
Do pań Erebu, mścicielek się modlę
Zbrodni, do ciebie, ojcze. Tyś był godny
Gwałtownej śmierci.
Nie jest mi ona nienawistnym losem.
Gotujcie okręt, dajcie wiatrom żagle,
Niechaj ku brzegom Pandaterii sternik
Łódź tę kieruje powierzając wiatrom!2

2

Tymczasem rok 63 n.e. przyniósł dalsze umocnienie pozycji
Poppei Sabiny. Cesarzowa urodziła wówczas w Ancjum córkę
Klaudię, na skutek czego Neron
nie posiadał się ze szczęścia. Senat
przyznał z tej okazji tytuł Augusty
zarówno Poppei, jak i maleńkiej
dziewczynce. Uhonorowanie w ten
sposób nowo narodzonego dziecka
było nie tylko czymś nowym, ale
i niezwykłym. Tytulatura ta pojawiła się między innymi na ołowianych żetonach, upoważniających
do otrzymania darów z okazji narodzenia cesarskiej potomkini.
Istnieje oczywiście prawdopodobieństwo, że Poppea otrzymała
godność Augusty już wcześniej.
Z całą pewnością, kiedy cesarzowa
była brzemienna, podjęto przynajmniej o icjalne śluby, które teraz
z radością spełniono. Uchwalono
między innymi budowę świątyni
dla patronki płodności Fecunditas.
Złote podobizny bogini szczęścia
Fortuny miały zaś zostać umieszczone na tronie Jowisza Kapitolińskiego. W Ancjum, gdzie urodzili
się zarówno Neron, jak i jego córka,
planowano urządzać igrzyska cyrkowe na cześć rodów klaudyjskie-

Pseudo-Seneca, 957–971. Przekł. K. Marciniak, D. Oleszczak, A. Tarwacka, M. Zawadzka, M. Malinowski.
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Na marginesie warto przypomnieć, że w roku 65 n.e. Neron
zapragnął poślubić także Klaudię
Antonię, przyrodnią siostrę Oktawii, córkę Klaudiusza i Elii Petyny. Kiedy ta jednak odmówiła mu
swojej ręki, została stracona pod

Silna pozycja
i upadek Poppei
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Źródło: http://commons.wikimedia.org.

Oktawia

go i domicjuszowego. W ten sposób stanowiłyby one odpowiednik
igrzysk odbywających się w Bowillach ku czci rodziny julijskiej. W aktach braci arwalskich odnotowano
natomiast, że w kwietniu członkowie kolegium kapłańskiego złożyli
o iary dziękczynne duchom opiekuńczym Poppei i Klaudii.
Wielka radość skończyła się jednak po czterech miesiącach, kiedy
dziecko zmarło. Senat, aby ukoić ból
cesarza, zaliczył jego córkę w poczet
bogów. Bezzwłocznie uchwalono dla
niej także świątynię oraz kapłana.
Tak samo jak chociażby w przypadku Agryppiny, na temat pozycji
Poppei Sabiny można bardzo dużo
dowiedzieć się ze źródeł numizmatycznych. Wizerunki cesarzowej pojawiły się nie tylko na monetach z Aleksandrii i innych miast
wschodnich, lecz także na rzymskich aureusach i denarach. Kobieta ta, choć przez lud rzymski
bardzo nielubiana, cieszyła się jednak ogromną sympatią i miłością
mieszkańców Pompejów, którzy
w zachowanych inskrypcjach słali
jej liczne życzenia i pozdrowienia.
Cesarzowa była także muzą
tamtejszych poetów, sławiących
w swych utworach jej niezwykłą
urodę. Przywiązanie miejscowej
ludności do Poppei nie było jednak przypadkowe. Istniała teoria
o pochodzeniu zarówno kobiety,
jak i jej obojga rodziców właśnie
z miasta u stóp Wezuwiusza. Nie
ulega wątpliwości, że cesarzowa
posiadała w tych okolicach przynajmniej jedną posiadłość ziemską.
Ponadto prawdopodobnie to właśnie dzięki jej wstawiennictwu zezwolono na ponowne otwarcie
pompejańskiego am iteatru, który zamknięto wcześniej po wielkiej bójce mieszkańców miasta
z ich znienawidzonymi sąsiadami
z Nucerii. Spory wpływ na decyzję
władz rzymskich miało jednak także trzęsienie ziemi, które zniszczyło znaczą część Pompejów i wiążąca się z nim chęć ulżenia zrozpaczonym ludziom. Mimo wszystko, da
się wyraźnie zauważyć, że od tego
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momentu rzeczone miasto zaczęło
zdecydowanie przodować w gloryikowaniu cesarzowej.
Rok 64 n.e. przyniósł wielki pożar Rzymu. Para cesarska przebywała wtedy w Akcjum, po którym
rozeszła się plotka, jakoby stolica
została podpalona z rozkazu cesarza. Dzięki temu mógłby zobaczyć
on wielki pożar, stanowiący stosowne tło do odśpiewania Zdobycia Ilionu. Poza tym twierdzono, że pragnął
przygotować teren pod planowaną
przez siebie przebudowę stolicy.
W tej sytuacji Neron musiał odwrócić od siebie te groźne oskarżenia.
Za winnych podpalenia miasta zostali więc uznani chrześcijanie,
uważani w tym czasie za jedną z sekt
żydowskich.
Poppea uczestniczyła zapewne
w tych dramatycznych wydarzeniach, ciężko byłoby jednak mówić
o jej udziale w podpaleniu miasta.
Nie ma także żadnych informacji
na temat ewentualnego niebezpieczeństwa, na jakie mogłaby być
wówczas narażona.
W tym miejscu warto jednak
zwrócić uwagę na bardzo interesujące stosunki Poppei Sabiny nie tyle
z chrześcijanami, co z Żydami. Były
one na ogół bardzo dobre, a świadczy o tym sprawa opisana przez
Józefa Flawiusza. Kiedy wybudowano mur przy zachodnich arkadach
świątyni jerozolimskiej, zasłonił on
królowi Herodowi Agryppie II oraz
stacjonującej na miejscu załodze
rzymskiej widok na dziedziniec.
Uczyniono to zresztą z premedytacją, stary obyczaj żydowski zakazywał bowiem przyglądania się temu,
co dzieje się w świątyni, zwłaszcza
podczas składania o iar.

