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rzed nami kolejna rocznica Września. Mimo upływu lat, następnych tomów
studiów poświęconych wybuchowi i przebiegowi II wojny światowej historycy nadal szukają odpowiedzi na fundamentalne pytania. Jednym z nich jest kwestia tzw.
zbrodni pomorskiej, eksterminacji ludności polskiej dokonanej w październiku i listopadzie
1939 r. przez oddziały Selbstschutzu, przy wsparciu Wehrmachtu i SS. Jak dowodzi Tomasz
Ceran, była to akcja zaplanowana i masowa, przeprowadzona na terenie przedwojennego województwa pomorskiego, choć dzisiaj trudno oszacować liczbę o iar (zaginięcie archiwum
Selbstschutzu, zacieranie śladów zbrodni).
Jak ujął to profesor Paweł Machcewicz – Pomorze stało się najwcześniej swoistym laboratorium niemieckich zbrodni, jądrem ciemności na podbitych ziemiach polskich.
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Zbrodnia pomorska 1939
Wydarzenia nienazwane nie istnieją w historii i pamięci historycznej. Jesienią 1939 r.
Niemcy w ramach „Intelligenzaktion” zamordowali dziesiątki tysięcy Polaków.
Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego.
Są powody, aby zacząć posługiwać się terminem „zbrodnia pomorska 1939”.

4

Ekshumacja zamordowanych w Tryszczynie koło Bydgoszczy w 1948 r. (IPN)

Tomasz Ceran
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Skażone krajobrazy
Mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej żyją, używając terminologii Martina Pollacka, w skażonych
krajobrazach: „To krajobrazy będące miejscem masowych mordów,
dokonywanych jednak w ukryciu,
z dala od ludzi, często w ścisłej tajemnicy. Gdzie sprawcy po masakrze dokładali wszelkich starań, by zatrzeć
ślady. Niewygodni świadkowie byli
likwidowani, doły, do których wrzu1

cano zmarłych, były zasypywane,
wyrównywane, w wielu wypadkach
znowu zazieleniane, starannie obsadzane krzewami i drzewami, żeby
pozwolić zniknąć masowych grobom […]. Mają się stać niewidoczne
dla postronnych, zatopić w krajobrazie, być nim”1. Podczas II wojny
krajobraz na Pomorzu Gdańskim
został najszybciej i najbardziej skażony przez Niemców – „ogrodników” i „architektów krajobrazu”.
Według szacunków Jöchena Böhlera
w 1939 r. zamordowano tu 30 000
osób2.

Jądro ciemności
Eksterminację polskich elit władze Niemiec zaplanowały jeszcze
przed wojną, sporządzając specjalną „księgę gończą” z nazwiskami
tysięcy Polaków, których uznano
za „niebezpiecznych dla Trzeciej
Rzeszy”. „Akcję przeciw inteligencji” w pierwszych miesiącach okupacji przeprowadzono na ziemiach
polskich, które zamierzano włączyć
do III Rzeszy. O ile przyszłość Polski centralnej we wrześniu i na początkach października 1939 r. była
niepewna, o tyle zachodnie tereny

M. Pollack, Skażone krajobrazy, przeł. K. Niedenthal, Wołowiec 2014, s. 19–20.
10 000 osób zostało zamordowanych w Okręgu Rzeszy Kraju Warty, 1500 w Prowincji Górny Śląsk i 1000 w rejencji ciechanowskiej.
W Generalnym Gubernatorstwie w 1939 r. rozstrzelano 5000 osób. J. Böhler, Najazd 1939. Niemcy przeciwko Polsce, przeł. D. Salamon, Kraków
2011, s. 170.
2

klucz do epoki

Kredo niemieckich nacjonalistów (IPN)

II RP Niemcy uznawali za ziemie
rdzennie niemieckie i ich zabór
był przesądzony3. Najpierw jednak
należało dokonać ich „odpolszczenia” (Entpolnisierung)4.
W kolejnych tygodniach do największych i najbardziej przerażających zbrodni doszło na terenie
tzw. Wielkiego Pomorza – przedwojennego województwa pomorskiego. Paweł Machcewicz słusznie
zauważył, że „Pomorze było od początku laboratorium niemieckich
zbrodni. Tu najwcześniej, jesienią
1939 r., rozpętano straszliwy terror, którego o iarą padły dziesiątki tysięcy o iar […]. Pomorze było
swoistym jądrem ciemności nazistowskiej polityki na podbitych
wtedy terenach”5.

„Polskie ludobójstwo”

3

Medalik zdjęty z szyi ks. Piotra Sosnowskiego zamordowanego w Rudzkim Moście koło Tucholi (IPN)

„Bydgoska krwawa niedziela”
i „marsz do Łowicza” (ewakuacja
Niemców działających na szkodę
państwa polskiego z terenów przygranicznych w głąb Polski) – odpowiednio spreparowane – były
propagandową podstawą uzasadnienia eksterminacji ludności polskiej na całym Pomorzu
Gdańskim w 1939 r. Paul Ziehlke, mieszkaniec Tucholi, syn Polaka i Niemki, był przekonany, że
„Polacy muszą być wytępieni i że
do przeprowadzenia jest czystka
wśród wszystkich przeciwników
reżimu narodowego socjalizmu”7.

września na Pomorzu Gdańskim
zaczęły powstawać lokalne oddziały niemieckiej straży obywatelskiej złożone z volksdeutschów.
Tylko formalnie miały charakter
obronny, de facto służyły do wyrównania osobistych porachunków
z polskimi sąsiadami. Po naradzie,
która odbyła się między 8 a 10
września w kwaterze Adolfa Hitlera, Heinrich Himmler zdecydował
o połączeniu istniejących lokalnych
organizacji i powołaniu Volksdeutscher Selbstschutz.
Organizacja została powołana
na terenie całej okupowanej Polski (w Wielkopolsce jej kierownikiem został Jürgen Stroop8), jednak
szczególną rolę Selbstschutz odegrał na Pomorzu. Jego szefem został były adiutant Himmlera – Ludolf von Alvensleben. Reichsführer
SS traktował Selbstschutz jako namiastkę Einsatzkommando służącą do odpolszczenia niemieckich
Prus. Członkowie Selbstschutzu

Selbstschutz
Westpreussen
Sprawcami zbrodni pomorskiej byli żołnierze Wehrmachtu,
SS Wachsturmbann Eimann, Gestapo, członkowie Einsatzgruppen IV i V oraz Einsatzkommando
16, ale szczególną rolę odegrali
miejscowi Niemcy. Na początku

T. Ceran, Respolen 1939, „Pamięć.pl” 2016, nr 9, s. 19–23.
M. Wardzyńska Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009, s. 144.
5
P. Machcewicz, Po co nam Muzeum II Wojny Światowej?, [w:] Muzeum II Wojny światowej. Katalog wystawy głównej, Gdańsk 2016, s. 10–11.
6
254 ewangelików, 86 rzymskich katolików i 25 osób nieznanego wyznania. Zob. P. Kosiński, Ofiary pierwszych dni września 1939 roku
w Bydgoszczy, [w:] Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty, red. T. Chinciński, P. Machcewicz, Warszawa 2008, s. 268.
7
T.S. Ceran, Im Namen des Fűhrers. Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 38.
8
Zob. K. Moczarski, Rozmowy z katem, oprac. K.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 134–146.
4
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Dnia 3 września w Bydgoszczy
doszło do niemieckiej dywersji.
Do wycofujących się żołnierzy
wojska polskiego zaczęli strzelać
miejscowi Niemcy. Dzięki pomocy mieszkańców miasta dywersję
stłumiono. Aresztowania i rozstrzeliwania rzeczywistych oraz
rzekomych dywersantów trwały do następnego dnia. Ustalono
liczbę 365 ofiar wydarzeń z 3 i 4
września6. W psychozie wojennej doszło także do samosądów,
których ofiarami byli Niemcy
niemający nic wspólnego z dywersją. Propaganda nazistowska
wydarzenia bydgoskie nazwała
„bydgoską krwawą niedzielą” –
ludobójstwem dokonanym przez
Polaków na miejscowych Niemcach.

Symbol Selbstschutzu Westpreussen (IPN)

klucz do epoki
6

po wykonaniu tego zadania mieli
zasilić szeregi SS i policji porządkowej. Do organizacji wstąpiło ponad 38 tys. miejscowych Niemców
w wieku od 17 do 45 lat9.

Doły śmierci
Zbrodnia pomorska została dokonana głównie w październiku
i listopadzie 1939 r. Selbstschutz,
działający pod nadzorem SS, dokonując masowej eksterminacji ludności polskiej, wypracował własną
technikę zabijania. Polegała ona
kolejno na uwięzieniu Polaków
w aresztach i punktach zbiorczych,
wytypowaniu osób przeznaczonych do rozstrzelania, znalezieniu
miejsca na egzekucję (piaskownie
i żwirownie), transporcie więźniów i rozstrzelaniu w dołach
śmierci. Ciała przysypywano cienką warstwą piasku. Wystarczyło
zaświadczenie dwóch volksdeutschów o negatywnych stosunku
Polaka do niemczyzny i był on
rozstrzeliwany. W obozach i aresztach zatrzymani byli bici i torturowani za pomocą desek z gwoździami, bykowców, drewnianych pał,
fabrycznie produkowanych pejczy
zakończonych metolową kulą.
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Prymitywne zabijanie
Oprócz rozstrzeliwań niemieccy nacjonaliści stosowali również
inne, bardziej prymitywne metody
zabijania. Ksiądz Alojzy Puppel,
dziekan golubski, został zamordowany w wyniku ciągnięcia jego
ciała po kamiennych schodach.
W Karolewie w powiecie sępoleńskim podczas ekshumacji po wojnie wśród 1781 ciał wydobyto 265
korpusów bez czaszek. Sprawcy
odcinali głowy o iarom za pomocą
łopat10. W Paterku koło Nakła nad
Notecią w wyniku powojennej ekshumacji wydobyto 61 roztrzaskanych za pomocą kolb karabinów
9

Kadra dowódcza Selbstschutzu Westpreussen (IPN)

czaszek. W Sadkach Polaków starających się wydostać z dołu śmierci
zabijano łopatą. W Szubinie członkowie miejscowego Selbstschutzu zakopali żywcem swoje o iary.
W Wąbrzeźnie posła na sejm Władysława Klimka oprawcy przed egzekucją przetrzymywali w kloace
wypełnionej kałem.

