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ozmowa, którą przeprowadził Stanisław Zając z prof. Władysławem Filarem, mogłaby
przekształcić się w wywiad-rzekę. Losami bohatera można by obdzielić kilka, jeśli nie
kilkanaście barwnych życiorysów. Już suchy zapis encyklopedyczny wskazuje na kolejne ciekawe wątki
biografii uczonego, żołnierza, działacza: prof. dr. hab. nauk wojskowych, historyka wojskowości, uczestnika konspiracji niepodległościowej, żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, od września 1944 r.
żołnierza Wojska Polskiego, w latach 1956–1991 pracownika dydaktyczno-naukowego Akademii Sztabu
Generalnego WP, a następnie Akademii Obrony Narodowej, pułkownika w stanie spoczynku, wiceprzewodniczącego Zarządu Wołyńskiego Światowego Związku Armii Krajowej. Wywiad wątki te znakomicie
rozwija.
Ponadto zapraszamy w podróż na Kujawy śladami ﬁlologa Ulryka von Wilamowitz-Moellendorﬀa oraz
do Rzymu razem z polskim pisarzem Kazimierzem Chłędowskim. Chwilę wytchnienia zapewni kamienica Fukierów – winiarskie serce starej Warszawy.
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Wędrówka po biografiach
4

Obraz nowożytnego Rzymu w książkach Kazimierza Chłędowskiego (1843–1920)

Trudno polemizować ze stwierdzeniem, że Rzym to miejsce na mapie Europy, które ma
fundamentalne znaczenie dla rozlicznych procesów kulturotwórczych promieniujących
w czasie i przestrzeni na cały Stary Kontynent, i nie tylko.
Marta Gołąbek

grom poświęconej mu literatury, pamięć o znaczeniu formacyjnych wędrówek całych pokoleń
pielgrzymów, ikoniczne wyobrażenia Wiecznego Miasta, które do dziś niesie szerokim strumieniem kultura masowa, potwierdzają prymarne
znaczenie stolicy dzisiejszych Włoch dla tradycji europejskiej. Na fali XVIII- i XIX-wiecznego renesansyzmu,
fascynacji historią, krajobrazem, kulturą, obyczajem,
sztukami pięknymi Półwyspu Apenińskiego powstało wiele tekstów dokumentujących mniej lub bardziej
osobiste doświadczenie Rzymu. Wiele z nich to swoiste świadectwa przemiany jednostki wobec spotkania
z miastem – pomnikiem.
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Kazimierz Chłędowski, człowiek, który
pokochał Italię
Inaczej zaprezentował Rzym Kazimierz Chłędowski,
polski pisarz, przede wszystkim publicysta, a ex professo urzędnik i polityk, przez 20 lat sprawujący kolejne
funkcje w Ministerstwie dla Galicji w Wiedniu. Prace

z historii kultury stały się przedmiotem jego działalności w latach emerytury (1900–1920). Chłędowski spojrzał na Rzym przez swoje dziennikarskie „okulary”;
dyskontując wieloletnią praktykę publicystyczną oraz
wrażliwość człowieka wsłuchanego we współczesność; nie tylko w jej wysokie rejestry.
W napisanych w roku 1873, podczas pierwszej w życiu podróży na południe Europy, Szkicach z Włoch Chłędowski zanotował taką myśl: „wielki świat ucztował
w stolicy, ale poza tym światem nie znaliśmy Rzymu”. Re leksja ta może posłużyć jako dobry punkt wyjścia do rozważań nad tym, jak przez wieki literatura
formowała obraz Wiecznego Miasta.

Odrodzenie i barok w optyce
z przełomu XIX i XX wieku
Rzym, ludzie Odrodzenia z roku 1909 oraz Rzym,
ludzie Baroku z 1912 r. to wyjątkowe książki w kontekście polskiej historiogra ii o dziejach nowożytnej
Italii. Napisane zostały przez człowieka z zamiłowania
podejmującego tematy historyczne, którego ścieżka zawodowa nie była akademicka, a biegła przez szlaki cesarsko-królewskiej administracji. Człowiek ów jednak

podróże do źródeł
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miał wrażliwość i nieprzeciętny zmysł
miał kulturowy pejzaż Rzymu, by przedobserwacyjny, trafnie oceniał współstawić szerokiemu odbiorcy składowe,
czesne mu zjawiska, przekształcenia
które ukonstytuowały fenomen Wieczspołeczne, nurty polityczne, dla których
nego Miasta. Słowem, Chłędowskieuzasadnienie potra ił przekonująco odgo interesowało przede wszystkim
naleźć w przeszłości.
to, co działo się w tle uczt wielkiego
Pomagało mu w tym wyraźne ukonświata.
stytuowanie światopoglądowe, którego
Biografie jako ślady
mocny zarys odnajdujemy w licznych
historii kultury
tekstach, nie tylko mających za pierwFigurujący w tytule obu tomów Rzym
szoplanowy przedmiot rozważań kwezyskuje wyjaśniające dookreślenie, któstie ideowe. Chłędowski formował się
re wskazuje nam perspektywę, z jakiej
wobec sporu romantyków z pozyPortret Kazimierza Chłędowskiego na tle patywistami, bliska mu była (choć nie noramy Rzymu, Zygmunt Ajdukiewicz, 1917 doświadczamy miasta w obu książkach
– ludzie odrodzenia i ludzie baroku.
do końca z nią nie sympatyzował) idea rok, Muzeum Narodowe w Krakowie
To przede wszystkim tkanka społeczsiły w historii, fascynowały go teoria
na, jej ruch, dynamika i polifoniczność
Charlesa Darwina, prawa decydujące
ilustruje i de iniuje kulturowe oblicze
o przeszłości według Henry’ego Thomiasta. Przez wycinki biogra ii, epizomasa Buckle’a. Dogłębnie poznał pody z życia, dygresje wędrujemy po tych
krewne pod kątem tematyki wobec
miejscach, które dziś i współcześnie
jego prac dzieło Jacoba Burckhardta,
Chłędowskiemu mogą być oglądane
prezentujące nową perspektywę dziez bezpiecznej perspektywy turysty wyjów kultury – włoskich państw-miast,
posażonego w Baedekera lub inny przeukształtowanych przez wyzwolone jedwodnik. Niewątpliwie, kreślona przez
nostki.
pisarza biogra iczna historia Rzymu
Urodzony w 1843 r., studia prawnizawiera w sobie matrycę, którą stanocze podjął w Pradze, ukończył w Krakowi osobiste doświadczenie Rzymu.
wie. Był biernym świadkiem powstania
Chłędowski – ϔlâneur, podmiot narracji,
styczniowego, dotknęły go jednak boleśOkładka pierwszego wydania książki Rzym,
nie fatalne dla społeczeństwa polskiego ludzie Odrodzenia Kazimierza Chłędowskie- zaburza czasem jej porządek chronoloreperkusje tego zrywu, obserwował wy- go, Lwów 1909, nakład księgarni H. Alten- giczny, komentując przeszłość i jej świadarzenia znamionujące schyłek świa- berga, Warszawa E. Wende i Spółka. Biblio- dectwa przez pryzmat bezpośredniego
spotkania ze świadectwem materialnym
ta rządzonego starym porządkiem. teka Narodowa w Warszawie
Źródło: Polona.
wpisanym w opowiadaną historię.
To zaledwie garść kontekstowych inOba tomy rzymskiej gawędy histoformacji, o tyle istotnych, że znacząco
rycznej stanowią pewną spójną sekwencję składającą
warunkujących optykę pisarza jako historyka utrwalasię na panoramę miasta przez kilka stuleci: od późnego
jącego pewien proces albo procesy dziejowe charakteśredniowiecza, w którym pojawiały się symptomy reryzujące XVI- i XVII-wieczny Rzym.
nesansu, po przełom wieku XVII i XVIII, rozkwit baro„Wielki świat ucztował w stolicy, ale
ku. Nie uniemożliwia to jednak wędrówki po mieście
poza tym światem nie znaliśmy Rzymu”
w towarzystwie jednego z tomów. Każdy rządzi się
Cytat ten wskazuje kierunek, w którym podążył
przyjętym dla dylogii formatem, zachowując jednak
Chłędowski, podejmując pracę literacką nad dziejami
autonomię. Większość rozdziałów obu części zde inioWiecznego Miasta. W swoich książkach objął to, co powana jest biogra iami wybranych postaci renesansu
zostawało (i wciąż często pozostaje) poza wiodącymi
lub baroku, napisanymi różnie; czasem w ujęciu chronarracjami rzymskimi. Dzięki długoletniej praktyce
nologicznym, czasem koncentrującym się na fragmendziennikarskiej nauczył się bowiem dostrzegać perytach życiorysu silnie odznaczającego się w panoramie
feria zdarzeń; dzięki podróżom – skonfrontował rzekulturalnej Rzymu: Chigi il Magniϔico, Bernini, Pietro
czywistość z wyobrażeniem opartym na topo- i hiAretino, Cavalier Marino. Obok tych poświęconych jedstoriogra ii; wnikliwe poznanie źródeł oraz literatury
nej postaci pojawiają się również rozdziały dedykowaz epoki (niekoniecznie pierwszej selekcji) sprawiło, że
ne zbiorowościom; są to fenomeny społeczne typowe
mógł nasycić swój obraz witalnością, tchnąć życie międla danej epoki (np. Najazd Humanistów) albo klany
dzy nieme świadectwa materialne.
rodzinne, których członkowie piastowali wysokie godChłędowski-pisarz dołożył wszelkich starań, aby odności kościelne (np. Rovere-Riario, Urban VIII i nepoci).
kryć, zrozumieć i opisać Rzym doby renesansu i baroku.
Dawne miasto – współczesne miasto
Można jednak przedstawić jego dzieło, odwracając koSamo miasto, niezmiennie nadrzędny bohater, spalejność działań: Chłędowski bowiem w sposób wyczerjający rozbieżne i odległe wątki biogra iczne w semanpujący opisał i dzięki przyjętej formule poznał i zrozu-

podróże do źródeł
Fresk autorstwa Benozza Gozzoli z przedstawieniem wyjazdu św. Augustyna z Rzymu do Mediolanu. W tle ukazana została XV-wieczna zabudowa Rzymu. Kościół Sant’ Agostino w San Gimignano, 1464–1465. Reprodukcja z książki Kazimierza Chłędowskiego, Rzym, ludzie Odrodzenia, Lwów 1909. Biblioteka Narodowa w Warszawie
Źródło: Polona.
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tyczną całość, nie przedstawia się w tej optyce jako
zbiór monumentów, palimpsest artystycznych świadectw przeszłości. Chłędowski nie wprowadza czytelnika w świat ich osobistego przeżywania, estetycznych uniesień i nie kreuje też nastroju, który miałby
skierować myśli odbiorcy na takie obszary. Rzym, choć
pozostaje absolutnym fenomenem kulturowym, ostatecznym świadectwem wielkich osiągnięć cywilizacji
europejskiej, pokazany jest na wspak – nie jako miasta
duszy, byronowskie city of the soul, miejsce przemiany
czy objawienia, ale miasto wąskich uliczek, hałasu, ruchu – arena wielkiej gry świata. To w rezultacie jej
rozgrywek powstaje to, co decyduje o tożsamości i charakterze miejsca.
Rzym jest przede wszystkim miastem, w którym
żyją ludzie, zbiorowością indywidualności, pospolitych i ponadprzeciętnych, to oni swą różnorodną
i fragmentaryczną działalnością, niekoniecznie mającą
wiekopomne cele, budują to, co monumentem się dopiero stanie. Autor książek koncentruje się na procesie,
próbuje zrozumieć jak „powstaje – powstało” miasto –
świadectwo, które z perspektywy XIX i XX wieku bada
jako wielki tekst kultury.
W biogra iach swych bohaterów Chłędowski szuka śladów procesu, jaki ukształtował obserwowany
przez niego na przełomie XIX i XX wieku Rzym. Nie
pomija pozornie mniej istotnej codzienności czy zwyczajności w życiorysach ludzi odrodzenia i baroku.
W jego pisarskiej manierze owe wyłuskane pieczołowicie ze źródeł narracyjne drobiazgi zyskują na znaczeniu. Pisarz rozpatruje Wieczne Miasto fenomenologicznie. Jego książki z pietyzmem przywołują
to, co pamięć historyczna i historiogra ia zwykle
marginalizują, koncentrując się albo na trwałych
wartościach (dzieła sztuki), albo momentach zwrotnych historii. Doświadczenie Rzymu staje się czymś
znacznie bardziej przyziemnym, prawie sensualnym,
ponieważ Chłędowski wiedzie nas poza oczywiste
czasoprzestrzenne punkty wyznaczane usankcjonowaną literacko topogra ią miasta, poza te sfery gdzie

– odwołując się do przywoływanego już na początku
cytatu – „wielki świat ucztował”.
Ta potrzeba wgłębienia się w szczegóły biogra iczne
z ich szerokim kontekstem przekłada się na treściową
ob itość, nadmiar informacji, pewną nieselektywność
w pisaniu o Rzymie. Szczegółowe opisy obyczajów,
zachowań, dbałość o skrupulatne oddane wyglądu postaci, charakterystycznych cech, mimiki, kostiumów,
mnogość drobiazgów ukazujących z lubością pospolitą codzienność lub mało wzniosłe działania sławnych
osób, relacjonowanie dygresyjnych wydarzeń stanowią
elementy mozaiki budującej obraz miasta przez
jego mieszkańców.

Między tekstem źródłowym
a dziełem sztuki
Chłędowski gruntownie przygotował się do swojej
pracy. Renesansowe i barokowe oblicze miasta zbudowane jest na ob itym materiale źródłowym pochodzącym z opisywanych epok oraz powstałej wówczas
literaturze. To, że tak jest, przekonujemy się, nie tylko
przeglądając aneks z bibliogra ią, lecz także podczas
lektury. Rzymskie tomy mają charakter intertekstualny; autor przywołuje w tekście fragmenty wypowiedzi naocznych świadków epoki, obserwuje i interpretuje ówczesną literaturę, podejmuje z nią dyskusję.
Cytowane źródła mają nie tylko stanowić świadectwa wobec wygłaszanych przez autora wniosków czy
spostrzeżeń odnośnie do renesansu lub baroku, ich
obecność daje także poczucie obcowania z bohaterami przeszłości. Wprowadzenie zapożyczeń, wyraźnie
odróżniających się od autorskiego tekstu, nie jest jedyną metodą, którą Chłędowski stosuje wobec pisanych
źródeł. Dostrzec możemy w obu książkach obszerne
partie tekstu, które uformowane są przez nieznacznie
sparafrazowany tekst źródłowy. Chłędowskiego nie
interesuje ich wiarygodność; nawet jeśli źródło potencjalnie ma w sobie elementy konfabulacji, są one dla
niego także świadectwem określonej i interesującej
strategii historiogra icznej.

podróże do źródeł
Wizerunek jednego z ważniejszych bohaterów historycznej gawędy o odrodzeniu autorstwa Kazimierza Chłędowskiego, papieża Juliusza II. Fragment fresku autorstwa
Rafaela ukazującego mszę w Bolsenie, znajdującego się w stanzach watykańskich.
1511–1514. Reprodukcja z książki K. Chłędowskiego, Rzym, ludzie Odrodzenia,
Lwów 1909. Biblioteka Narodowa w Warszawie
Źródło: Polona.

metoda hermeneutyczna przenosi opowieść o Rzymie,
jaką wykreował Chłędowski, na inny poziom doświadczenia historii; zwiększa poczucie bezpośredniego
przesuwania się przed oczami czytelnika żywych kadrów z przeszłości miasta, skraca dystans między
teraźniejszością a nowożytną stolicą Państwa Papieskiego, wprowadza podmiot i przedmiot w obszar pozostający jakby poza czasem. Konsekwencją tego jest
marginalizacja albo lepiej – zatarcie się przewodnich
idei, wniosków, myśli o charakterze syntetyzującym.
Pisarz robi to w sposób subtelny, niewyeksponowany,
sugerując pewne konkluzje, ale pozostawiając ich de initywne wyprowadzenie odbiorcy tekstu.

7

Miejsce rzeczywiste versus
miejsce sentymentalne
Ujęcie Chłędowskiego jest niezwykłe, ponieważ
Rzym w tradycji literatury europejskiej, opartej przede
wszystkim na motywie podróżowania do Italii, stał się
bardziej miejscem mitycznym niż geogra iczno- izycznym. Autorzy stający wobec potrzeby literackiego
ujęcia Wiecznego Miasta dokumentują przede wszystkim przeżycia wewnętrzne wywołane bezpośrednim
doświadczeniem. Spotkanie z Rzymem przemienia
i uzdrawia1.
Wydźwięk taki niesie w sobie literacka prezentacja
miasta zanotowana przez wiernego heglowskiej dialektyce Józefa Kremera, autora pokolenie starszego od
Chłędowskiego, z którym nasz autor zetknął się w czasie
krakowskich studiów. Oto symptomatyczne słowa Kremera: „Rzym tchnieniem swojem sięga do najgłębszych
tajemnic naszej duszy i roztwiera w niej dotychczas
nam samym nieznane duchowe zasoby. Jakże mi też pełno, ludno, zamożno w piersiach! Obudziły się jakby cudem we wnętrzu mojem obrazy, myśli, uczucia, których
istnienia ani przeczuwałem dawniej. Widno, jak to człek
niby ubogi, żebraczy, zbogacieje nagle gdy wielkość historycznych idei uderzy gromem w ducha jego”2.
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Bogactwo i różnorodność materiału stojącego
u podstaw narracji prac chwilami powoduje wrażenie
fabularnego horror vacui, tłumiąc wybrzmienie wyczekiwanej przez czytelnika nadrzędnej myśl wywodu.
Traktowanie na równi wszystkich składowych tekstu:
spraw drobiazgowych związanych z obyczajem, wydarzeń fundamentalnych, o których wiemy z perspektywy czasu, że stanowiły zalążek większych i dłuższych
procesów, sąsiadują ze sobą, dając czytelnikowi przekrój przez renesansowe i barokowe życie miasta. Cały
tekst jest przez to niejednostajny, zmienny w nastroju, konwencji i rytmie. Od opisu sceny wmurowania
kamienia węgielnego pod nową bazylikę św. Piotra
przechodzimy do trywialnych kłótni o prymat w środowisku papieskim oraz anegdot o surowym, ale momentami pociesznym papieżu Juliuszu II z rodu della
Rovere.
Tropiąc meandry biogra ii dawnych mieszkańców
Rzymu, Chłędowski nie rezygnuje z prezentowania
wątków dokumentujących okrucieństwo oraz ambiwalencję moralną jego mieszkańców, szczególnie
dworu papieskiego. Bez taryfy ulgowej pisze o papieżach i dostojnikach kościelnych. W sposób pozbawiony wyraźnej krytyki i bez emocji autor opowiada o ich
decyzjach czy działaniach, które z jednej strony chcielibyśmy potępić, stosując bliskie nam kryteria moralne, z drugiej tłumaczymy, wiedząc, że ich konsekwencją były wielkie akty kulturotwórcze. Przykładem jest
właśnie podrozdział poświęcony historii budowy bazyliki św. Piotra lub wspaniałe fragmenty prezentujące
postać Urbana VIII z rodu Barberini.
Drugim niezwykle istotnym ilarem, na którym wspiera się antropocentryczny obraz Rzymu, obok podpory
uformowanej przez źródła i literaturę, są świadectwa
artystyczne. Chłędowski posługuje się nimi w sposób
zgodny ze stylem opowieści o ludziach, których historię
reprezentują dzieje miasta. Pisarz wykazuje się wrażliwością estetyczną, okiem i piórem historyka sztuki,
choć jego zainteresowania mają swe źródło w postawie
dilletante. Dzieła sztuki pojawiają się jako istotna część
narracyjnej układanki. Rzadko jednak pretekstem do ich
przywołania są względy czysto estetyczne, w znaczącej
większości ekfrazy czy też opisy ekfrastyczne pełnią
funkcję służebną wobec najważniejszych wątków skupionych na losach rzymskich bohaterów.
Kościoły, kaplice, nagrobki, pomniki, obrazy w kolekcjach muzealnych, freski wyznaczają punkty koncentryczne narracji, uwiarygodniając ją i osadzając
w przestrzeni rzeczywistej, dostępnej Chłędowskiemu,
współczesnym mu czytelnikom, jak również nam dzisiaj. Są materialnymi i niepodważalnymi śladami
biogra ii bohaterów, desygnatami procesu kulturotwórczego, który pisarz utożsamia właśnie z „całościowym” wglądem w przeszłość, nie wyrzucając poza nawias spraw pomniejszych i kontekstowych.
Ten niejednorodny i oryginalny sposób operowania
materiałem historycznym, źródłami pisanymi, ale także ikonogra icznymi, przyjęta przez pisarza swoista

podróże do źródeł
Kazimierz Chłędowski, zdjęcie wykonane ok. 1910 roku, prawdopodobnie w trakcie
jednej z licznych podróży do Włoch, jakie pisarz podejmował w latach emerytury
(1900–1920). Biblioteka Narodowa w Warszawie
Źródło: Polona.
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Rzym – lieu de mémoire (wg Pierre’a Nory), miejsce
przekraczające parametr czysto topogra iczny3, cel wędrówek formacyjnych, miejsce, które wzbogaca, wzrusza, podnosi duszę, uszczęśliwia; żywi uwagę i zajmuje
serce – przemienia.
Żyjący w XIX wieku polityk i pisarz, René de
Chateaubriand przybył do Rzymu jako ambasador
w roku 1828. Ośmiomiesięczny pobyt wystarczył, aby
spotkanie z Wiecznym Miastem pozostawiło trwały
ślad na jego wrażliwości: „Moja pamięć miejsc, zdumiewająca i okrutna zarazem, nie pozwoliła mi zapomnieć ani jednego kamienia”4.
W przeciwieństwie do tych opartych przede wszystkim na konwencji podróży sentymentalnej do
Włoch (wykształconej przez XVIII-wiecznych pisarzy, przede wszystkim Johanna Wolfganga Goethego
oraz Laurence’a Sterne’a), relacji kładących nacisk na
aspekt duchowych wędrówki i spotkania z krajobrazem Włoch, w tym oczywiście Wiecznym Miastem,
model zaproponowany przez Chłędowskiego dokonuje
jego zdecydowanej rewizji i rede inicji. To nie zapis
immanentnego doświadczenia konfrontującego się
z Rzymem, ale zapis historii zbudowanej przez skrupulatną obserwację; źródeł, literatury, monumentów,
świadectw materialnych, które zdeterminowały proces
powstania miasta w jego obecnym (współczesnym pi1

sarzowi) kształcie. To również napełnianie oglądanego
z perspektywy XIX-wiecznego turysty historycznego
Rzymu powołanymi do życia na bazie wspomnianych
źródeł, postaci jego przeszłości.
Artur Schroeder, recenzent oraz wielokrotny rozmówca pisarza, odnosił wrażenie na podstawie lektury jego wcześniejszej pracy pt. Dwór w Ferrarze, że:
„w interpretacji Chłędowskiego wszyscy oni żyją,
kłócą się, wzajemnie się okradają, wyszydzają i gnębią, autor tak świetnie zna ich wszystkich i rozumie,
że ma się chwilami wrażenie, jakby spisywał to, co
sam w towarzystwie ich przeżył i widział”5. Dopełnieniem tych słów niech będą spostrzeżenia Lucjana
Rydla na temat sposobu prezentacji biogra ii bohaterów w tej samej książce, która zapowiada konwencję,
jaką spotykamy w rzymskich tomach. Czytelnik: „jak
nigdy może przedtem i na barwnem, szeroko a szczegółowo malowanem tle całej epoki, zrozumie ich głębiej, odczuje żywiej niż dotąd”6.
Chłędowski nie zrezygnował jednak całkowicie
z poddania się w swych rzymskich tomach wspomnianej sentymentalno-re leksyjnej tonacji literackiej.
Takie fragmenty odnajdujemy zwłaszcza tam, gdzie autor opisuje spotkania z przenikającymi się perspektywami krajobrazów; naturalnego i kulturowego, zarówno samego miasta oraz otaczającego go Ager Romanus.
Obserwacja i przeżycie nie mają jednak na celu przemiany, sublimacji ducha. W tym, na co autor patrzy, co
przeżywa i o czym pisze, stara się przede wszystkim
tropić jak najwięcej znaków pisanej historii, przyczynków, które jako summa umożliwią jak najpełniejszą
rekonstrukcję dawnego Rzymu – dwoma izycznymi
wymiarami oraz nieuchwytnym trzecim, wysnutym ze
źródeł, tekstowych i materialnych.
W linii, kształcie, dynamizmie krajobrazu miasta
i jego otoczenia stara się wskazać jedną z sił sprawczych wydarzeń, które znaczą biogra ie bohaterów jego
książki, głównych protagonistów opowieści o Wiecznym Mieście.
„Nigdzie nie można tak ocenić pierwiastka duchowego i wartości dziejowego podania, jak w Rzymie. Człowiek swym działaniem, swą myślą i kulturą nadaje piętno ziemi, nadaje jej wyższe znaczenie, a olbrzymie sumy tej idealnej wartości,
tego kapitału, który w największe cyfry nie da się
ująć, nagromadzone zostały w tym mieście, o którym Manuel Chryzoloras pisał swemu cesarzowi
Janowi VIII Paleologowi, że Roma nie jest kawałkiem ziemi, ale częścią nieba”7.

J. Ugniewska, Podróżować, pisać. O literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich, Warszawa 2011, s. 11–13, 16.
J. Kremer, Podróż do Włoch, t. 5, cz. I – Rzym, Wilno 1863.
3
A. Woldan, Spatial turn w literaturoznawstwie, [w:] Polonistyka bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka,
T. Kunz, Kraków 2010, s. 31.
4
J. Ugniewska, dz.cyt., s. 17. Cytat według: R. de Chateaubriand, Pamiętnik zza grobu, tłum. Joanna Guze, Warszawa 1991.
5
A. Schroeder, Kazimierz Chłędowski „Dwór w Ferrarze“, „Nasz Kraj” 1907, t. 4, z. 14, s. 430.
6
L. Rydel, Kazimierz Chłędowski „Dwór w Ferrarze”, „Biblioteka Warszawska” 1907, t. 2, s. 385.
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Wypowiedź tę pisarz uzupełnia puentą, której nastrój przywołuje czytelnika na powrót z re leksji o walorze transcendentnym, do przyziemnej prawdy o sile
w historii:
„Dodałbym jednak, że i częścią piekła, gdyż każda pędź tej ziemi, każdy odłam średniowiecznej wieży przesiąknął tutaj krwią jakiejś o iary
i przypomina tysiące zbrodniczych dramatów”8.
Pierwszy z powyższych cytatów jest swoistym pars
pro toto sposobu, w jaki spostrzegł i opisał Rzym Chłędowski – człowiek swym działaniem, swą myślą i kulturą nadaje piętno ziemi, ergo – miejscu, Wiecznemu
Miastu, jego mapie mentalnej i materialnej świetności.
Jeśli to człowiek jest nadrzędną determinantą tej konstrukcji i od niego bierze swój początek izyczny, namacalny aspekt miasta, to składać się musi na nią również
przyziemność, ale taka niepodlegająca – jak np. w optyce Kremera – mitologizacji. Codzienność i zwyczajność,
która przypomina, że każdy wielki bohater renesansu
i baroku był – mimo wielkich aktów – człowiekiem.

Rzym – przestrzeń opowiedziana

7

K. Chłędowski, Rzym, ludzie Odrodzenia, Warszawa 1957, s. 9.
Tamże.
9
E. Rybicka, Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do poetyki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury.
Poetyki, problematyki, interpretacje, t. 2, red. R. Nycz, T. Walas, Kraków 2013, s. 313.
10
B. Warf, S. Arias, 2009, za: E. Rybicka, dz.cyt., s. 325.
8

gdzie miejsce jest niewyrażonym bezpośrednio spójnikiem wielu mikro- i makronarracji. Narracje te wytyczane są przez bohaterów „kanonicznych” i mniej znanych
Rzymian dwóch kluczowych epok, więc i przestrzeń, tzn.
miasto, potraktowana zostaje jako „społeczny konstrukt
istotny do rozumienia zróżnicowanych historii ludzkich
podmiotów i do wytwarzania zjawisk kulturowych”10.
Wrażliwość i twórczość Chłędowskiego najpełniej
osadzić można w koncepcjach podejmujących kwestię relacji przestrzeni i czasu autorstwa niemieckie-

9
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Na koniec chciałabym odnieść Rzym, „przestrzeń
opowiedzianą” przez Chłędowskiego, do współczesnych rozważań literaturoznawczych i koncepcji metodologicznych. Szczególnie interesujące jest
rozpatrzenie książek pisarza, nie tylko dotyczących
Rzymu, lecz także poświęconych historii kultury Sieny (Siena, 1904), Ferrarze (Dwór w Ferrarze, 1907),
Neapolu (Historie neapolitańskie, 1918), do zwrotu
topograficznego w badaniach literackich, definiowanych hasłem spatial turn. Jakkolwiek różne wyjaśnienia wiążą się z tym hasłem i jak różnym aspektom rozumienia pojęcia przestrzeni, miejsca jest ono
przyporządkowywane, możemy dostrzec interesujące analogie do formuły przyjętej w rzymskich pracach sprzed wieku.
Wieczne Miasto w perspektywie Chłędowskiego jest
z oczywistych powodów miejscem opowiedzianym, topogra ią, która – według współczesnych reguł – współgra z przeświadczeniem o literackim i kulturowym
wytwarzaniu przestrzeni9. Przestrzeń jest bowiem,
powołując się na koncepcję Luciena Febvre’a, wynikiem
produkcji, do której zaliczają się konstrukcje socjalne,
praktyki kulturowe czy mental mapping, rozumiany jako
oswajanie miejsca przez świadectwa pochodzące z epoki. Zwrot przestrzenny jest ruchem interdyscyplinarnym,
który obejmuje swym zasięgiem różnorodne kierunki
myśli i działań, co odpowiada formule rzymskich prac,

Portret Kazimierza Chłędowskiego, Kazimierz Pochwalski, 1900, Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
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go badacza Karla Schlögela. W książce zatytułowanej
W przestrzeni czas czytamy można przeczytać, że „rozpoznanie miasta to nie tylko zasięgnięcie informacji,
lecz mentalna produkcja złożoności, wygenerowanie
wiedzy o tym, co pomiędzy, wytrenowanie zmysłów
pod kątem tego, co niebezpośrednie i nieoczywiste,
wszystkiego, co znajduje się w cieniu rzeczy znanych
i o icjalnych”11.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to w zgodzie
z koncepcją rozumienia fenomenu miasta przez Chłędowskiego, który w swoim obrazie Rzymu poszukuje
i uwypukla rzeczy pozostające w cieniu, nieoczywiste, przypisując im nie mniejsze znaczenie niż faktom powszechnie uznawanym za istotne dla porządku
i sekwencji dziejów. Alois Woldan pisze o perspektywie
Schlögela, że rozważa on nie indywidualne wspomnienie w aspekcie jego umiejscowienia w przestrzeni, a historię w sensie histoire totale. Proponuje nowy sposób
rozumienia historii: „wiedza o historii [...] musi rozpocząć swoje poszukiwania tam, gdzie odnajdzie nawet
najmniejsze materialne ślady czasu w przestrzeni”12.
Jako powiązane ze sobą fragmenty czasu potraktujmy w książkach Chłędowskiego refrakcje biogra iczne Rzymian. Nadany im przez Chłędowskiego układ,
stworzony przez niego porządek pomniejszych całości
narracyjnych w rezultacie składa się na wyjątkowy,
wielobarwny, niejednostajny obraz (prawie całego)
miasta – Romy.