Rozsądzeniem sprawy miał się
zająć rzymski prokurator Porcjusz
Festus. Początkowo chciał on zburzyć mur, ostatecznie jednak przystał na prośbę Żydów, aby sprawę
rozsądził sam Neron. Do Rzymu
przybyła wówczas dziesięcioosobowa delegacja na czele z arcykapłanem Izmaelem oraz strażnikiem
świątynnego skarbca Helkiaszem.
Cesarz zgodził się na zachowanie
muru, a uczynił to głownie ze względu na prośby swojej żony. Zatrzymał
jednak Izmaela i Helkisza w charakterze zakładników.
Józef Flawiusz zapisał także
w swojej autobiogra ii, że spotkał
Poppeę Sabinę osobiście. Stało się
to za sprawą prokuratora Feliksa,
który uwięził i wysłał do Italii kilku
spokrewnionych z Józefem kapłanów. Pisarz postanowił interweniować w ich sprawie, gdy dowiedział
się, że nawet w swym trudnym położeniu nie zaniedbywali oni religijnych obowiązków, a żywili się tylko
igami i orzechami. Jednak okręt,
którym historyk płynął do Rzymu,
zatonął na Morzu Adriatyckim. Józef Flawiusz utrzymywał, że wraz
z sześciuset innymi rozbitkami spędził wówczas całą noc w wodzie.
Dopiero nad ranem pojawił się statek cyrenajski, który zabrał na pokład pisarza i około 80 innych ludzi.
Następnie dzięki wstawiennictwu
Alityrusa, żydowskiego aktora mimicznego, którego poznał wcześniej
w Puteoli, Józef zdołał dotrzeć przed
oblicze Poppei. Cesarzowa nie tylko
doprowadziła do uwolnienia jego
krewnych, lecz także hojnie obdarowała historyka.
Poppea odcisnęła jeszcze jedno
piętno na historii Żydów. Jeden

z kolejnych prokuratorów Judei, pochodzący z Klazomene Gesjusz Florus, sprawował rządy tak okrutne,
że doprowadziły one do wybuchu
wielkiego powstania z lat 66–73
n.e. Zdaniem Józefa Flawiusza człowiek ten otrzymał swoje stanowisko
głównie dzięki temu, że jego żona
Kleopatra była bliską przyjaciółką
cesarzowej.
Poppea Sabina zmarła w roku
65 n.e. za sprawą swego własnego
męża. Pewnego razu Neron wrócił do domu późno i pod wpływem
alkoholu. Kiedy żona poczęła robić mu wyrzuty, kopnął ją mocno
w brzuch, nie zważając na fakt, że
była brzemienna. Ciało cesarzowej
zabalsamowano wzorem wschodnich królów, a następnie złożono
w grobowcu Augusta.
Podczas pogrzebu spalono tyle
wonnych korzeni, ile w ciągu całego
roku sprowadzano z Arabii. Uroczystą mowę wygłosił Neron, który wychwalał piękność małżonki i przypominał, że była matką boskiego dziecka. Senat zaliczył zmarłą cesarzową
w poczet bogów. Natomiast król
żydowski Herod Agryppa II uczcił
zarówno żonę, jak i córkę Nerona,
wybijając monety z ich boskimi tytułami. Posągi Poppei Sabiny zostały
obalone po śmierci Nerona w roku
68 n.e. Jednak gdy cesarzem został
Othon, doprowadził do przywrócenia podobizn swojej byłej żony.

Ofiary historiografii
i stereotypów?
Postacie dwóch pierwszych małżonek cesarza Nerona są w rzeczywistości bardzo trudne do ocenienia. Zdecydowanie przychylniejsze
noty zdobywa Oktawia, co po części

Nero’s wives. Victims of historiography and stereotypes?
Ancient historiography created black legend around emperor Neron, who was commonly described as
a madman, poor artist and Christians’ persecutor. But the distance should be kept towards this claim and it
should be considered that a few women influenced Neron’s life strongly. The first of them was his mother
Aggripina the Younger, the others were his three wives: Octavia, Poppaea Sabina and Statilia Messalina. The
complicated relations with these women resulted in bad opinions among the historians on Neron but it must be
remembered that the old division: bad emperor versus his innocent wives is an unjust simplification.
Tłumaczyła Magdalena Śnieć
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Spotkania z wojną
Józef Szewczyk

ojna, wojna, wojna – tak
najkrócej można podsumować tematykę filmów
i reportaży historycznych
zaprezentowanych podczas
3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego
„Spotkania z historią”.
Z 22 zaprezentowanych ilmów
16 dotyczyło II wojny światowej,
zaledwie trzy – czasów współczesnych. Wojna, co chyba nie jest zaskoczeniem, odkrywana jest przez
pokolenie dzieci jej o iar.
Odkrywana poprzez indywidualne historie, jakby w pośpiechu,
ze świadomością, że świadkowie
wkrótce odejdą, a wraz z nimi odejdzie pamięć o wydarzeniach.
Film i reportaż historyczny starają się pokazywać polskie losy
na Wschodzie i na Zachodzie, w armii, podziemiu zbrojnym, w obozach koncentracyjnych i na przymusowych robotach. Czy wnoszą nową
wiedzę o tych losach? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – na pewno ją wzbogacają, jak
choćby o mało obecną w mediach
tematykę zbrodni wołyńskiej.
O ile reportaż historyczny jest
domeną telewizji publicznej, głównie TVP Historia, o tyle produkcją
ilmową zajmuje się coraz więcej
instytucji – stowarzyszeń, muzeów,
agencji reklamowych i osób prywatnych. Produkcja ilmów historycznych natra ia na kilka barier – największą są pieniądze – na produkcję
i zakup praw autorskich, które są
często nieuregulowane.
Spotkaniom towarzyszyły projekcje ilmowe na rynku Rynku
Wielkim, pokazy grup rekonstrukcyjnych, a galę inałową uświetnił
koncert zespołu Brathanki.
Statuetkę Zamość Perła Renesansu
w kategorii najlepszy ilm dokumentalny otrzymał obraz Jeżeli zapomnimy
o nich… w reżyserii Adama Sikorskiego. Film pokazuje historię Polaków