Akcja 1005
W listopadzie 1939 r. Alvensleben upozorował wypadek samochodu wiozącego do Gdańska
dokumentację organizacji, m.in.
listy o iar i listy majątków po nich
przejętych. W 1942 r., kiedy niemiecka ofensywa została zatrzymana pod Moskwą, Główny Urząd
Bezpieczeństwa Rzeszy wydał
rozkaz o przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji 1005. Polegała ona
na zacieraniu śladów niemieckich zbrodni w Europie Środkowo-Wschodniej przez wydobywanie i niszczenie zwłok osób zamordowanych.
Jesienią 1943 r. członek bydgoskiego
Gestapo
SS-Untersturmführer Willi Heinrich Ehlert
sporządził mapę, na której zaznaczył miejsce masowych mordów polskiej ludności cywilnej
w 1939 r. Alfred Johnson, pracujący
wcześniej w Gestapo w Hamburgu, w czerwcu 1944 r. przyjechał
do Bydgoszczy i przez kolejne dwa
tygodnie był kierowcą ciężarówki
wiozącej 35-osobową jednostkę
żandarmerii, która wydobywała
i paliła zwłoki. Ciała zostały wy-

Szeregowi członkowie Selbstschutzu (IPN)

dobyte i spalone w okolicach Grudziądza, Bydgoszczy, Starogardu
Gdańskiego, Wejherowa, Koronowa, Torunia i Chełmna11. W innych miejscach egzekucji sprawcy
posadzili las. Zacieranie śladów
zbrodni obok zniszczenia archiwum Selbstschutzu już w 1939 r.
to główna przyczyna braku możliwości wiarygodnego oszacowania liczby o iar.

Pomorze i Wołyń
Grzegorz Motyka słusznie zauważył, że zbrodnię galicyjsko-wołyńską można „śmiało zestawiać
choćby z masowymi mordami mającymi na celu wyniszczenie polskich elit, których Niemcy dopuścili się w latach 1939–1940 na ziemiach włączonych do Rzeszy (tzw.
Intelligenzaktion na Pomorzu oraz
na terenie Generalnego Gubernatorstwa)”12.
Istnieje wiele elementów wspólnych między zbrodnią pomorską
a zbrodnią wołyńską. Motto z albumu Selbstschutzu Westpreussen
brzmiało: „Co czynisz dla narodu
i ojczyzny jest zawsze słuszne”13.
Siódme przykazanie dekalogu

A. Lasik, Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce w latach 1939-1940. Przyczynek do badań nad początkami okupacji niemieckiej
Polski w okresie II wojny światowej, „Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego”, t. 1, Bydgoszcz–Wierzbinek 2011, s. 101–121.
10
Zob. I. Mazanowska, Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutzu Westpreussen, Bydgoszcz–Gdańsk 2017.
11
J. Hoffmann, Das kann man nicht erzählen”. Aktion 1005. Wie die Nazis die Spuren ihrer Massenmorde in Osteuropa beseitigen, Hamburg
2013, s. 400–403.
12
G. Motyka, Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków 2016, s. 85.
13
„Was du für Volk und Heimat tust, ist immer recht getan”. Album fotograficzny Selbstschutzu Westpreussen przechowywany jest w archiwum IPN w Bydgoszczy i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

„Inni Niemcy”
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Zbrodnia nieukarana

Narzędzia zbrodni z obozu Selbstschutzu w Karolewie
(IPN)

Bydgoscy nauczyciele prowadzeni na rozstrzelanie
w „Dolinie śmierci” w Fordonie, 1 listopada 1939 r.,
(IPN)

się pomagać Polakom, ostrzegając ich przed aresztowaniem lub
zaświadczając, że nie są „elementem antyniemieckim”. Starali
się także o ich zwolnienie z obozów przejściowych. Przynosili
im chleb i papierosy, dodawali
otuchy dobrym słowem. Nieznany
z nazwiska niemiecki wartownik
wyrzucił z ciężarówki wiozącej
Polaków na rozstrzelanie w Klamrach koło Chełmna pracownika
Urzędu Skarbowego – Tylickiego,
krzycząc, że całe życie będzie mu
za to dziękować16.
Czasami więzi lokalne i ludzka przyzwoitość okazywały się
silniejsze niż propaganda i demoralizacja wojenna. Pamięć

W większości przypadków
sprawcy zbrodni pomorskiej uniknęli odpowiedzialności karnej. Alvensleben po rozwiązaniu
organizacji 26 listopada 1939 r.
kontynuował swoją karierę już
jako wyższy dowódca SS i Policji na Krymie. Po wojnie uciekł
z brytyjskiej strefy okupacyjnej
do Argentyny. Lokalni mieszkańcy zapamiętali go jako miłego, jowialnego człowieka, tylko nie mogli zrozumieć, dlaczego podczas
powitania podnosi rękę do góry
i mówi „Heil Hitler!”. Na pytanie
niemieckiego konsula w 1963 r.
o jego nazistowską przeszłość odpowiedział: „Moje dokumenty spaliłem, Adolfa Hitlera nie znałem”18.
Zmarł 1 kwietnia 1970 r.
Dieter Schenk podaje, że zachodnioniemiecki wymiar sprawiedliwości w sprawie zbrodni
narodowosocjalistycznych popełnionych w Prusach Zachodnich
wykrył 1701 sprawców. Wszczęto
258 postępowań, 233 umorzono.
Prawomocne wyroki zapadały
w 12 procesach. Skazano zaledwie 10 osób, w tym 8 członków
SS i Selbstschutzu19. Do tej liczby
trzeba doliczyć ok. 20 członków
Selbstchutzu skazanych po wojnie
w Polsce i w NRD.

Nowa perspektywa
W istniejącej literaturze przedmiotu brakuje pracy syntetycznie
opisującej wszystkie zbrodnie z jesieni 1939 r. Prace Donalda Steyera,
Barbary Bojarskiej, Włodzimierza
Jastrzębskiego i Jan Szilinga czy Marii

G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, s. 26.
W. Szabłowski, Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia, Kraków 2016.
16
T. Ceran, Mordercy czy zabójcy? Wilhelm Papke, Willi Thiess i zbrodnia w Klamrach koło Chełmna w 1939 r., [w:] Zapomniani kaci Hitlera.
Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940, red. I. Mazanowska, T.S. Ceran, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, s. 153.
17
Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, oprac. R. Niedzielko, Warszawa 2007.
18
„Meine Papiere habe ich verbrannt, Adolf Hitler habe ich nicht gekannt”. T.S. Ceran, dz.cyt., s. 39.
19
D. Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera, Warszawa 2002, s. 420.
15
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Wśród Ukraińców byli „sprawiedliwi zdrajcy”15, którzy pomagali Polakom na Kresach wschodnich, podobnie nie wszyscy członkowie mniejszości niemieckiej
na „Kresach Zachodnich” uczestniczyli w 1939 r. w prześladowaniu
polskich sąsiadów. Byli Niemcy,
którzy nie ulegli propagandzie nazistowskiej i zachowali się po prostu przyzwoicie.
Willi Schesinger stojąc w piaskowni w Łopatkach z karabinem
w dłoni i z opaską „Selbstschutz
Westpreussen” na ramieniu, odmówił zabicia swojej sąsiadki –
ciężarnej Marii Lewandowskiej.
Niektórzy volksdeutsche starali

o zbrodni pomorskiej winna obejmować także tych „innych Niemców”, podobnie jak pamięta się
i opisuje „kresowych sprawiedliwych” – Ukraińców ratujących
Polaków17.
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ukraińskiego nacjonalisty głosiło:
„Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga
dobro sprawy”14. Pomorze i Wołyń
miały być „rasowo czyste” i zostać
odpolszczone. Do zabijania na masową skalę nie tylko Ukraińcy, ale
także niemieccy nacjonaliści użyli
prymitywnych narzędzi zabijania,
choć ci pierwsi robili to na ogromną skalę, by stworzyć pozory pogromu chłopskiego, a nie planowanej akcji.
Zarówno niemieccy, jak i ukraińscy nacjonaliści starali się przerzucić odpowiedzialność za zbrodnie
na stronę polską, uzasadniając konieczność przeprowadzenia „akcji
antypolskiej” wcześniejszymi prześladowaniami mniejszości niemieckiej i ukraińskiej. Eksterminacja
miała być jedyną właściwą i sprawiedliwą odpowiedzią na „polski
terror”. Członkowie Selbstschutzu,
mordując swoich polskich sąsiadów, udowadniali swoją niemieckość, podobnie członkowie UPA
poprzez mordy na polskiej ludności cywilnej udowadniali swoją
ukraińskość.
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jewództwa pomorskiego22, a nie
w ramach Okręgu Rzeszy Gdańsk
Prusy Zachodnie, który jeszcze wtedy
nie istniał. Dekret o wcieleniu ziem
polskich do Rzeszy wszedł w życie
dopiero 26 października 1939 r., kiedy akcja eksterminacyjna już się rozpoczęła. Cztery dni wcześniej doszło
do „makabrycznej nocy” w Inowrocławiu, rozstrzelaniu co najmniej
56 Polaków w miejscowym więzieniu23. Decyzję o ich zamordowaniu
podjął szef pomorskiego Selbstschutzu. Kilka dni później Inowrocław wszedł w skład Okręgu Kraju
Warty.

„Zbrodnia” zamiast „akcji”

8

Obszar, na którym doszło do zbrodni pomorskiej 1939 r. (IPN)

Wardzyńskiej20, choć są wartościowe
i mimo upływu lat w wielu aspektach aktualne, nie spełniają takiego
zadania. Najczęściej dysponujemy jedynie monogra iami niektórych pojedynczych miejsc zbrodni21 i krótkimi informacjami w regionalnych
opracowaniach dotyczących historii pomorskich miast i gmin. Do tej
pory polscy badacze, pisząc o jesieni
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20

1939 r. na Pomorzu Gdańskim, odwoływali się do niemieckiego podziału administracyjnego ziem polskich.
Można jednak postąpić inaczej,
przyjmując podział terytorialny
II Rzeczypospolitej. Selbstschutz
Westpreussen został podzielony
na sześć inspektoratów w obrębie
niemal całego przedwojennego wo-

W literaturze naukowej nie funkcjonuje termin „zbrodnia pomorska
1939”, niekiedy historycy posługują
się terminem „krwawa pomorska
jesień”24, ale nawiązuje on do nazistowskiego pojęcia „krwawa niedziela” i nie doczekał się opracowania. Niewłaściwe jest także użycie
terminu „pogrom”, sugerujący, że
wydarzenie miało charakter spontaniczny, wcześniej niezaplanowany,
jednorazowy. Za błędne uważam
także posługiwanie się terminem
„Niemiecki Katyń 1939”25 chociażby
z punktu widzenia edukacyjnego.
Warto także odejść od terminologii
niemieckiej (Intelligenzaktion czy
Säuberungsaktion26), która jak każdy
system państwa totalitarnego zmieniała znaczenie wyrazów i masowe
zabijanie (nie tylko inteligencji) nazywała eufemistycznie „akcją”.