Międzynarodowa sława,
która nie przetrwała próby czasu
W momencie publikacji dzieł sposób prezentacji historii nowożytnej był niezwykle nowatorski, można rzec
– sensacyjny. Trudno wskazać inne książki w zasobach
polskiej literatury przedmiotu (i nie tylko), które w tak
11
12
13

bezpośredni i bezpretensjonalny sposób traktowałyby
dzieje Wiecznego Miasta, jego wielkich, a zarazem małych i bliskich nam postaci doby renesansu i baroku.
Przypomnieć trzeba, że książki Chłędowskiego były
w swoim czasie bestsellerami. Nakład rozchodził się
szybko, współczesne recenzje, poza raptem kilkoma,
nie szczędziły słów uznania dla pracy pisarza, doceniając innowacyjność ujęcia, zainteresowanie szerokiego
czytelnika trudnymi, „nudnymi” tematami, a w efekcie –
podniesienie poziomu rodzimego czytelnictwa.
Jeden z recenzentów wznowionych w latach 30. XX
wieku książek pisarza zauważał, że były one w chwili
wydania „prototypem tego modnego dziś połączenia prawdy archiwalnej z krojem beletrystycznym
opowiadania. Nie śniło się jeszcze na zachodzie o tych
zalewających nas obecnie życiorysach powieściowych,
gdy Chłędowski w swoich książkach już stworzył prototyp najmodniejszej dziś literatury”13.
Obiektywnym świadectwem popularności wizji
Rzymu, jaką dał Chłędowski, niech będzie tłumaczenie książek na języki obce, w tym nawet szwedzki.
„Odwrócone” ujęcie Wiecznego Miasta, prowadzące
czytelnika w zakamarki biogra iczne, na bankierskie
uliczki Zatybrza, w bogato zdobione komnaty kardynała Pietra Riaria czy w przyziemne sprawy sławnych
humanistów – Valli i Poggia, którzy poza wykonaniem
wiekopomnej pracy na rzecz przywrócenia tradycji
myśli antycznej, kłócili się między sobą o uwiedzenie
służącej siostry jednego z nich, zostało pokochane
przez czytelników. I mimo że temperatura tego uczucia nie jest dziś aż tak znaczna, to wciąż znajdują się
chętni, aby przypomnieć nam oryginalną wizję dziejów
kultury autorstwa niegdysiejszego Ministra ds. Galicji
(o czym świadczą kolejne wznowienia jego prac, m.in.
poświęconych Rzymowi).

K. Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Poznań 2009, s. 302.
A. Woldan, dz.cyt., s. 31–32.
A. Grzymała-Siedlecki, Z recenzyjnego stołu, „Kurier Warszawski” 1933, nr 304, s. 4.
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Wandering around biographies.
Depiction of modern Rome in works by Kazimierz Chłędowski (1843–1920)
In his publications on Rome (Rzym, ludzie Odrodzenia [Rome, People of Renaissance], 1909; Rzym, ludzie Baroku,
[Rome, People of Baroque], 1912), Kazimierz Chłędowski – the author of once highly popular books dedicated to the
history of modern Italy, active in early 20th century – adopted a truly interesting scientific perspective.
His narrative of the Roman culture, which constitutes the very identity of the Eternal City, redefines the paradigm and the convention of contemporary subject literature. In his works, Rome is not represented through its
monuments, but rather through “products of social systems”, as a sublimation of dynamics, in which people are the
driving force, the cause and the effect. Biographies of Romans living in the Renaissance and the Baroque, including
more or less prominent figures, function as the narrative core of the books, with the city as the main character.
Viewed in this perspective, the human protagonists gain proportions different from ordinary; in Chłędowski’s case,
a conventional introduction to a Roman tale functions as a punchline, while a formation-intended wander becomes an encounter with a real, non-idealized place.
The paper discusses the writer’s method adopted in creating a new, anthropomorphic depiction of Rome, the
city-topos. It further attempts to analyse the said method from the angle of present-day humanistic categories.
Tłumaczyła: Marta Gołąbek
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Kamienica
Fukierów
– winiarskie serce
starej Warszawy

Kamienica Fukierowska przy Rynku Starego
Miasta nr 27 jest jednym z najbardziej zna-nych zabytków starej Warszawy. Zbudowana w połowie XVI wieku nosi nazwę rodziny,
w której ręce trafiła dopiero w 1810 r. Działalność Fukierów w tym miejscu była tak doniosła, że zatarła pamięć o dawnych właścicielach i imionach kamienicy (Korbowska,
Strubiczowska).
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Gabriel Kurczewski

budował ją winiarz Jerzy Korb i zaopatrzył
w głębokie piwnice przydatne do przechowywania wina. Do winiarzy należała później jeszcze
kilkakrotnie. Przebudowy dokonane przez jej
osiemnastowiecznych właścicieli Jana Schindlera
w 1718 r. i winiarza Jakuba Rabego w 1782 r. uczyniły z niej ozdobną siedzibę mieszczańską1. Skład win
i winiarnię prowadził w domu tego ostatniego, prawdopodobnie od 1786 r., przybysz z miasteczka Gniazda
na Spiszu, Florian Killiani. Stamtąd przybył też do Warszawy w 1788 r. i dołączył do niego młody Florian Fukier (1772–1837)2.

Z

Fukierowie w Warszawie

cin, przeniósł się około 1740 r. na Spisz, do majątku
swojej żony Anny z Grzegorzewskich. Tam Fukierowie
zajęli się handlem winem węgierskim. Florian został
wspólnikiem Killianiego, a gdy ten umarł, w 1805 r. objął samodzielnie handel3. Pięć lat później odkupił od Jakuba Rabego kamienicę4. W swojej winiarni oferował
głównie wina węgierskie sprowadzane od krewnych
ze Spiszu. Jej asortyment uzupełniały też wina francuskie, miody pitne, wódki.

1
A S. Czyż, Kamienica przy Rynku Starego Miasta 27, [w:] Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1934–2014. Historia – Ludzie – Siedziby, Warszawa 2014, s. 47–54.
2
M. Baruch, Ród Fukierów, Warszawa 1922, s. 61.
3
Archiwum Państwowe w Warszawie [dalej: APW], zespół nr 89, Zbiór Fukierów, sygn. 7, „Księga zakupu towarów domu handlowego Floriana Fukiera w okresie: 1805–1836 i księga kalkulacji domu handlowego Teofila Fukiera w okresie: 1837–1889”, s. 1.
4
APW, Hipoteka Warszawska, Księga hipoteczna nr 46.
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Fukierowie mieszkali w Warszawie od początku
XVI w., ale po potopie szwedzkim związki ich rodziny
z Warszawą osłabły. Później pełnili różne urzędy, administrowali majątkami, podobno w 1681 r. uzyskali
potwierdzenie szlachectwa. Dziad Floriana, Jan Mar-

Kamienica Fukierowska na Rynku Starego Miasta w Warszawie
Źródło: H.M. Fukier, Szkice Staromiejskie, Warszawa 1959, domena publiczna.
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Popularna winiarnia
Ulokowana tuż przy ratuszu, w samym centrum
starej Warszawy winiarnia cieszyła się sporą popularnością. Z ksiąg dłużników dowiadujemy się, że licznie
odwiedzali ją staromiejscy rzemieślnicy: szewcy,
rzeźnicy, rybacy, krawcy, złotnicy, a także kramarze
i kupcy. Pojawiali się w niej często urzędnicy różnych szczebli: pisarze, rachmistrzowie, inspektorzy,
szefowie wydziałów. Przychodzili lekarze, adwokaci,
o icerowie wojsk, duchowni i artyści. Jedni wpadali na codzienną szklaneczkę wina, inni załatwiali przy
trunku interesy. Kupcy brali wino do swoich sklepów
i szynków. Większe ilości wina mieszczanie kupowali
na rodzinne uroczystości.
O popularności, jaką zdobył Florian Fukier, świadczy
wiersz-laurka poświęcony mu przez aktora, dramaturga i satyryka Alojzego Żółkowskiego:
„Pono nikt nie żałuje ratusza,
Co przeżywszy wieków parę,
Do Marywilu szybko wyrusza,
Porzuciwszy miasto stare.
Ale by płakali rzewnie warszawianie,
Gdybyś ty zmarł, kochany nasz Florianie,
Żyj więc długo czerstwy jak na nowiu,
Niechaj nic nie szkodzi twemu zdrowiu,
Miej familię zdrową, ładną,
Niech Ci długi nie przepadną;
Bądź zawsze w dobrym humorze,
Choć Cię zedrą na komorze.
Zgoła bądź szczęśliwy i basta, Ty,
panie Starego Miasta”5

12

Wiersz rejestruje wydarzenie ważne dla winiarni Fukierów – zburzenie ratusza staromiejskiego w 1817 r.
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Ostoja z duszą
Na początku XIX w. Stare Miasto przestawało odgrywać rolę centrum życia miejskiego Warszawy. Nie
było już w stanie zaspokajać potrzeb bardziej wymagających mieszkańców, którzy przenosili się do rozbudowującego się Śródmieścia. Przez kolejne dekady traciło na znaczeniu i podupadało. Miejsce bogatych kupców zajmowała ludność uboższa, niezdolna
do podtrzymania świetności obejmowanych siedzib.
Widok Rynku z początków XX w. przygnębiał wrażliwego obserwatora: „Nigdy i nigdzie późniejszość nie
pastwiła się okrutniej a brzydziej nad byłością … Brud
wgryzł się w cegłę i w tynk murów, w kamienie bruku, w stragany z chlebem, śledziami, mięsem, jarzyną,
w nory żydowskie, … smutny, zamorusany czworobok
znędzniałych kamienic”6. Tak w ciągu stulecia zmieniło
się otoczenie winiarni Fukierowskiej.
5

Spotkanie Thomasa Manna z literatami polskimi w winiarni Fukiera
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, PIC_1-K-2093-3.

Były to zmiany niekorzystne, ale właśnie na tle
upadającej starówki winiarnia Fukierów zaczęła się
z czasem wyróżniać jako miejsce wyjątkowe, jedyne,
ostatnie przechowujące coś z dawnej atmosfery starej Warszawy. Nadawało to winiarni i jej właścicielom
specjalny status i w jakiejś mierze rekompensowało
nie najlepszą lokalizację.
Do połowy XIX w. w prasie warszawskiej traktowano
Fukierów jako jednych z przodujących kupców win węgierskich, wymieniając ich zazwyczaj w towarzystwie
innych, takich jak Stefan Dobrycz, Roch Kamelski, Piotr
Krzymiński. W latach sześćdziesiątych XIX w. nastąpiła
zmiana. Zaczęto opisywać kamienicę Fukierów jako interesujący zabytek, wartą obejrzenia, jedyną w swoim
rodzaju „starożytność”. Wokół winiarni zaczęła tworzyć się nostalgiczna otoczka.
W 1868 r. po raz pierwszy pokazano w prasie wnętrza kamienicy, winiarnię i piwnice. Dzięki drzeworytom Wojciecha Gersona mogli je obejrzeć czytelnicy
tygodnika „Kłosy”, który opisał wówczas kamienicę
Teo ila Fukiera (1816–1891) jako dom, który „tak
dawnością swoją jak architekturą uwagę zwraca
na siebie”7. Nie tylko wygląd kamienicy przypominał
o minionych czasach, lecz także asortyment winiarni. Wina węgierskie traciły wtedy swój dawny prestiż. Osoby zamożne coraz częściej preferowały wina
francuskie. Wysoko ceniono zwłaszcza szampana.
Bolało to miłośników tradycji, którzy w winiarni Fukiera widzieli ostoję staropolskiego trunku i obyczaju: „Pomimo dość upowszechnionego używania win
Francuzkich z krzywdą Węgierskich, które u nas dawniej w takiem były poszanowaniu, dość jeszcze u nas
osób święcie pilnujących się zdania nullum vinum nisi
Hungaricum, a ceniących głównie takie wino, które in
Polonia educatum było”8.
Winiarnia Fukierów ze zwykłego miejsca spotkań
towarzyskich zaczęła się wtedy zmieniać w ośrodek

J. Heppen, Kamienica fukierowska, „Kurier Warszawski”, nr 17, 17.01.1892, s. 1–2.
I. Grabowski, Wizyta prababki, „Kurier Warszawski”, nr 242, 1.09.1912, s. 4–6.
7
K. Wóycicki, Kamienica Teofila Fukiera, z piwnicami win węgierskich na Starem Mieście w Warszawie, „Kłosy”, t. 6, nr 135, 30.01.1868, s. 49–58.
8
„Kurier Warszawski”, nr 38, 17.02.1866, s. 208.
9
J. Wieniawski, ps. Jordan, Przygody panów Marka i Agapita podczas wystawy rolniczej w Warszawie, Warszawa 1875, s. 246–251.
6
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„świętego pilnowania” narodowego symbolu, którym stawał się węgrzyn. „Nie była to winiarnia dzisiejsza... knajpa hałaśliwa, zadymiona, pełna wrzasku
i krzyku... szalonych śmiechów i grubych żarcików;
była to raczej jakaś aula akademicka... sala posiedzeń
ludzi poważnych... głębokich erudytów, rozmyślających
o przeszłości i przenoszących się marzeniem w minione epoki, które im wiekowy nektar na pamięć przywodził”9.

Długa tradycja
W celu wzmocnienia więzi z „minionymi epokami”
Teo il Fukier w pewnym momencie wydłużył tradycję
winiarni do 1610 r., gdy handel winem miał prowadzić
w ratuszu staromiejskim jego przodek Michał Fukier.
Zaczął też wspominać o pochodzeniu swojego rodu
od potężnych w XV i XVI wieku Fuggerów z Augsburga,
choć związek ten nie był udokumentowany.
Fukierów zaczęto podziwiać jako ludzi niewzruszenie trwających w swojej siedzibie, poświęconych
od wieków rzetelnemu wykonywaniu swojego zawodu. Przeciwstawiano ich nowoczesnym kapitalistom, spekulantom śledzącym okresowe koniunktury w poszukiwaniu szybkiego zarobku. Bolesław
Prus w „Kronice tygodniowej” w 1879 r. pisał: „Przypatrzcie się Fukierom, z dziada pradziada siedzącym
w swej fortecy. Oto książęta, to arystokracja! Nie
byliby oni jednak takimi, gdyby założyciel ich rodu,
tak pysznie rozpierającą się dziś kamienicę budował
na szwindel. Rodziny mieszczańskie, od wieków niewypuszczające z rąk domów, nadają właściwy ton
miastu. Jaki zaś ton Warszawie naszej nada ta szarańcza przerzucająca kamienicami jak piłką? Na Starem
Mieście siedzą Fukiery i wiemy jak kąt ich za 50 lat
wyglądać będzie”10. Nawet trzeźwy i krytyczny Prus
uległ umacniającej się legendzie, w którą wszyscy
chcieli uwierzyć. W rzeczywistości, nie „z dziada
pradziada”, a w drugim pokoleniu, nie „od wieków”,
a od 70 lat Fukierowie byli wówczas właścicielami
„swej fortecy”.

„Podziemne” skarby

10

ny kompleks korytarzy i komór, wypełnionych różnej
wielkości beczkami, butelkami z winem i miodem, winiarskimi przyborami. Fukierowie zaczęli sprowadzać
tam swoich gości. Z początku był to rodzaj przywileju,
ale później, w czasach Henryka Marii Fukiera (1886–
1959), oprowadzano po nich całe wycieczki. Spacer
po tym podziemnym labiryncie starodawnych lochów,
z murami pokrytymi piwnicznym grzybem i mineralnymi naciekami miał niezwykły nastrój i bardzo pobudzał wyobraźnię gości.
Najwięcej emocji budził widok piwnicy hetmańskiej, w której przechowywano kilka tysięcy butelek
z najstarszymi tokajami. Miały one pochodzić z lat
1606, 1652, 1668, 1734, 1754, 1783, 1788, 1811…
Przez pewien czas najstarszy rocznik datowano nawet na czasy Stefana Batorego. Był to zbiór unikatowy
w skali światowej, szeroko rozsławiający Fukierów.
Wina te pozyskali oni w większości już w XIX wieku
z wyprzedawanych piwnic magnackich: Zamoyskich,
Potockich, Lubomirskich, Radziwiłłów.
Piwnice Fukierów wzniecały uczucia patriotyczne.
Widziano w nich miejsce nienaruszone przez rozbiory.
W winie pamiętającym czasy polskich królów i polskich
zwycięstw tliło się jakby jeszcze życie Rzeczypospolitej. „Śniło mi się, że piwnica p. Fukiera zawiera jeden
milion butelek najprzepyszniejszego wina i że równocześnie armia polska liczyła milion żołnierzy. Daj Boże,
aby mój sen ziścił się, i to możliwie jak najprędzej – tego
życzy Polsce i p. Fukierowi Jul. Fałat 5 VI 1917 r.” – taką
dedykację Julian Fałat wpisał do księgi gości winiarni11.
W 1936 r. autor artykułu w „Czasie” czynił z piwnic Fukierowskich wręcz centralny ośrodek polskiego
oporu wobec zaborców: „[…] Liczne narady konspiracyjne wielkich patriotów polskich nad sposobami
odzyskania niepodległości odbywały się w labiryntach
piwnic Fukiera. Tu w r. 1831 gen. Wysocki układa plany
przyszłych walk; tu w r. 1793 bohaterski szewc Kiliń-

B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski”, nr 98, 3.05.1879, s. 2.
R. Zrębowicz, U Fukiera, [w:] Spotkania z czasem, Łódź 1962, s. 29.
12
„Czas”, nr 352, 22.12.1936, s. 10.
11
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Bardzo ważnym wydarzeniem, które znacząco podniosło atrakcyjność kamienicy jako staromiejskiej
osobliwości, było połączenie w 1849 r. znajdujących
się pod nią piwnic z podziemiami dwóch sąsiednich
domów, kamienicy Gizów (nr 29) i Książąt Mazowieckich (pod Św. Anną, nr 31). Te ostatnie należą do najstarszych w Warszawie. Miały być kiedyś więziennym
lochem. Pisano też o ich obronnych funkcjach i korytarzach łączących je z katedrą, zamkiem lub prowadzących nad Wisłę.
Połączone ze sobą podziemia utworzyły słynne
później „piwnice Fukierowskie”, rozległy podziem-

Drzeworyt wg Wojciecha Gersona – Teofil Fukier w piwnicy hetmańskiej
Źródło: „Kłosy” 1868 r.
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ski formuje swoje oddziały; tu w styczniową
wało, co Fukier doskonale
noc zapada uchwała o wypowiedzeniu wojny
rozumiał. Kiedy w latach
moskalom; tu wreszcie prezes Rządu Narodo1916–1918 urządzał trzewego, R. Traugutt, urządza konspiracyjnie zecią salę winiarni, na ka lach
brania, na których zapadają ważne dla losów
pieca malowanych przez
Polski postanowienia...”12.
prof. Zygmunta KamińskieHistorycy nie potwierdziliby raczej tak
go obok herbów Fuggerów,
ważkiej roli piwnic Fukierowskich w dziejach
Baryczków i Gizów oraz znanarodu, ale ich rola w kreowaniu opowieści
ków zodiaku znalazły się też
o Fukierach była mniejsza niż literatów i pubpostaci z Trylogii.
licystów. Fukierowie interesowali się sztuZ miłości
ką, traktowali twórców z sympatią, wspomado Starego Miasta
gali ich, z wieloma się przyjaźnili. Pomagało
Związki Fukierów ze
to w szerzeniu barwnego obrazu ich irmy.
światem kultury wykraWe wrześniu 1877 r. Warszawę odwiedzał Jan Henryk Maria Fukier (domena publiczna)
czały daleko poza towaMatejko. Teo il Fukier spotkał go, podobno
rzyskie kontakty z artystami owocujące reklamą irprzypadkiem, podczas porannego spaceru i uprosił, aby
my. Szczególnie ważne dla historii kamienicy były
zechciał odwiedzić i obejrzeć jego dom. „Trzeba było wiartystyczne i historyczne zainteresowania Henryka
dzieć, z jakiem rozrzewnieniem p. Fukier, wielki miłośMarii Fukiera. Był on wielkim miłośnikiem histonik sztuk pięknych, przyjmował go w progach swojego
rii Starego Miasta. Kiedy objął winiarnię w 1907 r.,
domu. Zwołał on najprzód całą rodzinę aby jak mówił
budziło się już zainteresowanie zabytkowym charaktewrazić w jej pamięć oblicze największego z malarzy krarem tej zaniedbanej dzielnicy. Fukier włączył się wtedy
jowych i cześć, jaką dom z jego odwiedzin tych odnosi.
w działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Więc dalej, aby godnie uczcić znamienitego męża wypaPrzeszłości oraz Polskiego Towarzystwa Krajodało go przyjąć tem, co miał u siebie najdostojniejszego.
znawczego, w którym został przewodniczącym sekcji
W tej chwili wniesiono dziwnej formy małą butelkę wina
miłośników Warszawy.
XVI wieku, z której wylany do kieliszków nektar, cały poW roku 1910 zainicjował jedną z pierwszych poważkój napełnił silną aromatyczną wonią”13.
nych renowacji na Starym Mieście, remont dziedzińPiwnica bohaterem literackim
ca własnej kamienicy. Usunął drewniane przybudówki
Gościem Fukierów bywał też Henryk Sienkiewicz.
i odtworzył XVIII-wieczny wygląd arkad. Niewielki dzieMiał studiować ich rodzinne archiwum, przygotowując
dziniec okazał się przestrzenią urozmaiconą, lekką, ciesię do pisania Trylogii. Poświęcił im w niej tylko jedno
kawą dla oka. O podwórzach Starówki pisano wcześniej:
zdanie, w Panu Wołodyjowskim. Siła działania Trylo„Kupy śmieci, zaduch odstraszający są tych podwórzy
gii była jednak tak wielka, że znaczyło ono więcej dla
zwykłą atmosferą...”15. Henryk Maria Fukier pokazał,
ile piękna może się kryć za ich odstręczającą powierzwizerunku winiarni niż poświęcane Fukierom powiechownością. Chwalono go za pieczołowitość prac, które
ści (Skarby Fukierowskie Walerego Przyborowskiego,
powierzył znanym architektom-konserwatorom Włady1879), sztuki teatralne (Pod okrętem Stanisława Kosławowi Marconiemu i Jarosławowi Wojciechowskiemu.
złowskiego, 1904), wiersze i eseje. „Pierwszą noc prze„Dla właścicieli innych nieruchomości staromiejskich
pędził pan Zagłoba w handlu u Fukiera i zeszła jakoś
jest to przykład, jak należy postępować przy podejmodość gładko; ale nazajutrz, wytrzeźwiawszy na swym
waniu robót rekonstrukcyjnych, przykład, który powiwasągu, sam dobrze nie wiedział, co ma czynić”.
nien znaleźć naśladowców wśród obywateli...”16.
Na początku XX w., kiedy winiarnię odwiedzały już
Dziedziniec stał się tematem wielu gra ik i obrawycieczki szkolne, Henryk Maria Fukier wielokrotzów. Jego zdjęcie wydrukowano na pocztówkach. Funie proszony był o wskazanie miejsca, w którym
kier organizował na nim deklamacje i koncerty muspał Zagłoba. „Nie mając sił odbierać iluzji młodym
zyczne. W 1919 urządzono tam wystawę „Rynek stasłuchaczom, wybrać musiałem w alkierzyku winiarromiejski”.
ni, w rogu przy oknie wychodzącym na dziedziniec,
zbiegające się tam pod kątem prostym ławy dębowe,
Warszawskie must see
i z całą powagą owo miejsce wskazywałem, jakbym
14
Dzięki działaniom Henryka Marii Fukiera w moje świetnie z tamtych czasów pamiętał” . Trudno było
protestować. Włączenie winiarni w świat uwielbianej
mencie odzyskania niepodległości jego dom nie był już
Sienkiewiczowskiej powieści nobilitowało ją i promotylko historyczną osobliwością z oryginalną legendą,
ale stał się reprezentacyjnym zabytkiem polskiej
13
„Kurier Warszawski”, nr 232, 20.10.1877, s. 2.
stolicy. Standardowy program zwiedzania Starego
14
H.M. Fukier, Wspomnienia staromiejskie, Warszawa 1996,
Miasta obejmował wówczas katedrę i trzy kamienice:
s. 150–151.
15
Fukierów, Książąt Mazowieckich (Towarzystwo MiłośK. Wóycicki, dz.cyt.
16
„Kurier Warszawski”, nr 202, 24.07.1910, s. 9.
ników Historii) i Baryczków (Towarzystwo Opieki nad

Noc Sylwestrowa, „Głos”, nr 1, 1.01.1918, s. 5.
APW, Zbiór Muzeum Narodowego w Warszawie, sygn. 72/147/0/95, Nieruchomości należące do Muzeum na St. Mieście – sprawy kupna
(m.in. Kamienicy „Pod Murzynkiem” i Fukiera) i sprzedaży, remontów, dozór Murów Obronnych, 1935–1944, k. 208.
18
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Zabytkami Przeszłości). W 1919 r.
nym właścicielem kamienicy. Bank
dom Fukierów odwiedził wizytachciał się jej pozbyć i odzyskać pietor apostolski Achille Ratti (późniądze. Przyszłość winiarni i domu
niejszy papież Pius XI), w 1923 r.
była więc niepewna.
marszałek Ferdinand Foch, któO zachowanie przez dom funkry podczas pożegnania otrzymał
cji miejsca pamięci zatroszczył się
od gospodarza butelkę tokaju z 1652 r.
wówczas dyrektor Muzeum NarodoW 1926 r. obchodzono tam 150 roczwego w Warszawie – dr Stanisław
nicę niepodległości Stanów ZjednoLorentz. W maju 1939 r. zachęcał
czonych z udziałem ambasadora
prezydenta Stefana Starzyńskiego
Johna Stetsona. W 1927 r. polski
do kupna kamienicy przez miasto.
PEN-Club podejmował w winiarni
Podkreślał, że jest ona „jednym z najTomasza Manna. Pojawiały się tam
bardziej charakterystycznych zabytliczne delegacje, odbywały się spotków miejskich Warszawy” i mogłaby
kania towarzyszące zjazdom i konfebyć oddziałem Muzeum z odtworencjom oraz różne jubileusze.
rzoną na piętrze siedzibą patrycjuWszystko to nie oznaczało jednak,
szowską, zarazem pełniąc funkcje reże winiarnia przynosiła duże zyski
prezentacyjne i służąc jako rezydenwłaścicielowi. Wina węgierskie nie
cja dla wybitnych gości Warszawy.
odzyskały dawnego statusu. SzanująZaznaczał też, że winiarnia powinna
ca Fukiera inteligencja nie była zbyt
działać nadal. Możliwe, że na zaanzamożna, a wycieczki szkolne kupogażowanie Stanisława Lorentza miał
wały co najwyżej pocztówki z widowpływ dar pamiątek rodzinnych,
kiem sieni lub dziedzińca. Felietonista Kamienica Fukierów obecnie, fot. Artur Badach
jaki Fukier złożył w 1936 r. Muzeum
„Głosu” zauważał 1 stycznia 1918, że
Narodowemu. Mogłyby one stać się
towarzystwo „erst’ classe” witało Nowy Rok, bawiąc się
podstawą ekspozycji muzealnej w kamienicy.
przy szampanie i kabaretach w Dolinie Szwajcarskiej.
Stefan Starzyński nie zaakceptował jednak ceny żąNatomiast u Fukiera „[...] w piwnicach brać studencka
danej przez bank18. Wkrótce wybuchła wojna. W niezwykle trudnych okolicznościach Stanisławowi Logwarzy i przepija: ktoś mówkę palnął, ktoś wiersz swój
rentzowi pod koniec 1939 r. udało się doprowadzić
własny swawolny odczytał, ktoś dawne czasy – lepsze –
do objęcia nadzoru nad kamienicą przez zarząd miejwspomniał i westchnął Starzeją się chłopcy”17. Pod koniec XIX w., według Wiktora Gomulickiego, w winiarni
ski Warszawy. Niestety, w piwnicach nie było już wtedy
nie było dawnego codziennego gwaru. Odwiedzały
słynnych Fukierowskich win. Wojska niemieckie zrają co jakiś czas znakomitości, ale naprawdę ożywała
bowały je w październiku. Dom został też uszkodzotylko wtedy, gdy robiono zakupy na święta.
ny przez wybuch bomby podczas obrony Warszawy.
W 1941 r. kamienicę odkupił od BGK browar Okocim,
Smutne losy z bankructwem
znajdujący się pod zarządem niemieckim. Podobi wojną w tle
no planowano otwarcie piwiarni w „Fuggerhaus”, ale
Mimo wszystko renomowany handel prowadzodo tego nie doszło. W piwnicach, w których dawniejsze
ny we własnym domu, przynoszącym także dochoopowieści ulokowały tak wielu patriotycznych konspidy z wynajmu mieszkań, nie powinien upaść, nawet
ratorów, działała od lata 1943 r. tajna drukarnia NSZ,
w trudnych latach 20. Nie wiadomo do dzisiaj, co się
a podczas powstania warszawskiego szpital i wytwórstało, w jakie operacje inansowe zaangażował się Hennia butelek zapalających.
ryk Maria Fukier. Ku powszechnemu zaskoczeniu
Po wojnie
2 czerwca 1927 r. sąd ogłosił jego upadłość. Winiarnię
Słyszy się czasem fałszywą opinię, że władza luprzejął wówczas inż. Edward Krzemiński. Po procesie
dowa odebrała Fukierowi dom. Stracił go wcześniej.
sądowym z Fukierem został także w 1931 r. właścicieNatomiast wspólnie z nową władzą odbudowywał
lem kamienicy. Próbował unowocześnić irmę przez
go i w nowym ustroju dopiero mógł do niego powróotwarcie restauracji na pierwszym piętrze, w dawnym
cić, by spędzić w nim ostatnie lata życia. Dzięki histomieszkaniu Fukiera. Grała w niej orkiestra węgierskich
rycznej pasji Henryka Marii Fukiera, jego znajomości
Cyganów, a według reklam była miejscem spotkań „wysztuki i historii Starego Miasta, a przede wszystkim zakwintnego towarzystwa”. Chyba nie był to strzał w dziechowaniu w pamięci każdego zabytkowego elementu
siątkę. Krzemiński zmarł w 1937 r. potężnie zadłużony
własnego domu mógł sporządzić bardzo szczegółowy
w Banku Gospodarstwa Krajowego, który został kolej-
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„szkic monogra iczno-inwentaryzacyjny” kamienicy i służyć swoimi uwagami opracowującemu plany
rekonstrukcji inżynierowi Wacławowi Podlewskiemu.
Odbudowę s inansowały składki członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, które otrzymało w kamienicy Fukierowskiej siedzibę.
Dnia 22 lipca 1953 r. uroczyście przekazano mieszkańcom stolicy odbudowany Rynek. Tego dnia zaczęła
też działać na nim „Winiarnia Fukierowska” prowadzona przez Centralne Piwnice Win Importowanych,
z którą to irmą Henryk Maria Fukier współpracował.
Uznawany za nestora polskiego winiarstwa złożył
wówczas deklarację przekazania eksponatów dla muzeum polskiego winiarstwa, o ile znajdzie się w kamienicy Fukierowskiej miejsce dla takiej placówki.