W

pomordowanych przez ukraińskich
nacjonalistów na Wołyniu w 1943 r.
Jest to poruszająca opowieść o jednym z najbrutalniejszych epizodów
rzezi wołyńskiej – mordzie blisko tysiąca Polaków w Ostrówkach i Woli
Ostrowieckiej.
W kategorii najlepszy reportaż
nagrodzono Marię Wiśnicką za obraz
Kasanci z Jaty, w którym ostatni partyzanci AK z obozu leśnego w Jacie
wspominają tajne harcerstwo, początki konspiracji w Łukowie i Stoczku Łukowskim, akcje dywersyjne
Kedywu oraz przybycie na teren Obwodu Łuków AK utalentowanego dowódcy Wacława Rejmaka ps. Ostoja.
W Rezerwacie Leśnym Jata powstał
w końcu kwietnia 1944 r. obóz szkoleniowy, który do końca wojny skupił
ponad 300 partyzantów.
Nagrodę Publiczności 3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego otrzymał
ilm dokumentalny Sieroty Wołynia
– córki Zamościa w reżyserii Macieja Wojciechowskiego oraz reportaż
Przemysława Bednarczyka Pomnik
trwalszy od spiżu. Komarów 1920.
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3. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
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wynika z pozostawania przez nią
na pozycji antagonistycznej względem nielubianego cesarza. Jako
o iara szalonego i okrutnego władcy
budziła i wciąż budzi zdecydowanie
pozytywne odczucia. Jej przeciwieństwo stanowiła Poppea Sabina, będącą nieomal uosobieniem próżności. Z drugiej strony po rzetelnym
porównaniu jej czynów z aktywnością innych kobiet o zbliżonej pozycji społecznej ciężko byłoby uznać
ją za jednostkę zdegenerowaną.
W przypadku obu kobiet, podobnie
jak i Nerona, kładzie się cieniem
także stronniczość antycznych historyków. Pozostawione przez nich
opisy, często całkowicie pozbawione obiektywizmu, niejednokrotnie
już na zawsze ukształtowały opinie
o wielu postaciach starożytności.
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Historyk Rzymu
Otrzymanie przez historyka prestiżowej nagrody literackiej jest wyjątkowym wydarzeniem,
które wzbudza duże zainteresowanie w świecie kultury.
Karol Kłodziński

2014 r. do grona doskonale władających piórem
badaczy dziejów dołączył
polski wybitny mediewista, Karol Modzelewski,
uhonorowany Nagrodą Literacką
Nike1. To wyróżnienie i towarzyszące mu komentarze stanowią
dobry pretekst do tego, by nieco
uważniej przyjrzeć się sylwetce
pierwszego historyka docenionego za trud popularyzacji wiedzy
o przeszłości.

W
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Historycy wśród laureatów nagród literackich
Wśród zawodowych historyków,
których nazwisko otacza światowa
sława, prace zaś są cenione i słusznie nagradzane, wyjątkowe miejsce
zajmuje wybitny badacz dziejów
starożytnego Rzymu, prawnik,
archeolog, dziennikarz i polityk
Theodor Mommsen. Jest on prawdopodobnie jedynym, a na pewno
pierwszym profesjonalnym historykiem2, któremu przyznano
tak prestiżową nagrodę literacką
jak Nobel w dziedzinie literatury.
Dzieło, za które Komitet noblowski
postanowił uhonorować niemieckiego starożytnika takim wyróżnieniem, stanowi nie tylko imponujące świadectwo ówczesnej kultury
1

umysłowej i literackiej, lecz także
intrygującą po dziś dzień propozycję rozumienia dziejów rzymskiej
republiki.
Mommsen, odbierając „literackiego” Nobla w 1902 roku,
był drugim w kolejności laureatem tego właśnie wyróżnienia3,
które jak dotąd trafiło do rąk
aż dziesięciu niemieckich twórców, w tym Thomasa Manna
czy Güntera Grassa. Warto więc
przybliżyć postać tego wielkiego historyka starożytności,
jak również jego twórczość naukową, zwłaszcza dzieło Römische Geschichte, które ponad
100 lat temu tak zachwyciło Akademię Szwedzką w Sztokholmie4.

Zarys biografii naukowej
Theodor Mommsen urodził się
30 listopada 1817 r. w Garding
w Szlezwiku Holsztynie. Podobnie
jak niektórzy XIX-wieczni uczeni (Johann Gustav Droysen, Jakob
Burckhardt, Heinrich Schliemann,
Friedrich Nietzsche) Mommsen
był synem protestanckiego pastora, co z pewnością w istotny sposób odcisnęło się na intelektualnej
formacji późniejszego noblisty.
Niewątpliwie bowiem – jak przekonywał jeden z biografów, Stefan
Rebenich – właśnie protestanckie
wychowanie miało wpływ na po-

glądy polityczne Mommsena oraz
jego stosunek do nauki5.
Przez pięć lat, od 1838 do 1843 r.,
Mommsen studiował historię
i prawo na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii. Tam też zapoznał się z twórczością naukową
Friedricha Karla von Savigny’ego,
jednego z najbardziej wpływowych prawników XIX wieku i prekursora socjologii prawa. Fakt
ten miał zapewne duży wpływ
na kształtowanie się u młodego
studenta zainteresowania prawem
rzymskim oraz metodologią badań
sytuujących się na pograniczu historii i prawa.
W wieku 25 lat obronił dysertację z zakresu prawa rzymskiego, a następnie otrzymał duńskie
stypendium naukowe na wyjazd
do Francji i Włoch w celu badania
starożytnych inskrypcji rzymskich.
We Włoszech Mommsen poznał
wybitnego uczonego i antykwarystę Bartolomeo Borghesiego,
który rozbudził w nim zainteresowanie starożytnymi inskrypcjami
łacińskimi z obszaru Królestwa
Neapolu. Po wielu latach niemiecki
historyk właśnie tego włoskiego
starożytnika uważał za swojego jedynego nauczyciela.
Jesienią 1848 r. Mommsen został profesorem prawa w Lipsku,
jednak trzy lata później usunięto