Ludobójstwo częściowe
Zbrodnia ma swoją gradację.
Wszystkie śledztwa prowadzone
przez Komisję Ścigania Zbrodni

D. Steyer, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Gdynia 1967; B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji
polskiej na Pomorzu Gdańskim wrzesień–grudzień 1939, Poznań 1972; W. Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939–1945, Warszawa 1974; W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach
1939–1945, Gdańsk 1979; M. Wardzyńska, dz.cyt.
21
B. Bojarska, Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badan nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, Wejherowo 2009; S. Grochowina,
J. Sziling, Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik–grudzień 1939), Toruń 2009; T. Jaszowski, E. Pyszczyński, Fordońska dolina śmierci, Bydgoszcz 1975.
22
Selbstschutz Westpreussen działał również w powiecie działdowskim, który w 1938 r. został przekazany z województwa pomorskiego
do warszawskiego.
23
Makabryczna noc. Opis wypadków w nocy 22/23 października w więzieniu inowrocławskim na podstawie wyroku I specjalnego sądu niemieckiego w Poznaniu z dnia 23 lipca 1940, Inowrocław 1946.
24
Zob. Wyniszczyć, wypędzić, wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939–1945), red. G. Berendt,
Gdańsk 2009, s. 7.
25
I. Lisiak, Niemiecki Katyń 1939, Warszawa 2014.
26
D. Drywa, Säuberungsaktion na Pomorzu Gdańskim w świetle dokumentów KL Stutthof (1939–1942), Sztutowo 2015.

Ekshumacja ofiar, Piaśnica koło Wejherowa, 1946 r. (IPN)

przeciwko Narodowi Polskiemu
przeciwko członkom Selbstschutzu
zalicza są do zbrodni ludobójstwa.
Termin ten coraz częściej jest jednak nadużywany, de inicja ludobójstwa zawarta w konwencji ONZ
jest na tyle szeroka, że pozwala
większość masowych zbrodni zakwali ikować jako zbrodnie ludobójstwa, przez co zacierają się fundamentalne różnice między nimi.
Historycy jednak dysponują
o wiele precyzyjniejszą terminologią niż prawnicy. Uważam,
że zbrodnia pomorska i w ogóle
wszystkie zbrodnie popełnione
przez Niemców na narodzie polskim w okresie II wojny światowej
były ludobójstwem, ale ludobójstwem częściowym, czyli „pacy ikacją wspólnoty połączoną z jej
deklasacją i zmianą jej tożsamości”27. Używanie właśnie tego
27
28

określenia z zakresu genocide study wydaje mi się właściwe z trzech
powodów. Pozwala we właściwy
sposób oddać intencje sprawców,
nie zrównuje zbrodni niemieckich
popełnionych na ludności polskiej
z Holokaustem (ludobójstwem całościowym), wreszcie pozwala dostrzec perspektywiczny cel okupacji niemieckiej w Polsce – ludobójstwo totalne, które jednak się nie
zrealizowało, ale było planowane28.

Zbrodnia (nie)zapomniana
W poszczególnych miejscach
zbrodni na Pomorzu Gdańskim pamięć o tych wydarzeniach jest kultywowana, jednak tylko w wymiarze
lokalnym. Brakuje miejsca, uroczystości, daty, opracowania naukowego i popularnonaukowego, teki edukacyjnej
syntetycznie opisującej i upamiętniającej wszystkie o iary zbrodni pomor-

skiej. Większość mieszkańców Torunia wie, co się wydarzyło na Barbarce
w 1939 r.; podobnie dla bydgoszczan
nazwa „Dolina śmierci” w Fordonie nie
jest obca. Odwrotnie już niekoniecznie.
Jednak o Karolewie, Rudzkim Moście,
Skrwilnie, Buszkowie, Nowym Mieście Lubawskim, Sadkach, Polichnie,
Łopatkach, Paterku, Małym Czystym,
Klamrach, Mniszku, Tryszczynie,
Szpęgawsku i innych miejscach kaźni
narodu polskiego raczej nie słyszeli.
Większość Polaków niemieszkających
w obecnym województwie pomorskim czy kujawsko-pomorskim nigdy
tych nazw nie słyszała.
Warto również podjąć próbę
umiędzynarodowienia tematyki
zbrodni pomorskiej – pierwszego
w czasie II wojny światowej ludobójstwa częściowego. Dzięki wieloletniej pracy historyków i nauczycieli, wszystkich ludzi, dla których
przeszłość jest ważna, zbrodnia
katyńska czy zbrodnia wołyńska
stały się częścią pamięci narodowej wszystkich Polaków. Nie mam
wątpliwości, że powinno się stać
podobnie ze zbrodnią pomorską.
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Czaszki ekshumowane z dołu śmierci w Paterku, lipiec
1945 r. (IPN)

9

Zob. L. M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013, s. 77.
Zob. J.W. Borejsza, Śmieszne sto milionów Słowian… Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Gdańsk 2016.

Pomeranian crime 1939
Wiadomości Historyczne 4/2017

Within Intelligenzaktion in autumn 1939 the Germans murdered thousands of Polish people and part of them in
Pomerania. According to estimations of J. Böhler it was 30 000. These murders had been planned by the Germans
before the war started as they wanted to include into a territory of the Reich only purified land, without useless
Polish people. Amongst culprits were mainly local Germans living in the Pomerania as they created Volksdeutscher
Selbstschutz commanded by Ludolf von Alvensleben. This group had its own techniques of killing, and used often
primitive and barbarian methods. Due to German failure in Russia, the Nazis decided to rub away traces of their
crimes, destroying bodies of the murdered victims (burning them or planting forests). That is why it is so difficult
today to give a precise number of the killed. Unfortunately, many culprits avoided criminal responsibility after the
war- for example Alvensleben escaped to Argentina. Nowadays there is no single ceremony commemorating the
bloody events from Pomerania, although locally people remember about these war happenings.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Komuniści, nauczyciele i uczniowie

Walka o nową szkołę w Polsce
Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej rok 1945 oznaczał podporządkowanie Związkowi
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Komuniści od początku swoich uzurpatorskich
rządów za zasadniczy cel stawiali sobie zmianę świadomości obywateli. Chciano to
osiągnąć przez wykreowanie i wychowanie „nowego człowieka”. Jedną z głównych ról w tej
indoktrynacyjnej grze odgrywała szkoła i oparty na stalinowskiej wizji system oświaty.
Tomasz Trepka

Powszechna, jednolita
i bezpłatna
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W swoich założeniach realizowano cztery przewodnie myśli
sformułowane przez Włodzimierza Lenina w odniesieniu do kwestii edukacji. Najważniejszą z nich
było wychowanie młodzieży na
aktywnych uczestników walki
o zbudowanie społeczeństwa komunistycznego1. Przeciwstawiano
się istnieniu szkoły apolitycznej2.
By była skutecznym narzędziem
indoktrynacyjnym, musiała mieć
wyraźne ostrze ideologiczne – prowadzić walkę z „burżuazyjnym
wychowaniem”. Niepodporządkowany polityce partii i rządu system
edukacyjny będzie jedynie prowadził, jak twierdzono, do politycznego awanturnictwa.
Komuniści posługiwali się propagandą, by ukryć rzeczywiste zmiany
w systemie edukacyjnym. Niezwykle
popularne, zyskujące swoich zwolenników, stały się hasła ogólnego dostępu do szkół wszystkich
młodych Polaków, bez względu
na status społeczny, zamożność oraz
koneksje. Pozostawało to w korelacji
z dyskredytacją przeznaczonego dla
elit szkolnictwa II Rzeczpospolitej.
1

Oświata miała się stać „demokratyczna”, przez co rozumiano wyplewienie wszystkich naleciałości
pochodzących z okresu międzywojennego oraz okupacji niemieckiej.
Jednocześnie obawiano się działalności szkół prywatnych, znajdujących się poza kontrolą państwa, prowadzących indoktrynację sprzeczną
z zamierzeniami komunistów. Nowy
system edukacji miał uczyć życia
i pracy na rzecz kolektywu i państwa.

Fabryka
nowych obywateli
Szkoły chętnie porównywano
do dobrze prosperujących zakładów przemysłowych. Często
w kontekście nauczania używano terminu „produkcja”. Uczeń
miał być niejako poddawany obróbce, jak metal w fabryce, dopiero przejście wszystkich faz
gwarantowało otrzymanie „produktu wysokiej jakości”. Przez
marksistowską edukację starano
się zapewnić wychowanie elity
państwa polskiego. Zdobywanie
wiedzy merytorycznej nie stanowiło jednak dla komunistów najwyższego priorytetu. Celem było
przede wszystkim zagwarantowanie znajdującej się na odpowiednio wysokim poziomie świadomości politycznej3.

Plakat propagandowy w jednym z podręczników dla
szkoły podstawowej z lat 50. XX wieku
Źródło: J. Barbag, Nauka o Polsce i świecie współczesnym.
Książka do użytku szkolnego, wyd. 2., Warszawa 1950.

Model wschodni
Polska oświata po drugiej wojnie światowej szeroko korzystała z dorobku nauki radzieckiej.
Przekonywano, że zwycięstwo
nad faszyzmem świat zawdzięcza
„znakomitej szkole” w ZSRR i tylko
dzięki niej stała się możliwa rozbudowa tamtejszej gospodarki4.
Była więc wzorem, z którego doświadczeń należy w pełni korzystać. Recepcja założeń dotyczyła
nawet długości nauki5. Próbowa-

W. Szczerba, Metodyka wychowania socjalistycznego (dla szkół średnich), Warszawa 1971, s. 12–13.
Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: APK], Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Kielcach i jednostki podległe 1944–
1948 [dalej: KW PPR], sygn. 57, Sprawozdanie z pracy sekcji oświatowej przy KW PPR w Kielcach za czerwiec–sierpień 1946 r., k. 2.
3
B. Potyrała, Oświata w Polsce w latach 1949–1956, Wrocław 1992, s. 48–62.
4
O szkolnictwie w ZSRR po dojściu do władzy bolszewików zob. M. Pęcherski, O szkolnictwie radzieckim w latach 1917–1958, [w:] Reforma
szkolnictwa w ZSRR, oprac. M. Pęcherski, Warszawa 1959, s. 9–35.
5
J. Niemiec, Tendencje edukacyjne na świecie i w Polsce, [w:] Pedagogika i oświata w Polsce Ludowej. II Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, cz. 1, red. B. Potyrała, Wrocław–Legnica 1989, s. 27–30.
2

Programy nauczania
i podręczniki

Nowe, „stare” przedmioty
W początkowym okresie (1945–
1947/1948) o icjalnie wypierano
się przetransferowania do programów elementów komunistycznego wychowania. Mimo to zatwierdzono nowy przedmiot – „Nauka
o Polsce i świecie współczesnym”.
Zapewniano, że ma on „umacniać
patriotyzm” z jednoczesnym „przywiązaniem do postępu” oraz „poszerzać wiedzę o związkach Polski
z krajami słowiańskimi i państwami
demokratycznymi”. Jego tematyka
zakładała m.in. forsowanie prze-