Koniec rodu
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Było to ostatnie wielkie pragnienie jego życia. Nie
miał potomka. Kończyła się na nim męska linia dwunastu pokoleń warszawskich Fukierów. Chciał pamięć o swoich przodkach przechować w tym muzeum.
Wyszukiwał i gromadził eksponaty, opracowywał dokumenty. W radiowej audycji nagranej krótko przed
śmiercią opisywał koncepcję ekspozycji, w której historia wina splatała się z dziejami starej Warszawy i jego
rodu, łącząc ze sobą wszystko, co było dla niego ważne.
Gdy umarł, prace kontynuowała jego żona, Adela
z Wolnickich Fukierowa (zm. 1963). Ostatecznie niewielkie muzeum otwarto dopiero w 1980 r. staraniem
Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Nie przetrwało jednak kolejnej zmiany ustroju. W trudnym dla wielu instytucji kultury okresie przemian część eksponatów trzeba było zwrócić wypożyczającym. Pozostałe eksponaty
i pamiątki Fukierowskie przechowuje do dzisiaj SHS.
Pamięć o Fukierach w PRL-u żyła więc w kamienicy
nie dzięki muzeum, ale winiarni, urządzonej dość prosto, co zgadzało się z jej dawnym stylem, serwującej
głównie wina z Węgier i innych krajów demokracji ludowej. Fukier pojawiał się w niej w latach 50. Obchodził
w niej nawet jubileusz 50-lecia pracy zawodowej, podczas którego krzewił legendę winiarni: „Na tych ławach
niejeden raz ważyły się losy Rzeczpospolitej. Toż tutaj,
19
20

a nie na Woli, obierano królów”19 i – jak przystało na starego miłośnika węgrzyna – zaklinał: „Nie pijcie nigdy
wermutu i szampana, tych sztucznych lemoniad!”.

Muzeum winiarstwa
Brzmi to może paradoksalnie, ale tę uspołecznioną
winiarnię, popularną wśród studentów i inteligencji,
można było mimo wszystko uznać za spadkobierczynię Fukierowskich tradycji. Podobnie jak muzeum
nie przetrwała transformacji ustrojowej. Zastąpiła ją
prywatna restauracja nienawiązująca ani wystrojem,
ani kartą win do przeszłości miejsca i jego tradycji.
Muzeum polskiego winiarstwa nie pasowało może
idealnie do dzielnicy, która miała łączyć „nową socjalistyczną treść ze starą tradycyjną formą”20, ale po 1989 r.
sytuacja też nie zmieniła się na lepsze. Chociaż zainteresowanie winem znacznie wzrosło, początkowo dotyczyło ono głównie win z krajów zachodnich i z Nowego
Świata. Przyciągały jako elementy kultury, od której
byliśmy długo odizolowani, która nam imponowała i do której chcieliśmy się zbliżyć. Dopiero obecnie
wzrasta zainteresowanie rodzimymi tradycjami.
Od około 10 lat robi się głośniej o polskim winie. Jest
go coraz więcej, podnosi się jego jakość. Zaczyna być
uważane za produkt regionalny. Kieruje coraz częściej
uwagę ku historii rozwoju i upadku winnic w dawnej
Polsce, konkurencji, jaką dla polskiego wina stało się
w XVI w. wino węgierskie i rywalizacji, jaką ono z kolei toczyło później z winami francuskimi. Przestają być
abstrakcyjne i odległe kwestie metod pracy dawnych
polskich winiarzy dumnych z tego, że potra ili pielęgnować tokaje przez dziesięciolecia, a nawet stulecia,
dłużej niż sami Węgrzy.
W kamienicy Fukierowskiej od roku spotyka się
Klub Historii i Kultury Wina powołany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
W styczniu 2016 r. odbyła się z jego inicjatywy ogólnopolska sesja fukierowska z okazji 500. rocznicy
przyjęcia praw miejskich Warszawy przez Georgiusa
Fockera z Norymbergii, protoplastę rodu. Kamienica
ponownie staje się dziś miejscem spotkań z historią,
sztuką, winem i Fukierami.

O. Budrewicz, Z Polską w sercu, Warszawa 2009, s. 115–116.
Polska Kronika Filmowa 12/52, data wydania: 12.03.1952, http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7831 (dostęp: 11.12.2016 r.).
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The Fugger’s Town house – wine heart of old Warsaw
The Fugger’s town house, built in the middle of the 16th century and acquired by the Fuggers in 1810, is a well-known monument of old Warsaw. Its cellars were a place where wine was stored and over the years it strengthened
its importance (especially after 1849, when the Fugger’s cellars were linked with their neighbouring counterparts)
although status of the Old Town in Warsaw was deteriorating in times of partitions. The cellars attracted famous
artists, eg. Henryk Sienkiewicz. In the 20th century the Fugger’s house experienced bankruptcy, Nazi robbery, and
rebuilding. Although the museum, which was a dream of Henry Maria Fugger, was created in 1980, it did not survive for a long time. Nowadays thanks to increased interest in culture of wine drinking, the Fugger’s town house is
a place where the Club of Wine’s History and Culture is organizing its meetings, so again it revives culture, history,
tradition and wine.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

– Dom Radości Vittorina da Feltre
Kamila Markowska

XV wieku w Italii powstała pierwsza renesansowa szkoła w pełnym tego
słowa znaczeniu. Jej założycielem był Vittorino da
Feltre – wszechstronnie wykształcony pedagog, którego celem było
wpojenie wychowankom nie tylko
wiedzy na temat matematyki, filozofii czy literatury klasycznej. Pragnął także – a może przede wszystkim – uczynić ze swoich uczniów
ludzi na miarę epoki, w której żyli
– mądrych i szlachetnych na tyle,
by w przyszłości przysłużyli się
państwu oraz bliźnim. Cele te realizował w Domu Radości – kolebce
wybitnych renesansowych umysłów.

W

Szkolnictwo
w odrodzeniowej Italii
Na przełomie XIV i XV wieku
w północnej Italii zaczęło rozwijać się szkolnictwo renesansowe.
Rozwój ekonomiczny, napędzany
rywalizacją państw-miast Półwyspu Apenińskiego, próby ugruntowania władzy kondotierskiej oraz
wpływ idei humanistycznych spowodowały falę przemian i nowych
rozwiązań politycznych w niewielkich księstwach. Jednym z nich były
próby utworzenia dworu, czyli
instytucji, na której najłatwiej
było realizować założenie kulturalne i propagandowe, wspierają-

ce umocnienie władzy księcia.
Na dworze pożądana była przede wszystkim obecność intelektualistów oraz artystów, którzy swoim
autorytetem potwierdzaliby słuszność sprawowania władzy przez
daną osobę. Korzyści ze sprowadzenia na dwory malarzy, pisarzy,
poetów czy architektów były obopólne – sprowadzeni goście zyskiwali wsparcie inansowe księcia
oraz szanse na zdobycie sławy, natomiast zapraszający dzięki sztuce mógł demonstrować splendor,
który przyniósł swojemu miastu-państwu1.
Istnieli też władcy, którzy
w działaniach na rzecz swojego
terytorium bądź w celu gruntowania swojej władzy posuwali się

Vittorino da Feltre –
pierwszy nowożytny pedagog i jego edukacja
Źródła, z których czerpiemy
wiedzę na temat Vittorina da
Feltre, to przede wszystkim jego
cztery biografie, spisane przez
uczniów szkoły, którą założył
w Mantui3. Choć był wybitnym pedagogiem, pozostawił po sobie jedynie krótki traktat o ortografii4.
Wiadomości na temat jego życia,
a później także wartości, które
starał się wpajać swoim wychowankom, znane są więc ze wspomnianych życiorysów, a także –

A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, t. 1, Warszawa 1974, s. 250.
Postać ta jeszcze do niedawna nie była znana w literaturze polskiej: pojawiają się na jej temat pojedyncze wzmianki w podręcznikach dotyczących historii wychowania. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 2014 r. dzięki publikacji Vittorino da Feltre – pedagog z XV wieku autorstwa
Alicji Zagrodzkiej.
3
Wyróżnić należy cztery podstawowe źródła dotyczące Vittorina. Są to życiorysy sporządzone przez jego uczniów (z wyjątkiem Bartolemeo Platiny, który był wychowankiem Ognibene Bonisoliego, kształconego w Domu Radości). Pierwsze z nich, autorstwa Sassuolo da Prato
(łac. Saxolis Pratensis), De Vittorini Feltrensis vita, składa się z dwóch listów: pierwszy do Leonarda Datiego, drugi – do nieznanego z imienia
przyjaciela. W obu listach autor przedstawił swojego nauczyciela oraz metody wychowawcze przez niego stosowane. Francesco Castiglione
oraz Bartolomeo Platina sporządzili jego życiorysy, kładąc nacisk na treści, których nauczał, a także na szlachetny charakter Vittorina. Zgoła
odmienny typ źródła prezentuje Francesco Prendilacqua, który biografię Vittorina przedstawia w formie dialogu. Te utwory literackie powstały
w czasach współczesnych (lub chociażby dość bliskich czasowo Vittorinowi, jeśli chodzi o życiorys sporządzony przez Platinę) i ich autorzy
mieli bezpośredni kontakt z nauczycielem (znów wyjątek stanowił Platina).
2
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1

Justus z Gandawy i Pedro da Beruguette, Portret Vittorina da Feltre, Urbino 1494. Obecnie w zbiorach Luwru

krok dalej. Należał do nich władca
Mantui, Gianfrancesco Gonzaga.
Postanowił on zaprosić na swój
dwór nauczyciela chętnego podjąć
się kształcenia w duchu renesansowym jego dzieci. Wybór księcia
padł na nie byle kogo – Gianfrancesco dołożył niemało starań,
by sprowadzić do Mantui samego
Vittorina da Feltre2. Z jego inicjatywy powstał Dom Radości –
szkoła, która za cel stawiała sobie
nie tylko znakomite wykształcenie
młodzieży w duchu humanizmu,
lecz także uformowanie w niej
cech, którymi winien charakteryzować się szlachetny człowiek.
Warto więc przyjrzeć się, jaką edukację w Mantui odebrała przyszła
znaczna część elity intelektualnej Italii – bo do niej właśnie należeli wychowankowie skromnego,
pobożnego nauczyciela.
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pośrednio – śledząc poczynania
osób, które uczyły się pod okiem
słynnego pedagoga. Do ich grona
należał m. in. późniejszy książę Urbino, twórca wspaniałego dworu
Federico III da Montefeltro, dzieci pary książęcej Gonzagów (także
dziewczęta), pisarze i poeci – choćby autorzy biogra ii Vittorina.
Vittorino da Feltre (czyli Vittorino z Feltre – niewielkiej miejscowości w regionie Wenecja) urodził się
w 1378 r. w ubogiej rodzinie. W Feltre edukacja na poziomie wyższym
niż podstawowe nie była możliwe,
więc po skończeniu szkoły elementarnej przeniósł się do najpierw
Padwy. Tam miał okazję uczyć się
od prekursorów idei powrotu
do cywilizacji antycznej. Dwudziestoletni pobyt Vittorina w Padwie w znaczący sposób wpłynął
na ukształtowanie intelektualne
oraz mentalne przyszłego nauczyciela szkoły w Mantui. Przebywając
w Padwie, Vittorino poznał realia
życia studenckiego, co wpłynęło
na jego późniejsze poglądy dotyczące potrzeby zreformowania systemu edukacyjnego. Według licznych
badaczy uniwersytet w Padwie był
najlepszym miejscem, w którym
można było udoskonalać swoją
erudycję5.
Po pobycie w Padwie Vittorino
udał się do Wenecji, by tam rozpocząć naukę greki6. Jego nauczycielem był Guarino da Veronese,
który wcześniej przez pięć lat studiował ów język w Konstantynopolu u samego Manuela Chrysolorasa.
Znajomość z Guarinem wywarła
szczególnie ważny wpływ na Vittorina. Guarino, który podczas pobytu w Konstantynopolu miał możliwość poznania greckiego dorobku
kulturalnego oraz dzieł literackich
oraz
ilozo icznych, zakorzenił
4

w swoim uczniu pasję do antycznej
kultury.
Przybywszy z Wenecji do Padwy
w 1417 r., Vittorino cieszył się już
wielką sławą światłego i doskonale
wykształconego człowieka, którego wiedza warta była tego, by przekazywać ją dalej. W Padwie objął
katedrę retoryki.
Obecność w Padwie i Wenecji,
najpierw w roli ucznia, a potem
profesora, uczuliła Vittorina na kilka kwestii, które okazały się przydatne w późniejszym okresie. Jak
wiemy, Vittorino należał do osób
niezbyt zamożnych i musiał podjąć
pracę, aby móc opłacić naukę. Ponadto miał styczność z pochodzącą z bogatych rodzin młodzieżą,
której swawolne obyczaje i cechy
charakteru działały wyjątkowo
drażliwie na skromnego nauczyciela. Do tego stopnia, że porzucił on
karierę na uniwersytecie w Wenecji. Nieobcy byli mu także niekompetentni nauczyciele, nastawieni
jedynie na zysk, a nie gruntowne
przekazywanie wiedzy7. Kolejną
kwestią, która nie podobała się
Vittorinowi w ówczesnym szkolnictwie, była relacja mistrz–uczeń
– bardzo formalna, oparta na korporacyjnych więzach, jak to bywało
na uniwersytetach średniowiecznych.

Okoliczności założenia
szkoły
Wydawać by się więc mogło,
że kiedy w 1423 r. Gianfrancesco
Gonzaga poprosił Vittorina da Feltre o objęcie posady nauczyciela na dworze w swoim księstwie
w Mantui, pedagog winien być
z tego faktu zadowolony. Nic bardziej mylnego – Vittorino propozycję odrzucił i dopiero po przyjęciu
przez księcia Gonzagę określonych

warunków zgodził się przystać
na prośbę księcia. Warunkami owymi było uniknięcie tych wszystkich złych praktyk, które obecne
były na uniwersytetach w Padwie
oraz Wenecji. Kolejno więc – książę
wydał pozwolenie na to, by w szkole uczyły się dzieci ubogie (Vittorino utrzymywał je ze swojej pensji),
szkoła miała się znajdować z dala
od dworu, by uchronić wychowanków przed niepotrzebnym luksusem, a ponadto to Vittorino miał
sprawować władzę ojcowską nad
uczniami Domu Radości, nie wyłączając z tego dzieci samego księcia.

Założenia Domu Radości
Dom Radości nie był zwykłą
szkołą, w której przyszli książęta
i notable uczyliby się łacińskich
sentencji i zasad gramatyki. Zamysł Vittorina był o wiele głębszy
– idealnego absolwenta szkoły
wyobrażał sobie jako człowieka
obytego z kulturą antyczną, znającego języki klasyczne, odznaczającego się cnotami moralnymi i obywatelskimi. Jak bowiem
twierdził Vittorino: edukacja humanistyczna nie ma sensu, gdy nie
zaprzęgnie się jej do służby społeczeństwu i ojczyźnie8. Jednocześnie
zdawał sobie sprawę z tego, że nie
każdy z jego uczniów stworzony
był do tego, by w przyszłości zostać księciem bądź znanym poetą;
uważał, że wszyscy mają określoną rolę, w której sprawdzą się,
przysługując się społeczeństwu
– należy po prostu odnaleźć swoje
miejsce, w którym się odnajdą.

Organizacja szkoły
Vittorino urządził Dom Radości jako contubernium9, czyli rodzaj szkoły z internatem z zaznaczeniem, że mieszkał tam także

De ortografia – traktat na temat ortografii łacińskiej, który sporządził Vittorino w swojej młodości. Por. Victorini Rambaldonis Feltrensis
famosi preceptoris ortographia, [w:] Il pensiero pedagogico dello umanesimo, red. E. Garin, Firenze 1958, s. 717–718. Nie jest znana data powstania dzieła.
5
P.O. Kristeller, Il pensiero e le arti nel Rinascimento, Roma 1990, s. 127.
6
Tamże, s. 418.
7
S. Pratensis, De Vittorini Feltrensis vita, [w:] Il pensiero pedagogico…, s. 506.
8
C. Vasoli, Vittorino da Feltre e la formazione umanistica dell’uomo, [w:] Vittorino da Feltre e la sua scuola: Umanesimo, pedagogico, arti, red.
N. Giannetto, Firenze 1981, s. 22.
9
Pierwotnie wyraz ten oznaczał związek między niewolnicą a jej właścicielem, z którego dzieci stawały się niewolne. W czasach nowożytnych zaczęto używać terminu ,,contubernium” na określenie pewnego rodzaju szkoły z internatem. Por. E. Garin, La cultura del rinascimento.
Profilo storico, Bari–Laterza 1967, s. 76.
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Rola religii w szkole
Vittorina da Feltre

Piero della Francesca, Portret Federico da Montefeltro,
ksiecia Urbino, 1465–1466.
Obecnie w zbiorach galerii Uffizi we Florencji

Inną kwestią jest także podejście do użyteczności każdego
człowieka w życiu społecznym.
O ile w epoce średniowiecznej osoby, które miały wejść do elity intelektualnej państwa, pochodziły
z bogatych rodów, o tyle Vittorino
chciał, aby do służby państwu, czy
to w administracji, w edukacji, czy
prawie, każdy mógł znaleźć swoją dziedzinę, w której mógłby się
sprawdzić. Zamierzenie Vittorina spełniło się – świadczyć może
o tym fakt, że spośród około 70
uczniów Domu Radości (o takiej
liczbie wspominają biografowie
Vittorina) lwia część pozostała
anonimowa. Jak więc można przypuszczać, zostali oni wprzężeni
w życie publiczne państw-miast
włoskich jako osoby dzierżące
urzędy nie książąt tudzież znanych
osobliwości z życia publicznego,
ale jako zwykli urzędnicy, których
imiona nie zapisały się na kartach
historii, służyli republikom, w którym mieszkali11.
Idee nauczania pozostały właściwie takie same – przygotowanie

W Domu Radości ważna była też
kwestia religijności – i tu pojawia
się ze strony badaczy pewna wątpliwość: ze względu na podejście
do Boga Vittorino jest przez niektórych z nich oceniany jako nauczyciel średniowieczny. Wynika
to stąd, że Vittorino stawiał Boga
na pierwszym miejscu: jak podają źródła, prowadził ascetyczny
tryb życia, być może nawet biczował się i wraz ze swoimi uczniami
codziennie udawał się na mszę12.
Te argumenty spowodowały, że
został uznany (m.in. przez Saitte)
za ostatniego pedagoga średniowiecznego, zakładając, że Vittorino
był bardziej zwolennikiem teocentryzmu niż antropocentryzmu, który powinien mu przyświecać jako
humanistycznemu pedagogowi13.
Jest jednak wątpliwe, że podejście
do religii miało być kluczowe dla
tego typu ocen.

Specyfika Domu Radości
Także nazwa budynku – pierwotnie Casa Zoiosa (z języka starowłoskiego – Dom Radości), potem
Casa Giocosa (casa del guochi –
dom zabawy, radości) świadczyć
miała o jej szczególnych cechach.
Młodzież tam nie miała się jedynie
uczyć, ale także rozwijać przez
gry i zabawy. Vittorino mieszkał
w tym samym budynku, co jego
wychowankowie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu stosunki między uczniami a nauczycielem były bliskie
i miały ojcowski charakter. To rów-

F. Castiglione, Vita Vittorino Feltrensis, [w:] Il pensiero pedagogico..., s. 540.
C. Vasoli, dz.cyt., s. 22.
12
F. Castiglione, dz.cyt., s. 546.
13
W artykule G. Catalfamo pt. Vittorino da Feltre alla soglia della pedagogica moderna próbuje rozwikłać kwestię przynależności nauczyciela do średniowiecza czy do nowożytności. Autor przychyla się bardziej do tezy, że Vittorino da Feltre był pedagogiem, jeśli nie jeszcze w pełni
renesansowym, to przynajmniej takim, który działał w momencie kluczowym dla dalszego kształtu edukacji w Europie, a założona przez niego
szkoła była swojego rodzaju kamieniem milowym.
11
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Szkoła w Mantui miała w pewnym stopniu charakter egalitarny. W średniowieczu uczęszczanie
do szkół było zarezerwowane dla
osób wywodzących się z majętnych
rodzin. W przypadku Domu Radości status materialny rodziny uczniów nie odgrywał ważnej roli, ponieważ nauczyciel wziął na swoje
barki ich utrzymanie. Ściślej – zrzucił je na barki księcia Gonzagi10.
Vittorino zwracał uwagę jednak
na inną kwestię – o ile przyjmował
do szkoły także ubogich uczniów,
niezbyt chętnie gościł u siebie tych,
którzy nie mogli się pochwalić szlacheckim pochodzeniem. W nim
bowiem dopatrywał się Vittorino
źródła cnoty moralnej.

kadry do wspomagania władcy
w rządzeniu państwem. W Domu
Radości edukacja miała jeszcze
drugie dno: poza wpajaniem zasad łacińskiej gramatyki i tekstów
starożytnych autorów należało
ukształtować uczniów moralnie.

podróże do źródeł

pedagog. Wspólne mieszkanie
uczniów oraz nauczyciela miało
względy nie tylko praktyczne, lecz
także ideologiczne. Przebywanie
pod jednym dachem z wychowawcą było dla młodzieży okazją do obserwowania go, podążania za jego
wzorem i cnotliwymi cechami,
które ujawniały się w codziennych
sytuacjach. Ponadto Vittorino uważał, że młodzi ludzie powinni być
wychowywani z dala od luksusu.
Przytoczone cechy są tymi, które
odróżniają Dom Radości od wcześniejszych szkół, nie tylko typu
średniowiecznego. W początkach
quattrocenta powstawały już takie placówki, z inicjatywy choćby
Gasparina Barzizzy oraz Guarina
de Veronese. Jednak palma pierwszeństwa należy się w tej kwestii
niewątpliwie szkole Vittorina da
Feltre. Jak podkreślają badacze –
jest ona pierwszą, która łączyła
w sobie elementy kształtujące młodzież we wszystkich trzech sferach
ferowanych przez odrodzenie, tj.
intelektu, ciała i duszy.

podróże do źródeł
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nież różniło Dom Radości od szkół
średniowiecznych, które waloryzowały jednak bardziej formalne
więzi między pobierającymi naukę
a ich mistrzami. Uczniowie Vittorina podkreślają, że ich kontakty
z wychowawcą były bardzo ciepłe,
a on sam traktował ich z troską
i uwagą14.

Trivium
Pod względem programu nauczania szkoła Vittorina nie różniła się od szkół średniowiecznych.
Chodzi tutaj w szczególności o podział dziedzin nauki na trivium
i quadrivium. Sztuki wyzwolone,
retoryka, dialektyka, gramatyka
(trivium) oraz matematyka, geometria, astronomia oraz muzyka (quadrivium) funkcjonujące w średniowieczu dalej były respektowane
przez Vittorina da Feltre, który nie
widział potrzeby mody ikacji tego
systemu. Stanowiły one pewnego
rodzaju kanon, który wystarczyło
wzbogacić o pewne treści, a w połączeniu z nowatorskim, indywidualnym stosunkiem do ucznia
zrodziła się szkoła humanistyczna
w pełnym znaczeniu tego słowa.
Trzy podstawowe sztuki wyzwolone poszerzono o treści antyczne, przywiezione ze wschodniej części Cesarstwa. Jak zgodnie
twierdzą biografowie Vittorina,
uważał on dzieła Cycerona oraz
Kwintyliana za doskonały materiał do nauki retoryki. Podobnie
poezje Wergiliusza, Owidiusza
oraz Horacego miały wzbogacać
i upiększać język, a także szerzyć
wiedzę na temat kultury i cywilizacji antycznej. Ponadto utwory
starożytnych mówców i polityków pozwalały uczniom Vittorina
zapoznanie się z wzorcami obywateli republikańskiego Rzymu, który uchodził wówczas za
ideał ustrojowy. A szkoła humanistyczna miała przede wszystkim
wychowywać szlachetnych ludzi
i ukształtować w nich cnotę obywatelską.
14
15
16

S. Pratensis, dz.cyt., s. 518.
Tamże.
Tamże, s. 526.

Siedem sztuk wyzwolonych, od lewej: astronomia, muzyka, gramatyka, geometria, retoryka, dialektyka, arytmetyka, gobelin pochodzący z lat ok. 1630–1655. Obecnie w zbiorach Gruuthusemuseum

Retoryka była bodaj najważniejszą dziedziną w Domu Radości. Cyceron, Kwintylian i Seneka
byli tymi, których dzieła uczniowie
głośno czytali, uważnie słuchani
przez nauczyciela. Sztuka poprawnego i pięknego wysławiania się
była bowiem dla nauczyciela kluczem, dzięki któremu można było
dotrzeć do serc i rozumów poddanych, partnerów dyplomatycznych,
a także wrogów15.
.

Quadrivium
Co zaś tyczy się quadrivium,
Vittorino uważał wchodzące w ich
skład dyscypliny za trudniejsze. Za
szczególnie ważną dziedzinę uważał matematykę, z której uzyskał
stopień na uniwersytecie. Geometrii nauczał na podstawie odkryć
Euklidesa oraz Pitagorasa. Skupienie uwagi na naukach ścisłych wywoływało jednakże kontrowersje.
Leonardo Dati, z którym korespondował Sassuolo da Prato, skrytykował Vittorina za to, że zajmuje się
dziedzinami nauki, które zdają się
niepoważne – miał tutaj na myśli
właśnie matematykę, a także muzykę. Zdaniem Leonarda matematyka
to dyscyplina potrzebna jedynie

prostym rzemieślnikom, wprowadzanie jej do edukacji książęcych
synów nie jest wskazane. Uczeń
Vittorina odparł zarzuty, twierdząc, że matematyka jest nauką,
która otwiera młodym ludziom
umysły i przygotowuje je do chłonięcia trudniejszych treści16.
Wykształcenie Vittorina, pobyt
na uniwersytetach w Padwie oraz
Wenecji, nawiązywanie kontaktów z wybitnymi intelektualistami
sprawiły, że miał on otwarty umysł,
wielką wiedzę oraz umiejętności,
które mógł z powodzeniem przekazywać swoim wychowankom. Znamienne jest, że Dom Radości miał
kształtować nie tylko intelekty młodych ludzi, lecz także ich ciała oraz
dusze. Edukacja pod okiem Vittorina da Feltre opierała się właśnie na
tym – nauczyciel przyjął sobie za cel
harmonijne wychowanie młodzieży.
Uważał, jak przystało na humanistę,
że człowiek powinien być rozwinięty w tych trzech płaszczyznach –
brak równowagi w kształtowaniu
charakteru, ciała oraz intelektu
nie pozwala człowiekowi na pełne
korzystanie ze swoich predyspozycji oraz talentów, dzięki którym
mógłby w pełni służyć ojczyźnie.

Warto też w kontekście Domu
Radości odnieść się do greckiego
terminu paideia (παιδεία), oznaczającego wychowanie, zazwyczaj
w odniesieniu do lektur starożytnych autorów, którzy poruszali
często kwestie modelu wychowania, prawidłowego ukształtowania młodzieży i rozwijania jej
w dobrym duchu i harmonii17.
Jak zwrócił uwagę Prendilacqua,
Vittorino otwarcie nawiązywał do
koncepcji paidei, czyli procesu humanizacji młodego człowieka,
uformowania w nim odpowiednich
cech oraz wydobycia cnót18. W założeniach Domu Radości znaleźć można było wszystkie elementy paidei,
czyli: ćwiczenia izyczne, czytanie,
pisanie oraz wychowanie izyczne.
Swoje źródła miała paideia miała
w starożytnej Grecji, w której chłopców pochodzenia arystokratycznego wychowywano w tej właśnie
tradycji i w efekcie osiągnął kalokagatię, czyli idealną równowagę między ciałem i duchem.
Vittorino w bardzo wyraźny
sposób nawiązywał więc do ideałów greckich oraz rzymskich. Spoił
elementy wychowania obu tych cywilizacji, chcąc ostatecznie ukształtować wzorcowego absolwenta

humanistycznej szkoły. Zatem człowieka, który – śladem bohaterów
Homera – jest bohaterski, honorowy i w dobrej kondycji izycznej,
a także – jak Cyceron czy Seneka
– wspaniale przemawia i angażuje
się w sprawy swojego państwa.

Wychowanie fizyczne
Vittorino traktował ćwiczenia
izyczne jako integralną część
edukacji, podobnie jak działo się
to w starożytnych gimnazjach greckich19. Dzieci grały więc w piłkę,
polowały, jeździły konno i biegały.
Nie tylko po to, by dbać o rozwój
ciała i bawić się, lecz także po to,
by w przyszłości być gotowym do
podjęcia walki w imię ojczyzny,
jeśli zaszłaby taka potrzeba. Ponadto Vittorino uczył swoich wychowanków tańca. Choć niechętnie
odnosił się do kultury dworskiej,
zdawał sobie sprawę, że wychowuje młodzież, która musi być obyta
z obyczajami panującymi w środowisku arystokratycznym20.

Kuźnia humanistycznych
umysłów
Szkoła założona przez Vittorina
da Feltre, z przemyślanym programem, jest przez pedagogów oraz
historyków włoskich zgodnie uzna-

wana za pierwszą szkołę w pełni
nowożytną. Tę, która odeszła od
tradycji scholastycznych, uczenia
młodzieży sztywno określonych
treści i nieco bezmyślnego powtarzania wyuczonych na pamięć
utworów.
Jak zgodnie podają autorzy
biogra ii Vittorina i jak widać to,
śledząc późniejsze losy uczniów
Domu Radości, można uznać, że
pedagog uznawał obcowanie z żywym tekstem, interpretowanie, recytowanie, komentarze i dyskusje
nad nim, co pozwalało poznać go
ze wszystkich stron i wprowadzać
w życie poznane poprzez literaturę ideały i wartości. Ćwiczenia izyczne miały dodać wychowankom
Vittorina zdrowia, wytrwałości
oraz umiejętności wojskowych
i dworskich, jak również uświadomić ich, że ciało jest integralną
częścią ich jestestwa i należy o nie
dbać. Przez sport oraz lektury Vittorino próbował również ukształtować w swoich uczniach pewne
cnoty i cechy charakteru. Mieszkając z wychowankami, codziennie
dając dowód swojej szlachetności,
miał wzbudzić ich szacunek oraz
być ich wzorem do naśladowania.

podróże do źródeł

Paideia
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Zdjęcia: domena publiczna

17

R. Signorini, ,,Manzare poco, bevere acqua asai et dormire manco”: suggerimenti dietetici vittorniani di Ludovico II Gonzaga al figlio Gianfrancesco e un sospetto pitagorico, [w:] Vittorino da Feltre e la sua scuola..., s. 140.
18
C. Vasoli, dz.cyt., s. 33.
19
F. Prendilacqua, Dialogus, [w:] Il pensiero pedagogico… s. 584.
20
F. Castiglione, dz.cyt., s. 538.