Karol Modzelewski otrzymał Nagrodę Literacką Nike za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa
2013.
2
W 1953 r. literacką Nagrodę Nobla otrzymał również Winston Churchill „for his mastery of historical and biographical description as well
as for brilliant oratory in defending exalted human values”. Tego brytyjskiego polityka, autora licznych prac historycznych, trudno jednak uznać
za historyka sensu stricto.
3
Pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury był francuski poeta Sully Prudhomme (1839–1907), uhonorowany tym wyróżnieniem w roku 1901. Zob. PWN Leksykon. Nagrody Nobla, red. B. Tarnowska, Warszawa 2001, s. 191.
4
Biografia i twórczość Theodora Mommsena od dawna cieszą się dużym i wciąż niesłabnącym zainteresowaniem uczonych. Bibliografia
poświęcona Mommsenowi liczy już setki pozycji. Jego postać doczekała się licznych biografii autorstwa m.in. Lothara Wickerta, Alberta Wuchera, Alfreda Heussa i Stefana Rebenicha. Ostatnio doskonały przegląd literatury poświęconej Mommsenowi dał D. Słapek, Oswald Balzer versus
Theodor Mommsen – polityczne emocje z historią w tle. Nowa ocena sporu, „Studia Europea Gnesnensia”, t. 5, 2012, s. 102–106.
5
S. Rebenich, Mommsen, Theodor, [w:] Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon, red. P. Kuhlmann, H. Schneider,
Stuttgart 2012, kol. 836.

Pomnik Emila von Behringa przed szkołą w Ławicach

watelstwo Rzymu. Mommsen zmarł
1 listopada 1903 r. w Berlinie.

Historyk,
który „odkrył” Rzym
Theodor Mommsen był badaczem wszechstronnym, którego
twórczości naukowej nie sposób
jednoznacznie przyporządkować do
określonej dyscypliny badań nad
starożytnością (np. prawo rzymskie,
epigra ika, numizmatyka). Te zresztą, jak wiadomo, nie zostały jeszcze
wówczas wyraźnie wyodrębnione.
Zainteresowania badawcze niemieckiego historyka przynależały
do szeroko pojmowanej nauki o starożytności (Altertumswissenschaft).
Historycy historiogra ii i biografowie Mommsena, tacy jak Alexander Demandt, podkreślają, że
wywarł on ogromny wpływ na niemieckie badania nad starożytnością zwłaszcza w trzech aspektach7.
Po pierwsze, dzięki twórczości
naukowej Mommsena dzieje starożytnego Rzymu zajęły należne im miejsce w badaniach nad
antykiem, które dotąd, na skutek
silnych już od XVI wieku ilhelleńskich sympatii uczonych niemieckich (np. Winckelmanna, Herdera
czy Humboldta)8, koncentrowały
się głównie na opisie historii oraz
kultury antycznej Grecji. Po drugie,
zaproponowana przez przyszłego
noblistą stricte naukowa metodologia badań, oparta na zasadach profesjonalnego, krytycznego
warsztatu historycznego (w tym
krytycznej interpretacji źródeł)
i będąca pod dużym wpływem historyzmu niemieckiego, zrywała

6
Wrocławski etap działalności akademickiej i naukowej Mommsena opisał Józef Kordeczuk. Zob. Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem, „Acta Universitatis Wratislawiensis. Prawo” (tom monograficzny), t. 285, 2003, s. 191–216.
7
A. Demandt, Theodor Mommsen, [w:] Classical Scholarship. A Biographical Encyclopedia, red. W.W. Briggs, W. M. Calder III, New York – London 1990, s. 285.
8
Zob. E. Rawson, The Spartan Tradition in European Thought, Oxford 1969.
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go z tego stanowiska z powodów
politycznych związanych z postawą badacza w czasie Wiosny
Ludów. Przyszły noblista objął następnie profesorską katedrę kolejno w Zurychu w 1852 r.
oraz we Wrocławiu w 1854 r.,
gdzie wykładał prawo rzymskie6. W 1857 r. otrzymał podpisaną przez Fryderyka Wilhelma IV nominację na stanowisko
profesora (Forschungsprofessur)
w Berlińskiej Akademii Nauk.
W 1858 r. Mommsen został
członkiem zwyczajnym Pruskiej
Akademii Nauk (Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften), natomiast w latach 1874-1895
pełnił funkcję jej sekretarza. W latach 1861–1887 wybitny niemiecki uczony pracował jako profesor
zwyczajny i wykładowca historii
starożytnego Rzymu na uniwersytecie berlińskim (Friedrich-Wilhelms-Universität). Co ciekawe, choć
Mommsen w swych pracach zajmował się przede wszystkim historią

Rzymu republikańskiego, jego wykłady – niebędące zresztą mocną
stroną tego badacza – dotyczyły
głównie okresu cesarskiego, w tym
dziejów Cesarstwa po Dioklecjanie.
W latach 1874-1875 Mommsen piastował zaszczytną funkcję rektora
tejże uczelni. Był także współtwórcą
i współpracownikiem Niemieckiego
Instytutu Archeologicznego w Rzymie.
Niemiecki historyk angażował
się także w sprawy polityczne.
Pierwszą wyraźną oznaką jego
aktywności politycznej było redagowanie w 1848 r. „Schleswig-Holsteinischen-Zeitung”. Mommsen sprzeciwiał się planom monarchii duńskiej dotyczącym inkorporowania Szlezwiku-Holsztyna,
którego ludność w większości
stanowili Niemcy. Jako niemiecki
liberał nieraz zabierał głos w sprawie zjednoczenia Niemiec. Nie był
do końca zadowolony z kształtu
Cesarstwa Niemieckiego, które
powstało w 1871 r. Zdecydowanie
występował przeciwko wszelkim
formom antysemityzmu. Na tym
tle doszło nawet do kon liktu między Mommsenem a innym wielkim historykiem, Heinrichem von
Treitschkem.
Nagroda Nobla to nie jedyne, choć
z pewnością najważniejsze wyróżnienie, którym uhonorowano naszego bohatera. W 1868 r. uczony, podobnie jak Karol Darwin czy później
Giuseppe Verdi, został odznaczony
najwyższym orderem klasy cywilnej
Pour le Mérite (Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste).
Otrzymał również honorowe oby-