Podręcznik do nauki historii 1947 roku pod redakcją
Henryka Serejskiego. Można było w nim przeczytać
m.in. o walkach klasowych w starożytnych Grecji oraz
Rzymie

konania o antydemokratycznym
ustroju II RP oraz zagrożeń płynących ze strony państw imperialistycznych, do których zaliczono
przede wszystkim USA oraz kraje
Europy Zachodniej na czele z Republiką Federalną Niemiec.
Na lekcjach biologii pojawiła się
problematyka skupu zwierząt rzeźnych, ukazywano pozytywną rolę
spółdzielni produkcyjnych, a nawet
stan elektry ikacji kraju. Podobnymi kwestiami, bardzo luźno związanymi z danym przedmiotem, zajmowano się także na matematyce (akcje
zadań rozgrywały się np. w domach
robotniczych, kopalniach węgla, zakładach przemysłowych itp.), chemii
(na lekcjach tego przedmiotu najwięcej uwagi poświęcano surowcom,
na których opierał się polski przemysł, tj. węgiel kamienny i siarka)
czy izyce9. Zadaniem tej ostatniej
była przede wszystkim politechnizacja – powiązanie izyki z technologią i produkcją. Uczniowie od początku zapoznawani byli m.in. z obróbką
metali czy surowców10. Miało to gwa-

6
Kolejnych zmian w długości nauki dokonano po 1948 r. O reformie oświaty w tym okresie zob. szerzej: S. Mauersberg, Reforma szkolnictwa
w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław–Warszawa 1974, s. 72–121.
7
W. Pomykało, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944–1976, Warszawa 1977, s. 120.
8
Zob. np. Wykłady prof. Kairowa, „Nowa Szkoła” 1946, nr 6–9, s. 92–95; B. Suchodolski, O pedagogice Gonczarowa, „Nowa Szkoła” 1948,
nr 2–3, s. 97–118; tenże, Drogi przebudowy wykształcenia pedagogicznego nauczycieli, „Głos Nauczycielski” 1948, nr 20, s. 333–335; A. Lewin,
Dzieła Makarenki orężem w walce o nowe oblicze teorii i praktyki pedagogicznej, „Nowa Szkoła” 1956, nr 1, s. 1–13.
9
B. Potyrała, Szkoła podstawowa w Polsce 1944–1984. Uwarunkowania społeczno-polityczne, Warszawa 1987, s. 31–40.
10
Zob. np. N.K. Krupska, Rola Lenina w walce o szkołę politechniczną, [w:] Politechnizacja. Żywy problem pedagogiki socjalistycznej. Wybór
artykułów, wstęp i tłum. T. Nowacki, Warszawa 1950, s. 37–41; S.M. Szabałow, O treści kształcenia politechnicznego, [w:] Politechnizacja…,
s. 42–63; N.K. Gonczarow, Zagadnienia ogólnego kształcenia politechnicznego, [w:] Politechnizacja…, s. 67–85.
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Komuniści, zdając sobie sprawę
z tego, że przedwojenne programy nauczania oraz podręczniki nie
spełniają funkcji indoktrynacyjnej,
jednocześnie przystępując dopiero
do prac nad własnymi, skierowa-

li swoje prośby o pomoc do ZSRR
w przetłumaczeniu z języka rosyjskiego najważniejszych pozycji. Zastąpiono nimi wiele bardzo dobrych
pod względem merytorycznym, ale
nie ideologicznym opracowań edukacyjnych napisanych przed wybuchem
wojny przez znających problematykę
nauczania szkolnego pedagogów.
Pracami nad nowymi koncepcjami programowymi, opierającymi się
głównie na wyższości ustroju komunistycznego nad kapitalizmem,
kierował Wydział Reformy Szkolnej
i Programów, na czele którego stała
reprezentująca Polską Partię Robotniczą (PPR) Żanna Kormanowa.
Kwestie związane z, często jeszcze
zakamu lowanym, forsowaniem komunistycznej ideologii wzbudzały
olbrzymie kontrowersje wśród dużej części przedwojennych działaczy oświatowych. Jeden z punktów
spornych dotyczył nasycenia programów zbyt wielką ilością materiału oraz jego niedostosowaniem
do wieku odbiorców. Nie przewidywano jakiegokolwiek upraszczania
oraz moralizowania. Uczeń od początku swojej edukacyjnej przygody
zalewany był ogromem informacji,
niezrozumiałych pojęć i terminów
oraz różnorodnością statystyk.
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no nawiązać do dziesięcioletniej
szkoły radzieckiej. Pomysł prostego przeniesienia nie powiódł się
jednak ze względu na ograniczenia
kadrowe, a przede wszystkim zbyt
duże koszty inansowe. Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie pośrednie6, ale jak stwierdzono, „w warunkach przemożnego
wpływu szkoły radzieckiej”7.
Podobnie jak szkoła w ZSRR, tak
i jej polska odpowiedniczka miała za
zadanie wpajać uczniom szacunek
do pracy izycznej i człowieka pracy. Placówki edukacyjne wyrabiały świadomość młodzieży, że tylko
przez pracę, zdobycie kwali ikacji,
a przede wszystkim dzięki odpowiedniej świadomości ideologicznej
i politycznej można odnieść w życiu
sukces.
Recepcja „osiągnięć” oświaty
radzieckiej obejmowała także tłumaczenia dzieł tamtejszych pedagogów oraz psychologów. Przyswojenie proponowanych przez nich tez
miało stanowić trzon przebudowy
mentalności polskich nauczycieli.
Na czoło wysuwano przede wszystkim prace: N.K. Gonczarowa, A.I. Kairowa, A. Makarenki, N. Krupskiej, S.L.
Rubinsztejna oraz polskich apologetów radzieckiej myśli edukacyjnej
– B. Suchodolskiego, J. Chałasińskiego oraz A. Lewina8. Komunistyczna propaganda przekonywała, że
środowisko nauczycieli było „żywo
zainteresowane” i z chęcią przyswajało główne założenia oraz dorobek
pedagogiki radzieckiej.

klucz do epoki
Anton Makarenko – radziecki pedagog oraz zwolennik
komunistycznego wychowania
Źródło: A. Makarenko, Pedagogika, t. 1, Warszawa 1950.
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rantować napływ do pracy dobrze
wykwali ikowanych pracowników.
Do podstawy programowej
włączone zostały zagadnienia:
gospodarki, kultury i polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej Polski „ludowej”. Lansowano pojęcie
światopoglądu naukowego, czyli
uzasadnienia wszystkich zjawisk
zachodzących w przyrodzie teoriami naukowymi. Zmierzano do racjonalnego wyjaśniania świata.
Z programów nauczania języka
polskiego usunięto bajki, baśnie,
legendy i mity11, a już najmłodszym
zaproponowano tematykę poświęconą trudnościom życia codziennego w czasie okupacji niemieckiej.
W 1945 r. zapowiedziano laicyzację oświaty. W kolejnych latach twierdzono, że młodzież powinna się uczyć
religii poza szkołą – w domu lub
kościele. Rozpoczęto systematycznie
trwający i pogłębiający się proces
usuwania nauki religii ze szkół. Dla
komunistów był to jeden z elementów walki o świeckie państwo12.

Nowa szkoła w nowych
realiach
Program nauczania na rok szkolny 1949/1950 został scalony z realizacją planu gospodarczego
11

Rysunek w jednym z podręczników dla szkoły podstawowej
Źródło: J. Barbag, Nauka o Polsce i świecie współczesnym. Książka do użytku szkolnego, wyd. 2., Warszawa 1950.

na lata 1950–1955. Nauczyciele,
podobnie jak robotnicy w przedsiębiorstwach, mieli „wdrożyć się”
w jego zasadnicze koncepcje i czynnie uczestniczyć w procesie jego
pełnego wykonania. Na lekcjach
uwzględniano tematykę planu
6-letniego, mówiono o produkcji,
racjonalizatorstwie, oszczędności, współzawodnictwie itp., więc
wszystkim tym, co miało zbliżyć
przyszłe kadry pracownicze do zakładów przemysłowych. Od 1949 r.
można zaobserwować wyraźną
przewagę treści ideologicznych
w podręcznikach nad kwestiami
oświatowo-wychowawczymi13.
W 1949 r. Stanisław Skrzeszewski stwierdził, że powodem ponownej wery ikacji części z nich
były „niedostrzegane dotychczas
i tolerowane błędy i anachronizmy”. Pierwsze zmiany dotyczyły
dodania nowych treści – tematyki
o powstaniu Polski Ludowej, Krajowej Rady Narodowej, PPR – czy
wspomnienia „najwybitniejszych
postaci współczesnego obozu demokratycznego” – Józefa Stalina
oraz Bolesława Bieruta, co w rzeczywistości zmierzało do rozpropagowania w szkole kultu jednostki14.

Władze liczyły, że dzięki zmianom
w treściach nauczania dokona się
przynajmniej częściowa akceptacja
nowej rzeczywistości. W kolejnych
latach dodawano następne zagadnienia tematyczne: reformy społeczno-gospodarcze (reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, uspołecznienie
usług oraz kolektywizacja wsi) i kwestie nowych granic na zachodzie
(pomijając zabrane przez ZSRR ziemie na wschód od Bugu). Głównym
celem ideologicznych zmian w podręcznikach oraz programach nauczania stało się realne oddziaływanie
na trzy zasadnicze grupy: nauczycieli,
uczniów oraz ich rodziców.

Nauczyciele
Komuniści szybko spostrzegli,
że szkoła nie spełnia, ich zdaniem,
swej głównej funkcji, którą było
„związanie młodego pokolenia
z problematyką demokracji polskiej”. Odpowiedzialnością za taki
stan rzeczy obarczono „zachwaszczenie” nauczycieli poglądami
„reakcyjno-peeselowskimi”.
Indoktrynacja uczniów mogła
przynieść sukces tylko wtedy, kiedy ukształtowałaby odpowiednią
świadomość polityczną grona pedagogicznego. W tym celu reak-