Education in renaissance Italy – Vittorino da Feltre school
Wiadomości Historyczne 1/2017

Vittorino da Feltre is considered as a man who developed first renaissance school in Italy (in Mantua) in the 16th
century, although not completely free of medieval influences. Vittorino studied in Padua and Venice, where he had
contact with new influences, but also experienced a cooperation with rich, spoiled youth and incompetent teachers. That is why he wanted to avoid similar mistakes in his ideal school, which was opened to young people from
different social background. It was a boarding school, where a teacher lived with his students, who were brought
up far from luxury. Curriculum was like in medieval schools – divided into trivium and quadrivium, and faith in God
was very important for Vittorino. On the other hand, teaching was realized through plays and different activities,
among which physical education was of primary importance. The ideal was to educate students as citizens useful in
social life, preserving moral codex.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

relacje – dyskusje – konfrontacje
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O pamięć historyczną
bez negatywnych emocji
– dobrzy sąsiedzi czy wrogowie?
Kilkanaście lat temu projekt o podobnie brzmiącym tytule opracowali uczniowie Liceum
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu1. Zajęli się wtedy swoim miastem, ale jeszcze
ciekawiej ten sam problem jawi się na przykładzie kujawskiej wsi Markowice, którą w okresie
rozbiorów i międzywojnia zamieszkiwali wspólnie Polacy i Niemcy.
Edmund Mikołajczak

Origine Cuiavus

Któż mógł tak o sobie powiedzieć? Narzuca się jedna odpowiedź – jakiś nieprzeciętny Polak. Ten zdawałoby się oczywisty
trop nie okazuje się jednak trafny,
gdyż „prawdziwym Kujawiakiem”
nazywał siebie wielki niemiecki ilolog klasyczny, prof. Ulryk
von Wilamowitz-Moellendorff
(1848–1931). Nawet swoją dysertację doktorską podpisał „Cuiavus”.
Przyszedł na świat i dziecięce lata
spędził w Markowicach. Rodzinny dwór, sanktuarium, okoliczne
tereny z Gopłem, Mysią Wieżą,
romańskim Strzelnem i widoczną
z dala gotycką wieżą ratuszową
w Inowrocławiu zapisał na zawsze
w swojej pamięci. To było również
jego dziedzictwo. Czuł się synem tej
ziemi, takim samym jak Stanisław
Przybyszewski, Jan Kasprowicz czy
urodzony również w markowickim
dworze Gustaw Zieliński.

Trzy zakony wpisane
w dzieje wsi
Markowice znane są od ośmiu
wieków. Na początku XIII w. część
wsi z pobliskim Niemojewkiem
mieli joannici z komandorii lubiszewskiej. W XVII w. Helena i Andrzej Bardzcy, po szczęśliwym
1

Ulryk von Wilamowitz-Moellendorff

wyzdrowieniu ich córki, sprowadzili do opieki nad łaskami słynącą igurą Matki Bożej ojców karmelitów, którzy wznieśli klasztor
oraz kościół stanowiący dzisiaj,
po pieczołowitej renowacji, perłę
kujawskiego baroku. W rezultacie
dokonanej przez Prusaków kasaty
zakonu (1819) sanktuarium podupadło, ale odnowili je przybyli
tutaj po I wojnie światowej Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, którzy jeszcze bardziej ożywili
kult Pani Kujaw, zwanej od 1965 r.
Królową Miłości i Pokoju. Trzy zakony wpisane w dzieje wioski nie
pozostały bez wpływu na oblicze
i duchowość mieszkańców, a sank-

Ulryk von Wilamowitz-Moellendorff
(ur. 22 grudnia 1848 r. w Markowicach,
zm. 25 września 1931 r. w Berlinie), filolog klasyczny, wybitny znawca antyku
grecko-rzymskiego, profesor Uniwersytetów w Greifswaldzie, Getyndze i Berlinie.
Posiadł fenomenalną znajomość języka
starogreckiego, był niezrównanym krytykiem i wydawcą tekstów starożytnych
zachowanych w papirusach lub w formie
inskrypcji, tłumaczem na język niemiecki
licznych dzieł Sofoklesa, Ajschylosa i Eurypidesa. Za największe jego osiągnięcie filologiczne uważa się Wprowadzenie do tragedii greckiej (Einleitung in die griechische
Tragödie), wydane w 1899 r. Inne ważniejsze dzieła: monumentalna dwutomowa
monografia Aristoteles und Athen (1893),
Die Ilias und Homer (1916), Griechische
Verskunst (1921), Hellenistische Dichtung
(1924).
tuarium maryjne do dziś stanowi cel licznych pielgrzymek ludzi
szukających łaski wiary, pociechy
i spokoju.
Markowice to wieś trochę specy iczna, ponieważ jej wyjątkowa
historia sprawiła, że nieco bliżej
stąd było zawsze do wielkiego
świata. Ludzie innych niźli polska
nacji mocno wpletli się w lokalne
dzieje, a wiążąc się w jakikolwiek
sposób z Markowicami, nie byli
z góry uważani za niepożądanych
czy niebezpiecznych gości. Dobrą
tego ilustracją są kościół i klasztor,

P. Tomczykowska, K. Chołaszczyński, Loyale Nachbarn oder Feinde?, [w:] Grenzerfahrungen jugendische erforschen deutsch-polnische Geschichte, red. A. Wancerz-Gluza, Hamburg 2003, s. 81–96.

Czasy
niemieckich właścicieli

Stella upamiętniająca Tycho Wilamowitz-Moellendorffa

wickich Polaków i Niemców, mimo
że po 1933 r. na Kujawach słyszalne
były echa wzmacniającego się coraz
bardziej hitleryzmu.

Przyjazne sąsiedztwo
Polityka gospodarcza niemieckich właścicieli, zwłaszcza upowszechnienie nawożenia i drenowania, doprowadziła do istotnego
wzrostu plonów, szczególnie roślin
przemysłowych. Rozwinęła się też
hodowla. Coraz powszechniej korzystano z nowoczesnych maszyn
rolniczych. Z inicjatywy Hugona von
Wilamowitz-Moellendorffa powstała cukrownia w Mątwach (1879–
1880) z własnym portem rzecznym
i siecią kolejek wąskotorowych.
Ten rozwój wspierany był odpowiednią polityką państwa, o czym
świadczyć może chociażby budowa
Kanału Noteckiego dającego dzięki
połączeniu Gopła z Kanałem Bydgoskim możliwość taniego transportu płodów rolnych. Polscy rolnicy chętnie wprowadzali wszelkie
nowinki we własnych gospodarstwach i z czasem zaczęli coraz
skuteczniej konkurować z niemieckimi sąsiadami, co podniosło poziom gospodarki w całym Wielkim
Księstwie Poznańskim. W Markowicach i na obszarze rozciągającym

Wizyta prof. Klingera
W czerwcu 1937 r. rodzinne strony prof. Ulryka von Wilamowitz-Moellendorffa odwiedziła grupa poznańskich naukowców i studentów
z prof. Witoldem Klingerem na czele.
W miejscu spoczynku wielkiego ilologa złożony został wieniec z róż
i liści palmowych. Goście z Poznania
stanęli też w progach dworu markowickiego, gdzie powitani zostali
przez Hildegardę von Heydebreck.
Podczas tej wizyty prof. Klinger uważał za stosowne przeprosić ostatnią
niemiecką właścicielkę dóbr markowickich za to, że delegacja przybywa
tak późno, dopiero po sześciu latach,
by złożyć należny hołd wychowawcy
grona polskich ilologów, członkowi Polskiej Akademii Umiejętności.
W rodzinnej księdze pamiątkowej
zapisał słowa: „Dis Manibus Udalrici
de Wilamowitz-Moellendorff parentaverunt”.

Pamiętny piątek zmienił
wszystko
Przyjazne sąsiedztwo zakończyło się z nastaniem wojny, konkretnie 8 września 1939 r., kie-
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Gdy w 1836 r. majątek markowicki z folwarkiem Gaj nabył od berlińskiej Of iziers-Witwenkasse Arnold von Wilamowitz-Moellendorff,
rozpoczął się ponad stuletni okres
bezpośredniego sąsiedztwa Niemców i Polaków. Dzieci Arnolda i jego
zakochanej w antyku żony Ulryki
von Calbo uczyniły tę rodzinę znaną
i szanowaną w całym ówczesnym
państwie niemieckim.
Najstarszy syn Hugo, od 1888 r.
dziedzic kujawskich dóbr sięgających (po przejęciu ziem należących
do krewnej Wilamowitzów Emmy
von Schwanenfeld) aż po jezioro
Gopło, został naczelnym prezesem
prowincji poznańskiej, a wspomnianego Ulryka powszechnie uważano
za jednego z czołowych luminarzy
europejskiej kultury. Dodajmy, że był
on zięciem Teodora Mommsena,
pierwszego niemieckiego noblisty
w dziedzinie literatury. Jego Erinnerungen, wydane w 1928 r. w Lipsku,
stanowią znakomite źródło wiedzy o XIX-wiecznych Markowicach,
do których zawsze chętnie powracał
nie tylko we wspomnieniach.
Zgodnie też z ostatnią wolą spoczął na rodzinnym cmentarzu w Gaju
Wymysłowickim, obok żony Marii,
przy steli upamiętniającej symbolicznie ich syna Tycho, który zginął na początku I wojny światowej
pod Dęblinem. Opodal znajduje się
krypta, gdzie pochowani zostali rodzice uczonego, jego brat i bratowa.
Najstarsi markowiczanie pamiętają
jeszcze czasy ostatniej właścicielki
tutejszych dóbr, którą była bratanica
uczonego, córka Hugona – Hildegarda, gospodarująca wspólnie z mężem Klausem von Heydebreckiem.
Ten ostatni zmarł w 1935 r. i leży
pod zachowanym do dziś wielkim
polnym głazem.
W czasach Heydebrecków nastała
już niepodległa Polska, ale nowa sytuacja polityczna – co warte podkreślenia – nie przyniosła zasadniczych
zmian w dobrych relacjach marko-

się między Jeziorem Pakoskim i Gopłem widać to szczególnie mocno.
Można powiedzieć, że majątek
markowicki, systematycznie rozwijany i wzbogacany, np. o obszerną oborę, owczarnię, suszarnię,
nowoczesne wieże do zakwaszania
paszy, stał się gospodarstwem
wzorcowym. Większość robotników stanowili Polacy. Dla nich powstały domy mieszkalne, z myślą
o ich dzieciach wzniesiono ochronkę. Niemieccy właściciele troszczyli się nawet o kościół, do którego
przecież sami nie uczęszczali, ale
który służył ich pracownikom. Dbali o integrację wszystkich mieszkańców – Niemców i Polaków, katolików i ewangelików. Heydebreckowie jako jedyni w okolicy dysponowali samochodem. Korzystali
z niego z rzadka, ale kiedy zaistniała pilna potrzeba, użyczali innym.
„Moja siostra urodziła się w samochodzie” – wspomina Maksymilian
Kaleta, którego ojciec Stanisław był
kamerdynerem we dworze.

relacje – dyskusje – konfrontacje

które zawdzięczają swój wygląd
twórcom polskim, włoskim, niemieckim, a nawet żydowskim.

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw, fot. Maciej Eich

dy do wsi wjechał na rowerach
dziesięcio- lub dwunastoosobowy
patrol niemiecki. Między żołnierzami a polskimi pracownikami
Heydebrecków doszło najpierw
do wymiany ostrych słów, potem
kowal Marcin Zgodziński śmiertelnie ranił siekierą dwóch nieproszonych gości, wreszcie wywiązała
się prawdziwa bitwa, w rezultacie
której zginęli nie tylko członkowie
patrolu, ale niemal wszyscy niemieccy mieszkańcy wsi, w tym
m.in. prawie cała rodzina ogrodnika Adolfa Reicha.
Pani Heydebreckowa z córkami szczęśliwie wcześniej opuściła
majątek. Dwór został jednak splądrowany i spalony, zginęły bezpowrotnie cenne pamiątki po Ulryku. Gdy 12 września wkroczyły
do wsi regularne siły Wehrmachtu, zgromadzeni na środku wioski
mężczyźni już żegnali się z życiem,
gdyż naprzeciwko nich ustawił się
pluton egzekucyjny, ale wtedy
wyszedł z ukrycia Niemiec Robert
Jaschik, kasjer dworski, który zeznał, że sprawcą pogromu było wy-

cofujące się polskie wojsko, a sami
mieszkańcy są niewinni. To ocaliło 126 markowiczan przed rozstrzelaniem, ale i tak wieś została
zamieniona w kolonię karną, którą
zarządzał Eugen von Egan-Krieger,
zięć Heydebrecków.
Licznych mieszkańców, w tym
również braci i ojców oblatów,
poddano różnego rodzaju represjom. W lesie pod Strzelnem zginął proboszcz o. Marian Wyduba,
a superior o. Józef Cebula tra ił
do w Mauthausen, gdzie zastrzelony został przez wartownika.
Bohaterski oblat zapłacił życiem
za to, że mimo wyraźnego zakazu
okupantów nigdy nie zaprzestał
wykonywania posług duszpasterskich, a ponadto odmówił udziału
braci w niszczeniu kapliczek przydrożnych. W 1999 r. Jan Paweł II
wyniósł go na ołtarze ze 107
innymi polskimi duchownymi.
Bezcenny skarb Markowic, gotycka igura Matki Bożej, ocalała
tylko dzięki odwadze braci Józefa Mrowca i Stanisława Latosiego
oraz poświęceniu mieszkańców,

zwłaszcza Michała i Antoniny Roszaków.

Trudne ratowanie pamięci
Po 1945 r. nastały czasy, które
wybitnie nie sprzyjały propagowaniu lokalnych dziejów, zwłaszcza
trzeźwemu osądowi stosunków
polsko-niemieckich.
Powojenna
trauma pozostawała zbyt silna,
rany niezabliźnione. W Polsce
Ludowej pamięć o dawnych właścicielach Markowic była mocno
utrudniona z uwagi zarówno na ich
nację, jak i status społeczny. Można
nawet powiedzieć, że zajmowanie
się tego rodzaju problematyką było
źle odbierane, wręcz podejrzane. Wypada ponadto pamiętać, że
w okolicy pojawiło się sporo ludności napływowej, której lokalne
dzieje nie dotyczyły i specjalnie nie
interesowały.
Na miano zupełnie wyjątkowego
miejsca zasłużył leżący na uboczu
cmentarz ewangelicki, na którym
spoczywają nie tylko członkowie
rodziny Wilamowitzów, lecz także
inni Niemcy, licznie zamieszkujący

Na początku lat 90. XX w. juniorzy z Niższego Seminarium
Duchownego Misjonarzy Oblatów M.N. uporządkowali ocalałe
resztki wymysłowickiego cmentarza, po czym 16 czerwca 1993 r.
superior o. Jan Jarosz i proboszcz
o. Aleksander Doniec dokonali
uroczystego poświęcenia nowo
postawionego Krzyża oraz od-

Spotkanie ekumeniczne
i nowe zamierzenia
Asumptem do powstania tego artykułu stało się nabożeństwo ekumeniczne odprawione 23 stycznia
2016 r. w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w kościele Nawiedzenia NMP w Markowicach, podniesionym niedawno
do rangi bazyliki. Przewodniczył
pastor Marek Loskot z para ii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy,
a towarzyszyli mu ks. dr Rafał Białek z Gniezna oraz proboszcz ks. Jacek Dziel. Wystąpiły chóry para ialne, otwarto wystawę pamiątek pt.
Wspólna pamięć. Wilamowitzowie

w dziejach Markowic przygotowaną
przez Wiesławę Eich.
I najnowsza wiadomość – para ia
w Markowicach objęła pieczę nad
starym cmentarzem ewangelickim. W najbliższych planach ks. Jacka Dziela jest też budowa stacji wyjątkowej w swym charakterze Drogi
Krzyżowej, która biec będzie pośród
kujawskich pól na trzykilometrowym
odcinku z sanktuarium aż do cmentarza w Gaju Wymysłowickim.
Ożywiona została pamięć – taka,
do której winniśmy zmierzać,
oparta wyłącznie na prawdzie, pozbawiona chęci rewanżu i negatywnych emocji. Takiej zdrowej pamięci potrzebować będziemy zawsze.
Zbliżamy się do niej, jeśli idzie
o dzieje polsko-niemieckie, czego dobrą ilustrację stanowi casus
markowicki. Może kiedyś doczekamy się prawdziwej normalizacji
w stosunkach polsko-ukraińskich
czy polsko-litewskich. Upływający czas pomaga w pokonywaniu różnego rodzaju stereotypów
i lepszemu rozumieniu trudnej
przeszłości, nic jednak nie zastąpi
dobrej woli i pewnego konkretnego wysiłku – organizacyjnego oraz
intelektualnego. Warto i trzeba
taki właśnie wysiłek podejmować.
A zresztą, czy mamy w tej materii
jakąś sensowną alternatywę?
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Ostatnie lata sprzyjają
normalizacji

słonięcia dwujęzycznej tablicy informacyjnej. To był pewien
przełom zapoczątkowujący inne
spojrzenie na skomplikowaną historię stosunków polsko-niemieckich w tej części Kujaw.
W dniach 16–17 czerwca 1999 r.
odbyła się międzynarodowa sesja naukowa w celu upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Ulryka
von Wilamowitz-Moellendorffa. Jej
organizatorzy, prof. Włodzimierz
Appel z Katedry Filologii Klasycznej UMK w Toruniu, dr Paul Dräger
z Trewiru oraz Edmund Mikołajczak, nauczyciel historii w markowickim seminarium, zaprosili
do Markowic i Torunia grono wybitnych ilologów, którzy podczas
dwudniowego spotkania dzielili
się rezultatami swych badań na temat uczonego. Na cmentarzu pod
Wymysłowicami odbyła się uroczystość ponownego pochówku
Wilamowitza, na którą przybyli też
okoliczni mieszkańcy, ci sami, którzy jeszcze parę lat wcześniej z dużym zdziwieniem i sceptycyzmem
odnosili się do idei ratowania niemieckiego miejsca pamięci. Z kolei
w 2011 r. staraniem Jacka Secha
ze Strzelna odbyły się obchody
80. rocznicy śmierci wielkiego
Kujawianina. Referaty na temat
Wilamowitza i Markowic wygłosili:
prof. Włodzimierz Appel, prof. Jerzy Danielewicz oraz członkowie
inowrocławskiego oddziału PTH:
dr Tomasz Łaszkiewicz, Edmund
Mikołajczak i Jacek Sech.

relacje – dyskusje – konfrontacje

niegdyś w całej okolicy. Po wojnie
cmentarz został zniszczony. Zdawało się już, że jego los jest przesądzony i zginie bezpowrotnie,
tak jak wiele innych niemieckich
nekropolii. Stało się jednak inaczej, gdyż znajdowali się ludzie,
dla których miejsce to nie pozostawało obojętne. Od czasu do czasu
odwiedzali je polscy naukowcy,
studenci, miłośnicy historii oraz
również krewni spoczywających
tutaj Niemców. Co zaskakujące,
mimo totalnej dewastacji, stela,
przy której pochowano prochy
uczonego i jego żony, została prawie nietknięta, co właściwie trudno
w racjonalny sposób wytłumaczyć,
wszak widnieje na niej płaskorzeźbiona podobizna Tycho w niemieckim mundurze!
Niewątpliwie trudny do przecenienia udział w ratowaniu pamięci miał długoletni proboszcz
markowicki o. Kazimierz Łabiński, wielki propagator lokalnych dziejów. Z jego inicjatywy
przykościelny teren stał się swego rodzaju skansenem, w którym
pośród pamiątek po nawiedzających niegdyś sanktuarium Janie
Sobieskim czy Napoleonie oraz
wybitnych synach tej ziemi – Zielińskim, Kasprowiczu czy Przybyszewskim, nie zabrakło miejsca
dla Wilamowitza. Do popularyzacji życia i dorobku niemieckiego
uczonego przyczynił się również
wieloletni prezes oddziału PTTK
w Strzelnie Antoni Słowiński, gdyż dzięki jego zabiegom
wydany został cenny szkic biograiczny pióra prof. Mariana Plezi
(Ulryk von Wilamowitz-Moellendorff, Strzelno 1982).

WOS w teorii i praktyce
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Śladem wołyńskiej historii
– z profesorem Władysławem Filarem rozmawia Stanisław Zając

W

nocie biograﬁcznej dotyczącej Władysława Filara można znaleźć następujące informacje:
prof. dr hab. nauk wojskowych, historyk wojskowości, uczestnik konspiracji niepodległościowej, żołnierz
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK;
od września 1944 r. w Wojsku Polskim, w latach 1956–1991 pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii
Sztabu Generalnego WP, a następnie Akademii Obrony Narodowej;
pułkownik w stanie spoczynku, wiceprzewodniczący Zarządu Wołyńskiego Światowego Związku Armii
Krajowej (1992–2004)…
Stanisław Zając: Panie Profesorze, Pańska biograﬁa mogłaby
objąć losy kilku osób. Był Pan obserwatorem, uczestnikiem, został
Pan badaczem wołyńskich dziejów. I chyba nie tylko wołyńskich.
Jednak w biograﬁcznych informacjach, już na samym początku, powtarzana jest istotna nieścisłość.
Władysław Filar: Urodziłem się
w Iwaniczach Nowych, niedaleko
Włodzimierza Wołyńskiego, 18 lutego 1924 roku. Natomiast we wspomnianych informacjach podawany
jest rok 1926.
S.Z.: To „odmłodzenie” o dwa
lata pojawiło się w ważnych okolicznościach, do których dojdziemy.
U schyłku Drugiej Rzeczypospolitej
był Pan już nastolatkiem świadomie
obserwującym codzienne realia.
W.F.: Mój ojciec, Władysław, pochodził z Galicji. Podczas pierwszej
wojny światowej walczył w armii
austro-węgierskiej na froncie włoskim. W niepodległej Polsce – jako
absolwent seminarium nauczycielskiego w Sokalu – został przez władze skierowany na Wołyń. Tu poślubił Wierę z domu Szymunek. Kolejno
w różnych wioskach na terenie powiatu włodzimierskiego organizował
szkoły. Miały one jedną izbę i prowadziły nauczanie w zakresie czterech
klas. Analfabetyzm na Wołyniu sięgał
do 80%.

S.Z.: Wychował się Pan w środowisku, które – używając współczesnych określeń – można nazwać
wielokulturowym.
W.F.: W wioskach, w których mój
ojciec zakładał szkoły, zdecydowanie
przeważała ludność ukraińska. Tak
było również w Iwaniczach Starych,
natomiast w Iwaniczach Nowych
większość mieszkańców stanowili
Czesi. Byli to potomkowie kolonistów, których władze carskie osadziły
na ziemi skonﬁskowanej panu Iwanickiemu po powstaniu styczniowym.
Mieli oni bogate gospodarstwa, m.in.
dzięki uprawie chmielu. Moja mama
była Czeszką, ja jednak absolutnie
czułem się Polakiem. W pobliżu
mieszkało też wiele rodzin żydowskich. Polacy byli tu nieliczni. Mój ojciec pracę oświatową traktował bardzo szeroko. Organizował cykliczne
przedstawienia teatralne, do których
dobierał trzy jednoaktówki: w języku polskim, ukraińskim i czeskim.
Pomagał ludności ukraińskiej – nieodpłatnie – w pisaniu podań oraz
załatwianiu różnych innych spraw
administracyjnych i sądowych. Zyskiwał wśród niej wielki szacunek i poważanie.
S.Z.: Jak wyglądał początek
Pańskiej edukacji?
W.F.: Ukończyłem czterooddziałową szkołę powszechną w Iwaniczach Nowych. Tu nadobowiązkowo
uczyłem się też języka ukraińskiego
i czeskiego. Klasę piątą przerobiłem
pod opieką ojca, który wtedy budował dom i nie miał pieniędzy, aby
opłacić mi stancję. Później, po zdaniu
egzaminu, zostałem przyjęty do klasy
szóstej w szkole powszechnej w Porycku. Dobrze czułem się wśród rówieśników ukraińskich i czeskich.
Miałem też kolegów żydowskich.
W 1937 roku z wyróżnieniem zdałem
egzamin do Państwowego Liceum
i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
we Włodzimierzu Wołyńskim. Dojeżdżałem pociągiem, w którym był specjalny wagon przeznaczony tylko dla

Iwanicze 1931 r. Ojciec Władysław, matka Wiera, syn
Władysław, siostra Eleonora

uczniów. Niemal wszyscy uczniowie
gimnazjum pochodzili z polskich rodzin. Żydzi mieli własne gimnazjum.
Ja akurat siedziałem w jednej ławce
z Ukraińcem, który w żaden sposób
nie był przez Polaków dyskryminowany. W szkole dużą wagę przykładano do wychowania patriotycznego,
przywoływano zwłaszcza bohaterów
powstania styczniowego oraz tradycję legionową. Nam, gimnazjalistom,
udzielał się entuzjazm po przyłączeniu Zaolzia, a wiosną 1939 roku byliśmy przekonani, że wojska polskie,
mając potężnych sojuszników, dadzą
zwycięski odpór armii niemieckiej.
W tych okolicznościach ukończyłem
– z wynikiem bardzo dobrym – drugą klasę gimnazjum.
S.Z.: Tym większe musiało być
rozczarowanie…
W.F.: Już w pierwszych dniach
wojny pojawiły się rzesze uchodźców
z centralnej Polski. Wielu z nich zatrzymywało się u nas na nocleg, a na-

Uczniowie klasy czwartej szkoły powszechnej w Iwaniczach (październik 1934 r.). W pierwszym rzędzie czwarty
z lewej Władysław Filar

do domu, gdzie dzięki kuracji ziołowej (z bobrka lekarskiego) stopniowo przezwyciężałem chorobę. Jednak
długo byłem osłabiony i nie mogłem
wrócić do szkoły. Rada pedagogiczna zwolniła mnie z obowiązkowych
egzaminów. Za wystarczające uznała moje dotychczasowe postępy.
Na świadectwie ukończenia klasy
ósmej wystawiono mi same oceny
bardzo dobre.
S.Z.: Było to w pamiętnym
czerwcu 1941 roku…
W.F.: W pasie granicznym Sowieci pospiesznie budowali umocnienia
podobne do linii obronnej, na jaką
natknęli się podczas wojny z Finlandią. Jednocześnie wzdłuż granicy
pojawiały się niemieckie samoloty
wywiadowcze. „Coś będzie” – mówili
ludzie. Po tyfusie nadal byłem osłabiony. Aby odzyskać siły, chodziłem
na spacery. Wieczorem 21 czerwca
natknąłem się na nieznanego mężczyznę, który po ukraińsku wypytywał mnie o drogę do sąsiednich
miejscowości. Niósł spory tobołek.
Odchodząc, powiedział: „Jutro nas
tu będzie więcej”. Następnego dnia
zrozumiałem, co oznaczały te słowa.
Spotkany mężczyzna niewątpliwie
był niemieckim dywersantem.
S.Z.: Spod deszczu pod rynnę,
tak w jednej ze swoich książek Pan
określił zmianę okupanta na Wołyniu.
W.F.: Ukraińcy entuzjastyczne witali wojska niemieckie. Uaktywnili się
nie tylko lokalni nacjonaliści. W naszym rejonie pojawili się też działacze
UON z Galicji, to właśnie oni najsil-
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dlatego, że ze wszystkich przedmiotów uzyskiwałem najwyższe oceny.
Razem spotykaliśmy się po szkole.
Wspólnie śpiewaliśmy ukraińskie
piosenki, recytowaliśmy poezję ukraińską, m.in. utwory Tarasa Szewczenki. Wtedy nauczyłem się też śpiewać
hymn ukraiński. To była nasza „lekka konspiracja”. Ukraińcy wtedy już
wyraźnie rozczarowali się do władzy
sowieckiej, wielu z nich (m.in. „kułaków”) też narażonych było na represje. Do Polaków odnosili się bez
wrogości. Wyobrażałem sobie, że być
może niedługo wspólnie będziemy
walczyć o przywrócenie niepodległej
Polski.
S.Z.: Jakie osoby i wydarzenia
z tej szkoły szczególnie Pan zapamiętał?
W.F.: Bardzo pozytywnie wspominam naszą wychowawczynię, młodą Rosjankę doskonale rozumiejącą
problemy podopiecznych. Kiedy dyrektor, sowiecki oﬁcer oddelegowany
do kierowania szkołą, nakazał chłopcom krótko obciąć włosy, sprzeciwiliśmy się temu zarządzeniu. Zorganizowaliśmy strajk i nie chodziliśmy
na zajęcia. Dziewczyny przekazywały
nam, co się dzieje w szkole. Nikt się
nie wyłamał i nie wydał, że ja byłem
inicjatorem protestu. Dyrektor cofnął
swoją decyzję, a nasza wychowawczyni cały czas się z nami solidaryzowała. Szczególnie wspominam też
Żyda uczącego ﬁzyki, który docenił
moją wiedzę i umiejętności w zakresie tego przedmiotu.
W lutym 1941 roku zachorowałem na tyfus. Rodzice zabrali mnie
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stępnie udawało się dalej na wschód.
Samoloty niemieckie zbombardowały stację kolejową w Iwaniczach. Jednak prawdziwy szok przeżyliśmy 17
września. „To już koniec” – mówiło
wiele osób. Ukraińcy, wśród których
szczególnie uaktywnili się komuniści,
stawiali bramy powitalne. Chlebem
i solą witali sowieckich żołnierzy. Niektórzy zaczęli denuncjować Polaków
przed nowymi władzami. Zaś propaganda sowiecka umiejętnie podsycała konﬂikty polsko-ukraińskie.
Od kolegów dowiedziałem się, że
w Porycku utworzona została szkoła
średnia, tzw. dziesięciolatka. Jednak
ojciec zdecydował, że trzeba zaczekać
na rozwój sytuacji. Dbał o moją edukację, sam uczył mnie w domu podstawowych przedmiotów w zakresie
trzeciej klasy gimnazjalnej.
S.Z.: Jak wyglądała okupacja sowiecka w Pańskim „kraju lat dziecinnych”?
W.F.: Na tle wieści, które do nas
dochodziły z innych miejscowości, żyliśmy w miarę spokojnie. Przestał nas
dziwić ciągły brak towarów w sklepach. Ojciec zajmował się niewielkim
gospodarstwem rolnym mojej matki.
Ja również wdrażałem się do wszystkich prac gospodarczych. Wielki niepokój przeżyliśmy w lutym 1940
roku, kiedy do wagonu towarowego
w Iwaniczach funkcjonariusze NKWD
i milicji spędzili kilkanaście rodzin
polskich. Akcja była przygotowana
przy udziale miejscowych Ukraińców.
Zapewne dlatego, że mój ojciec cieszył się wśród nich poważaniem, nasza rodzina została oszczędzona.
Wkrótce zaś do szkoły w Iwaniczach przybył nauczyciel matematyki, Jerzy Krasowski (jak się później
dowiedziałem, porucznik rezerwy).
Poślubił on miejscową Ukrainkę. Zaprzyjaźnił się z naszą rodziną. Ja zaś
podjąłem naukę w ósmej klasie dziesięciolatki w Porycku, gdzie mieszkałem na stancji. Wśród nauczycieli
było kilku przyjezdnych Rosjan, jednak lekcje prowadzono po ukraińsku. W naszej klasie byłem jedynym
uczniem polskim, ale dobrze czułem
się w towarzystwie ukraińskich kolegów i koleżanek. Podkochiwałem się
w Wali, córce popa z Zawidowa. Byłem przez kolegów poważany może
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Dowódca dywizji mjr Jan Kiwerski „Oliwa” (trzeci od prawej) z żołnierzami
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Uroczystości wręczenia proporca III/50 pp. Drugi od prawej dowódca batalionu por. Zbigniew Twardy „Trzask”,
Świnarzyn, marzec 1944 r.

niej propagowali antypolskie hasła.
Z kolei Niemcy umiejętnie wykorzystywali antagonizmy narodowościowe na Wołyniu. Utworzyli policję
ukraińską, powierzali Ukraińcom stanowiska administracyjne. Już na początku okupacji zamordowali kilku
Żydów w naszej okolicy. Wtedy zginął
mój nauczyciel ﬁzyki. Pozostałych,
którzy nie odeszli z wycofującymi się
Sowietami, zmuszali do różnych prac.
Zbrodnie popełniane przez Niemców
na Żydach łączyłem z bezprawiem
panującym na początku wojny. Nie
wyobrażałem sobie, że stanowią one
początek zagłady. Jednak wczesną
jesienią 1942 roku policja ukraińska
wyprowadziła wszystkie rodziny żydowskie, które następnie zostały zamordowane w Lasach Poryckich.
Ukraińcy ponownie się rozczarowali. Szybko bowiem przekonali się,

że Niemcy nie zamierzają spełniać
ich niepodległościowych aspiracji.
Ponadto dotkliwie odczuwali obowiązkowe dostawy zboża oraz inne
narzucane świadczenia.
Ja pomagałem ojcu przy pracach
w gospodarstwie. Pewnego dnia odwiedziła mnie Wala, która pracowała
w administracji gminnej. Mieszkała tuż
obok urzędu. Zaprosiła mnie do siebie.
Długo rozmawialiśmy. Wala śpiewała,
a ja grałem na gitarze. Dziewczyna
wciąż bardzo mi się podobała. W czasie rozmowy miałem nadzieję na to, że
wspólnie – Polacy i Ukraińcy – będziemy walczyć przeciw Niemcom. Jednak
wkrótce bardzo boleśnie przekonałem
się o antypolskich nastrojach wśród
kolegów Wali. Zrozumiałem, że nasze
drogi się rozeszły.
S.Z.: Miał Pan wielu znajomych
i przyjaciół wśród Czechów.