klucz do epoki

W 1993 r. laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostało dwóch
amerykańskich historyków i ekonomistów – Robert Fogel (1926–2013) i Douglas North (ur. 1920). Współtworzyli oni nowy kierunek w badaniach nad
historią gospodarczą – kliometrię, która polegała na systematycznym wykorzystywaniu w studiach historycznych teorii ekonomicznej, technik ekonometrycznych oraz innych metod matematycznych.
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całkowicie z XVIII- i XIX-wieczną
tzw. literacką, antykwaryczną historiogra ią. Wreszcie po trzecie,
Mommsen rozwinął badania nad
starożytnością, korzystając z różnego rodzaju funduszy państwowych. Wykształcił wielu uczniów,
późniejszych wybitnych profesorów – m.in. Otto Hirschfelda
(1843–1922), Hermana Dessaua
(1856–1931), Alfreda von Domaszewskiego (1856–1927), Otto
Seecka (1850–1921), Ludo Hartmanna (1865–1924) czy Ulricha
Wilckena (1862–1944).
Mommsen bezsprzecznie zasłużył sobie na miano tytana
pracy. Ważną część jego działalności naukowej stanowiła realizacja dużych projektów badawczych związanych z wydawaniem
źródeł historycznych. Od 1853 r.
Mommsen odpowiadał za redagowanie bodajże najważniejszego
swojego dzieła Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), realizowanego pod patronatem Berlińskiej
Akademii Nauk i obejmującego
korpus łacińskich inskrypcji
rzymskich z obszaru całego Imperium Romanum. Ta wielotomowa praca (za życia jej autora
ukończono 15 z 16 tomów tego
dzieła) do dziś stanowi podstawowe źródło do badań m.in.
nad historią społeczną i polityczną Cesarstwa Rzymskiego (pod
egidą Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften
wciąż wydawane są suplementy do fundamentalnej publikacji
Mommsena).
Niemiecki noblista był także
inicjatorem opracowania ważnego dzieła Prosopographia Imperii Romani, prezentującego
sylwetki potwierdzonych w źródłach osób, które żyły głównie
w okresie wczesnego Cesarstwa
Rzymskiego. Mommsen miał
również swój udział w powołaniu do życia wydawanego po
dziś dzień czasopisma naukowe9

Theodor Mommsen
wikimedia.org.

Źródło: http://commons.

Z żoną Marią z d. Reimer (1832–
1907) Theodor Mommsen doczekał się licznego potomstwa (szesnaścioro dzieci). Jego najstarsza
córka Maria (1855–1936) wyszła
za mąż za innego wybitnego
badacza dziejów starożytnych,
ﬁlologa klasycznego – Ulricha
von
Wilamowitz-Moellendorffa (1848–1931), pochodzącego z Markowic na Kujawach.
W Markowicach znajdowały się
dobra rodu von Wilamowitz-Moellendorﬀ, w pobliskich Wymysłowicach zaś zostali pochowani
Maria i Ulrich von Wilamowitz-Moellendorﬀów.
Ich grób od lat odwiedzają uczeni i pasjonaci historii regionalnej,
a pamięć o wielkim badaczu Origine Cujavus wciąż jest pielęgnowana przez regionalistów (m.in.
Edmund Mikołajczak, Jacek Sech)
oraz ﬁlologów klasycznych (m.in.
prof. Włodzimierz Appel).

go „Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie” (od 1866 r.).
Niemiecki starożytnik był także
założycielem „Ephemeris Epigraphica” (1872–1913), w którym
publikowano nowe odkrycia epigra iczne.
Poza tym laureat Nagrody Nobla
wniósł wielkie zasługi do badań nad
prawem rzymskim. Był on bowiem
wydawcą późnoantycznych źródeł
normatywnych – Codex Theodosia-

nus (pośmiertnie wraz z P. Meyerem;
1905 r.) i kompilacji z czasów Justyniana Wielkiego – Corpus Iuris Civilis
(z P. Krügerem; 1888 r.). Redagował
także inne, bardzo ważne wydawnictwo – Monumenta Germaniae Historica (część: Auctores Antiquissimi,
w tym edycja dzieł m.in. Jordanesa
i Kasjodora), obejmujące źródła do
dziejów Niemiec po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Ponadto monumentalne, kilkutomowe
opracowanie Römisches Staatsrecht
(1871–1888) autorstwa Mommsena stanowi podstawowe dzieło
w badaniach nad ustrojem państwa
rzymskiego9. Ważną monogra ią
w bogatym, liczącym ponad 1500
pozycji, dorobku tego uczonego, jest
także Römisches Strafsrecht (1899),
czyli opracowanie poświęcone
rzymskiemu prawu karnemu.

Opus magnum
We wczesnym etapie swojej działalności naukowej, tj. do
objęcia profesury w Berlinie,
Mommsen opublikował ponad
250 prac, w tym swe najważniejsze dzieło, które przyniosło
historykowi największą sławę,
tj. Römische Geschichte. Praca
obejmująca dzieje Rzymu do
46 r. p.n.e., czyli do momentu zwycięstwa Juliusza Cezara w bitwie pod Thapsus
(t. 1 – 1854 r.; t. 2 – 1855 r.;
t. 3 – 1856 r.), choć w środowisku uczonych krytykowana za
zbyt publicystyczny styl, okazała
się jednak ogromnym sukcesem
wydawniczym. Była wznawiana
aż szesnastokrotnie i tłumaczona na wiele europejskich języków, m.in. na: włoski (1857), rosyjski (1858), angielski (1862),
francuski (1863), polski (1867),
węgierski (1874) i hiszpański
(1875)10. Nic więc dziwnego, że
w dzisiejszych rankingach indeksu cytowań Mommsen znajduje
się w ścisłej czołówce najczęściej
przywoływanych autorów.