E. Kryńska, S. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–1956, Białystok 2003, s. 61.
Zob. szerzej: H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944–1961), Białystok 1997.
13
W 1949 r. zwiększono tempo indoktrynacji młodzieży. Zob. np. D. Jarosz, Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948–1956, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998, nr 4/2, s. 105–140; tenże, Polacy a stalinizm 1948–1956,
Warszawa 2000, s. 186–226.
14
J. Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944–1989), Toruń 2001, s. 16.
12

uczycieli stanowiła trzon nowej
polityki personalnej i uderzała
we wszystkich nieaprobujących nowego ustroju. Mimo usilnych prób
polegających na wzmożeniu pracy
partyjnej, m.in. przez utworzenie
sekcji oświatowych przy komitetach
miejskich i powiatowych PPR, władze nie były zadowolone ze stanu
upartyjnienia wśród pedagogów18.
Wielu przedwojennych nauczycieli w obawie przed represjami
nie stawiało się w pracy bądź (także z przyczyn inansowych) z niej
rezygnowało. W latach 1944–1956
szkołę opuściło ok. 72 tys. przedwojennych pedagogów. Administracje
placówek były piętnowane za rzekome tolerowanie i szerzenie poglądów antydemokratycznych oraz
faszystowskich pośród uczniów.
Twierdzono nawet, że w niektórych
placówkach edukacyjnych działają
„zorganizowane bandy” uniemożliwiające działanie i terroryzujące
nauczycieli z PPR.
Pedagodzy byli permanentnie
„zapoznawani” z problematyką
społeczno-gospodarczą i polityczną Polski Ludowej. Należało w tym
celu „w szkole, w izbie szkolnej,
pokoju nauczycielskim wytwarzać atmosferę, w której ideały i zasady demokracji ludowej
będą dominującym czynnikiem”.
Ważną rolę przypisano tym wychowawcom, którzy przekonali
się do nowych rządów, mieli oni
bowiem wpływać na świadomość
jeszcze się wahających i niechętnych kolegów. Nie ukrywano, że
jednym z najważniejszych zadań
grona pedagogicznego w szkole
jest budowa światopoglądu zgodnego z oczekiwaniami rządzących.
Od 1949 r. nauczyciele zostali zmuszeni do składania ślubowania,

w którym zawarto formułę dotyczącą umacniania w młodzieży
poszanowania prawa i wierności
„ludowego” państwa polskiego.
Bardzo ważne w kontekście merytorycznego przygotowania nauczycieli do pracy z młodzieżą okazała się
indoktrynacja w liceach pedagogicznych oraz masowe szkolenia administracji szkolnej19. Dokonywano
wówczas selekcji na etapie przyjęć
kandydatów. W pierwszej kolejności
decydowało pochodzenie społeczne – „najbezpieczniejszymi” z punktu
widzenia władzy „ludowej” były dzieci robotników i chłopów. W nauczaniu nauczycieli dominowały treści
ideologiczne i polityczne (laicyzacja
nauczania, propagowanie „moralności socjalistycznej”, internacjonalizmu
oraz szacunku do pracy)20.
Pedagodzy stanowili grupę, którą władza wykorzystywała do swoich celów politycznych. W okresie
głosowania zaplanowanego na 30
czerwca 1946 r. każdy nauczyciel
wygłosił w zakładzie przemysłowym kilka „pogadanek” na temat
znaczenia referendum dla ukształtowania demokracji w Polsce. Ponadto duża część środowiska została przymusowo zaangażowana
do prac w komisjach wyborczych.

klucz do epoki

tywowano Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Pomimo
opanowania przez komunistów
Zarządu Głównego i ograniczenia
jego samodzielności na początku
1946 r.15 tzw. doły organizacji znajdowały się pod wyraźnymi wpływami PSL, pozostającymi daleko
od preferencji i koncepcji orędowników radzieckiego szkolnictwa16.
Wśród pedagogów dokonano
swoistego rozgraniczenia. Mało
pewni, z punktu widzenia politycznego, stali się nauczyciele z dużym
doświadczeniem pracy, zdobywający potrzebne szlify w szkole
międzywojennej Polski. Dużo wartościowsze dla komunistów były
osoby młode, nauczone zasad
marksizmu-leninizmu i co najważniejsze, często ślepo wierzące i realizujące nowe metody nauczania.
Pogłębienie indoktrynacji nastąpiło od połowy 1947 r. Po sfałszowanych wyborach do Sejmu
Ustawodawczego
najważniejsze
gremium rządzącej partii komunistycznej – Biuro Polityczne – podjęło decyzję o rozpoczęciu „ofensywy
ideologicznej wśród nauczycielstwa”. Zdecydowano wówczas, że
najważniejszą płaszczyzną oddziaływania na pedagogów pozostanie
PPR. Od tej pory prowadzono masową nagonkę na administracje
oświatowe, niezwiązane z obozem
rządzącym lub, co gorsza, popierające odmienną politykę oświatową.
Czystki objęły nieprzychylnych
nowej władzy kuratorów, inspektorów szkolnych, dyrektorów oraz
samych nauczycieli17.
Ówczesne kierownictwo Ministerstwa Oświaty zapowiadało, że
będzie popierało jedynie „elementy upartyjnione i demokratyczne” na terenie szkoły. Selekcja na-
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Uczniowie i rodzice
Zmiany w programach nauczania oraz indoktrynacja nauczycieli
miały służyć pełniejszemu i znaczniejszemu wpływaniu na młode
pokolenie. Władze interesowało
głównie pochodzenie społeczne
uczniów. Chodziło o eliminację
„elementów burżuazyjnych” oraz
zwiększenie procentowego udziału
dzieci pochodzenia robotniczego
oraz chłopskiego, ewentualnie inteligencji pracującej21.
Wiadomości Historyczne 4/2017

15
B. Grześ, ZNP w Polsce Ludowej, [w:] Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985, red. B. Grześ, Warszawa 1986, s. 387–
390, 397–407.
16
APK, KW PPR, sygn. 434, Protokół ze wspólnej konferencji PPR i PPS […] w związku z wyborami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP
w Kielcach w dn. 6 XII 1947 r., k. 1–2; APK, WK PPS, sygn. 177, Umowa o współpracy PPR i PPS na odcinku nauczycielskim, k. 193–194.
17
APK, KW PPR, sygn. 434, Sprawozdanie z działalności sekcji oświatowej przy Wydziale Propagandy [KW PPR w Kielcach] od dnia
1 grudnia 1945 do 30 marca 1946, k. 22; APK, WK PPS, sygn. 179, Pismo Koła Gromadzkiego PPS w Łękawicy do Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Kielcach, k. 91.
18
W województwie kieleckim na początku 1948 r. było 6031 nauczycieli, z których zaledwie 172 należało do PPR. APK, KW PPR, sygn. 57,
Sprawozdanie Wydziału Oświaty i Kultury KW PPR w Kielcach za miesiąc luty 1948 r., k. 53.
19
E. Kryńska, S. Mauersberg, dz.cyt., s. 165–171.
20
B. Ratuś, Licea pedagogiczne w Polsce Ludowej (1944–1970). Działalność wychowawczo-dydaktyczna, Warszawa–Poznań 1974, s. 108–109.
21
K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Warszawa 2000, s. 136–139.
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Świadomość polityczną uczniów
wery ikowali m.in. tzw. delegaci społeczni, którzy mając prawo
weta, uczestniczyli w egzaminach
maturalnych. Nie ograniczali się oni
tylko do ocen samych zdających, ale
także dyrektora, oraz sporządzali
charakterystyki panującej w szkole
atmosfery22.
Młodzież przekonywano o słuszności współpracy i przyjaźni ze
Związkiem Radzieckim. Na lekcjach odczytywano i dyskutowano
nad podpisanymi umowami między
krajami. Podkreślano rolę państwa
radzieckiego w budowie powojennych stosunków międzynarodowych. Na lekcjach prowadzono pogadanki polityczne mające zachęcić
do zakładania szkolnych kół przyjaźni polsko-radzieckiej.
Jedną z popularnych form indoktrynowania uczniów stały się apele
szkolne. W o icjalnie podanym uzasadnieniu wprowadzenia podano,
że ich celem było „ujednostajnienie
formy rozpoczynania i kończenia
zajęć w szkołach ogólnokształcących”. W rzeczywistości chciano
nimi zastąpić odmawianie modlitwy. Apele poprzedzały wszystkie zajęcia szkolne. Towarzyszył im
śpiew pieśni rewolucyjnych oraz
„patriotycznych”, np. Międzynarodówki, Marszu Gwardii Ludowej,
pieśni Obrońców Pokoju, o planie
6-letnim oraz traktorzystów.
Obok apeli szkolnych ważnym
elementem towarzyszącym funkcjonowaniu szkoły w nowej rzeczywistości stały się upolitycznione komitety rodzicielskie oraz
opiekuńcze (tzw. szefostwa). Na
początku 1949 r. przystąpiono do
„oczyszczania z elementu klasowo
obcego” komitetów rodzicielskich.
Miały się one składać jedynie z ro22

dziców rekrutujących się z opanowanego przez PPR środowiska robotniczego, niezamożnych chłopów
oraz inteligencji pracującej. Komitety opiekuńcze zajmowały się m.in.
inicjowaniem spotkań młodzieży
z przodownikami pracy, działaczami robotniczymi, premiowaniem uczniów, urządzaniem zajęć
pozalekcyjnych, wycieczek oraz imprez i uroczystości szkolnych. Rolę
rodziców ograniczono do biernego
akceptowania głównych założeń
polityki oświatowej wykreowanych
przez partię komunistyczną23.
Uczniowie mieli zostać „wychowywani” nie tylko przez szkołę,
lecz także przez działające na jej
terenie organizacje. Głównym ich
zadaniem, które uwzględniło Ministerstwo Oświaty, było „pogłębienie wychowania dzieci i młodzieży
w ideologii Polski Ludowej” oraz
„zwalczanie poglądów wstecznych
i antyludowych wśród młodzieży”.
Organizacje miały korzystać z szerokiej pomocy dyrekcji, administracji szkolnej oraz nauczycieli.
Bardzo ważną rolę przypisano
wszelkim zajęciom pozalekcyjnym24, które miały, podobnie jak
działalność organizacji młodzieżowych, zagwarantować partii wpływ
na młodzież także w czasie nieobjętym lekcjami. Najpopularniejszymi stały się różnego rodzaju kółka
zainteresowań – przedmiotowe,
techniczne oraz sportowe25. Ważną funkcję indoktrynacyjną pełniły
także świetlice. Dążono do tego, by
żadne z dzieci nie kończyło swojej
nauki na lekcjach, ale „znajdowało się pod stałą, wykwali ikowaną
opieką przez cały dzień”.
Zdawano sobie sprawę, że najprzychylniejszym wiekowo środowiskiem jest młodzież urodzona

po 1936 r., która nie pamiętała
II RP ani większości okresu okupacji. Można było dość swobodnie
kształtować jej osobowość, oddziaływać na poglądy oraz postrzeganie rzeczywistości. Osoby te były powszechnie indoktrynowane,
ograniczono do minimum wpływy
„reakcji”, Kościoła katolickiego i rodziców.
Ostrze ideologiczne przypisano
nawet takiej kwestii, jak rozdział
stypendiów dla dzieci robotników,
chłopów oraz pracowników administracji państwowej26. Szczególnie
premiowano należących do PPR (od
grudnia 1948 r. PZPR) rodziców.
Mimo podejmowania szeregu zabiegów indoktrynacyjnych rejestrowano wiele przypadków niezgodnych
z „o icjalną linią partii”27.

Rok 1956 – ograniczone
zmiany w systemie
edukacji
W 1956 r. nastąpiła tymczasowa
i ograniczona liberalizacja w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Nie ominęła ona oświaty.
Zmiany objęły programy nauczania, podręczniki oraz wytyczne
dla nauczycieli. Nie zrezygnowano
z indoktrynacji dzieci i młodzieży,
ale propaganda miała już mniej jaskrawy, nachalny oraz prymitywny
charakter. Nowy minister oświaty,
a zarazem bliski współpracownik
nowego I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Władysława Gomułki, Władysław Bieńkowski potwierdził rezygnację z tych metod, które
były „konsekwencją wszechwładnego panowania dogmatu”. Była to
zapowiedź zmian polegających na
zaprzestaniu promowania stalinizacji życia szkoły.