W.F.: Często byłem zapraszany
na ich zabawy. Odbywały się one
w dwóch izbach. Jedna przeznaczona była na tańce, a w drugiej można było odpocząć i coś zjeść. Kiedy
bawiła się młodzież, wtedy starsi szli
do drugiej izby. A później to oni się
bawili. Byłem lubiany, zarówno przez
moich rówieśników, jak i przez starsze osoby. Dlatego niemal bez przerwy byłem w sali zabaw. Nie miałem
kiedy zjeść. Te przyjemne chwile
jednak mi nie wystarczały. Wspólnie
z czeskim przyjacielem Bohumilem
Szymunikiem postanowiliśmy wydawać gazetkę (pisaną ręcznie), w której chcieliśmy zamieszczać nie tylko
informacje o życiu naszego młodzieżowego kręgu, ale również przypominać czeskie tradycje narodowe.
Ukazały się trzy numery tej gazetki,
oczywiście w języku czeskim. Ja napisałem tekst o Bedrzichu Smetanie.
Gazetki, odczytywane podczas zbaw,
wzbudzały duże zainteresowanie.
Jednak później przestaliśmy je wydawać, gdyż ja włączyłem się w działalność konspiracyjną.
S.Z.: Wondra. Dlaczego zdecydował się Pan przyjąć właśnie taki
pseudonim?
W.F.: Chciałem, aby dobrze mnie
kamuﬂował. Wondra jest bowiem
czeskim zdrobnieniem imienia Andrzej. Z tego samego powodu później
zdecydowałem się na nowy pseudonim – Hora – który również mógł sugerować, że nie odnosi się do Polaka.
Zostałem wprowadzony do konspiracji przez mojego ojca oraz Jerzego
Krasowskiego, który w naszej okolicy
kierował siatką AK. Nasza działalność
dotyczyła głównie przekazywania informacji, często jeździłem z meldunkami do Włodzimierza.
S.Z.: Jakie zagrożenia dla Polaków stwarzała okupacja niemiecka?
W.F.: Polacy doświadczali skutków tej okupacji w znacznym stopnia wskutek nieprzyjaznych postaw
ukraińskiej administracji i policji
w służbie niemieckiej. Na wsie i kolonie polskie nakładane były wyższe
kontyngenty niż na ukraińskie. Również na przymusowe roboty do Rzeszy wyznaczani byli przede wszystkim
Polacy. Ukraińska policja za aprobatą
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Oficerowie 27 WDP AK, Kozłówka (rej. Lubartowa), lipiec 1944 r.; od lewej: rtm. Józef Ostoja-Gajewski „Tomasz”,
mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter „Żegota”, por. Roman Romaszkan „Maria”, ppor. Ryszard Pietrasz „Pałysz”
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Powitanie żołnierzy 27 wołyńskiej Dywizji Piechoty AK przez mieszkańców wyzwolonego Lubartowa (lipiec 1944 r.)

upowców? Uciekliśmy przez okno
z drugiej strony domu. Byłem przerażony. Wreszcie udało mi się dobiec
do moich rodziców i siostry. Dotarł
tam również Jerzy Krasowski. Później,
wspomagani przez zaprzyjaźnionych
Ukraińców, bezpiecznie doszliśmy do
stacji w Iwaniczach. Były tu już tłumy
przerażonych uciekinierów. Niektórzy
z nich sprawiali wrażenie, jakby postradali zmysły. Po kilku godzinach
przyjechał towarowy pociąg, którym
dotarliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego. Takiej jak wtedy solidarności
łączącej Polaków już nigdy nie widziałem i nie doświadczyłem.
Wkrótce dowiedziałem się o kilku nieznanych faktach. Okazało się,
że w noc poprzedzającą mord do
ukraińskich wsi przybyli uzbrojeni
upowcy. Nakazali w wyznaczonym

miejscu stawić się mężczyznom
z bronią, kosami i siekierami. Miała to być próbna mobilizacja przed
atakiem na posterunki niemieckie.
Dopiero na miejscu oznajmili im, iż
w celu wywalczenia wolnej Ukrainy
trzeba zlikwidować „Lachów”. Jestem
pewien, że część Ukraińców uczestniczyła w napadach tylko z obawy
o własne życie. Natomiast dopiero
po wielu latach dowiedziałem, że
moje podejrzenia wobec Aleksy Finiaka były bezpodstawne. Upowcy
poddali go bowiem okrutnym torturom, a następnie zakopali w ziemi. Aleksy Finiak był jednym z tych
Ukraińców, których – za pomoc lub
gotowość pomocy Polakom – zamordowali „swoi” nacjonaliści.
S.Z.: Jaki był stosunek Niemców
do nasilanej eksterminacji?
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Niemców dokonywała zabójstw Polaków.
Na przedwiośniu 1943 roku nasze
poczucie zagrożenia jeszcze bardziej
wzrosło. Od wschodu zaczęły napływać wieści o mordach dokonywanych przez Ukraińców na Polakach.
Zabójstwa przybierały coraz szerszy
zasięg. Najpierw mordowane były
pojedyncze osoby (zwłaszcza nauczyciele), potem rodziny, aż wreszcie całe
wioski. Wkrótce i w naszych okolicach zaczęły ginąć pierwsze oﬁary.
Mordów na Polakach dokonywali
ukraińscy policjanci, którzy zbiegli ze
służby niemieckiej. Na początku lata
upowcy faktyczne przejęli władzę.
Ściągali do gospodarzy kontyngenty.
Zapewniali, że nie boją się Niemców.
Mój ojciec i Jerzy Krasowski uznali,
że nie należy biernie czekać. Chcieli
ściągnąć wszystkich okolicznych Polaków do kilku większych wsi, ustanowić straże i przygotować się do
obrony, chociażby za pomocą narzędzi, jakie były w gospodarstwie; broni palnej nie mieliśmy. Jednak apel
ten nie został posłuchany. Zbliżała się
pora żniw. Polscy gospodarze chcieli
jeszcze zabrać zboże z pól. Mój ojciec
spakował rodzinne fotograﬁe i dokumenty. Mieliśmy je zabrać w razie
ucieczki.
S.Z.: Aż nadszedł ów tragiczny
dzień 11 lipca…
W.F.: Rankiem zastukał do okna
sąsiad z pobliskiego Gurowa. Był
cały zakrwawiony. Krzyknął: „Uciekajcie, nas rżną!”. Zdążyliśmy zabrać
tylko pakunek z fotograﬁami i dokumentami. Pobiegliśmy do Iwanicz
Nowych zamieszkałych przez Czechów. Schronił się tam również Jerzy
Krasowski. Wkrótce przyszło do nas
kilku ukraińskich sąsiadów, wśród
nich był dobry znajomy ojca, Andrij
Martyniuk. Później odnalazł nas Aleksy Finiak, teść Jerzego Krasowskiego.
Przekonywał on, że bezpieczniej dla
nas będzie, jeśli spędzimy noc u niego. Ojciec z matką i moją siostrą Eleonorą zostali u Czechów. Natomiast
ja z Jerzym Krasowskim o zmierzchu
poszliśmy do Aleksego Finiaka. Byliśmy niespokojni, dlatego postanowiliśmy na zmianę czuwać. Po północy usłyszeliśmy na drodze turkot
kół. Czyżby Finiak wydał nas w ręce
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W.F.: Niemcy mieli z niej jedną
bezpośrednią korzyść. Wielu polskich
uciekinierów zbiegłych do miast wysyłali na przymusowe roboty. Zgodzili
się przekazać nieco broni Polakom,
którzy zaczęli organizować placówki
samoobrony. Władze polskiego państwa podziemnego na Wołyniu początkowo nie wypowiadały się w tej
sprawie wiążąco. Decyzja zależała
od lokalnych działaczy. Jednak już
w kwietniu 1943 roku komendant
Wołyńskiego Okręgu AK oznajmił:
„Jest dozwolone, a nawet wskazane
uzyskiwanie od Niemców broni, ale
w sposób niezależny, jak na to pozwalają warunki”. Dzięki placówkom
samoobrony udało się powstrzymać
napór upowców na Włodzimierz
Wołyński. Powołano też oddziały
przeznaczone do działań w terenie.
Z dwóch takich jednostek Niemcy
utworzyli polski batalion (107). Pełnił
on służbę wartowniczą i patrolową
w rejonie Maciejowa (w powiecie kowelskim). Był nadzorowany przez czterech Niemców. W połowie grudnia
zostałem – razem z kilkoma innymi
żołnierzami AK – skierowany do pracy konspiracyjnej w tym batalionie.
Nasza grupka miała umocnić patriotyczne postawy: wygłaszała odczyty,
deklamowała wiersze, uczyła pieśni. Rankiem 20 stycznia 1944 roku
w punkcie kontaktowym otrzymaliśmy rozkaz wyprowadzenia batalionu
w rejon koncentracji oddziałów AK,
na południe od Kowla. Rozkaz postawiliśmy wykonać już najbliższej nocy,
chociaż panował duży mróz, a drogi
były pokryte grubą warstwą śniegu.
Obudzeni ze snu żołnierze dowiedzieli
się od nas o rozkazie. Nikt nie oponował. Wyprowadziliśmy cały batalion,
450 dobrze uzbrojonych żołnierzy
(z całym wyposażeniem, a nawet
z kuchnią polową), którzy zasilili 27.
Wołyńską Dywizją Piechoty AK.
S.Z.: Pan przemierzył cały bojowy szlak dywizji. To byłby temat
na odrębną opowieść. W naszej
rozmowie możemy przypomnieć
tylko najbardziej istotne sprawy.
W.F.: 27. WDP AK stanowiła fenomen w polskim państwie podziemnym. Była największą jednostką partyzancką, która od stycznia do lipca
1944 roku działała nieprzerwanie

jako zwarty związek taktyczny. Pod
bronią skupiła ponad 6500 żołnierzy.
Już w pierwszych tygodniach po sformowaniu przeprowadziła wiele akcji
przeciw oddziałom UPA, odsuwając
zagrożenia dla ludności polskiej. Jednocześnie prowadziła działania rozpoznawcze i osłonowe przeciw Niemcom. Dowódca dywizji, którym od
lutego 1944 roku był mjr Jan Kiwerski
(„Oliwa”), dbał o dyscyplinę – za grabież i pijaństwo groziła kara śmierci.
Za potrzebną żywność zawsze płaciliśmy mieszkańcom wiosek. W drugiej
połowie marca dywizja nawiązała
kontakty z regularnymi oddziałami
Armii Czerwonej, rozpoczynając realizację planu „Burza”. Kontakty te, nacechowane nieufnością, wkrótce stały
się jeszcze bardziej napięte. Dywizja
przez ponad trzy tygodnie walczyła
o wyzwolenie Kowla. Później w rejonie Lasów Mosurskich została zagrożona przez olbrzymie siły niemieckie
wspomagane przez formacje węgierskie. Jednak nie otrzymała zgody dowódcy sowieckiej armii na wycofanie
się z niebezpiecznego terenu i koncentrację wzdłuż wschodniego brzegu
Turii. Czy Sowieci chcieli, aby dywizja
uległa całkowitej zagładzie? Prześladuje mnie ta myśl…
Z wielkimi stratami – pozostawiając cały tabor i ciężki sprzęt – przebiliśmy się z okrążenia. Musieliśmy
też zostawić szpital z rannymi. W tym
nieszczęściu jedyną pociechę stanowił
fakt, że szpital powierzyliśmy 55. pułkowi honwedów. Węgrzy uratowali
rannych, których Niemcy z pewnością
by zabili. Maszerowaliśmy na północ.
S.Z.: Czyli w kierunku Polesia?
W.F.: Tak. Niemcy wciąż nas atakowali. Walka, którą prowadziliśmy,
była „miękka”, bardziej przezorna.
W zaistniałych warunkach odniesienie poważniejszej rany groziło
śmiercią. Cierpieliśmy głód, często
żywności nie mogliśmy kupić nawet
za złoto. Biedni Poleszucy sami jej nie
mieli, tym bardziej że bezwzględnych
rekwizycji dokonywali partyzanci
sowieccy. Dotarliśmy do Lasów Szackich, gdzie Niemcy ponownie nas
okrążyli. Użyli przeciw nam piechoty,
lotnictwa, artylerii i czołgów. Uratowaliśmy się dzięki forsownemu marszowi przez bagna. Naszej kolumnie

aż kilka godzin zajęło pokonanie
czterokilometrowego odcinka. Nie
zostawiliśmy nikogo z naszych rannych. Inna kolumna poniosła olbrzymie straty, również wskutek ostrzału
sowieckiego, usiłując sforsować Prypeć. W zaistniałej sytuacji dywizja
otrzymała rozkaz marszu za Bug, na
Lubelszczyznę. Tu, po wydostaniu się
z niemieckiego okrążenia w Lasach
Parczewskich, realizowała plan „Burza”. Wyzwoliła obszar o powierzchni
180 km2 (z Kockiem i Lubartowem).
Byliśmy serdecznie przyjmowani
przez miejscową ludność. Szef sztabu
dywizji, mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter („Żegota”), uzgodnił z dowódcą
sowieckiego korpusu, gen. Fokanowem, wspólne działania w kierunku
Warszawy. Jednak uzgodnienie to
okazało się iluzoryczne. Gen. Fokanow podstępnie zwabił wszystkie siły
dywizji w sowiecki „kocioł” w rejonie
Skrobowa i zażądał jej rozbrojenia.
Dowódca dywizji, płk Jan Kotowicz
(„Twardy”), bezskutecznie protestował, a następnie polecił oddziałom
spełnić tego żądanie.
S.Z.: Jak zareagowali żołnierze?
W.F.: Nie mogli zrozumieć, dlaczego to się stało. Chcieli nadal walczyć.
Przebyli ponad 600 kilometrów. Utracili wielu kolegów (straty – licząc zabitych, rannych, wziętych do niewoli,
zaginionych – wynosiły ponad 40%
pierwotnego stanu dywizji). Jednak
sami zadali Niemcom jeszcze większe
straty. Teraz przeżyli gorycz rozbrojenia przez sojusznika naszych sojuszników. Rankiem 26 lipca dowództwo
dywizji zwolniło żołnierzy z przysięgi.
Dało im wolną rękę w decydowaniu o sobie. Znaczna część żołnierzy
udała się w kierunku Warszawy, ale
dotarła jedynie w okolice Otwocka
i Świdra. Tam wielu z nich zostało
aresztowanych. Niektórzy kierowali
się na Wołyń i namawiali mnie, aby
iść z nimi. Ja jednak nie miałem po
co tam wracać. Wiedziałem, że moi
rodzice wraz z siostrą opuścili Wołyń i wyjechali do stryja Ludwika
do Warszawy. Zdecydowałem się dołączyć do kilku kolegów, którzy furmanką jechali do Lublina.
Zdjęcia: prywatne archiwum
prof. Władysława Filara

Agnieszka Laddach

W

pierwszym odczuciu zetknięcie
się z problematyką roli teologa
świeckiego na lekcjach WOS-u może
zaskakiwać. Nauczyciel może jednak
przeprowadzić dyskusję z uczniami nad
współodpowiedzialnością
członków
społeczeństwa za nich samych oraz
za kształt całej wspólnoty.
W efekcie celem przeprowadzonej
lekcji jest budowanie poczucia odpowiedzialności uczniów (członków
społeczeństwa) za ich społeczeństwo
(lokalne, narodowe, ogólnoludzkie)
w kontekście wykonywanego przez
nich w przyszłości zawodu. Przypadek teologa świeckiego winien być
więc traktowany jako przykład osoby,
która przez pracę zawodową realizuje
obywatelskie powinności i wpływa
na innych członków danej społeczności
(np. gminy, powiatu, narodu, ale też
wspólnoty Kościoła). Stąd temat traktowany jest jako propozycja dodatkowej
lekcji wiedzy o społeczeństwie dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ks. Janusz Stanisław
Pasierb, Paryż, 1986
Źródło: http://www.
recogito.pologne.
net/recogito_74/
galeria1.htm.

Pretekstem do podjęcia sugerowanego zagadnienia są artykuły: Pytanie
o teologię1 oraz Pytanie o teologa świeckiego2 polskiego teologa, historyka
sztuki i kultury, ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba. Nawiązanie do publikacji tego uczonego jest
doskonałą okazją do przedstawienia
uczniom jego osoby jako znanego,
cenionego w Polsce i na świecie humanisty, nie ograniczającego się tylko
do realizowania duszpasterskich obowiązków, ale otwartego na inne religie,
kultury, ludzi.
Po przedstawieniu uczniom krótkiego biogramu Pasierba należy zapytać
ich: kim jest teolog. Najprostsza poprawna odpowiedź informować będzie
o tym, że teologiem jest absolwent jednolitych, pięcioletnich studiów teologicznych. Najczęściej bywa utożsamiany z księdzem katolickim, co nie jest
bezpodstawne, ponieważ przygotowanie do święceń kapłańskich obejmuje
m.in. studia teologiczne. Należy jednak
wskazać na teologów świeckich, czyli
osoby (zarówno mężczyźni, jak i kobiety), które nie są ani księżmi, ani zakon-

Symbol ekumenizmu znajdujący się w kościele
św. Anny w Augsburgu
Źródło: wikimedia commons.

nikami, a z sukcesem ukończyli studia
teologiczne.

Czym jest teologia?
Jest nauką wynikającą z analizy
Słowa Bożego, staje się więc wypowiedzią traktującą na temat Boga
oraz tego, co i w jaki sposób On
mówi do człowieka (gr. Theos – Bóg,
logos – słowo, nauka). Teologia
ma swoje metody badawcze, źródła
oraz nauki pomocnicze. W znacznym
stopniu korzysta z dorobku ﬁlozoﬁi,
również rozumianej jako dyscyplina naukowa3. Wbrew pozorom nie
zajmuje się tylko analizowaniem
Biblii. Odnosi się także do kultury,
w tym sztuki, uwzględnia naukowe
ustalenia z zakresu socjologii, psychologii, historii i innych dyscyplin
naukowych4. O ogólnych celach teologii pisał Pasierb, m.in. wskazując,
że ma ona być duszą i sumieniem
kultury.

WOS w teorii i praktyce

Teolog świecki
w społeczeństwie
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Janusz Stanisław Pasierb urodził się 7 stycznia 1929 r. w Lubawie. Od najmłodszych lat wychowywany był w duchu religii
rzymskokatolickiej i pielęgnowania języka polskiego. Jego ojciec uczył greki i łaciny, matka zaś języka polskiego. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie i zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego (WSD) w Pelplinie. W 1952 r. ukończył studia ﬁlozoﬁczno-teologiczne i przyjął święcenia prezbiteratu w stopniu kapłańskim. Po krótkim
etapie pracy duszpasterskiej został skierowany na studia specjalistyczne kolejno do Krakowa, Warszawy, Rzymu i Fryburga
w Szwajcarii. W efekcie uzyskał trzy doktoraty: z teologii, archeologii i historii sztuki. Po powrocie ze studiów do Polski pracował w WSD w Pelplinie i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był wykładową historii sztuki, ochrony zabytków, homiletyki. Mimo licznych podróży po świecie do końca życia najbardziej czuł się związany z Pelplinem – niewielką miejscowością
położoną na północy Polski. Napisał ponad 400 tekstów naukowych, esejów oraz kilkanaście tomików wierszy. Zmarł 15
grudnia 1993 r. w Warszawie. Został zapamiętany jako sługa Słowa, współuczestnik życia intelektualnego i artystycznego
Polski, przyjaciel ludzi*.
Wiadomości Historyczne 1/2017

* Ł. Wisiecki, Kim jestem? Ks. Janusz St. Pasierb o tożsamości człowieka, Pelplin 2013, s. 15–17; zob. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dialogu,
red. B. Wiśniewski, Pelplin 2015.
1
J. Pasierb, Pytanie o teologię, ,,Pielgrzym” 1992, nr 23, s. 6.
2
Tenże, Pytanie o teologa świeckiego, ,,Pielgrzym” 1992, nr 16, s. 4–5.
3
W tym miejscu uczniowie mogą sprzeciwić się rozumieniu teologii jako nauki. Mogą próbować przedstawić ją jako jakiegoś rodzaju gnozę,
magię lub synonim intelektualnego, racjonalistycznego zacofania (zob. publikacja utrzymana w zbliżonej retoryce: J. Kochan, De non existential, czyli
o nieistnieniu Boga, Warszawa 2015). Taki i podobny stosunek do teologii wynika z ateizacji życia i poglądów, która stanowi problem wymagający
osobnego omówienia. O przyczynach i obliczach ateizmu zob. P. Roszak, F. Conesa, Nowy Ateizm: czy rzeczywiście nowy? Analiza argumentów i wyzwań
dla współczesnej teologii, ,,Teologia i człowiek” 25 (2014) 1, s. 79–100; K. Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Kraków
2014; Nowy ateizm – nowa ewangelizacja, red. A. Pryba, Poznań 2013; S. Wielgus, Wobec wojującego sekularyzmu, Płock 2006; M. Neusch, U źródeł
współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga, Paryż 1980 i in.
4
Szerzej o teologii można przeczytać w znakomicie napisanej książce o charakterze wprowadzającym: S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię,
Wrocław 2002.
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W zbiorze esejów pt. Skrzyżowanie
dróg (wyd. 1, 1989) napisał, że polskiej myśli teologicznej nie powinno
się na świecie lekceważyć. Zauważył
jednak, że postawa niektórych polskich
teologów temu nie sprzyja. Powodem
nie jest ich zła wola, tylko nieznajomość żywego, zmieniającego się języka
teologicznego, najnowszych, zagranicznych ustaleń z dziedziny teologii,
szukanie własnych, domniemanych
przysług w pontyﬁkacie Jana Pawła II.
Stąd zachęcał do tego, by Polacy pracowali nad własnymi kompleksami
i przyjęli mądrą, dyskretną postawę
odbierającą pontyﬁkat papieża-Polaka
jako posługę dla całego Kościoła powszechnego, a nie tylko dla Polski5.

Pasierbowe pytania
o teologię i teologa
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Temat roli teologa świeckiego
Pasierb traktował bardzo poważnie.
Widział w tym realizację nauczania
jednego z kluczowych zaleceń II soboru watykańskiego, podkreślającego
rolę osób świeckich w Kościele katolickim. Motyw ten podjął w wykładzie inaugurującym rok akademicki
1992/1993 17 października 1992 r.
w Studium Teologicznym w Tczewie, będącym ﬁlią Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie6. Polski
uczony przedstawił deﬁnicję teologa
nie na podstawie kategorii wykształcenia, a w kontekście postawy.
Nauczał, że teologiem jest członek
Kościoła katolickiego o formacji
i jedności życia w wierze umożliwiającej mu ożywianie w sposób czysto
naukowy pogłębionego rozumienia Słowa Bożego. Wywnioskował
stąd, że teologowie powinni być dobrze wykształconymi fachowcami.
W ich pracę ma prawo ingerować Magisterium Kościoła. Cechuje ich wolność poszukiwań, ale są związani odpowiedzialnością naukową i moralną
wobec kościelnej wspólnoty i całości
5

kontekstu Objawienia w Jezusie Chrystusie.
Pasierb głosił, że życie pokazuje
jednak, że teologia stała się medialną sensacją wynikającą z konﬂiktów między teologami. Wobec tego
negatywnego zjawiska zauważył, że
praca każdego teologa powinna polegać na woli służby Objawieniu,
a nie na udowadnianiu własnych tez.
Zadaniem teologów świeckich jest
poszukiwanie zrozumienia wiary,
polepszanie wyrażania Objawienia
i udzielanie odpowiedzi na rodzące
się pytania, które często mają ogromną wagę dla życia chrześcijan. Poza tym
wskazał, że kościelne dokumenty zachęcają do uprawiania teologii mocno
osadzonej w pluralistycznej kulturze
otaczającej współczesnego człowieka. Dlatego teologowie powinni sprawiać, by Ewangelia stała się zrozumiała
przez dostosowanie własnego języka
do sposobu myślenia ludzi XX i XXI w.
Winno się również uwzględniać dialog
ekumeniczny, potrzeby wynikające
z życia Kościoła i duszpasterskiej praktyki. Wymaga się wyczucia wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych,
znajomości i mądrego zastosowania
nowych ustaleń nauk humanistycznych
oraz pozostawienia człowiekowi przestrzeni wolności w kwestiach wiary, jak
i pozostałych sferach jego życia.
Teolog winien wypowiadać się więc
w sprawach dotyczących misji Kościoła, jego życia i udzielać odpowiedzi
na pojawiające się pytania będące
efektem spotkań kultur, religii, myśli.
Kościół zabiega o to, by osoby świeckie uczestniczyły w uprawianiu teologii ze względu na ich głębsze, bardziej
bezpośrednie doświadczenie świata
i świeckości. Do rozwoju teologii potrzeba nie tylko mężczyzn, lecz także
kobiet. Doświadczenie świeckich, będących ogromną większością Kościoła,
wynika z ich życia małżeńskiego, rodzinnego, politycznego, społecznego,
ekonomicznego, zawodowego. Wobec

tego należy naprawić błędy przeszłości i zintegrować laikat z nielaikatem
do wspólnego działania, tak jak się
to dzieje w Kościele prawosławnym.
Natomiast w szczegółowych dziedzinach teologii, ale i codziennej praktyce należy wyrównać pozycję teologii
duchowości i życia mistycznego z teologią spekulatywną, równocześnie
dbając o pogłębianie formacji intelektualnej w ruchach charyzmatycznych. Pasierb sądził, że animatorzy
ruchów (często są nimi osoby świeckie)
zrealizują ten cel przez pogłębienie
problematyki liturgicznej i kulturowej,
zmierzającej ku dojrzalszemu rozumieniu świętych obrzędów. Wszystko zaś
powinno się odbywać zgodnie ze zmysłem wiary (sensus ﬁdei) wiernych,
obecnym w ich uczestnictwie w prorockiej funkcji Chrystusa. Autor podkreślił
rolę wiary. Mówił, że jest ona w teologii niezbędna. Przyrównał ją do słuchu
niezbędnego w studiowaniu muzyki7.
Rozszerzeniem myśli o roli teologa
świeckiego w społeczeństwie i kulturze
jest artykuł Pasierba pt. Pytanie o teologa świeckiego. Odpowiadając na zadaną w tytule wypowiedzi kwestię, autor
rozpoczął od wskazania na katechetów
pracujących w szkołach. Są oni nauczycielami religii i w znaczącej liczbie
pozostają osobami świeckimi. Następnie pragnął zwrócić uwagę na dziedziny, które nie mieszczą się często w powszechnym rozumieniu aktywności
świeckich teologów w świecie, kraju
i regionie. Najpierw uczony nawiązał
do złożoności kultury współczesnej. Dał
temu wyraz w następujących słowach:
„Myślę, że w naszych pracach
magisterskich czy doktorskich,
powinniśmy także podejmować
problemy hermeneutyki kultury współczesnej8. Kościół, teologia, nadaje kulturze charakterystyczny wymiar pionowy9.
Nie zapominajmy, że ewangelizacja, o której tyle mówimy, jest

J. Pasierb, Skrzyżowanie dróg, Pelplin 2002, s. 107–108.
Przemówienie to zostało opublikowane w czasopiśmie „Pielgrzym” 1992, nr 16, pt. Pytanie o teologię.
7
Tenże, Pytanie o teologię…, s. 6; por. Z. Machnikowski, Akademia Teologii Katolickiej w Tczewie, ,,Pielgrzym” 1992, nr 16, s. 5.
8
W innych wypowiedziach autor postuluje funkcjonowania hermeneutyki kultury nie tylko w kontekście pisania prac naukowych, zob. J.S. Pasierb,
Problematyka sztuki w postanowieniach soborów, ,,Znak” 1964, nr 12, s. 1482; tenże, Teoria sztuki sakralnej w Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II,
[w:] Myśl posoborowa w Polsce, red. J. Myśków, Warszawa 1970, s. 304; tenże, Słowo Boże między ludźmi, ,,Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 27, 1976, 5–6,
s. 174; przedruk tego artykułu dostępny w: tenże, Słowo Boże między ludźmi, oprac. M. Wilczek, Katowice 2010, s. 13–26.
6

Finanse okiem teologa

9

Polityka a teologia
Następna dziedzina polega na korelacji teologii z politologią. Ta sfera pracy teologa świeckiego staje się szczególnie ważna w kontekście przemian
politycznych, jakie nastąpiły w Polsce
w drugiej połowie XX w. Pasierb tłumaczył, że komuniści wmówili społeczeństwu to, że polityka jest brudna,
wobec czego nie jest przeznaczona dla
katolików. Jej zły obraz wzmacnia negatywna postawa moralna niektórych
polityków.
Pasierb dokonał rozróżnienia między
pojęciem polityki a zaangażowaniem

politycznym. W pierwszym przypadku wskazał na aktywność zmierzającą
do dobra wspólnego narodu oraz wspólnoty międzynarodowej, funkcjonującą
na etapie przedpartyjnym w związku
z troską o suwerenność państwa, solidarność międzynarodową, moralność
polityczną, prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną, które wpisują się w nauczanie Kościoła. Tak rozumiana polityka dotyczy wszystkich członków społeczeństwa, tj. i świeckich, i duchownych.
Wyraża się np. w oddaniu głosu podczas
wyborów oraz referendów.
Natomiast zaangażowanie polityczne należeć powinno tylko do osób
świeckich. Składa się na nie działalność partyjna oraz praca parlamentarna w służbie narodowi. Pasierb
stwierdził, że teolog znajduje się w sytuacji ,,pomiędzy”, będąc jednocześnie
w Kościele i poza nim, między Magisterium Ecclesiae i ludem Bożym, Kościołem i światem. Dlatego powinien
pełnić funkcję pośrednika oraz prawdziwego, krytycznego proroka, który
kieruje swoją pracę w stronę oczyszczania, przestrzegania i pogłębiania.
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Nieceniona rola
świeckich teologów
Znamienne jest, że Pasierb, za słowami
ks. dra Antoniego Dunajskiego (1947–)
nazwał Cypriana Kamila Norwida największym polskim teologiem właśnie
ze względu na jego artystyczną twórczość istotnie pogłębiającą rozumienie
Słowa Bożego. Pasierb wspomniał również o studentach teologii i wszystkich
ludziach, którzy myślą o rzeczach Bożych,
a przez to stają się teologami. Wśród nich
wskazał na potrzebę istnienia zawodowców, profesjonalistów, a nie „przytakiwaczy i klakierów”11.