Wydaje się, że współczesne prace poświęcone administracji rzymskiej wciąż nie są w stanie zastąpić pracy Mommsena. Zob. K. Kłodziński,
Dwa obrazy dziejów administracji rzymskiej, „Przegląd Historyczny”, t. CV, 2014, z. 3, s. 453–466.
10
Na temat okoliczności powstania polskiego tłumaczenia Römische Geschichte pióra Tomasza S. Dziekońskiego zob. M. Kwiatkowska, Edytorskie plany administracji oświatowej Królestwa Polskiego w latach 1862–1864, „Acta Universitatis Lodzinensis. Folia Librorum”, t. 16, 2010,
s. 146, przyp. 35.

„Exegi monumentum”
W wydanym przez komisję noblowską uzasadnieniu werdyktu
Mommsen został określony jako
„the greatest living master of the
art of historical writing, with special reference to his monumental
work, A history of Rome”14. Römische Geschichte, choć nigdy nie zostało ukończone (piąty tom dzieła traktował o historii prowincji
rzymskich), jest jednak – prócz
swych opisanych już uprzednio
walorów – wyjątkowo trwałym
„pomnikiem” intelektualnego geniuszu i pisarskiego rozmachu
swego twórcy.

Koncepcja Mommsena znalazła wielu oponentów. Np. Eduard Meyer (1855–1930) zarzucał mu, że ten niesłusznie dowodził istnienia pierwotnego poczucia italskości wśród Rzymian, szukając w ten sposób historycznego uzasadnienia dla ówczesnej polityki niemieckiej
wobec mniejszości narodowych. Meyer wskazywał na etniczną niejednorodność starożytnych
Rzymian, jak również na to, że w antycznych źródłach nie funkcjonowała kategoria populus
Italicus.
12
P. Wojciechowski, Theodor Mommsen: Idy Marcowe, Cezar i cezaryzm, [w:] Idy Marcowe
2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2008, s. 247.
13
Ibidem, s. 247–248.
14
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1902/mommsen-facts.
html (data dostępu: 20.05.2015).
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Oko Jelenia.
Sowie zwierciadło
W kwietniu 2015 roku do polskich
księgarń traﬁł siódmy tom bestsellerowej serii Andrzeja Pilipiuka Oko Jelenia.
Ten niezwykły cykl powieściowy stanowi
niewątpliwą lekcję historii dla wszystkich fanów fantastyki,
a jednocześnie fantastyczną rozrywkę dla
wszelkich pasjonatów
historii. Autor, będący
z wykształcenia archeologiem, a z zamiłowania wybitnym znawcą
historii oraz pokrewnych
jej nauk, od wielu lat
umiejętnie wkomponowuje we wszystkie swoje
powieści i opowiadania
intrygujące ciekawostki z dziejów Polski oraz
krajów sąsiednich.
Głównymi bohaterami Oka Jelenia są nauczyciel informatyki
Marek oraz licealista Staszek, którzy zostają przeniesieni w czasie do XVI wieku z zadaniem odnalezienia w Norwegii
tajemniczego artefaktu. Na miejscu okazuje się, że do pomocy przydzielono im
pochodzącą z XIX wieku młodą polską
szlachciankę Helenę. Tłem historycznym
dwóch pierwszych tomów są krwawe wojny religijne w nowożytnej Skandynawii
oraz zażarte walki Norwegów z Duńczykami.
Fabuła tomu trzeciego została umiejscowiona w Bergen i oscyluje wokół
likwidacji autonomii kantoru hanzeatyckiego. W dalszej kolejności bohaterowie traﬁają między innymi na pustkowia
szwedzkiej Dalarny, na taﬂę zamarzniętego Bałtyku, a także do Visby oraz Gdańska, gdzie każdorazowo przeżywają pasjonujące przygody.
Andrzej Pilipiuk łączy w swym
dziele brawurową fabułę z dbałością
o najdrobniejsze detale i wręcz genialnie prezentuje realia życia w opisywanej epoce. Nadchodzący upadek
Hanzy oraz opuszczenie przez bohaterów nowożytności, mające miejsce
w tomie szóstym, wydawały się przez
kilka lat oznaczać koniec serii, jednak
Sowie zwierciadło położyło kres tej
hipotezie. W siódmym tomie Staszek
trafia bowiem do roku 1864, gdzie
po raz kolejny ratuje życie Heleny
i wplątuje się w jedną z ostatnich
misji powstania styczniowego. Natomiast Marek, który powraca do teraźniejszości, przekonuje się, że XXI
wiek może być równie niebezpieczny,
co czasy dawno minione.
Artur Ryszard Jęcka
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„granic narodowych”. Ich każdorazowe pogwałcenie miało – według
noblisty – destrukcyjny wpływ na
strukturę państwa rzymskiego.
Doprowadziło ono bowiem do negatywnej zmiany stosunków społeczno-gospodarczych oraz upadku
ideału rzymskiego rolnika (bonus
agricola) i obywatela.
Dla Mommsena wzorem polityka był Juliusz Cezar, określany
przez niego jako Demokratenkönig12. Zwycięstwo znakomitego polityka i wodza, który chciał
uzdrowienia republiki, stanowiło
punkt zwrotny w dziejach całej zachodniej cywilizacji. Cezar to osoba wybitna, zmuszona do stworzenia monarchii militarnej w celu
ratowania państwa przed skorumpowanymi senatorami, w których
Mommsen widział, nota bene, odpowiedników pruskich arystokratów. Noblista nie pochwalał jednak monarchii, a epokę cesarską
w dziejach Rzymu uważał za okres
stopniowego upadku w każdej sferze życia13.