Zob. np. APK, KW PPR, sygn. 434, Sprawozdanie z ustnego egzaminu dojrzałości abiturientów Państwowego Liceum im. J. Śniadeckiego
w Kielcach [z 1948 r.], k. 79–81; APK, KW PPR, sygn. 434, Sprawozdanie Tłuczkiewicza Stanisława, delegata na egzamin maturalny do Liceum
im. Błogosławionej Kingi w Kielcach [z 1948 r.], k. 83–88.
23
L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002, s. 170–172. Zob. też: APK, KW PPR, sygn. 434, Problematyka [pracy] Wydziału Propagandy i Oświaty [KW PPR w Kielcach], k. 133.
24
I. Ogrodnikow, P. Szimbirew, Praca pozalekcyjna i pozaszkolna, [w:] O kółkach przedmiotowych w szkole. Z doświadczeń szkół radzieckich,
oprac. R. Polny, Warszawa 1951, s. 13–25.
25
I. Kairow, Pedagogika, Warszawa 1950, s. 230.
26
APK, Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Kielcach [dalej: WK PPS], sygn. 179, Rozporządzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 24 III 1948 r. dotyczące powołania Komisji Stypendialnej przy WRN, k. 115–116; APK, WK PPS, Pismo WRN w Kielcach
w sprawie akcji stypendialnej, k. 124–125.
27
APK, WK PPS, sygn. 176, Pismo do Prezydium Centralnego Zarządu Sekcji Nauczycieli Polskiej Partii Socjalistycznej w Warszawie, k. 132.

Trudne lata dla oświaty
W latach 1945–1956 ignorowano, wyciszano oraz bagatelizowano
wszelkie krytyczne głosy eksperckie. Do decydowania dopuszczono
osoby młode, niemające odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz niezwiązane z oświatą. Byli to przede
wszystkim partyjni aktywiści pilnujący poprawności politycznej pośród uczniów i nauczycieli.
Forsowane przez komunistów
slogany dotyczące powszechności,
jednolitości, bezpłatności obowiązku szkolnego oprócz chwalebnego,
choć pobocznego celu, jakim było
wyedukowanie jak największej
części społeczeństwa, kryły także
jeszcze jeden, zasadniczy priorytet
– ubezwłasnowolnienie większości środowiska młodzieżowego

oraz nauczycielskiego. Indoktrynacja miała pozbawić możliwości
samodzielnego myślenia obywateli.
Mieli się oni stać jedynie marionetką w rękach władzy. Skutkiem
miało być wykreowanie nowego
człowieka – ateisty, wierzącego jedynie w pracę własnych rąk, siłę kolektywu i oddanego komunistycznej
ideologii.
W latach 1945–1956 komuniści
mieli decydujący wpływ na politykę edukacyjną państwa polskiego.
Nauczycieli przejawiających niechęć w stosunku do forsowanych
siłą i niedemokratycznymi metodami zasad kreowanych w polskim
szkolnictwie skrzętnie relegowano
z piastowanych stanowisk. Dokonane wówczas zmiany znacząco
negatywnie wpłynęły na jakość
kształcenia i wiedzę abiturientów.
Szkoła miała nie tylko edukować, ale
uczestniczyć w ważniejszym procesie, jakim było wychowanie młodego pokolenia Polaków. Obowiązek
wychowania przejmowało więc
państwo sprawujące swoją niepodważalną rolę przez niesuwerenne
szkolnictwo29. Pojęcie wychowania
rozumiano jako oddziaływanie „na
psychiczne i moralne oblicze ucznia”, miało ono „kształtować z niego
człowieka”30.

Komuniści nie chcieli dokonywać
mody ikacji w systemie, ale spowodować wielki wyłom w świadomości środowiska nauczycielskiego.
Kwestie merytoryczne w znacznej
części zostały zastąpione indoktrynacją i propagandą. Nie chodziło o „przygotowanie nauczyciela
w ogóle, lecz o wychowanie takiego nauczyciela, jaki jest potrzebny
do pracy na wsi, w miasteczku
i w mieście w okresie walki klasowej, w związku z likwidowaniem
resztek kapitalizmu w Polsce i budowaniem podstaw gospodarki
i kultury socjalistycznej”.
Władze partyjne nie dostrzegały
własnych błędów w polityce oświatowej. Winy upatrywano w działaniach
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Kościoła katolickiego, przedwojennych „naleciałościach burżuazyjnych”
u nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Problem dostrzegano także
w „wywrotowych” działaniach podziemia antykomunistycznego31. Wypaczenia i manipulacje przeprowadzane
w edukacji najmłodszego pokolenia
Polaków nie skończyły się jednak
w 1956 r. Wystarczy dodać, że pierwszy podręcznik do historii, który wspominał o zbrodni katyńskiej, jednocześnie nie precyzując, kto za nią stał,
pojawił się dopiero w 1984 r.

klucz do epoki

W grudniu 1956 r. wydano rozporządzenie gwarantujące swobodę w dostępie do nauki religii
w szkołach podstawowych oraz
średnich. Większość wprowadzonych wówczas zasad miało wyłącznie pozorny charakter i służyło
uspokojeniu
podekscytowanego
sytuacją w kraju społeczeństwa. Po
1956 r. dostrzeżono, że młodzież
uległa „wykolejeniu” w wyniku
błędnej polityki oświatowej28.
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R. Miller, O nowe spojrzenie na zagadnienie wychowania moralnego, „Kwartalnik Pedagogiczny. Zeszyty Problemowe” 1957, nr 1, s. 50–51.
Zob. też: R. Łukaszewicz, Problemy alienacji kształcenia w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, [w:] Pedagogika i oświata w Polsce Ludowej.
II Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, cz. 2, red.
B. Potyrała, Wrocław–Legnica 1989, s. 373–406.
29
APK, KW PPR, sygn. 434, Notatka ze zjazdu dyrektorów szkół średnich ogólnokształcących Okręgu Szkolnego Kieleckiego w Radomiu,
k. 77–78.
30
M. Kalinin, O wychowaniu komunistycznym, Warszawa 1950, s. 53.
31
Notatka o pracy ideologicznej i pedagogicznej wśród nauczycielstwa, [w:] Oświata polska 1944–1956. Wybór źródeł, cz. 2 Lata 1949–1956,
oprac. i wybór S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 2000, s. 756–757. Zob. też: Zagadnienia z krajowej odprawy kierownictwa sekcji IV Wydziału V odbytej w dniach 17 i 18 […] 1954 r. w Departamencie V MBP, [w:] L. Szuba, dz.cyt., s. 266–368.

After the Second World War school became an element of the communists’ game leading to upbringing and
creation of a new man. According to Lenin’s assumptions youngsters were to participate in fight for a communist society, and schools were perceived as factories, in which students were like the products of high quality,
so they were treated instrumentally. The eastern model of education was transplanted to Poland, together with
slogans, schoolbooks, curricula, and nobody cared about their adaptation to Polish standards. The education
became democratic and teenagers of peasant and worker origins had bigger chances to succeed, while the
youth from the intelligence circle was oppressed. The teachers were forced to become the Communist Party
members and act according to the official ideology.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Communists, teachers and students. Fight for a new school in Poland
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Rok 1497: polsko-krzyżackie
braterstwo broni
Krzyżacy
– odwieczny wróg?
Funkcjonujący w powszechnej
świadomości obraz stosunków
polsko-krzyżackich to wciąż przede wszystkim dzieje wzajemnej
wrogości i zmagań z podstępnymi
rycerzami w habitach. Kolejne
wydarzenia z tej sekwencji to rzeź
Gdańska, polsko-litewski triumf
pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia zakończona odzyskaniem
Pomorza Gdańskiego przez Polskę.
Głównym architektem czarnej legendy krzyżackiej był oczywiście
Henryk Sienkiewicz, którego
spojrzenie zostało twórczo przejęte przez propagandę PRL, dla
której piętnastowieczni Krzyżacy
byli w prostej linii poprzednikami
Adolfa Hitlera.
Dopiero stosunkowo niedawno
podjęto dyskusję z tym stereotypem1. Powoli przebija się bardziej
zniuansowany wizerunek wzajemnych relacji, jak np. to, że po zawarciu pokoju kaliskiego w 1343 r.
Polska Kazimierza Wielkiego, a następnie Ludwika Andegaweńskiego
i zakon krzyżacki byli często faktycznymi sojusznikami w walce z Litwą – Krzyżacy urządzali
wyprawy na pogańskich książąt
na północy, Polacy zmagali się
1

Przeciwko niewiernym

Jan von Tieffen, za: Ch. Hartknoch, Alte- und Neues
Preussischer Historien, Frankfurt–Leipzig 1684.

z Giedyminowiczami na Rusi2. Innym przykładem współpracy był
udział polskich rycerzy w krzyżackich rejzach na Litwę za panowania Ludwika Andegaweńskiego3.

Wielki mistrz – „książę
i doradca
Królestwa Polskiego”
W dziejach relacji polsko-krzyżackich wielką zmianę przyniósł
drugi pokój toruński z 1466 r.

Zagrożenie tureckie nabrało aktualności w 1484 r., gdy armia sułtana
zajęła Kilię i Białogród, zdobywając
dominującą pozycję w księstwach
naddunajskich: Mołdawii i Wołoszczyźnie, gdzie dotąd przeważały
wpływy polityczne Polski i Węgier5.
Stąd sprawa turecka stanowiła jedno
z głównych zagadnień poruszanych
na wielkim zjeździe w Toruniu
wiosną 1485 r.
Brał w nim udział sam Kazimierz Jagiellończyk, przedstawiciele stanów Prus Królewskich oraz
delegacja zakonu krzyżackiego
na czele z wielkim mistrzem Marcinem Truchsessem. Przemawiający

A. Szweda, Polacy w krzyżackiej armii, „Wiedza i Życie” – numer specjalny 2/2013 (Inne Oblicza Historii nr 33), s. 62–69 – tu inna literatura.
Zob. tytułem przykładu tenże, Okoliczności wizyty króla Kazimierza Wielkiego w Malborku w 1365 roku, „Roczniki Historyczne” 2011, R. 77,
s. 83–101; tenże, Wyprawa Ludwika Andegaweńskiego z 1377 r. w kontekście litewskiej polityki zakonu krzyżackiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2013, nr 39, s. 7–20 (elektroniczne kopie tych publikacji zob.: https://torun-pl.academia.edu/AdamSzweda).
3
A. Szweda, Polacy w krzyżackiej armii, s. 62–69; por. K. Górski, J. Pakulski, Udział Polaków w krzyżackich rejzach na Litwę w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIV stulecia, „Zapiski Historyczne” 1987, t. 52, z. 3, s. 39–57; A. Supruniuk, U kresu wypraw krzyżowych. Udział rycerzy
i stronników mazowieckich w krzyżackich rejzach na Litwę na podstawie XIV-wiecznych herbarzy zachodnioeuropejskich, „Teki Historyczne”, t. 21,
Londyn 1996, s. 52–83.
4
Całość warunków II pokoju toruńskiego omawia M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967,
s. 703–709; ostatnio w nowym ujęciu – K. Neitmann, Von der Herstellung und Sicherung des „ewigen Friedens”. Der II. Thorner Frieden von 1466
im Rahmen der Landfriedensvereinbarungen und Friedensschlüsse des Deutschen Ordens in Preussen mit seinen Nachbarmächten im 15. Jahrhundert,
[w:] Erbeinungen und Erbverbrüderungen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hg. M. Müller, K.-H. Spiess, U. Tresp, Berlin 2014, s. 173–210.
5
I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996, s. 149–150; B. Możejko, Odległe pogranicze. Stanowisko stanów Prus Królewskich, a zwłaszcza Gdańska, wobec problemu zagrożenia tureckiego w latach 1485–1488, „Średniowiecze polskie
i powszechne” 2011, t. 3(7), s. 151 – tu inna literatura.
2
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Państwo zakonne w Prusach zostało znacznie okrojone, a wielki
mistrz stał się „księciem i doradcą
Królestwa Polskiego” zobowiązanym do składania królowi przysięgi
wierności4. Jeden z punktów traktatu pokojowego zobowiązywał
również Krzyżaków do udzielenia
pomocy zbrojnej królowi Polski
w toczonych przez niego wojnach.
Z powodu zniszczenia Prus w wyniku właśnie zakończonej wojny
król Kazimierz Jagiellończyk osobnym dokumentem zwolnił wielkiego mistrza z tego obowiązku na 20
lat, chyba że w tym czasie Królestwo zostało zaatakowane przez
Turków.