O świeckim teologu
na lekcjach WOS
Zarys myśli ks. Pasierba nad rolą
teologa świeckiego w społeczeństwie
stanowi propozycję treści do omówienia na lekcji wiedzy o społeczeństwie
w szkołach ponadgimnazjalnych. Na-

Pionowy wymiar kultury oznacza wertykalne jej postrzeganie. Cechuje się ono dostrzeganiem w kulturze działania, swoistego dialogu sacrum
i profanum w kontekście wiary chrześcijańskiej; zob. tenże, Pionowy wymiar kultury, Warszawa 1983.
10
J. Pasierb, Pytanie o teologa…, s. 4.
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W drugiej kolejności w ramach
przedstawienia aktywności teologa
świeckiego Pasierb wymienił postrzeganie i tłumaczenie ekonomii mieszczącej się w polu reﬂeksji teologicznej
w kontekście tematyki związanej z sytuacją wolnego rynku i problemem
kapitału. Przykładem tej sfery działalności jest w opinii Pasierba próba odpowiedzi na takie pytania, jak:
● czy biznesmen może być zbawiony?;
● czy bogacz może przejść przez
ucho igielne?;
● protestanci wobec nakazu przedsiębiorczości;
● jak wykorzystywać prawa ekonomiczne dla dobra ludzi?;

czy da się pogodzić racje ekonomiczne z dążeniami i odczuciami
moralnymi jednostek?;
● kodeksy etyczne w działalności wielkich korporacji transnarodowych;
● co produkować, jak produkować,
jak promować towary, ile płacić robotnikom, jak ustalać ceny, aby pozostawać w zgodzie z Dekalogiem?;
● jak zarabiać duże pieniądze i być
uczciwym?;
● operacje finansowe na giełdach
i w kantorach: między lichwą
a opłacalnością i przyzwoitością.
Autor nauczał również o potrzebie
badania relacji Kościoła i życia społecznego. Dotyczy ona rzeczowego
i odpowiedzialnego przedstawienia
bogactwa wartości chrześcijańskich,
wyklucza zaś propagowanie jakiegoś
wybranego systemu gospodarczego
czy politycznego. Jej celem jest dbałość
o poszanowanie ludzkiej godności,
pozostawienie przestrzeni dla działalności Kościoła oraz uwzględnienie katolickiej nauki społecznej w działalności
wychowawczej. Wszystkie wymienione
aspekty aktywności teologa świeckiego na rzecz korelacji myśli teologicznej
i socjologicznej wpisują się zdaniem Pasierba w działania ewangelizacyjne.
Inną przestrzenią działalności teologa świeckiego, wspominaną jedynie
przez humanistę, jest praca na rzecz
mediów i medioznawstwa. Chodzi
tu o przygotowanie ludzi do pracy
w mediach i w ramach szeroko rozumianego dziennikarstwa.
●

WOS w teorii i praktyce

po prostu nową inkulturacją
Ewangelii. Na obszarze nowej
kultury w Polsce, w tej chwili, przyspieszenie procesu obumierania kultury tradycyjnej,
a wchodzenia w nową kulturę,
której kształty zaledwie przeczuwamy, jest widoczne. Musimy tę
nową kulturę ogarnąć spojrzeniem czujnym, badawczym, ale
nie nieufnym. W gruncie rzeczy
Kościół akceptował wszystkie
kultury, których dzikość, niesamowitość nawet, musiała go
na początku przerażać. Kultura
tradycyjna była kulturą jedną
i to dawało człowiekowi poczucie harmonii, bezpieczeństwa.
Człowiek w kulturze znajdował
swoją ,«niszę ekologiczną», jeśli tak można powiedzieć. Natomiast w dobie pluralizmu,
w kulturze tysiąca otwartych
dróg i rozmaitych propozycji,
człowiek się gubi. Tym bardziej
szuka przewodników.
Nowy model kultury masowej
nadchodzi z Zachodu. Na pewno przedmiotem reﬂeksji teologicznej, jej wartości, jej braków,
jej potrzeb, musi być taka kultura mniejszości; także kultura
młodzieżowa, która tak bardzo
rozchodzi się w wielu punktach
z kulturą tradycyjną”10.
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uczyciel, w zależności od zdolności
uczniów w danej klasie, może omówić wszystkie przestrzenie działalności
teologa świeckiego w społeczeństwie
lub tylko wybrane. Ułatwieniem w rozumieniu treści jest praca uczniów
z tekstem źródłowym, tj. fragmentem wypowiedzi polskiego uczonego
na temat zmian zachodzących w kulturze oraz potrzebie hermeneutyki lub
niżej zapisanej wypowiedzi papieża
Franciszka o powszechności Kościoła. Zaleca się jednak poinformowanie
uczniów o roku wydania pierwszego
z cytowanych tekstów. Znajomość tej
daty wpływa na interpretację tekstu
źródłowego i każe odpowiedzieć uczniom na pytanie o aktualność wypowiedzi Pasierba.
Wpływ teologa na grupy społeczne (narodowej, regionalne, lokalne) powinien zostać odniesiony
do wspólnoty Kościoła. Jej członkowie dzięki przyjęciu chrztu św. także
stanowią społeczność, choć ma ona
inny charakter niż np. społeczność
klasy czy gminy. Nie zmienia to jednak faktu współodpowiedzialności
członków Kościoła za siebie nawzajem i za całą wspólnotę. Pomocne
w zrozumieniu tej kwestii jest nauczanie papieża Franciszka, który
podkreśla, że Kościół jest przeznaczony dla wszystkich ludzi:
„Kościół jest katolicki, ponieważ
jest powszechny, jest rozrzucony
po wszystkich częściach świata

i głosi Ewangelię każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie. Kościół
nie jest grupą elitarną, nie obejmuje tylko niektórych. Kościół nie
ma barier, posłany jest do wszystkich osób, do całego rodzaju
ludzkiego. A jedyny Kościół jest
obecny również w najmniejszych
swoich częściach. […] Kościół jest
nie tylko tam, dokąd sięga cień
naszej dzwonnicy, lecz obejmuje
ogrom osób, ludów, które wyznają tę samą wiarę, karmią się
tą samą Eucharystią, posługują
im ci sami pasterze. Odczuwanie
wspólnoty ze wszystkimi Kościołami, ze wszystkimi małymi
i wielkimi wspólnotami katolickimi świata! Jakie to piękne!
I poczucie, że wszyscy pełnimy
misję, małe i wielkie wspólnoty,
wszyscy musimy otwierać nasze
drzwi i wychodzić z Ewangelią.
Zadajmy sobie zatem pytanie:
co robię, żeby przekazać innym
radość ze spotkania Pana, radość z należenia do Kościoła?
Głoszenie wiary i dawanie o niej
świadectwa nie jest sprawą nielicznych, dotyczy również mnie,
ciebie, każdego z nas!”12.
Konsekwencją poznania przedstawionych myśli Pasierba i biskupa
Rzymu, Franciszka, jest pytanie nauczyciela, skierowane do uczniów o to, czy
obok pracy teologa potraﬁą podać
przykłady przedstawicieli innych

zawodów, którzy bezpośrednio nie
kojarzą się z pracą na rzecz społeczeństwa i państwa, ale w istocie to robią. Uczniowie podadzą odpowiedzi,
w których wymieniać będą: strażaków,
pielęgniarki, lekarzy, policjantów, nauczycieli, bibliotekarzy, dziennikarzy
itd. Wśród wymienionych przedstawicieli różnych zawodów należy zwrócić
uwagę na artystów i inne osoby zajmujące się kulturą ze względu na jej osobowościowotwórczą funkcję i zdolność
mówienia o sprawach wielkich dla
poszczególnych ludzi i społeczeństw
w sposób sugestywny i angażujący
odbiorcę.
Celem tej części lekcji jest ukazanie
przedstawicieli wszystkich zawodów
jako osób bezpośrednio lub pośrednio wpływających i odpowiadających
za społeczeństwo. Stąd też w kolejnym
poleceniu (proponowanym do wykonania na lekcji albo jako praca domowa) nauczyciel poprosi uczniów o napisanie, w jakim zawodzie uczniowie
widzą siebie w przyszłości i jak
on pozytywnie będzie kształtował
daną wspólnotę lokalną, narodową,
europejską lub ogólnoludzką.
Przeprowadzenie proponowanego tematu przyniesie owoce w sposób pośredni i po dłuższym czasie.
Lekcja ta może bowiem wpłynąć
na sposób postrzegania przez uczniów wykonywanego w przyszłości
zawodu i podnieść ich samoocenę,
składającą się na odbiór jakości
własnego życia13.

11

Tamże, s. 4–5.
Katecheza Ojca Świętego Franciszka, Audiencja generalna 9 października 2013 r., https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/
documents/papa-francesco_20131009_udienza-generale.html, nr 2 (dostęp: 19.01.2016 r.).
13
Jako przykład badań naukowych na temat jakości życia w nawiązaniu do wykonywanego zawodu zob. G. Dugiel, K. Kęcka, M. Jasińska, Jakość
życia pielęgniarek – badanie wstępne, ,,Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2015, nr 4, s. 398–401.
12
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Lay theologist in society
A lay theologist is a person who trough his professional work completes citizen’s duties and influences members
of a particular community, that is why topic concerning theology can be realized additionally on a lesson of civic
education in a secondary school. A good point of departure and pretext to further discussion is an article written
by Janusz Stanisław Pasierb, according to whom a lay theologist realizes a recommendation of the 2nd Vatican (Ecumenical) Council, which highlights a role of lay people in the Catholic Church. Thanks to them direct experiencing
of the world and secularity enriches the Church from inside. Pasierb in his writings touched economic as well as
social issues, and links between them and the Church. He also presented his opinion on political engagement of the
Church. The lesson analyzing the case of lay theologist can help the students understand how different professions
can work in favour of society, although formally they are not responsible for that.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Fot. Fotolia

forum edukacyjne

Gry planszowe
w edukacji historycznej uczniów szkoły podstawowej
Często pokutuje przekonanie, że gra planszowa jest formą spędzania czasu przeznaczoną wyłącznie dla świetlicy i czytelni szkolnej lub zarezerwowaną dla rozrywki domowej1.
Umiejętnie dobrana może być jednak świetnym urozmaiceniem tradycyjnej lekcji i przyczynić się do udoskonalenia procesu nauczania oraz rozwoju funkcji poznawczych i wychowawczych uczniów2.
Małgorzata Górecka

ormy pracy z uczniami powinny
być zróżnicowane i odpowiednio dobrane do ich potrzeb
edukacyjnych. Dlaczego warto
się zastanowić nad użyciem gry
planszowej do celów edukacyjnych?
Gry, przez ciągłe zmiany akcji, zwiększają dynamikę zajęć, więc uczniowie nie są znużeni omawianym
materiałem. Gry planszowe są aktywizującą metodą nauczania, w której proces edukacyjny połączony jest
z zabawą. Aktywność uczniów działa
na nich motywująco m.in. dlatego,
że uczestnicy, przez zaangażowanie
w grę, są trzymani w napięciu i z rozwijającą się rozgrywką zdobywają
nowe doświadczenia3.

F

Lekcja, która jest uzupełniona
zastosowaniem gry planszowej, powinna być podzielona na konkret1
2
3
4
5

zwłaszcza w przypadku uczniów
klas I–III, którzy szybciej się zniechęcają i odczuwają znużenie długą
rozgrywką. Jeśli zależy nam na wykorzystaniu gry do edukacji historycznej, to oczywiste jest, że musi
ona obejmować jakiś materiał historyczny, tak aby gracz mógł z niej
wynieść jakąś nową wiedzę lub podsumować posiadane wiadomości.
Kolejną kwestią jest atrakcyjność wizualna i estetyczność
planszy5. Jest to istotne, ponieważ
kolorowa szata gra iczna będzie
dodatkową zachętą do aktywnego udziału w zabawie i ukończenia
planszy. Zwróćmy również uwagę
na trwałość i solidność wykonania całego kompletu, zwłaszcza jeśli
planujemy wielokrotne jego wykorzystanie.
Po zaplanowaniu zajęć kolejna
ważna czynność to przygotowanie sali, czyli ustawienie stolików
i krzeseł w taki sposób, aby umoż-

B. Burnus, Gry planszowe – kreatywnie w szkole, „Życie Szkoły” 2012, nr 10, s. 13.
Tamże, s. 12.
W. Tomaszewski, Gry dydaktyczne na lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne” 1997, nr 1, s. 46.
R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, Warszawa 2014, s. 10.
K. Składanowska, N. Tułacz, Gry planszowe w edukacji, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 8, s. 14–15.
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Podział lekcji

ne etapy. Pierwszy z nich to planowanie. Jeszcze przed zajęciami
ważne jest odpowiednie przygotowanie nauczyciela. Powinien
on zapoznać się z zasadami gry
i sposobem jej rozgrywania. Dzięki temu będzie mógł określić, jaki
efekt dydaktyczny może osiągnąć
przez zastosowanie gry planszowej
jako metody nauczania. Na etapie
planowania lekcji należy więc dokonać wyboru gry i jednocześnie
wziąć pod uwagę wiek uczniów,
ich umiejętności oraz potrzeby edukacyjne oraz temat, jaki
planujemy zrealizować przez rozgrywkę.
Podczas planowania trzeba również określić, ile czasu chcemy
na nią przeznaczyć, oraz sprawdzić,
ile osób może wziąć udział w rozgrywce4. W trakcie poszukiwania
odpowiedniej gry zwróćmy więc
uwagę, aby nie była ona zbyt czasochłonna. Ma to ogromne znaczenie

forum edukacyjne

liwić uczniom komfortowe warunki
pracy podczas zajęć6.
Lekcję rozpoczynamy od czynności organizacyjnych, w tym
od podzielenia oddziału klasowego na zespoły oraz przedstawienia uczniom tematyki i zasad gry7.
Następnym krokiem jest rozdanie
kompletu gier poszczególnym zespołom i rozpoczęcie rozgrywki.
Zajęcia warto zakończyć krótkim
podsumowaniem. Możemy zapytać uczniów o wrażenia związane
z rozgrywką, a także o to, co sprawiało im trudność8.

Zalety gier planszowych
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Jakie mogą być edukacyjne walory gier planszowych? Przede
wszystkim uczą one strategicznego i logicznego myślenia. Kształtują również umiejętność analizy
i przewidywania sytuacji9. Uczniowie, skupieni na osiągnięciu
założonego celu gry, muszą się wykazać spostrzegawczością i koncentracją – pracując według ustalonych reguł, muszą obserwować
ruchy przeciwnika i jednocześnie
planować własne, następne ruchy.
Następnym
przewidywanym
efektem edukacyjnym, jaki możemy uzyskać przez rozgrywkę, jest
rozwijanie umiejętności myślenia
problemowego i szybkiego podejmowania decyzji w celu realizacji konkretnego zadania oraz,
w efekcie, osiągnięcia założonego
celu10. Uczniowie kształtują również koordynację ruchowo-wzrokową oraz umiejętności społecz6

R. Korolczuk, M. Zambrowska, dz.cyt., s. 10.
Tamże.
8
Tamże, s. 14.
9
W. Szwajkowski, Gry planszowe – edukacja i rozwój kompetencji, „Życie Szkoły” 2013,
nr 6, s. 9.
10
A. Skubis-Rafalska, Gry dydaktyczne w procesie nauczania, „Nowa Szkoła” 2006, nr 7,
s. 34, 36.
11
W. Szwajkowski, Gry planszowe…, s. 8; W. Tomaszewski, dz.cyt., s. 47.
12
W. Szwajkowski, Gry planszowe…, s. 8.
13
R. Korolczuk, M. Zambrowska, dz.cyt., s. 6; W. Szwajkowski, Gry planszowe…, s. 9.
14
R. Korolczuk, M. Zambrowska, dz.cyt., s. 6.
15
A. Skubis-Rafalska, dz.cyt., s. 34. W. Szwajkowski, Gry planszowe…, s. 9; tenże, Gry – świat
zabawy i nauki w jednym, „Życie Szkoły” 2012, nr 10, s. 9.
16
W. Tomaszewski, dz.cyt., s. 47.
17
J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002, s. 127–159.
18
R. Korolczuk, M. Zambrowska, dz.cyt., s. 7.
19
J. Banach, Gra planszowa – starożytne Igrzyska w Olimpii, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2011, nr 5, s. 19–29.
20
pamiec.pl (dostęp: 19.07.2015 r.).
7
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ne, czyli prowadzenia konwersacji
i negocjowania oraz dyskusji11.
Wiele gier planszowych jest opartych na przesuwaniu pionków
na planszy o losowo wyrzuconą
liczbę oczek. Tego typu gry wspomagają naukę liczenia i odliczania, co ma szczególne znaczenie
zwłaszcza w młodszych klasach
szkoły podstawowej12. Bardzo ważne w trakcie rozgrywki jest również przestrzeganie ustalonych
reguł i konsekwencja działania,
co pomoże uniknąć kon liktów
i nieporozumień w grupie13.
Umiejętność pracy w grupie
jest bardzo ważną kompetencją,
którą uczniowie mogą rozwijać jedynie przez działania praktyczne.
Niektóre gry wymagają wspólnego
działania w zespołach i wówczas
mamy możliwość zintegrowania
uczniów, którzy do tej pory nie mieli ze sobą bliższego kontaktu14. Gry
pozwalają „efektywnie współdziałać w zespole i pracować w grupie,
budować więzi międzyludzkie, podejmować indywidualne i grupowe
decyzje”15. Obok tych umiejętności
współdziałania w społeczeństwie
rozwija się jeszcze jedna kluczowa kompetencja – nauka zdrowej
rywalizacji. Rozgrywce zazwyczaj
towarzyszy napięcie i poczucie odpowiedzialności za własny sukces
lub porażkę. Zdrowa rywalizacja
będzie wymagała od uczniów pogodzenia się z możliwością przegranej i panowaniem nad własnymi emocjami16. Dla dziecka jest
to także nauka cierpliwości i ucze-

nia się, że nie można wycofywać
się z podjętej rywalizacji przed jej
zakończeniem.
Poza wspomnianymi efektami
nauczania gry planszowe rozwijają
wyobraźnię dziecka oraz pobudzają zainteresowanie prezentowaną
tematyką17. Jere Brophy podkreśla
znaczenie motywacji wewnętrznej
i zaangażowania ucznia w czynności edukacyjne. Najłatwiej je wy
wołać przez atrakcyjność zadania,
które koresponduje z uczniowską
potrzebą zdobywania kompetencji
i włączania się w aktywność18. Innymi słowy, proces nauczania jest
efektywny wtedy, kiedy uczeń sam
czuje potrzebę udziału w nim, a aby
to osiągnąć, najlepiej jest połączyć
zabawę z nauką.
Ostatecznie przez samodzielne podejmowanie decyzji podczas
gry uczniowie sami mają okazję
do odkrywania własnych umiejętności19. Udział w rozgrywce pozwala im na samoocenę własnych
mocnych i słabych stron oraz odkrywanie nowego potencjału.

Wady gier planszowych
Zastosowanie „planszówek” jako
środków dydaktycznych pozwala
na osiągnięcie celów dydaktycznych w sposób dla uczniów atrakcyjny, przez połączenie nauki z zabawą. Jeśli jednak zdecydujemy się
na taką formę realizacji zajęć, musimy pamiętać również o ich wadach.
Bardzo często jedna gra planszowa
jest przeznaczona zaledwie dla
kilku osób, więc jeśli chcemy przeprowadzić zajęcia w klasie liczącej
25 osób, będziemy potrzebować
kilku kompletów gier. Jeśli zdecydujemy się na ich zakup, będzie
to lekcja kosztowna i warto wybrać
takie, o których mamy pewność, że
posłużą nam wielokrotnie. Problem kosztowności możemy ominąć,
jeśli zdecydujemy się sami wykonać planszę – można wówczas
skorzystać z pomysłów już istniejących (np. gra planszowa Igrzyska
w Olimpii20) lub zaprojektować
całą grę od początku we własnym
zakresie.
Ograniczenie osób biorących
udział w jednej rozgrywce jest

Poniżej omówione gry są jedynie
kilkoma przykładami spośród licznych tytułów o tematyce historycznej dostępnych obecnie na rynku.
Ich treść pozwala na poszerzenie
wiedzy historycznej uczniów –
przez zaangażowanie emocjonalne
mogą oni przyswoić materiał wynikający z programu nauczania, jak

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

pozytywnie na relację uczeń–nauczyciel (zmniejszając dystans)
oraz zintegrować uczniów w obrębie zespołu klasowego26. Przez
obserwację nauczyciel ma też
możliwość oceny umiejętności
i pewnych cech charakteru uczniów27. Niektórzy z nich podczas
rozgrywki mogą wykazać skłonność do ryzyka, nieuczciwości czy
kon liktowości. Łatwo zaobserwować również cierpliwość lub nerwowość28. Może się także okazać,
że gracze wykazują wysokie umiejętności strategiczne lub zaskoczą
nas ponadprogramową wiedzą
historyczną.

Środek dydaktyczny
godny polecenia
Gra planszowa, wprowadzona
na zajęcia w sposób przemyślany,
rozwija umiejętność opanowania
wiadomości oraz wykorzystania
ich w procesie uczenia się – przez
analizę i syntezę materiału29.
Może być również formą sprawdzenia zasobu wiedzy uczniów
i podsumowania omówionego na
lekcjach materiału.
Nauka połączona z zabawą zapewnia atrakcyjną realizację procesu dydaktycznego i motywuje
ucznia do dalszego, aktywnego
udziału w zajęciach30. Ostatecznie
wpływa również na kształtowanie kompetencji społecznych
i wychowawczych, rozwija zdolność panowania nad emocjami,
umiejętność współpracy w grupie
oraz działania według określonych
zasad i reguł31. Oznacza to, że gry
planszowe sprawdzą się nie tylko
jako rozrywka w szkolnej świetlicy
lub czytelni, lecz także (okazjonalnie) jako środki dydaktyczne na
tradycyjnej lekcji czy podczas zajęć
pozalekcyjnych.

R. Korolczuk, M. Zambrowska, dz.cyt., s. 11.
K. Kruszewski, Kształcenie w szkole wyższej, Warszawa 1988, s. 186.
Tamże, s. 187.
W. Tomaszewski, dz.cyt., s. 46.
R. Korolczuk, M. Zambrowska, dz.cyt., s. 63.
A. Skubis-Rafalska, dz.cyt., s. 35.
W. Pijanowski, W krainie gier, „Wychowanie w Przedszkolu” 2010, nr 7, s.6.
W. Tomaszewski, dz.cyt., s. 47.
W. Herzberg, Gry dydaktyczne w nauczaniu… (dostęp: 19.07.2015 r.).
K. Składanowska, N. Tułacz, dz.cyt., s. 13.
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Nauka przez zabawę
i doświadczenie

i poznać daty oraz zjawiska poszerzające ten zakres.
Znaczenie gier w dydaktyce podkreślał m.in. K. Kruszewski, uznając
je za problemową metodę kształcenia, w której proces nauczania oparty jest bezpośrednio na doświadczeniu23. Wyróżnił on również fazy zastosowania gier dydaktycznych w nauczaniu:
1) wyposażenie ucznia w wiedzę,
2) wykorzystanie nowej wiedzy,
przetworzenie jej i powiązanie
z nowym doświadczeniem, wytworzenie nowej umiejętności,
3) wytworzenie nowych umiejętności,
4) wykorzystanie nowych umiejętności.
Faza 3 i 4 mogą się powtarzać24.
Zatem, aby z sukcesem wprowadzać gry w procesie edukacyjnym,
należy wpierw wyposażyć uczniów
w podstawową wiedzę, która pozwoli im zrozumieć tematykę gry
i umożliwi na jej podstawie nabywanie nowych umiejętności. Później natomiast utrwalać wiedzę,
którą uczniowie nabyli i dalej udoskonalać umiejętności, które osiągnęli w trakcie rozgrywki.
Zastosowanie gier planszowych jako środków dydaktycznych
umożliwia utrwalenie materiału
i usystematyzowanie posiadanej
przez uczniów wiedzy25. Lekcja
taka będzie najpewniej zapamiętana przez uczniów jako dobra zabawa, a aspekt nauki i cały proces
edukacyjny będzie dla nich kwestią
o drugorzędnym znaczeniu. Nie
umniejsza to jednak efektywności
gier w nauczaniu.
Gry na lekcji warto stosować
z umiarem, tak by się nie znudziły
i jednocześnie nie stały się główną aktywnością zajęć. Okazjonalne
ich wykorzystanie może wpłynąć
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czynnikiem, który może być największą przeszkodą w wyborze
tego typu formy zajęć. Zazwyczaj
z gier dostępnych w sklepach może
jednocześnie korzystać jedynie
kilka osób naraz. Powoduje to, że
rzeczywiście musimy dysponować
kilkoma pudełkami, aby grać mogli
wszyscy uczniowie. Problem ten
zniknie jednak w przypadku zajęć
pozalekcyjnych, które odbywają
się zazwyczaj w mniejszej grupie
uczniów.
Wiele gier wymaga od ucznia
posiadania pewnego zasobu wiedzy jeszcze przed podjęciem zabawy. Są one często oparte na pytaniach ułożonych na zasadzie quizu
lub testu, na które należy poprawnie odpowiedzieć, aby ukończyć
grę. Warto się upewnić, że nasi
uczniowie dysponują chociaż minimalną wiedzą historyczną,
by móc się zaangażować w zabawę. Grą edukacyjną, która nie wymaga żadnej wstępnej wiedzy, jest
np. ZnajZnak, przygotowana przez
IPN w formie kart z symbolami.
Umożliwia ona zapoznanie się
ze znakami, postaciami czy przedmiotami ważnymi dla polskiej historii XX wieku21.
Gry są rozrywką zespołową,
nieuniknione są w tym przypadku
głośniejsze rozmowy i kon likty
dotyczące najczęściej przestrzegania reguł gry. Nauczyciel musi
wówczas nierzadko obrać rolę
mediatora, rozstrzygającego spór
o przebieg rozgrywki22. Jeśli jednak
wcześniej jasno określimy zasady
obowiązujące w trakcie lekcji z grą
planszową, to będzie nam łatwiej
uniknąć nieładu, zbędnego hałasu czy niepotrzebnych kon liktów
między uczniami.
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Przykładowe gry o tematyce historycznej
Podczas lekcji można wykorzystać zarówno gry wymyślone i zaprojektowane przez nauczycieli (lub uczniów)
albo skorzystać z szerokiej oferty planszówek w sklepach. Poniżej zaprezentowano gotowe gry o tematyce historycznej, które mogą sprawdzić się na lekcjach w szkole podstawowej.

Timeline – Wynalazki (Rebel.pl)

Mali powstańcy (Egmont)

Co prawda nie jest to gra planszowa, a karciana, ale sprawdza się doskonale jako środek dydaktyczny. Rozgrywka polega
na układaniu przez graczy kart z wynalazkami w taki sposób,
aby stworzyć oś czasu. Uczniowie przez grę mają okazję do poznania dat wielu osiągnięć ludzkości – można dowiedzieć się
nie tylko, kto i kiedy skonstruował pierwszy samolot, ale także
od kiedy używamy aluminiowych puszek czy płyt CD. Dodatkową umiejętnością, którą możemy kształcić, jest posługiwanie się
sformułowaniami „przed naszą erą” i „w naszej erze”. W dodatku sami możemy określić, jak długo chcemy grać, w zależności od tego, ile kart zdecydujemy się ułożyć podczas jednej
rozgrywki. Liczba osób, które mogą wziąć udział w grze, według
producenta wynosi maksymalnie 8. Jednak karty do gry mogą
się stać inspiracją i materiałem do dalszych zajęć edukacyjnych.

Współtworzona z Muzeum Powstania Warszawskiego gra,
w której uczestnicy wcielają się w zastępy harcerzy, przenoszących pocztę między oddziałami powstańców. Rywalizacja polega na tym, kto przeniesie jak największą liczbę meldunków i zbierze
dodatkowe punkty, np. za powrót do bazy startowej. Planszę stanowi mapa lewobrzeżnej Warszawy, a cała szata graﬁczna na pewno
spodoba się młodszym graczom. Gra jest jednak przeznaczona dla
maksymalnie 4 osób, a jedna rozgrywka trwa co najmniej 40 minut.

Był sobie człowiek (Hippocampus)
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To gra planszowa, oparta na popularnej serii animowanej,
w której przenosimy się wstecz, do początków człowieka, aby
w trakcie zabawy poznać kolejne epoki i historię rozwoju
ludzkości. Podczas rozgrywki możemy obierać różne strategie
– między innymi wybierając, czy chcemy odpowiadać na pytania testowe czy obrazkowe. Gra ma duży potencjał edukacyjny
i rozwija wiedzę historyczną z wielu epok, ale należy poświęcić na nią trochę więcej czasu (najlepiej 2 godziny lekcyjne).
Ze względu na testowy charakter pytań wskazane jest, aby gracze mieli wstępną wiedzę historyczną. W rozgrywce bierze udział
od 2 do 4 osób.

Skryptorium i Ora et labora (Polskie Gry Planszowe)
Skryptorium to gra wprowadzająca w świat średniowiecznego opactwa benedyktynów. Jej celem jest zebranie sentencji
benedyktyńskich i ułożenie ich w „księgi”. Strategia gry jest oparta na zapamiętywaniu „połówek” sentencji w taki sposób, aby
ułożyć z nich całe zdania. Pojedyncza rozgrywka jest przeznaczona dla grupy od 2 do 4 osób i zajmuje ok. 30 minut.
Do gry „Skryptorium” dołączona jest również plansza do Ora
et labora, której fabuła z kolei dotyczy dziennego rozkładu
zajęć mnichów. Gracze wypełniają zadania przydzielone przez
opata oraz zapoznają się z codziennością życia zakonnego, m.in.
pracą w skryptorium, poranną modlitwą czy spotkaniami wspólnoty. Tak samo jak w przypadku Skryptorium – gra zajmuje
ok. 30 minut i może w niej wziąć udział od 2 do 4 osób.

Proch i Stal (Polskie Gry Planszowe)
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Ta gra przeznaczona jest dla maksymalnie 4 osób. Porusza
tematykę obrony klasztoru tynieckiego w okresie konfederacji barskiej. Rozgrywka ma charakter kooperacyjny – gracze
muszą współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, czyli uchronić
twierdzę przed atakiem ze strony Rosjan. Czas gry wynosi ok. 40
minut.

ZnajZnak (IPN)
Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej zostało stworzone
przede wszystkim z myślą o edukacyjnym aspekcie gier. W trakcie
kilkunastominutowej rozgrywki uczniowie zapoznają się z pojęciami związanymi z XX-wieczną historią Polski, począwszy od II
wojny światowej. Gra została opracowana w taki sposób, aby mogło w niej wziąć udział nawet kilkanaście osób (producent określa
liczbę graczy do maksymalnie 32 osób). Każdy z graczy otrzymuje
pięć kart do gry, a głównym zadaniem jest odnalezienie wspólnego symbolu na karcie przeciwnika oraz podanie jego nazwy. Jeśli
gracze nie znają nazwy i znaczenia symbolu, to mogą go odczytać
z karty pomocniczej. Wygrywa osoba, która najszybciej pozbędzie
się swoich kart. W ostatnich latach IPN wydał kilka gier edukacyjnych. Poza ZnajZnak była to m.in. trylogia gier planszowych
nawiązująca do lotnictwa z okresu II wojny światowej, czyli tytuły:
W obronie Lwowa, 111 i 303 – Bitwa o Wielką Brytanię. Są one
jednak przystosowane jedynie do gry w dwie osoby.