klucz do epoki

Rozpowszechnienie Römische
Geschichte oraz tematyka tego
dzieła, korespondująca w wielu
kwestiach ze społeczno-polityczną historią XIX-wiecznej Europy,
zapewniły mu szeroki odzew. Styl
historycznej narracji Mommsena
i stosowana przez niego uwspółcześniona terminologia, po części
zapewniające jego pracy popularnonaukowy charakter, sprawiły,
że dzieło to było zrozumiałe dla
przeciętnego europejskiego czytelnika. Ponadto burzliwe dzieje
republikańskiego Rzymu mogły
posłużyć za doskonały przykład
realizacji ideału homo politicus,
który fascynował niemieckiego
starożytnika. O ile bowiem antyczna Grecja dostarczała Niemcom
wzorców przede wszystkim w zakresie kształtowania inspirujących wzorów kulturalnych, o tyle
– zdaniem Mommsena – dzieje
starożytnego Rzymu ukazywały
rozwój narodu i państwa rzymskiego, stanowiąc wzór dla dążących do uni ikacji XIX-wiecznych
Niemiec.
Mommsen przypisał Rzymowi
ważną funkcję w procesie konsolidacji Italii, analogiczną do tej, jaką
w XIX-wiecznych koncepcjach zjednoczeniowych miały pełnić Prusy
względem Niemiec czy Piemont
wobec Włoch. Idea zjednoczonego
narodu i wizja zorganizowanego
silnego państwa stanowiły ważną oś rozważań Mommsena i jego
główny punkt odniesienia, wokół
którego rozwijała się narracja Römische Geschichte11. Starożytnik
krytykował jednak rzymski imperializm. Ekspansję militarną
i terytorialną akceptował jedynie
wówczas, gdy ta nie przekraczała
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AK-owiec,
co wymyślił laptopa
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Karpiński nie poddawał się.
Nowy przywódca, I sekretarz PZPR
Edward Gierek, zapoczątkował politykę brania kredytów od wstrętnych, kapitalistycznych państw
i kupowania milutkich zachodnich
technologii. Zespół Karpińskiego
dostał kredyt od Brytyjczyków i zaprezentował światu K-202. Pracował
(komputer, nie zespół) z szybkością
miliona operacji na sekundę – szybciej niż komputery osobiste 10 lat
później. Jedynymi jego konkurentami w tamtym okresie były minikomputer Super-Nova (USA) oraz CTL
Modular One (Wielka Brytania).
Smętne w tej historii jest to, że
Edward Gierek chciał pomóc, ale

– Jak Polska Ludowa
nie chciała swojego Billa Gatesa
W 1959 r. Jacek Rafał Karpiński
stworzył pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań różniczkowych. Czyli, rzecz oczywista,
komputer (analogowy).
Rok później, jako jeden z 6
nagrodzonych, zwyciężył w ogólnoświatowym konkursie młodych
talentów techniki organizowanym
przez UNESCO. W nagrodę przebywał w latach 1961–1962 w USA,
studiując m.in. na Harvardzie.
– Przyjmowano mnie jak króla. Byłem tym zresztą bardzo onieśmielony.
Witał mnie rektor ze wszystkimi dziekanami, a w Dallas – burmistrz miasta. I wszyscy chcieli żebym dla nich
pracował, począwszy od IBM, a skończywszy na Uniwersytecie w Berkeley.
W San Francisco proponowano mi nawet otworzenie własnego instytutu.
Jednak wrócił do domu, do Polski. Była to Polska mało niepodległa, rządzona przez komunistów.
Karpiński ich nie znosił, ale uważał,
że „… kiedyś sobie pójdą. A technologia zostanie. Poza tym uważałem, że to nie byłoby w porządku
– wyjechać na delegację i zostać”.

Jacek Karpiński miał barwny,
wojenny życiorys. W czasie okupacji hitlerowskiej zaprawiał się jako
uczestnik konspiracji w różnych formacjach harcerskich. W 1944 roku
walczył w powstaniu warszawskim,
najpierw, razem z Krzysztofem
Kamilem Baczyńskim w plutonie
„Alek”, a później w Batalionie
„Zośka”. Ciężko ranny, sparaliżowany cudem (i własną pracą – one
często chodzą razem w parze) odzyskał władzę w nogach.
Najdłuższą walkę toczył jednak
jako konstruktor – z Polską Ludową.
Kiedy dzisiaj myślimy „mały
komputer”, mamy na myśli laptop,
który wygląda jak deseczka do krojenia cebuli. W latach 60., komputery miały rozmiar dużego pokoju,
a małe okazy były wielkości szafy.
Karpiński w 1969 roku przedstawił władzom komputer wielkości
walizki! Wedle legendy, odpowiednia komisja orzekła, że budowa
tak małego komputera jest niemożliwa, bo gdyby była możliwa,
to Amerykanie dawno by już go
skonstruowali!

Więcej opowieści o niezwykłych polskich
pomysłach w nowej książce z serii Historia Polski 2.0:
Jan Wróbel, Ewa Wróbel
„Polak potraﬁ, Polka też… czyli o tym
ile świat nam zawdzięcza”
Wydawnictwo Znak Horyzont,
www.znak.com.pl

wyprodukowano 30 egzemplarzy,
potem zarzucono produkcję, choć
na taśmach czekało 200 nieukończonych sztuk.
Przegraliśmy wyścig z wielkimi
potęgami. Sniﬀ, sniﬀ…
Karpiński, rozgoryczony, chciał
wyjechać do USA, ale wyjechał tylko
na Warmię, gdzie zajął się hodowlą
drobiu i trzody chlewnej.