Adam Szweda

Liborius Naker – kronikarz
antytureckiej wyprawy

6

jako pisarz wielkiego szpitalnika
i komtura elbląskiego Henryka
Reussa von Plauen8. Na służbę Zakonu Liborius wstąpił zatem w krytycznym dla tej instytucji momencie
– trwała wojna trzynastoletnia, a kolejne lata przynosiły coraz to nowe
niepomyślne dla Krzyżaków wydarzenia. Ich zwycięstwo pod Chojnicami w roku 1454 było już tylko wspomnieniem.
Początkowo zresztą związek Nakera z rycerzami w habitach trwał
krótko, wkrótce udał się on do Wrocławia, gdzie zamieszkał i zawarł
małżeństwo z Apolonią, pochodzącą
zresztą z Torunia i wcześniej dwukrotnie owdowiałą. Już z żoną wrócił
do Prus i w 1467 r. ponownie zaczął pracę dla zakonu krzyżackiego.
Na jego czele stanął właśnie wcześniejszy pracodawca Nakera – Henryk
Reuss von Plauen, który najpierw
był tymczasowym zwierzchnikiem
Zakonu, a w 1469 r. został wielkim
mistrzem. Wkrótce potem przybysz
z Saksonii stał się sekretarzem
wielkiego mistrza. Wiązał się z tym
nadzór nad przygotowywaniem dokumentów, prowadzenie korespondencji oraz kancelaryjnych rejestrów.
Wszystko to były funkcje wymagające zaufania ze strony zwierzchnika9.

Działalność Liboriusa Nakera
w kancelarii krzyżackiej w Królewcu nie była nieprzerwana, w 1475 r.
przejściowo porzucił on tę pracę
i przeniósł się do Torunia (zatem
do Prus Królewskich), gdzie przez
pięć lat sprawował funkcję pisarza
i sekretarza miejskiego. Potem
jednak zwrócił się do rady Torunia
o zwolnienie z obowiązków w związku z zamiarem ponownego zatrudnienia się w Królewcu, tym razem na
dworze i w kancelarii wielkiego
mistrza Marcina Truchsessa. Po kilku latach ponownie zmienił zamiary,
ale prawdopodobnie nadal mieszkał
w Królewcu. Ostatecznie, kiedy rządy w Zakonie objął w 1489 r. Jan von
Tieffen, Liborius Naker jeszcze raz
został sekretarzem wielkiego mistrza i na tym stanowisku pozostał
już do roku 1502, kiedy zmarł. Wdowę po nim wielki mistrz Fryderyk,
książę saski, zmusił do opuszczenia
zajmowanego przez nią w Królewcu
mieszkania. Apolonia co prawda początkowo się opierała, ale wówczas
domowy komtur królewiecki otrzymał polecenie, aby nie wydawać kobiecie przysługującej jej codziennej
porcji chleba10.
Dziennik wojennej ekspedycji
z roku 1497 wyszedł więc spod pió-

A. Szweda, Princeps et consiliarius Regni Poloniae. Król i wielki mistrz w latach 1466–1497, [w:] Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego.
Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660, red. A. Bues, J. Grabowski i in., Warszawa 2014, s. 254–255.
7
Polityczny kontekst tego przedsięwzięcia oraz literaturę przedmiotu omawia I. Czamańska, dz.cyt., s. 167–184.
8
M. Thumser, Schriftlichkeit in der Spätzeit der preussischen Deutschordensherrschaft. Kanzleitätigkeit und Aufzeichnungen des hochmeisterlichen Sekretärs Liborius Naker († 1502/1503), [w:] Schriftkultur und Landesgeschichte. Studien zum südlichen Ostseeraum vom 12. bis zum
16. Jahrhundert, Köln–Weimar–Wien 1997, s. 155–156.
9
Tamże, s. 156–159.
10
Tamże, s. 160–167.
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Człowiek, któremu zawdzięczamy relację o wypadkach z roku 1497,
jest stosunkowo dobrze znany. Liborius Naker pochodził z Saksonii, urodził się około 1440 r. W semestrze
zimowym 1457 r. rozpoczął studiowanie sztuk wyzwolonych w Lipsku,
ale jego uniwersytecka kariera trwała nad wyraz krótko. Już bowiem
w 1458 r. został potwierdzony

Widok Lwowa z 1616 roku, Leopolis Russiae Australis Urbs primaria emporiummercium Orientalium celeberrimum,
za: Theatri praecipuarum Totius Mundi Urbium Liber Sextus Anno MDCXVII, domena publiczna
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w imieniu króla prymas Zbigniew
Oleśnicki w pierwszym rzędzie odwołał się do podstawowej misji
Krzyżaków, to jest do obowiązku
walki z niewiernymi, dopiero potem wspomniał o postanowieniach
traktatowych. Wielki mistrz nie wykazywał entuzjazmu – usprawiedliwiał się złym stanem gospodarczym
swojego kraju, wskazywał na napiętą
sytuację w stosunkach z arcybiskupem ryskim oraz potężnym Nowogrodem. Ostatecznie jednak wyruszył po pewnym czasie w pole, ale
dotarł jedynie do Nidzicy, kiedy król
odwołał ekspedycję6.
Inaczej jednak rzecz się przedstawiała 12 lat później. Król Jan
Olbracht, przekonany, że jedynie
rozstrzygnięcie zbrojne może przynieść trwałe efekty, a kolejne rozejmy między Polską a Turcją i tak
prowadzą do wojny, zwołał pospolite ruszenie do Lwowa, zgromadził
oddziały zaciężne i zwrócił się także do podległych sobie władców7.
Wśród nich był wielki mistrz Jan
(Hans) von Tieffen, którego udział
w przedsięwzięciu został opisany
w unikatowym dzienniku wyprawy,
sporządzonym przez jego sekretarza
– Liboriusa Nakera. Dodać trzeba, że
kierownictwo Zakonu nie przystępowało do inicjatywy króla zbyt chętnie, nie dostrzegało jednak żadnej
możliwości uniknięcia wypełnienia
ciążącego na nim obowiązku.
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ra osoby żywotnie związanej z Zakonem i szczególnie długo współpracującej z wielkim mistrzem Janem
von Tieffen, który na kartach dzieła Nakera otrzymał swój literacki
pomnik. Dziennik ten zachował
się w dwóch wersjach, zasadniczo
ze sobą zgodnych. Główna różnica
dotyczy języka: wersja, która doczekała się edycji, została spisana po niemiecku, ta, która pozostała w rękopisie, jest niemiecko-łacińska11.

Z Prus na południe
Relacja krzyżackiego sekretarza
zaczyna się 1 VI 1497 r., gdy zakonny kontyngent (400 ludzi) na czele
z wielkim mistrzem wyruszył w pole.
Rankiem 14 czerwca Jan von Tieffen
uroczyście (Naker zaznaczył, że
ubrany był w tunikę herbową – „wappenrock”) wjechał do Pułtuska, gdzie
z innymi dostojnikami Zakonu zostali podjęci przez biskupa płockiego
Piotra z Chotkowa, który również
obdarował mistrza reńskim winem.
Wkrótce kawalkada dotarła pod
Warszawę, pod którą obozowano
przez całą niedzielę 17 czerwca. Przy
tej okazji kronikarz wyprawy narzekał, że książę mazowiecki Konrad
Rudy nie okazał żadnej czci wielkiemu mistrzowi (inaczej, niż to bywało wcześniej), a usprawiedliwiał
się złym stanem swoich stosunków
z królem Janem Olbrachtem. Skrytykowany został również przewodnik
krzyżackiego oddziału – starosta
wiski Paweł Grębicki (towarzyszył
on mistrzowi do końca, wielokrotnie
zbierając cierpkie uwagi od Nakera)
– bardzo jednak odległy „od życia
i obyczajów św. Pawła”12.
Bez zbytniego żalu zatem pruski
kontyngent kontynuował swój marsz
na południe – przez Kurów, którego
właściciel okazał należną cześć wielkiemu mistrzowi, 26 VI 1497 r. dotarł
11