Kolejka (i dodatek do gry Ogonek) (IPN/Treﬂ)
To jeszcze jedna gra planszowa przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej. Wprowadza ona graczy w realia schyłkowego PRL. Ich zadaniem jest zdobycie i zakupienie towarów
z listy w sklepie. Każdy z nich otrzymuje pięć pionków (czyli
członków rodziny, których może ustawić w sklepowej kolejce)
i losuje jedną listę zakupów. Wygrywa osoba, która najszybciej
zdobędzie wszystkie towary. Rozgrywkę urozmaicają m.in. karty kolejki i towarów, które dodatkowo wspierają odtwarzanie
rzeczywistości lat 80. XX wieku. W grze bierze udział od 2 do 5
osób i trwa ona około 60 minut. Dodatek do gry Ogonek umożliwia dodanie do rozgrywki szóstej osoby oraz wprowadza nowe
opcje rozgrywki w postaci dodatkowych kart kolejki i towarów.

Wehikuł czasu (Treﬂ)
Składa się z dwóch plansz umożliwiających cztery różne warianty gry. W każdym z nich, aby wygrać, trzeba poprawnie odpowiadać na pytania testowe z poszczególnych epok historycznych.
Karty z pytaniami są uszeregowane w trzech poziomach – łatwym,
średnim i trudnym. W grze może wziąć udział do 4 osób i trwa ona,
w zależności od wariantu, ok. 40–60 minut. Niemniej karty z pytaniami możemy również wykorzystać do ułożenia własnej wersji
rozgrywki, na przykład w formie quizu z jednej epoki.

W następnym numerze m.in.:
OPaweł Hanczewski, Edmunt Burke – polityka jako sztuka
OŚladem wołyńskiej historii – druga część wywiadu z profesorem Władysławem Filarem
OJoanna Wojdon, Posmodernizm i inne wyzwania dla szkolnej edukacji historycznej

Sylwia Łukasik-Gębska
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Emocjonalny aspekt
nauczania historii
Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu.
Antoine de Saint-Exupery,
Mały książę
istoria jest jednym z tych
przedmiotów
szkolnych,
które budzą dużo emocji.
Dobór treści nauczania,
przyjęcie konkretnej perspektywy postrzegania procesu
dziejowego, przypisanie lekcjom
historii takich, a nie innych celów,
osiągnięciu których miałyby służyć
– oto czynniki wyzwalające różnicę zdań i burzliwe dyskusje.
Często słychać narzekanie, że
historia w obecnej podstawie programowej w szkole ponadgimnazjalnej została potraktowana powierzchownie, że młode pokolenie Polaków nie ma wiedzy nawet
o najważniejszych faktach z przeszłości. Jak więc uczyć historii,
aby przekonać do niej nastolatków? Jednym ze skutecznych sposobów jest umiejętne odwoływanie
się przez nauczyciela do emocji
uczniów.

H

Konieczne zmiany

1
2

patriotyczno-obywatelskich i pełniły funkcję wychowawczą w zadowalającym stopniu. Zmiany
w nauczaniu przedmiotu wydają
się koniecznością, podczas planowania procesu uczenia się nie
należy jednak zapominać o najważniejszym podmiocie w systemie edukacji, czyli o uczniu, oraz
o jego miejscu we współczesnej
przestrzeni szkolnej.
Nowatorskie spojrzenie na
oświatę zakłada, że najważniejsze
są umiejętności metakognitywne
uczących się, struktura wiedzy oraz
sposób jej realizacji. Nowy model
nauczania odchodzi od dyrektywnych metod skoncentrowanych
na nauczycielu i podręczniku, skłaniając do samodzielnego zdobywania wiedzy, pracy metodami poszukującymi, sięgania po pozaszkolne
źródła informacji.
Dobrze zorganizowana edukacja historyczna przyczynia się
do kształtowania świadomości
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historycznej, na którą składają się
trzy zasadnicze elementy:
1) wiedza o przeszłości, wyobrażenia o postaciach i mechanizmach
rządzących biegiem dziejów;
2) zespół poglądów i ocen dotyczących przeszłości;
3) zestaw wartości i emocji związanych z przeszłością1.

Przeszłość
– współczesność
„Przeszłość ma wpływ na
wszystkie niemal aspekty życia
współczesnego [...]. Historia rozumiana jako wiedza o przeszłości,
pozwalająca na ciągłe dostosowanie do zmieniających się możliwości intelektualnych, rozpoznawanie
jej elementów, pomaga więc uczniom świadomie i aktywnie rozumieć świat, w którym żyją”2.
Kolejne bardzo ważne cele, które
realizuje edukacja historyczna, to:
pobudzanie aktywności społecznej
i obywatelskiej, stymulowanie roz-

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 43.
W. Górczycki, A. Sternik, Uczymy historii. Poradnik, Warszawa 1997, s. 36.
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Trudno uznać, aby pierwszy rok
nauki historii najnowszej w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i blok „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”
w klasach programowo wyższych
(wyjątkiem są klasy, w których
przedmiot realizowany jest na poziomie rozszerzonym) przyczyniały się do kształtowania postaw

Fot. Fotolia
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woju krytycznego myślenia, które
ma wpływać na kształt tożsamości
indywidualnej i zbiorowej, oraz budowanie poczucia przynależności
do określonego kręgu kulturowego.

Kluczem są emocje
Bez wątpienia bardzo ważnym
aspektem w procesie nauczania
historii jest aspekt emocjonalny.
Praktyka wykazała, że w przypadku każdego rodzaju treści (różnych
przedmiotów szkolnych) ich przyswajanie, zapamiętywanie i wykorzystywanie przebiega znacznie
szybciej, gdy nauczyciel pobudzi
wyobraźnię uczniów i poruszy
ich uczucia i emocje. Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu i identy ikowaniu się z przeszłością
uczeń lepiej rozumie realia minionych czasów i zachowania żyjących
wtedy ludzi.
Lekcje historii dają wiele okazji do kształtowania inteligencji emocjonalnej i społecznej,
gdyż „edukacja historyczna operuje materiałem, który wymaga
analizy motywów działań, wahań
i rozterek towarzyszących podejmowaniu decyzji. Pojawiające się
coraz częściej na zajęciach ego-dokumenty, odzwierciedlające świat
uczuć i emocji bohaterów historii,
pozwalają na rozwijanie u uczniów zdolności społecznych, w tym
empatii”3. Tak zwane suche fakty i daty ulegają przeobrażeniu
pod wpływem emocji w intensywnie przeżywane obrazy i sytuacje, co skutkuje zmianą sposobu
ich postrzegania, ma wpływ na budowanie postaw patriotyczno-obywatelskich i zwiększają motywację
ucznia do przyswajania wiedzy historycznej.
W Etyce nikomachejskiej Arystoteles podkreśla, że „właściwie
wykorzystane własne namiętności
są źródłem mądrości, kierują naszym myśleniem, wyznaczają pożądane wartości, zapewniają nam
przetrwanie”4. Trzeba pamiętać, że
3
4
5
6

równie szybko mogą nas sprowadzić na złą drogę, zepchnąć z raz
obranego szlaku. Dlatego tak ważna jest inteligencja emocjonalna,
a nie impuls. Wprowadzenie emocjonalnego aspektu do nauczania
staje się imperatywem moralnym,
który w dobie komputeryzacji, cyfryzacji i relatywizmu etycznego
pomoże utrzymać równowagę
w relacjach społecznych i będzie
wspierał proces budowania tożsamości narodowej i kulturowej.

Wokół teorii Golemana
Inteligencja emocjonalna to
„zdolności rozpoznawania przez
nas naszych własnych uczuć i uczuć
innych, zdolności motywowania
się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób,
z którymi łączą nas jakieś więzi”5.
Daniel Goleman założył, że ludzie,
którzy potra ią korzystać z podstawowych kompetencji emocjonalnych, są niejako skazani na sukces, gdyż dzięki niej lepiej się uczą,
efektywniej pracują i z łatwością
wchodzą w interakcje personalne,
które dają pożądane rezultaty.
W dobie konsumpcji, rywalizacji
i presji osiągania sukcesu za każdą
cenę nauczanie historii jest wielkim wyzwaniem dla wykładowcy,
który poza kompetencjami merytorycznymi powinien być skuteczny
w emocjonalnym oddziaływaniu
na uczniów, idącym w parze z wysokimi kwali ikacjami w zakresie
różnicowania ich stanów emocjonalnych. Kontakt z historią powinien dawać uczniom pretekst
do odkrywania własnych emocji
i kształtowania swoich postaw
społecznych.
Niezwykle cenną zaletą nauczyciela, nie tylko historii, jest
umiejętność
diagnozowania
emocji, gdyż emocje pozytywne
sprzyjają procesowi uczenia się,
a negatywne blokują go. Najczęściej wymienia się cztery główne
emocje, które decydują o naszym

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, dz.cyt., s. 44.
Cyt. za: D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1995, s. 9
Tamże, s. 76.
G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002, s. 97–98.

działaniu i przez które wyrażamy
swoje nastawienie do zaistniałych
okoliczności: radość, smutek,
gniew i strach6. Nauczyciel, który
potra i poddać autore leksji proces
powstawania emocji osób uczących
się, jest w stanie zaplanować efektywny proces przekazywania wiedzy. Ponadto powinien mieć również kompetencje w zakresie umiejętności społecznych, empatii i motywacji, gdyż dzięki nim potra imy
wzbudzać u innych oczekiwane reakcje i tworzyć emocjonalne więzi,
rozumiemy innych oraz potra imy
podporządkować emocje oczekiwanym celom. Zdaniem Golemana
mądrość emocjonalna czyni z nauczyciela przywódcę, a wspaniała
praca zaczyna się od wspaniałych
i silnych uczuć. Dlatego warto prowokować żywe dyskusje zainicjowane aktualnymi wydarzeniami
i w ten sposób tworzyć narrację
historyczną.
Nie bez znaczenia jest również
wysoko rozwinięta kompetencja
w zakresie planowania procesu edukacyjnego osadzonego w aspekcie emocjonalnym,
na który składają się m.in. kompetencje w zakresie wyboru i stosowania metod nauczania dobranych
do poziomu grupy, stylu pracy i tematyki zajęć. W nauczaniu historii
w aspekcie emocjonalnym bardzo
pożądane są metody aktywizujące, projekty interdyscyplinarne,
metody symulacyjne, stosowanie ilmów edukacyjnych oraz
korzystanie z zasobów pozaszkolnych, np. muzeów, galerii,
wystaw itp. Duży wpływ na rozwój
emocjonalny uczniów – odkrywanie własnych emocji i umiejętne
zarządzanie nimi – mają wyjścia
do miejsc pamięci narodowej
oraz wywiady ze świadkami wydarzeń historycznych.

Film i emocje
– z warsztatu praktyka
Uczenie się przez przeżywanie
nie jest kategorią nową, gdyż leży
u postaw teorii kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia,
która uwzględnia podstawowe rodzaje działalności ludzkiej takie

niów do spojrzenia na sytuacje
z innego miejsca, czasu, z perspektywy innych osób, np. spojrzenie
na sytuacje z perspektywy „ja”
współczesnego, z perspektywy
dziecka, dorosłego opiekuna i esesmana. Takie podejście daje
pełen obraz sytuacji, pozwala właściwie ocenić źródło informacji. Najlepiej pracować na
najprostszych pytaniach, np.:
● co widzisz?
● co czujesz?
● co chciałbyś zmienić?
● jak z perspektywy czasu oceniasz sytuację?
● co teraz myślisz o rzeczywistości przedstawionej w filmie?
● co wiesz na temat tej rzeczywistości z innych źródeł?
W kontekście zmieniającej się
rzeczywistości nauczanie przez
przeżywanie staje się coraz atrakcyjniejszą formą pracy na zajęciach.

Pamiętanie przez emocje
Wymogiem obecnych czasów
staje się podnoszenie wartości
lekcji historii w szkole. Powinny
one służyć przekazywaniu rzetelnych informacji przez kompetentnych nauczycieli w celu umożliwienia uczniom nie tylko zrozumienia uwarunkowań i mechanizmów
dziejowych, lecz także wzbudzenia
w nich zainteresowania przeszłością. Pomocna jest tu metoda odwoływania się do emocji, która pomaga uczniom w odbiorze przekazywanych treści, ułatwia wczucie się
w sytuację konkretnych postaci
historycznych oraz tzw. zwykłych
ludzi, którzy w zderzeniu z wypadkami dziejowymi zmuszeni byli
do dokonywania dramatycznych
wyborów.
Trudno przecenić wartość sięgania po różnorodne formy przekazu informacji historycznej –
zapis, narrację na żywo świadków
wydarzeń, ilm, wystawę i prezentację muzealną. Im częściej i intensywniej będą poruszane w uczniach emocje na lekcjach historii,
tym lekcje te wywrą na nich większe wrażenie, zapadną w pamięć,
wzbudzą zainteresowanie własnym narodem.
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stać. Dlatego należy zwracać uwagę, że celem tego typu zajęć jest
przede wszystkim przeprowadzenie wewnętrznego dialogu, zrozumienie rzeczywistości,
której doświadczamy i szczerość
w prezentowaniu własnego stanowiska.
Howard Gardner, twórca koncepcji inteligencji wielorakiej,
twierdził, że im więcej typów inteligencji uda nam się uruchomić
jednocześnie, tym większe będą
efekty naszej nauki. Film daje nam
taką możliwość. Myślę, że dobrym
materiałem startowym do zajęć
w aspekcie emocjonalnym są dwa
krótkometrażowe
ilmy: Chleb
Grzegorza Skurskiego (2003)
i Ambulans Janusza Morgensterna
(1961).
Pierwszy z tekstów w sposób
niezwykle symboliczny osadzony jest w kontekście wywózki
więźniów do obozu w Auschwitz.
Słyszymy modlitwy odmawiane
w różnych językach, płacz dzieci,
pędzący pociąg do miejsca, w którym „praca czyni wolnym”. Skurski
próbuje zwrócić uwagę na powtarzalność pewnych mechanizmów
historii, w których odruchy miłosierdzia często są jałowe, jak chleb,
który ostatecznie nie spełnił swojej
funkcji. Filmowy obraz zmusza
do re leksji nad miejscem dobra
w świecie i w człowieku.
Ambulans zaś to bezgłośnie
krzyczący obraz bestialstwa dokonanego na dzieciach. Zestawienie
przemówień Hitlera ze śmiercionośnym ambulansem wywołuje skrajne emocje. Grupa dzieci
z opiekunem nasuwa konotacje
z Januszem Korczakiem. Percepcja
ilmu może być punktem wyjścia
do zajęć nie tylko z historii, lecz
także z języka polskiego. Emocje
mogą pomóc uczniom bardziej
zaangażować się w temat, mogą
wywołać dyskusje, które zaowocują ciekawymi poszukiwaniami
badawczymi.
Projekcje ilmu doskonale korespondują z metodą różnych perspektyw, która jest sprawdzonym
narzędziem budowania świadomości. Możemy zainspirować ucz-
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jak: poznawanie świata (walor intelektualny), przeżywanie świata
i nagromadzonych w nim wartości
(aspekt emocjonalny) i zmienianie świata (aspekt pragmatyczny).
Niemniej jednak wśród niektórych
nauczycieli nadal funkcjonuje przekonanie, że strach jest najskuteczniejszym środkiem oddziaływania
dydaktycznego, dlatego sięgają po
dyrektywne metody i środki dydaktyczne. A bez wątpienia lepszy
efekt odnosimy, pracując z zastosowaniem metod waloryzacyjnych, czyli eksponujących wartości
i aktywizujących, gdyż te silniej wypływają na nasze postawy, emocje,
zmuszają do dyskusji, a o to przede
wszystkim chodzi w procesie uczenia się.
Do grupy metod waloryzujących należy między innymi praca
z tekstem ilmowym, który poza
wieloma przymiotami o charakterze dydaktycznym ma silny walor
emocjonalny i może uwrażliwić
odbiorców na znaczenie kompetencji
psychospołecznych
w nauczaniu. Ponadto ilm jest
doskonałym narzędziem, dzięki
któremu możemy wizualizować
wybrane zagadnienia oraz inspirować uczniów do nauki. Już Konfucjusz powiedział: „Co usłyszę,
zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co zrobię, zrozumiem”, a pracując z zastosowaniem materiału
ilmowego, pomagamy uczniom
nie tylko dokonać intelektualnego
wglądu w istotę zastanej w ilmie
rzeczywistości, którą mogą zobaczyć, ale – co ważniejsze – mogą
ją „przeżyć” i oswoić emocje z nią
związane.
Pracując metodami waloryzującymi, nauczyciel musi być przygotowany na to, że ten sam materiał
może u uczniów wywoływać różne, często skrajne odczucia, u których źródeł leżą nasze przekonania, wartości i doświadczenia.
Zdarzają się sytuacje, szczególnie
u prowadzących, że przyjmują
maskę profesjonalizmu i ulegają emocjonalnemu stereotypowi,
a to poważny błąd. Nie możemy
oczekiwać od uczniów otwartości
i szczerości, skoro nas na to nie
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I znowu

WOS

W 2016 r. średnia egzaminacyjna na maturze z przedmiotu WOS wyniosła 27%. Jest
to doprawdy pocieszająca wiadomość,
ponieważ ubiegłoroczna średnia wyniosła
26%. Zatem jest poprawa – i to o cały punkt
procentowy. Co prawda WOS nadal zajmuje ostatnie miejsce pośród wszystkich
przedmiotów maturalnych, lecz czyżbyśmy
zaobserwowali efekt dobrej zmiany?
Ireneusz Wywiał

Dla kogo ja to pisałem?
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Żart na stronę. Gdyby próg zaliczeniowy wynosił
30%, to średnio… nikt tej matury nie zdał. Stan wiedzy o społeczeństwie jest zatem bardzo pocieszający
dla społeczeństwa. Blisko rok temu popełniłem artykuł
na temat tych nieszczęsnych 26%. Zadałem sobie trud
podczas sesji sprawdzającej, pracowicie notując zadania, w których popełniono największą liczbę błędów.
Poddałem później wszystkie zebrane dane, naiwnej zapewne z mojej strony analizie, którą postanowiłem się
z Państwem podzielić. Niestety, po tegorocznych wynikach powstało u mnie, graniczące z pewnością przekonanie, że prawie nikt tego artykułu nie czytał.
W dniu 12 lipca 2016 r. pani redaktor Aleksandra
Pezda zaprosiła mnie do Radia TOK FM, abym wziął
udział w audycji dotyczącej tegorocznych wyników
WOS-u i WOS-u w ogóle. Audycja trwała między godziną 22.00 a 23.00. Z dwoma gośćmi debatowaliśmy
godzinę i moglibyśmy jeszcze dłużej, gdyby nie ograniczenia czasowe. Doprawdy to miłe występować w radio, za co Pani Redaktor serdecznie dziękuję. Niestety,
po audycji, powstało u mnie graniczące z pewnością
przekonanie, że prawie nikt tej audycji nie słuchał.
I artykuł, i wypowiedź radiową adresowałem wcale
nie do uczniów, lecz do nauczycieli i autorów programu
WOS oraz autorów egzaminów.

Nasze zarzuty
Napisałem „nasze” zarzuty, ponieważ nasze audycyjne ustalenia były wspólne. Nas, współdyskutantów
1

w audycji, dzieliły poglądy polityczne i społeczne, lecz
łączyły doświadczenie pedagogiczne i przemyślenia.
Czasem łatwiej znaleźć wspólny język z tzw. przeciwnikiem niż z serdecznym przyjacielem. Ponieważ znów
mam graniczące z pewnością przekonanie, że nie
lubią Państwo artykułów długich i skomplikowanych, ten będzie krótki i łatwy. Jeżeli my, nauczyciele, nie uczymy uczniów czytać ze zrozumieniem, to,
jak mi się wydaje, sami tego nie umiemy.
Zarzut 1.
CZEGO CHCEMY NA WOS-IE NAUCZYĆ?
W tej chwili jest on kompilacją wiadomości z socjologii, psychologii, politologii, geogra ii politycznej, ekonomii i historii najnowszej. Czy rzeczywiście tak być
powinno? Czy gimnazjalista i licealista, który posiądzie summę wiedzy o grupach społecznych, będzie
szczęśliwszy niż wtedy, kiedy jej nie miał?
A teraz cytat: „Wiedza o społeczeństwie kształtuje
postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną,
aktywność oraz szacunek dla własnego państwa”1. Doprawdy?
Jeszcze jeden cytat, tym razem to liceum – program
zapewnia, że szkoła daje uczniowi: „Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania w mowie i na piśmie
w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu”2. Powiedzmy szczerze (przepraszam autorów serdecznie) – takie wstępy jestem w stanie napisać w ciągu 30 minut
(może i to za długo?). Zamierzenia więc sobie, szkoła
– sobie. To najgorsze, co może być.
SŁOWEM: PROGRAM MUSI BYĆ ZMIENIONY!
Zarzut 2.
JAKIEGO OBYWATELA CHCEMY SOBIE WYCHOWAĆ?
To pytanie, jakie powinno stawać przed każdym
z rządów (niezależnie od barw politycznych), a które,
nawet nieśmiało, nie zostało nawet postawione. I tkwi
ono nad nami od 27 lat. To nie zawartość programu jest
bowiem ważna, lecz jego cel! Rozumiem, że dla każdych władz idealny byłby model obywatela spolegliwego i niezadającego zbytecznych pytań. Potem
zaś możemy narzekać na małą aktywność obywatelską,
małą frekwencję wyborczą itp. To z pewnością dobra
droga dla większych dziennikarskich dochodów, lecz
jeśli chodzi o kształcenie OBYWATELSKOŚCI, to droga
donikąd.
SŁOWEM: TO PYTANIE MUSIMY SOBIE WRESZCIE
POSTAWIĆ!
Zarzut 3.
JAKICH UMIEJĘTNOŚCI CHCEMY NAUCZYĆ?
Pewien autorytet (znany mi skądinąd, a i Państwu
również) powiedział kiedyś: debata jest dysfunkcjonalna. Szkoda, że chyba to zdanie uchodzi za pewnik. Nasi
uczniowie i studenci nie dyskutują. Oni dobrze (jak

T. Kowalewska, Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum, „Dziś i jutro”, Nowa Era.

Zarzut 4.
EGZAMINACYJNA TESTOMANIA
Oczywiście jestem w stanie pojąć istotę zadań testowych. Robi to cały świat, róbmy to i my. Lecz istnieje
zasadnicza różnica między żądaniem repetycji umiejętności prostych a repetycją umiejętności złożonych. Nie
jest przypadkiem, że najsłabiej rozwiązywalne zadania
to… zaznaczanie opisanych (krótko) państw na mapie
konturowej (region świata obojętny), czyli zadania złożone. Dla większości abiturientów to przeszkoda nie
do pokonania! Podobna rzecz z wypracowaniami. Niektórzy po prostu nie zadają sobie najmniejszego trudu,
aby je napisać. Rozumiem, że testy po prostu łatwiej
jest tworzyć. I rozwiązać.
SŁOWEM: TESTY WSPOMAGAJĄ REPETYCJĘ ELEMENTÓW PAMIĘCIOWYCH KOSZTEM UMIEJĘTNOŚCI. TESTY NALEŻY PODDAĆ REWIZJI!

2

M. Jankowska i inni, numer w wykazie 9/IIILO/2009.

Zarzut 6. I ostatni.
DLA KOGO W KOŃCU JEST MATURA?
Sądzę, że sprawa wygląda dość prosto, lecz dla
własnej satysfakcji ją przypomnę. Jeśli matura jest dla
wszystkich (w dziedzinie abiturientów szkół ponadgimnazjalnych przodujemy nie tylko w Europie), to jej
poziom musi być odpowiednio obniżony. Jeśli ma być
egzaminem, który zda mniejsza liczba osób – jej poziom musi być wyższy. Niestety, reformatorzy do dziś
nie potra ią rozwiązać tego zagadnienia. Większość
fatalnych średnich egzaminacyjnych wynika właśnie
z tego, że egzamin dojrzałości jest dla wszystkich. Lecz,
jak mniemam, założenie to jest tak szlachetne, że trudno przeciw niemu oponować. Lecz świat się komplikuje
coraz bardziej, a polski egzamin dojrzałości nadal jest
prosty. Niestety – nie sposób tak postępować.
SŁOWEM: MUSIMY W KOŃCU ZDECYDOWAĆ, CO ROBIĆ Z EGZAMINEM DOJRZAŁOSCI!
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – to wpis z aktu fundacyjnego Akademii
Zamoyskiej. Słowa jednego z najsłynniejszych polityków w historii Polski – Jana Zamoyskiego. Uczenie
młodych to przyszłość nas wszystkich. Jeżeli znowu
i tu podzielimy się politycznie, to miast dzisiejszego bałaganu stworzymy megabałagan. Jeszcze nie tak dawno
sądziłem, że czytanie artykułów autorów, którym los,
i oni sami, pozwolił być doktorami czy nawet profesorami, którzy kraszą swoje prace zwrotami naukowymi,
tabelkami i wykresami – pozwala nam, szarakom edukacyjnym, wyciągać wnioski. Niestety to nie jest prawda. Choćby najpiękniej napisane teorie nie mają wiele
wspólnego ze szkolną praktyką. Zdaje mi się (to tylko
moje zdanie), że bardziej liczą się pozycje, które można wpisać do tabelki „artykuły naukowe”, niż to, co się
w placówkach pedagogicznych naprawdę dzieje.
I jeszcze jedno. Tym razem przeczucie mnie nie
zmyliło. Uznając, że tegoroczny egzamin nie będzie lepszy od ubiegłorocznego – nie sprawdzałem go. Dzięki
czemu nie zwariowałem. I przepraszam za ton tego
artykułu – lecz, excuse le mot, szlag mnie tra ia! Rządy przychodzą i odchodzą. Zmieniają się ideologie.
To w końcu o przyszłość społeczną tu chodzi. Naszą
przyszłość. Na razie pozostaje wstyd… Wstyd nauczycieli.
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Zarzut 5.
ROZSZERZONE EGZAMINY MATURALNE NIE MAJĄ
PROGU ZALICZENIOWEGO
Mecenas Roman Giertych nie jest bohaterem mojej
bajki. I moim zdaniem był wyjątkowo nieudolnym szefem MEN (podkreślam – moim zdaniem). Wprowadził
amnestię maturalną. Po jego kadencji wprowadzono
kolejną reformę edukacji. Przy okazji wprowadzono coś, co musiało skończyć się nieszczęściem. Fakt:
po 3 egzaminach podstawowych trzeba wybrać egzamin w wersji rozszerzonej. To słuszne. Lecz istnieje kolejny fakt: egzamin ten nie ma żadnego progu zaliczeniowego. Wystarczy przyjść, wpisać PESEL, posiedzieć
dla przyzwoitości 5 minut i wyjść. Jeśli jesteście pewni,
że zaliczyliście przedmioty w wersji podstawowej –
matura zdana!