Dopiero podczas stanu wojennego Karpiński wyemigrował
do Szwajcarii, gdzie zaczął pracować dla producenta profesjonalnych magnetofonów Nagra,
stworzył też m.in. robota sterowanego głosem oraz Pen Readera –
skaner wraz z oprogramowaniem
do wczytywania i czytania tekstu
po jednej linijce.
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i tak jego socjalistyczne państwo
nie poradziło sobie z wykorzystaniem wielkiej szansy. Projekt
ugrzązł w „naradach” i „planowaniach” nieruchawych struktur
państwowego przemysłu. Potem
przyszedł kryzys i skończyły się
pieniądze. Karpińskiego ciągle
szykanowano jako tego, który „czegoś chce” i zakłóca spokój. K-202
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Poruszający obraz świata, w którym żywność szmugluje się w trumnach, zarżniętą
świnię przebiera za staruszkę, by uniknąć
niemieckiej kontroli, a hitlerowska propaganda tłumaczy wychudzenie Polek
dbaniem o ﬁgurę.
W Polsce w czasie okupacji głód był
powszechny, lecz budził w Polakach niesamowite pokłady kreatywności. Pustym brzuchom próbowano zaradzić, gotując praktycznie z wszystkiego i przełamując wszelkie
żywieniowe opory. Generał Bór-Komorowski
zjadł kota w śmietanie i nawet o tym nie
wiedział.
Aleksandra Zaprutko-Janicka otwiera
przed czytelnikiem domowe kuchnie, zaplecza restauracji, zatęchłe spiżarnie, podgląda
uliczne targowiska i kryjówki szmuglerów
z czasów II wojny światowej. To opowieść
o czasach, w których za nielegalne świniobicie można było traﬁć do Auschwitz, warzywa hodowano w podwórkach kamienic,
żołędzie wykorzystywano na kilkanaście
sposobów, a zużytymi fusami handlowano
na czarnym rynku.
To także niezwykła książka kucharska:
pełna oryginalnych przepisów i praktycznych porad. Możesz sprawdzić, jak dziś
smakują okupacyjne rarytasy! I odkryć wiele
zapomnianych potraw.
Okupacja od kuchni to nie tylko historia
walki z głodem – to przede wszystkim historia polskiej zaradności i hartu ducha!
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XXI Festyn Archeologiczny w Biskupinie
W dniach 12–20 września 2015 roku w Biskupinie odbędzie się XXI Festiwal Archeologiczny, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze. Podczas dziewięciu dni na terenie rezerwatu zaprezentowane zostaną różne
aspekty życia ludzi w odległych czasach. Wszystko to odbędzie się jak zwykle w atmosferze niezwykle przystępnej dla
gości w każdym wieku. Mottem imprezy jest bowiem zdanie:
„Weź zabytek do ręki, stwórz jego kopię i poczuj historię”. Jak podczas dwudziestu poprzednich edycji również tym
razem będzie można przenieść się w czasy Wikingów, Celtów
czy Rzymian, uczestnicząc w rozmaitych warsztatach, pokazach oraz konkursach. Nie zabraknie oczywiście grup rekonstrukcyjnych, rzemieślników, a także historycznych tańców
i muzyki. Tegoroczne hasło przewodnie to „Smaki w przeszłości”. Na festynie będzie więc można skosztować jedzenia i napojów z różnych czasów: począwszy od przysmaków
z epoki kamienia łupanego, poprzez potrawy przedstawicieli
kultury łużyckiej oraz specjały Greków i Rzymian, a skończywszy na wytworach kuchni piastowskiej. Swoje potrawy
zaprezentują również przybysze z Litwy, Białorusi i Węgier.
Warto przypomnieć, że gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce, gdzie można
zobaczyć pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego,
falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Na do-

datek rekonstrukcje te są na bieżąco wymieniane na nowe
w związku z potrzebą ich aktualizacji w wyniku dokonywania kolejnych ustaleń naukowych. Biskupin to bez wątpienia
obowiązkowy cel podróży dla wycieczek szkolnych oraz wakacyjnych i weekendowych wyjazdów dla całej rodziny.
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Mroczny film o mrocznych czasach
W kwietniu 2015 roku do polskich kin
trafił System, znakomity film z pogranicza
historii, kryminału i thrillera w reżyserii
Daniela Espinosy. To produkcja zakazana
w Rosji przez Kreml, któremu nie spodobał
się dobitny sposób prezentacji czasów stalinowskiego terroru. System podzielił więc los
równie niewygodnych dla Moskwy polskich
produkcji, takich jak Róża Wojciecha Smarzowskiego czy Miasto 44 Jana Komasy.
Na początku lat 50. XX wieku pracownik urzędu bezpieczeństwa Leo Demidow,
w którego brawurowo wcielił się Tom Hardy, z wielkim zaangażowaniem tropi wrogów ZSRR. W przeciwieństwie do wielu
innych funkcjonariuszy nie stosuje jednak
drastycznych metod śledczych, co twardogłowi przełożeni akceptują z uwagi
na nieoczekiwaną skuteczność Demidowa.
Główny bohater to idealista, mężczyzna
wydający się dużo lepszym od swojego
otoczenia, ale jednocześnie, przynajmniej
początkowo, człowiek wyjątkowo naiwny.
Dopiero dochodzenie w sprawie makabrycznej śmierci kilkuletniego chłopca zmusza go

do porzucenia ślepej wiary w doskonałość
ojczyzny, która w jego dotychczasowym
mniemaniu nie powinna zostać skażona tak
przerażającą zbrodnią. Przełożeni każą mu
zatuszować sprawę, lecz gdy zaczynają ginąć
kolejne dzieci, Demidow rozpoczyna śledztwo na własną rękę, narażając się na gniew
swych zwierzchników. Kiedy prawda okazuje
się niewygodna dla świata opartego na potwornych zbrodniach oraz wszechobecnym
kłamstwie, głównego bohatera czekają
rozpad dotychczasowego światopoglądu,
małżeński kryzys oraz śmiertelne niebezpieczeństwo.
Tematyka filmu mogłaby stanowić
pretekst do epatowania przemocą, alkoholizmem oraz wszelką inną możliwą patologią. Twórcy nie poszli jednak na skróty
i choć System wywołuje ciarki na plecach
przez znaczną cześć z ponad dwugodzinnego seansu, to jest to głównie efektem
doskonałego oddania klimatu epoki,
a także wyeksponowania aspektu psychologicznego w wątku pościgu za zwyrodniałym oprawcą. Wielkim atutem filmu są

bez wątpienia również świetne kreacje aktorskie. Hardy’emu towarzyszą na ekranie
między innymi Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Vincent Cassel, Charles Dance oraz… Agnieszka Grochowska.
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Święto Wojska Polskiego
obchodzone jest 15 sierpnia
na pamiątkę zwycięskiej bitwy
warszawskiej w 1920 r.
Oprócz obejrzenia defilady w tym
dniu można było zajrzeć do czołgu.
Foto – New Style Media