Mówi się, że ludzie postępują racjonalnie, wybierając taką właśnie drogę postępowania. Ja zaś uważam,
że demoralizują się po prostu, wybierając taki system.
Z litości nie wymienię nazwiska ministra (ministry –
to już według woli), który zaaprobował taki system.
Wszystkiemu on bowiem służy, tylko nie nabywaniu
wiedzy. Zresztą – jak to się dzieje, że nieprzygotowanych z WOS-u maturzystów dopuszczamy do matury z WOS-u? Tajemnica zawodu? Demoralizujemy się
wraz z uczniami.
SŁOWEM: PRÓG ZALICZENIOWY NA EGZAMINACH
ROZSZERZONYCH MUSI ZOSTAĆ WPROWADZONY!
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widać po wynikach WOS – niekoniecznie) wypełniają
testy. Wyznawcom zdania o „dysfunkcjonalnej debacie”
przypominam, że to debata jest solą demokracji. Jeżeli
zaś chcemy spokoju – możemy go znaleźć w świątyni.
Podczas kazania. Kapłan mówi – wierni słuchają.
Dowiedziałem się (co notabene nie było mi faktem
nieznanym), że znakomita większość studentów roku
pierwszego nie ma umiejętności swobodnego wypowiadania się. O wypowiedzi na piśmie nawet wspominać nie warto. Zda się, że te umiejętności nie wynikają
z „wartości dodanej”, jaką powinna dać im szkoła, lecz
z osobistych umiejętności.
Czy maturzyści potra ią założyć stowarzyszenie?
Czy potra ią założyć partię polityczną? Czy wiedzą, jak
zorganizować punkt wyborczy? Czy wiedzą, do kogo
lub czego zwrócić się w razie problemów? Czy wiedzą,
jak sformułować odpowiednie pismo? I nie są to pytania retoryczne.
SŁOWEM: USTALMY WRESZCIE PODSTAWOWE
UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE I TRAKTUJMY JE
POWAŻNIE!

historia i style

Socrealizm

Il. 3. Nowa Huta pod Krakowem – widok z lotu ptaka (1949–1952, proj. Tadeusz Ptaszycki z zespołem). Fot. Piotr Tomaszewski
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eszcze przed wybuchem II wojny światowej w architekturze
pojawił się nurt monumentalizmu, będący wizualnym odzwierciedleniem atmosfery politycznej lat trzydziestych, czasów
rozwoju systemów totalitarnych
i autorytarnych. Była to architektu-
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ra podniosła i poważna, związana
z kreowaniem trwałości i potęgi
struktur państwowych. Kierunek
ten pojawił się w wielu krajach, ale
najbardziej spektakularne efekty
osiągnięto w państwach totalitarnych – faszystowskich Włoszech,
III Rzeszy i Związku Radzieckim.
O ile jednak rozwój monumentalizmów zachodnich – niemieckiego i włoskiego – został przerwany

Il. 1. Zabudowa Chreszczatyku w Kijowie – fragment elewacji (1949–1956, proj.
Anatolij Dobrowolski z zespołem). Fot. autor

upadkiem obu dyktatur wraz z finałem II wojny światowej, to apogeum rozwoju monumentalizmu
radzieckiego (socrealizmu) przypadło na lata powojenne, kiedy
objął on swoim wpływem nie tylko
republiki radzieckie (il. 1), lecz także wszystkie państwa satelitarne
(il. 2).
Zasadniczą ideą socrealizmu
była sztuka „socjalistyczna w treści

Il. 2. Zabudowa Karl-Marx-Allee w Berlinie – fragment elewacji (1951–1959, proj.
Richard Paulick, Hanns Hopp, Karl Souradny, Kurt Leucht). Fot. autor

historia i style
Il. 4. Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie (1951–1952, proj. Stanisław Jankowski, Jan Knothe,
Jerzy Sigalin, Zygmunt Stępiński; fot. 1952). Domena publiczna

bitnych naukowców, ludzi kultury
i bohaterów wojennych. Narodowa
forma sprowadzała się najczęściej
do eklektycznego łączenia takich
stylów historycznych, jak renesans,
barok i klasycyzm; zwłaszcza klasycyzm z jego monumentalnymi
formami,
wielkoporządkowymi
pilastrami i kolumnami uważano
za godną oprawę nowych przemian
społecznych. Stosowano bogate dekoracje zewnętrzne i wewnętrzne
– rzeźby, reliefy, mozaiki, kandelabry i żyrandole, wykonywane
z kosztownych materiałów.
W urbanistyce socrealizm odrzucał nowoczesną koncepcję jednostek osiedlowych, projektowanych
przed wojną przez architektów
Praesensu („anglosaska dezurbanizacja miasta”), proponując w zamian koncepcję miasta jako jednolitej całości. W praktyce oznaczało
to powrót do założeń osiowych, tradycyjnie obudowanych obrzeżnie
ulic i placów. Taką sztandarową
realizacją urbanistyczną była budowa Nowej Huty pod Krakowem –
stutysięcznego w założeniu miasta,
wzniesionego dla załogi wielkiego
kombinatu metalurgicznego. Plan
budowy był ściśle geometryczny,
złożony z trzech osi, które zbiegały
się promieniście na wielobocznym
placu, położonym na skraju mia-

sta (il. 3). W ten sposób autorzy
koncepcji nawiązali do barokowej
tradycji centralnego placu, do którego biegły zabudowane obrzeżnie
arterie. Architektura dzielnicy była
utrzymana w formach klasycyzujących – można je zaobserwować
m.in. na placu centralnym, który
został otoczony zwartą zabudową o regularnych podziałach,
z arkadowymi podcieniami w przyziemiu. Interesującymi obiektami
są też bramy, stylizowane na starożytne łuki triumfalne. Z tradycji klasycyzmu i renesansu jako
pierwiastka narodowej formy
korzystano ponadto w budowie
nowohuckich osiedli mieszkaniowych, teatru itd., m.in. główny
budynek administracyjny miasta
zwieńczono dekoracyjną attyką,
nawiązującą do renesansowych
attyk krakowskich. W ówczesnych
komentarzach podkreślano powiązania z architekturą Krakowa,
co miało stanowić pomost między
starym grodem a wielkim przemysłem.
Jedną z najgłośniejszych realizacji urbanistyczno-architektonicznych doby socrealizmu była
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie, zrealizowana w latach 1951–1952. Ta nowa
dzielnica miała być wyrazem stylu
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i narodowa w formie”. Kierunek ten
w założeniu miał charakter totalny,
dotycząc wszystkich gałęzi działalności twórczej – zarówno architektury i plastyki, jak i literatury,
teatru i muzyki. „Socjalistyczną
treścią” miała być praca, aktualne
wydarzenia polityczne, ważne wydarzenia w dziejach narodu i ruchu robotniczego. Sztuka socrealistyczna miała wskazywać właściwe
z punktu widzenia ideologii władzy
wzorce postępowania i piętnować
zachowania naganne, glory ikować
pracę izyczną, opiewać bohaterstwo Armii Czerwonej i realizację
wielkich przedsięwzięć budowlanych, w sposób optymistyczny
i heroiczny, z podkreśleniem, że są
one wynikiem zamysłów władzy
ludowej.
Na „narodową formę” miał się
składać warsztat XIX-wiecznego
realisty, tradycje malarstwa historycznego, twórczość ludowa. Kategorycznie odrzucano więc sztukę,
w której sprawy formy przeważały nad treścią, niezależnie od tego,
czy to był kubizm, abstrakcjonizm
czy ekspresjonizm; te awangardowe kierunki zostały wrzucone
do wspólnego worka potępianego,
nieobywatelskiego „formalizmu”.
Taki sam los spotkał architekturę
funkcjonalistyczną, w oczach nowego systemu będącą wytworem
zachodniego kapitalizmu.
O icjalna inauguracja socrealizmu w architekturze polskiej
nastąpiła w czerwcu 1949 roku.
Wówczas Krajowa Narada Architektów Partyjnych w Warszawie
o icjalnie zadeklarowała ten kierunek jako obowiązującą doktrynę
w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, a w listopadzie tego roku rezolucję architektów partyjnych przyjęła rada
Stowarzyszenia Architektów Polskich. W architekturze, nie inaczej
niż w pozostałych gałęziach sztuk,
obowiązywała zasada socjalistycznej treści i narodowej formy. Socrealistyczną treść tworzyły dekoracje
rzeźbiarskie, wyobrażające przedstawicieli zawodów robotniczych
w heroicznych pozach, uwieczniano także liderów socjalizmu, wy-
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Il. 5. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (1952–1955, proj. Lew Rudniew z zespołem), Fot. autor

Il. 6. Hotel International w Pradze (1952–1954,
proj. František Jeřábek). Fot. autor

socjalistycznego nie tylko w sensie
artystycznym, lecz także ideologicznym – dowodem przemian społecznych, „wejściem ludu do śródmieścia”. Dlatego też, w odróżnieniu
od Nowej Huty, została wybudowana w centrum miasta i dodatkowo powiązana z zespołem XVIIi XVIII-wiecznych ulic i placów.
Centrum MDM stanowi plac Konstytucji, zaplanowany jako poszerzenie reprezentacyjnej ulicy
Marszałkowskiej. Zwarta, wielokondygnacyjna zabudowa placu została utrzymana w formach
klasycyzujących, z arkadowymi
podcieniami w przyziemiu oraz
zwieńczeniami w postaci potężnych gzymsów i attyk (il. 4). Za-

z tzw. siedmiu sióstr – siedmiu
socrealistycznych wieżowców, wybudowanych w różnych punktach
stolicy Związku Radzieckiego po II
wojnie światowej. Gmachy te w zamyśle Stalina miały stworzyć nową,
komunistyczną panoramę Moskwy.
Realizacje inspirowane „siedmioma
siostrami” powstały również w stolicach krajów bloku wschodniego
(il. 6) – lokalizowano w nich funkcje
rządowe, kulturalne bądź mieszkaniowe.
Kompozycja gmachu jest oparta
na wzorach moskiewskich, jednocześnie jednak projektant dążył
do tego, aby w architekturze pałacu wyrażał się postulat narodowej
formy. W celach studyjnych odbył

stosowano ponadto mozaikowe
i sgraf itowe dekoracje oraz rzeźby
o tematyce socjalistycznej, przedstawiające m.in. przedstawicieli
klasy robotniczej.
Pisząc o socrealizmie, nie sposób pominąć architektonicznego
symbolu lat stalinowskich – warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki
(il. 5), wybudowanego w latach
1952–1955. Najwyższy do dziś budynek w Polsce, który z czasem doczekał się wielu epitetów („pajac”,
„pekin”, „strzykawa”, „sen szalonego cukiernika”), został zaprojektowany przez zespół radziecki pod
kierunkiem Lwa Rudniewa. Pierwowzorem był moskiewski gmach
Uniwersytetu Łomonosowa, jeden
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Il. 7. Komitet Wojewódzki PZPR (1953–1954, proj. Stanisław Bukowski).
Fot. autor

Il. 8. Teatr Wielki w Łodzi (1949–1967, proj. Józef i Witold Korscy, Roman
Szymborski). Fot. autor

Il. 9. Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie (1951–1955, proj. Jerzy Grabowski, Stanisław Jankowski, Jan Knothe). Fot. autot

teatry (il. 8), szkoły, uczelnie itd.
Reprezentacyjne gmachy ministerstw czy siedzib komitetów
centralnych realizowano w pałacowych, monumentalnych formach, wiele mających wspólnego
z architekturą III Rzeszy czy faszystowskich Włoch. Przykładem
może być Ministerstwo Rolnictwa
(1951–1955, proj. Jan Grabowski, Stanisław Jankowski i Jan
Knothe), z korpusem wejściowym
ukształtowanym w formie propylejów (il. 9), czyli wywodzącej
się z greckiej antycznej świątyni
monumentalnej bramy na planie
prostokąta z kolumnami, przez
którą prowadziła droga do świętego miejsca. Pozostałe realizacje były z reguły oparte na podobnym schemacie rytmicznego
podziału fasady za pomocą wielkoporządkowych kolumn czy pilastrów, z zachowaniem klasycznych zasad osiowości i symetrii.
Elewacje i wnętrza pokrywano
z reguły okładziną kamienną lub
jej substytutami, przykładowo
Pałac Kultury obłożono płytami
ze spieków ceramicznych w kolorze piaskowca, produkowanych
w fabryce na Uralu, detale architektoniczne i płaskorzeźby wykonano natomiast z wapienia, piaskowca, granitu i marmuru.
W krajach bloku wschodniego
socrealizm utrzymał się dość dłu-

go – do ostatnich realizacji należy
spektakularny gmach Pałacu Ludowego w Bukareszcie, wybudowany w latach 1983–1989. W Polsce
skończył się natomiast wyjątkowo
wcześnie. Pierwsze głosy krytyczne pojawiły się na fali przemian politycznych po śmierci Stalina; wytykano monotonię formy, przesadny
monumentalizm i kosztowność wykonania, zwłaszcza zaś „imperatyw
jednogłosowości”. Za datę ostatecznego upadku tej doktryny przyjmuje się 26 marca 1956 roku, kiedy
Ogólnopolska Narada Architektów
zdecydowała o zarzuceniu dotychczas obowiązujących kierunków
na rzecz swobody wypowiedzi
twórczej, przede wszystkim zaś powrotu do racji modernistycznych.
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serię podróży m.in. do Krakowa,
Chełmna i Zamościa. Na podstawie
obserwacji zabytków architektury
polskiej zdecydował się na zastosowanie dekoracyjnej attyki, która
wieńczy wszystkie korpusy pałacu. Choć niewątpliwie wzorowana
na charakterystycznym detalu polskiego renesansu, została poddana
nietypowej stylizacji, powodującej, że z czasem pałac doczekał się
określenia „snu szalonego cukiernika”. W państwowej propagandzie
podkreślano, że inwestycja jest
„darem narodu radzieckiego dla
narodu
polskiego”.
Wizualną
manifestacją „przyjaźni narodów”
było zatrudnienie kilku tysięcy
robotników radzieckich, którzy
zostali zakwaterowani na osiedlu
mieszkaniowym, specjalnie wybudowanym na warszawskich
Jelonkach. Jako ciekawostkę można
podać, że podczas prac zginęło
16 robotników. Zostali pochowani na cmentarzu prawosławnym,
chociaż do dziś aktualna legenda
miejska mówi o ich zamurowaniu
w fundamentach pałacu.
W latach panowania socrealizmu na terenie całego kraju wznoszono liczne budynki
użyteczności publicznej, m.in.
siedziby Wojewódzkich Komitetów Partii (il. 7), prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych, ponadto domy kultury,
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historia i filmy

Epoka zmian
na srebrnym ekranie
Mateusz Maleszka

końcem pierwszej wojny
światowej zakończyła się
epoka europejskiej dominacji.
Świat z roku 1918 niezmiernie się różnił od tego z roku
1815 czy 1789. Na przestrzeni niewiele ponad stu lat zaszły niesamowite przemiany zarówno w życiu
gospodarczym, jak i społecznym.
W 1789 r. głównym źródłem energii była siła mięśni ludzi i zwierząt,
w 1918 r. były to już węgiel, ropa
i elektryczność. W ciągu kilkunastu
dekad powstały nowoczesne narody, z których część uzyskała suwerenność, wykształciły się nowe
idee i powstały nowe państwa. Tak
dalekosiężne przemiany w owej
epoce stały się tematem dziesiątek
ekranizacji filmowych.

Z
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Społeczeństwo
W XIX w. nastąpiła transformacja cywilizacyjna, przemysłowa
i urbanistyczna. Przemianie zaczęła podlegać struktura zatrudnienia, a ludzie poczęli udawać się
do miast w poszukiwaniu pracy
i lepszego życia. Filmem pokazującym rodzenie się nowoczesnego miasta i fortun inansowych
jest Ziemia Obiecana Andrzeja
Wajdy. W tej ekranizacji powieści
Reymonta ukazano zarówno rozwój miasta Łodzi, jak i koszty tego
rozwoju. W adaptacji zaprezentowano, jak w nowych warunkach
gospodarczych przemianie ulega
etyka i życie społeczne.
Nie tylko problematyka życia
ludzi z nizin pracujących w fabrykach, lecz także los marginalizowanych w życiu społecznym
kobiet był interesującym tematem

Kadr z filmu Ziemia obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy, od lewej: Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Wojciech
Pszoniak

dla reżyserów. Oba zagadnienia porusza ilm Ralpha Fiennesa (zagrał
on również główną rolę) Kobieta
w ukryciu. Produkcja ta przedstawia romans zaangażowanego pisarza Charlesa Dickensa z młodą aktorką Nelly Ternan (Felicity Jones).
Reżyser dokonuje odbrązowienia
postaci popularnego pisarza i prezentuje go jako osobę surową czy
wręcz niesprawiedliwą wobec
żony, jednocześnie odmalowując
go jako osobę kochającą i szlachetną, troszczącą się o ubogich.
W ilmie pokazano nie tylko historię romantycznej relacji, lecz
także zaprezentowano, jak wyglądała obyczajowość epoki. Nie
zabrakło ukazania scen ostentacyjnego ostracyzmu wobec pozamałżeńskich związków, zatajania personaliów pozamałżeńskich
dzieci czy obecności przyzwoitek
podczas damsko-męskich niezobowiązujących rozmów. Niezwykłą
zaletą ilmu są zdjęcia m.in. nawiązujące do obrazu z epoki (podczas
sceny wyścigów aktorzy i statyści
stoją w pozach jak w obrazie The
Derby Day Williama Firtha) czy po-

nura, wieczorna wędrówka Dickensa brudnymi uliczkami Londynu.
Konwenanse społeczne i przyduszająca pruderia epoki ukazane są w szeregu innych produkcji obyczajowych. Szczególnie
wdzięcznym tematem są ekranizacje powieści obyczajowych,
jak np. wielokrotnie adaptowana
Duma i uprzedzenie (której akcja
dzieje się na przełomie XVIII i XIX
stulecia). W ostatnich latach jednak produkcją najbardziej oddającą obyczajowość epoki jest brytyjski serial Downton Abbey, którego
akcja rozgrywa się w przededniu
wybuchy I wojny światowej. Widzowie w produkcji obserwują
zarówno obyczaje i konwenanse
panujące wśród arystokratów, jak
i są świadkami kolejnych przemian
społecznych w życiu bohaterów
serialu. Serial pokazuje skomplikowane relacje między elitami
a służbą, niecodzienne zwyczaje
(prasowanie gazet, by tusz nie poplamił rąk czytającego je lorda) czy
surowe i krzywdzące sprawiedliwość prawa regulujące dziedziczenie rodowych fortun.

zydent starał jej sie nie likwidować
mimo toczącej się wojny. Dopiero
gdy kon likt między Północą a Południem się przedłużał, zdecydował
się ogłosić Proklamację Emancypacji (która objęła jedynie ludność
mieszkującą zbuntowane stany1),
jednocześnie do końca pozostał
zwolennikiem odseparowania ludności białej i kolorowej, planując nawet wysiedlenie czarnych do Afryki
czy Ameryki Południowej2.

Wojna
Przypisywany Ulyssesowi Grantowi cytat „Wojna nigdy się nie
zmienia” jest niezwykle adekwatnym stwierdzeniem, jeśli chodzi
o współczesne przedstawienie
kon liktów zbrojnych na ekranie.
Obecne produkcje ilmowe koncentrują sie na ukazaniu ogromu
cierpienia zarówno cywili, jak
i bezsensownej śmierci walczących
w niej żołnierzy. Mimo przepaści
technologicznej, jaka dzieliła konlikty z przełomu XVIII i XIX stulecia a pierwszą wojnę światową,
zaprezentowana na ekranie problematyka jest zbliżona.
W wyprodukowanej przez BBC
serii ilmów o przygodach Richarda Sharpe’a (Sean Bean) oglądamy
świat oczyma żołnierzy z czasów
epoki napoleońskiej. Składający się

1

Portret Abrahama Lincolna z około 1864 roku,
w zbiorach National Gallery of Art. w Waszyngtonie

Proklamacja nie obejmowała około 800 000 niewolników w stanach granicznych: Missouri, Kentucky, Wirginia Zachodnia, Maryland i Delaware, które pozostały lojalne wobec rządu federalnego. Niewolnictwo w nich zniesiono na podstawie innych przepisów.
2
B.A. Weisberger, Wojna secesyjna 1861–1865, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 3, s. 43–45, 53.
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Ralph Fiennes jako Charles Dickens w filmie Kobieta w ukryciu

z 16 części cykl ilmów jest adaptacją powieści pisarza Bernarda Cornwella. Autor ten wyróżnia się na tle
innych pisarzy powieści historycznych tym, że jego bohaterowie to zazwyczaj postacie z gminu i plebejusze. Również główny bohater
cyklu Richard Sharpe jest zwykłym
brytyjskim żołnierzem, który dzięki
zbiegowi okoliczności – uratowaniu
życia lordowi Wellingtonowi – uzyskuje awans na o icera. Zdarzenie
to jest wprawdzie zgodne z wojskowymi procedurami, łamie jednak
przyjęte w armii konwenanse.
W ilmach tych wielokrotnie
o icerowie arystokraci pogardzają
głównym bohaterem z racji pochodzenia, podkomendni zaś nie chcą
wykonywać jego rozkazów, gdyż
nie jest on „prawdziwym o icerem”,
a żołnierze z innych formacji pogardzają nimi z tej samej przyczyny. Mimo tych problemów jako osoba wykazująca się sprytem Sharpe
stale awansuje, przez co w późniejszych częściach traktowany
jest (ku swemu obrzydzeniu) jako
swoista maskotka arystokratów.
Prócz poruszonej w ekranizacji
problematyki społecznej nie zabrakło zaprezentowania w ilmie okrucieństw i bezsensu wojny, niepotrzebnej śmierci czy bratobójczych
walk w Hiszpanii.
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Najbardziej
zmitologizowanym motywem w kinematogra ii
amerykańskiej jest problematyka
niewolnictwa i jego zniesienie.
Dawniej zjawisko to prezentowano
jako wręcz nieistotne lub jedynie
mało znaczące, jak np. w Przeminęło z wiatrem z 1938 r. Obecnie zaś
dominuje przeciwstawna narracja
i ilmy często prezentują to zjawisko jako największą zbrodnię białych ludzi w historii. Tak jest też
w przypadku Zniewolonego, ilmu
opowiadającego historię Samula
Northupa, urodzonego jako wolny
obywatel amerykański, lecz z racji
koloru skóry porwanego i sprzedanego w niewolę. Film pokazuje
kolejnych właścicieli niewolników
jako złowrogich oprawców wyzyskujących cierpienia bliźnich,
prezentując wprawdzie nie najwierniejszy, ale najbardziej odpychający obraz niewolnictwa.
Filmem, który ostatnimi czasy
przedstawił to zjawisko w sposób
najbardziej niezgodny z rzeczywistością, jest wielokrotnie nagradzany Lincoln. Filmowa biogra ia koncentrująca się na abolicjonistycznej
walce prezydenta Lincolna ma się
nijak do rzeczywistości. Abraham
Lincoln był wprawdzie w młodości
zwolennikiem zniesienia „barbarzyńskiej instytucji”, lecz jako pre-
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Kon liktem z XIX wieku, jaki najczęściej przywołuje amerykańska
kinematogra ia, jest wojna secesyjna. Kon likt, wokół którego narosło
wiele mitów, także dziś wzbudza
w mieszkańcach Stanów olbrzymie
emocje, łącznie z zamykaniem cmentarzy wojennych czy muzeów poświęconych jednej ze stron uczestniczących w kon likcie3. Ćwierć wieku
temu emocje wywołane tym kon liktem były nie mniejsze.
Kulminacyjny moment bratobójczej wojny ukazuje nakręcony
w 1993 r. monumentalny ilm pt.
Gettysburg. Produkcja ta skupia
się na ukazaniu dowódców obu
stron kon liktu i pokazaniu ciężaru odpowiedzialności, jaki na nich
spoczywał. Niewątpliwą zaletą ilmu jest nietypowe dla amerykańskiej kinematogra ii uniknięcie
moralizatorstwa i przedstawiania jednej ze stron jako moralnej,
a drugiej jako złej. Wręcz przeciwnie: w ilmie pokazano racje obu
stron i wiarę zwykłych żołnierzy
w sprawę, o którą walczą.
Podobnego efektu nie udało się
uzyskać w opowiadającym o wojnie o niepodległość USA Patriocie
Rolanda Emmericha z 2000 roku.
Film ten nie tylko pełen jest topornie kamu lowanego dydaktycznego
zapału, lecz także zawiera liczne
przekłamania, np. prezentuje Brytyjczyków jako zbrodniarzy podobnych do SS-manów.
Pierwsza wojna światowa
nie była kon liktem cieszącym się
choćby cieniem zainteresowania,
jaki wzbudzał kolejne kon likty.
Mimo to produkcje jej dotyczące
potra iły być pasjonujące. Lawrence z Arabii jest niewątpliwie najbardziej cenionym ilmem
przybliżającym działania wojenne na bliskowschodnim froncie.
T.E. Lawrence (Peter O’Toole), brytyjski o icer, wykonując tajną misję
polegającą na zaangażowaniu Arabów w kon likt, dołącza do wojsk
emira Fajsala, przywódcy arabskiego powstania skierowanego przeciwko Turkom. Z czasem zyskuje
status bohatera wśród Arabów,
3

co pozwala mu się zaangażować
w polityczne próby zjednoczenia
plemion arabskich. Do najważniejszych wątków ilmu zalicza się
też kon likt wewnętrzny bohatera
związany z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz koniecznością wyboru lojalności względem
ojczyzny i pustynnych towarzyszy broni. Film pokazuje również,
w jaki sposób kształtowana była
mapa Bliskiego Wschodu, jak ścierały się między sobą cele sojuszników arabskiego przywódcy Fajsala
i brytyjskiego głównodowodzącego Allenby’ego.

Ikony popkultury
Wiek XIX to początek rozkwitu
literatury popularnej, w tej też epoce zrodzili się bohaterowie, którzy
zawładnęli wyobraźnią czytelników
na całym świecie. Część z wykreowanych w owej epoce postaci i dziś
rozbudza wyobraźnię scenarzystów
i reżyserów. Jedną z takich postaci jest wykreowany przez Arthura
Conan Doyla (1859–1930) detektyw Sherlock Holmes. Postać genialnego detektywa pojawiającego
się w 57 opowiadaniach (w tym
jednego opublikowanego dopiero
po śmierci autora) i 4 powieściach,
stała się źródłem inspiracji dla produkcji ilmowych i serialowych.
Część z nich postawiła sobie za cel
uwspółcześnić bohatera, część zaś
starała się go zaprezentować zgodnie z duchem epoki, w jakiej tworzył
Doyle.
Mimo ogromu adaptacji to nie
wielki detektyw jest najczyściej
przedstawianym na ekranie bohaterem
dziewiętnastowiecznej
literatury. Postacią tą jest hrabia
Dracula z książki Brama Stokera
z 1897 r. W rolę potępionego przez
niebiosa władcę Transylwanii wcielał się szereg autorów, lecz najwierniejszą adaptacją jest ta z 1992 r.
Rozmiłowani w wiktoriańskich nastrojach widzowie mogą dostrzec
nie tylko stroje pochodzące z epoki, lecz także dopatrzą się prowadzącego fonogra iczny dziennik
i w tym celu nagrywającego swój

głos na woskowe wałki. Ta przedstawiona w ilmie ekstrawagancka w latach dziewięćdziesiątych
XIX w. moda wprawdzie nie zdominowała pamiętnikarstwa, ale
stanowi ciekawy przykład na to, że
uzewnętrzniane myśli za pomocą
nowoczesnych technologii występowało i w tamtej epoce.
Innym bohaterem popkultury,
którego losy były wielokrotnie
przenoszone na srebrny ekran,
jest wychowany przez małpy lord
Greystoke – Tarzan. Wprawdzie
powieści o wychowanku z dżungli zaczęły się ukazywać dopiero
od 1912 r., to scenarzyści osadzali swe fabuły albo w czasach
współczesnych, albo też przenosili
je w dalszą przeszłość. W ostatniej
adaptacji z 2016 r. główny bohater po latach powraca do Afryki,
by na własne oczy zobaczyć, jak
wyglądają kolonialne rządy europejskich mocarstw. Przeciwnikiem
Tarzana są wysłannicy króla Belgii
Leopolda II, którego niezwykle
krwawe panowanie praktycznie
nie było obecne w europejskiej
świadomości. Mimo niezwykle
krwawych rządów spora część
Belgów nadal darzy go ogromnym
sentymentem i szacunkiem, czego
dowodem są licznie wznoszone
jego pomniki (m.in. w centrum
Brukseli czy w Laeken, w o icjalnej
siedzibie króla Belgów) oraz liczne
parki, szkoły i instytucje noszące
jego imię. Dobrze więc się stało, że
o kolonialnym wyzysku wspomina
i sensacyjno-przygodowa produkcja z Hollywood.

Długie XIX stulecie
Dziewiętnasty wiek był epoką
gruntownych przeobrażeń gospodarczych, militarnych i społecznych. Motyw zmian widoczny jest
również w produkcjach ilmowych,
których akcja rozgrywa się w owej
epoce. Przemiany te można zaobserwować w ilmach obyczajowych,
ilmach biogra icznych wielkich postaci prezentujących kluczowe wydarzenia czy militarnych, ukazujących postęp w technice wojskowej.

http://historia.org.pl/2015/07/14/flagowe-nowinki-w-polityce-historycznej-usa/ (dostęp: 25.11.2016 r.).

Rekomendacje „WH”

„Historyczne” cykle dokumentalne
„Polska i świat
z historią w tle”

Cykl audycji historycznych poświęconych niezwykłym i mniej znanym
faktom z historii Polski. Program
cechuje duża rozpiętość chronologiczna, stąd kolejne odcinki są nie
tylko o historii XX wieku, ale także o wydarzeniach z odleglejszych
epok, dzięki czemu przenosimy się
w czasy Komisji Edukacji Narodowej
czy epokę Stanisława ze Szczepanowa. Kilka odcinków traktuje także

o historii najnowszej, tej z ostatnich
lat („Skrzydła nad Polską F-16 Fighting Falcon”). Zaletą programu jest
jego koncepcja. Autorzy prezentują
historie nieznanej nikomu miejscowości (Zaleszczyki jako metafora kultury
II Rzeczpospolitej) lub pozornie nieznaczącą jednostkę (Zbigniew Godlewski jako symbol Grudnia ’70) i wpisują
je w ciąg większych wydarzeń historycznych, dając widzom obraz zachodzących procesów dziejowych. Obok
materiału ilustracyjnego i filmowego
piętnastominutowy odcinek uzupełnia

narracja lektora oraz typowe dla programów dokumentalnych „gadające
głowy”, reprezentowane przez komentujących wydarzenia uczonych, historyków-amatorów, ale także „zwykłych”
ludzi: świadków historii czy dysponentów rodzinnej pamięci. Kolejne odcinki cyklu emitowane są na kanale TVP
Historia i na kanałach regionalnych
TVP. Niektóre części cyklu są dostępne
na stronie vod.tvp.pl.

„Historia żywa”

Twórcy tego programu chcą jak
najszerzej pokazać działalność tzw.
grup
rekonstrukcji
historycznej.
Przez ostatnie lata odtwórstwo historyczne stało się tak popularne, że
dziś nie wyobrażamy sobie już obchodów wielkich świąt narodowych
czy rocznic lokalnych wydarzeń bez
pokazów historycznych. „Historia
żywa” to inscenizacje widowiskowych batalii (Bitwa Warszawska),
zapomnianych obrzędów i rzemiosł
(wykuwanie kosy dla kosyniera) oraz
epizody z życia dawnych społeczności (średniowiecznych garbarzy, kaletników, dam dworskich). Obok
przedstawienia bohaterem programu jest sam rekonstruktor – miłośnik
dawnych technik walki i rzemiosła, kolekcjoner uzbrojenia i sprzętu wojsko-

Niewinne

– powojenna Polska
oczami młodej Francuzki
Polsko-belgijsko-francuska koprodukcja w reżyserii
Anne Fontaine przenosi widzów do roku 1945, gdy okupację niemiecką zastąpiły rządy komunistów i bezkarność
Armii Czerwonej. Pracująca dla Czerwonego Krzyża młoda
Mathilde Beaulieu trafia do klasztoru, w którym poznaje
mroczną tajemnicę. Zamieszkujące go siostry zakonne kilkakrotnie padły ofiarami gwałtów ze strony radzieckich
żołnierzy, a część z nich zaszła wówczas w ciążę. Początkowo zarówno asystentka medyczna, jak i zakonnice darzą się
wzajemną nieufnością. Wynika ona nie tyle z różnicy narodowościowej, ile ze światopoglądowej przepaści. Wywodząca się ze skrajnie lewicowej rodziny Mathilde nie pojmuje
bowiem sposobu życia oraz przekonań swoich nowych znajomych. Z czasem jednak wspólne przeżycia, często bardzo
niebezpieczne, sprawiają, że między kobietami rodzi się silna więź i w końcu początki przyjaźni. Nie dotyczy to jedynie

wego, wreszcie przeczesujący w wolnych chwilach biblioteki i muzea pasjonat. Dzięki niemu w kolejnych odcinkach możemy przyjrzeć się z bliska
nieco zapomnianym i pieczołowicie
odtworzonym członkom Polskiej Policji Państwowej z czasów II Rzeczpospolitej („Na posterunku Rzeczpospolitej”), żołnierzom Legionu Puławskiego („Żołnierze Wielkiej Wojny”) czy
powstańcom z pułku Żuawów Śmierci
(„Żuawi ze starej fotografii”). Podczas
ich prezentacji rekonstruktorzy z wielkim zaangażowaniem i znawstwem
opowiadają nam o narodzinach swojej pasji, kulisach i kalendarzu imprez
plenerowych, zasadach i niuansach
rekonstrukcyjnego rzemiosła oraz
największych problemach, z którymi
muszą się borykać. Odcinki emitowanego w 2015 roku w TVP Historia cyklu obecnie dostępne są na platformie
vod.tvp.pl.
Łukasz Wróbel

skrajnie konserwatywnej matki przełożonej, dla której wierność zasadom i surowej moralności są ważniejsze od zdrowia podwładnych, a nawet od życia ich nowonarodzonych
dzieci. Mathilde znajduje jednak sojuszniczkę w siostrze
Marii, której konflikt z przełożoną narasta coraz bardziej,
a wierność własnemu sumieniu zaczyna wypierać w niej
ślepe posłuszeństwo wobec apodyktycznej zwierzchniczki.
Niewinne pokazują realia powojennej Polski z niezwykle oryginalnej perspektywy. Mamy tu do czynienia przede
wszystkim z filmem psychologicznym, a podobna historia
mogłaby zostać z powodzeniem osadzona zarówno w innym kraju, jak i innej epoce historycznej. Tym bardziej cieszy jednak, że twórcy zdecydowali się właśnie na taki ich
wybór, dając widzom możliwość obserwowania ówczesnej
skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej z punktu
widzenia osób żyjących na uboczu głównego nurtu wydarzeń. Nie ma tutaj patosu, wielkiej polityki ani zapierających
dech w piersiach scen batalistycznych. Zamiast tego są zwykli ludzie, których życie zostaje wywrócone do góry nogami
przez walec burzliwych dziejów. Niewinne to także znakomite kreacje aktorskie Agaty Kuleszy, Agaty Buzek oraz Lou
de Laâge, które jako matka przełożona, siostra Maria oraz
Mathilde wypadły niezwykle przekonująco.
Artur R. Jęcka
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Protest posłów opozycji
Największy kryzys w dziejach polskiego parlamentaryzmu – 16 grudnia
2016 r. posłowie opozycji zablokowali mównicę sejmową na znak protestu
przeciwko wykluczeniu z obrad plenarnych posła PO Michała Szczerby
przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Sejmową Salę Posiedzeń
posłowie opuścili 12 stycznia 2017 r.
Fot PAP