Tamże, s. 192, przyp. 127.
Liborius Naker’s Tagebuch über den
Kriegszug des Hochmeisters Johann von Tiefen gegen die Türken im Jahre 1497, hrsg.
M. Toeppen, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, Bd. V, Leipzig 1874, s. 290–291.
13
Tamże, s. 291–292; A. Szweda, Princeps et consiliarius Regni Poloniae, s. 257.
14
Liborius Naker’s Tagebuch, s. 292–294.
15
Tamże, s. 295.
12

do Lublina. Po raz kolejny nastąpił uroczysty wjazd do miasta: Jan von Tieffen
w tunice herbowej, zaraz za nim jechali komturowie, dworzanie, dowódcy
zaciężnych. Potem następowali piesi knechci, a pochód był zamknięty
przez tabor. Wjazd wywarł bardzo
pozytywne wrażenie na mieszkańcach Lublina, którzy liczebność
kontyngentu szacowali ponoć na 1500
ludzi i koni, zatem prawie czterokrotnie zawyżali jego rzeczywistą liczebność.
W Lublinie zaczęły się jednak
problemy. Jak podkreślił Liborius
Naker, do tej pory cała wyprawa
była inansowana przez wielkiego
mistrza, teraz jednak pieniądze
się skończyły, a skromne dostawy
piwa i owsa od lubelskich rajców nie
rozwiązywały problemu. Dlatego
wielki mistrz wysłał pismo do Jana
Olbrachta, przypominając, że król
zobowiązał się do zaopatrywania
kontyngentu zakonnego w żywność
dla ludzi i paszę dla koni. Odpowiedź
polskiego monarchy daleka była
od konwenansów. Oznajmił, że chętnie stosowałby w tej sprawie rozwiązania praktykowane za życia jego
ojca, teraz jednak sytuacja jest inna,
bo walka toczy się w obronie całego
chrześcijaństwa i w tej sytuacji sam
król nie przywiązuje wagi do należytej aprowizacji, do czego wzywa też
mistrza, co miało być wypełnieniem
warunków „wieczystego pokoju”13.
Wielki mistrz znalazł się w trudnym położeniu, czego wyrazem było
posłanie jednego z rycerzy zakonnych
do Prus w celu pozyskania tam dodatkowych środków na kontynuowanie wyprawy, która mimo dającego
się we znaki upału (był on przyczyną
padnięcia wielu koni) postępowała
naprzód, osiągając ziemie ruskie.
W dniu 8 sierpnia w Bełzie doszło
do scysji knechtów krzyżackich
z pospolitym ruszeniem z ziemi dobrzyńskiej. Podkomendni krzyżaccy
wyśmiewali jednego ze szlachciców,
który upił się do tego stopnia, że nie był
w stanie dosiąść konia – doprowadziło
to do starcia z użyciem broni ostrej14.
Wreszcie 13 VII 1497 r. kawalkada dotarła do Lwowa i także do tego
miasta odbyto uroczysty wjazd. Tym
razem Liborius Naker wprost po-

dał, że na tunice herbowej Jana von
Tieffen widniał złoty krzyż i czarny orzeł. Reszta oddziału wystąpiła
w zbrojach, w uporządkowanym szyku. Na spotkanie wielkiego mistrza
wyjechali podstarości oraz lwowski
burmistrz w towarzystwie 32 konnych. Obaj urzędnicy zsiedli z koni,
aby przywitać zwierzchnika Zakonu
i dwóch komturów: z Pasłęka – Szymona von Drahe i Ostródy – Ludwika
von Saunsheim. Jan von Tieffen otrzymał we Lwowie odpowiednią kwaterę,
a ponieważ jego gospodarzowi w piątek 14 lipca urodził się syn, mistrz
i komtur pasłęcki zostali poproszeni
o trzymanie go do chrztu, co też uczynili. Dało to asumpt do „wielkiej radości i przyjaźni”, niestety jednak mały
Jan po kilku dniach zmarł.
We Lwowie nastąpiła też kolejna
odsłona kon liktu z kontyngentem
dobrzyńskim. Jego członkowie przemocą zajęli część kwater przydzielonych przez burmistrza oddziałowi
krzyżackiemu, bramy domów, w których zamieszkiwali przybysze z Prus
zostały nawet specjalnie oznaczone
kredą. Ponieważ Dobrzynianie nie
chcieli usłuchać wezwań burmistrza,
z kolei wobec nich została użyta siła,
aby opróżnić miejsca noclegowe dla
prawowitych lokatorów. Dobre relacje z władzami Lwowa zostały
przypieczętowane pożegnaniem, kiedy Krzyżacy otrzymali przewodnika,
który potem wskazał im mało uczęszczaną drogę, dzięki czemu było tam
dużo paszy dla koni15.

Zatargi z Polakami
i choroba wielkiego mistrza
Po 20 lipca nastąpiła kolejna wymiana korespondencji z królem Janem Olbrachtem, do którego w poselstwie udał się komtur ostródzki.
W obliczu wieści o zbliżaniu się armii
tureckiej król zachęcał Krzyżaków
do pośpiechu w dalszym marszu,
natomiast strona zakonna odpowiedziała, że przed rozpoczęciem całej
akcji mołdawskiej Jan von Tieffen
nie był proszony o radę, chociaż jest
„księciem i radcą Korony”. Jednak
jako władca chrześcijański wystąpiłby przeciw niewiernym, nawet gdyby
pokoju nie było; już wcześniej wspólnie z mistrzem in lanckim walczył

Reakcja króla

Państwo zakonu krzyżackiego po drugim pokoju toruńskim w 1466, aut. S. Bollmann, Wikimedia Commons
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zresztą przyszedł kolejny list od króla,
w którym władca polecał wielkiemu
mistrzowi, aby udał się do głównego
obozu razem z kasztelanem lwowskim i starostą halickim Stanisławem
z Chodcza, uszkodzeniu jednak (z powodu zbyt wysokiego poziomu wody)
uległ most przez Dniestr, co wymusiło
zmianę planów19.
Choroba mistrza postępowała,
tak że 9 sierpnia członkowie kierownictwa wyprawy zastanawiali się,
co dalej należy robić. Poza obawami
o zdrowie Jana von Tieffen dochodził
niepokój związany z nadciągającą
jesienią i zimą oraz zniechęcenie
wynikłe z zaangażowania sił Zakonu w przeciągającą się ekspedycję.
Podczas rozmowy Liborius Naker
gorzko zauważył, że po długiej wyprawie kontyngent pruski dotarł
na odległość 8 mil od miejsca pobytu
króla, a ten nie wysłał do wielkiego
mistrza żadnego poselstwa, aby mu,
jak „najwyższemu radcy króla i Królestwa”, udzielić bieżących informacji i zasięgnąć rady co do dalszych
działań, ale cały czas każe czekać jak
jakiemuś najemnikowi ku hańbie Zakonu i swojego dobrego imienia.
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Niepewne jutro
Uradzono, aby przekazać Stanisławowi z Chodcza, że mistrz, mimo
choroby i sędziwego wieku, chce realizacji wcześniejszych zamierzeń, ale

19

Śmierć Jana von Tieffen
Po kilkudniowej podróży konwój
z wielkim mistrzem przybył do Lwowa 21 sierpnia i tam zatrzymał się
ponownie na kwaterze u człowieka,
którego syna trzymał niedawno do
chrztu22. Nadworny medyk usiłował poprawić stan zdrowia Jana von
Tieffen, jednak jego działania były
nieskuteczne. W środę 23 sierpnia w nocy wielki mistrz otrzymał
ostatnie namaszczenie, a w piątek 25
sierpnia, również w nocy, zmarł.
Trzy dni przed jego śmiercią
do Lwowa przybył Hans Kotwicz,
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z Rusinami z Moskwy. Podnoszono
przy tym skargi na niedostateczną
aprowizację pruskiego kontyngentu
oraz na brak informacji o planach wojennych króla, co mistrz „jako książę
i radca Korony powinien wiedzieć”16.
Zaskoczony chyba nieco władca usprawiedliwiał się, że najpierw
odbędzie naradę ze swym bratem,
wielkim księciem litewskim Aleksandrem, a następnie poprosi o konsultacje wielkiego mistrza. Liborius
Naker skomentował tę odpowiedź
jako złą, jak jednak zaznaczył; „trzeba mieć cierpliwość”17.
Nieporozumienia z władzami
polskimi dopełnione zostały kolejnym nieszczęśliwym zdarzeniem –
5 sierpnia 1497 r. Jan von Tieffen zachorował na dyzenterię, co położyło
się cieniem na losie całej krzyżackiej
wyprawy. Otoczenie mistrza doradzało mu powrót do Lwowa, gdzie byłoby
zdrowsze powietrze i lepsze warunki,
Tieffen jednak nie zamierzał rezygnować z walki z Turkami. Uważał, że nie
powinien oddalać się z pola bez kontaktu z Janem Olbrachtem18. Wkrótce

Jan Olbracht zaoferował przeprowadzkę mistrza na zamek w Haliczu,
gdzie Stanisław z Chodcza miał mu
zapewnić wszelką opiekę. Jan von
Tieffen poprosił jednakże o zgodę
na powrót do Lwowa, gdzie miałby
się zatrzymać w klasztorze bernardynów. Król udzielił warunkowej
zgody, chociaż, jak zaznaczył, wolałby,
aby zwierzchnik Zakonu stawił się
najpierw przed nim, w każdym razie powinien wrócić do Lwowa tylko
z niewielkim orszakiem, natomiast
zasadniczą część swych sił przysłać
do obozu polskiego, zbliżała się bowiem rozprawa z nieprzyjacielem.
W tej sytuacji 16 sierpnia zapadła decyzja o podróży Tieffena w celu
kuracji do Lwowa, a dnia następnego oddział krzyżacki, w pełni
zaopatrzony, pod dowództwem
komtura ostródzkiego Ludwika von
Saunsheim udał się do króla, aby pomaszerować z nim do Mołdawii. Jego
liczebność jednak znacznie się skurczyła, a z mistrzem pozostało wielu
słabych i chorych.

wzbogacamy lekcje historii

nie wiadomo, czy będzie to możliwe,
ponieważ przeciągająca się kampania powoduje brak żywności i paszy,
a z powodu odległości nie można
sprowadzić ich z Prus20. Postanowiono też posłać informację do króla o chorobie mistrza, a niepewność
sytuacji powodowana była jeszcze
narastającym kon liktem z arcybiskupem lwowskim Andrzejem Różą,
któremu nie podobał się przedłużający się pobyt oddziału krzyżackiego
w dobrach jego diecezji21.

wzbogacamy lekcje historii
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brat zakonny z In lant, z pewną ilością pieniędzy oraz niepokojącymi
wieściami o zaognionych stosunkach z Rusinami (Nowogrodem).
Zarówno o zgonie mistrza, jak i o niepokojących wydarzeniach w In lantach komtur pasłęcki listownie zawiadomił króla, a medyk w dniu 26
sierpnia przygotował całun z płótna
wypełnionego mirrą, w który zaszyte zostało ciało zmarłego w celu jego
przetransportowania do Królewca.
Nastąpiło jednak nieoczekiwane
opóźnienie, ponieważ „starosta z zamku lwowskiego” z przewodnikiem
sprzeciwili się transportowaniu
ciała bez zgody króla. Tłumaczono
im, że jest to konieczne ze względu
na regułę zakonną. Dopiero jednak
wstawiennictwo
przebywającego
we Lwowie biskupa przemyskiego
Mikołaja Krajowskiego spowodowało, że starosta wycofał swoje zastrzeżenia, nie zrobił tego jednak
przewodnik krzyżackiego orszaku,
uzyskując z kolei poparcie mieszczanina krakowskiego i dworzanina
królewskiego Jana Bonera. Usiłował
nawet wymóc na rajcach lwowskich
zamknięcie bram miejskich, rada odpowiedziała jednak, że nie wie o zarządzeniu królewskim tej treści.
Ostatecznie 28 VIII 1497 r. kondukt wyruszył z Lwowa, żegnany
uroczyście przez biskupa przemyskiego, który w imieniu króla podziękował zmarłemu mistrzowi i Zako-

Jan Olbracht na obrazie Jana Matejki, domena publiczna

nowi za ich czyny i trudną wyprawę
w interesie Korony i chrześcijaństwa,
zgromadzili się również kanonicy,
mnisi, cechy rzemieślnicze, delegacje
Ormian i Rusinów. Po prawie miesiącu – 22 września ciało mistrza dotarło do Królewca, powitane uroczyście
przez biskupa sambijskiego Mikołaja
Krendera. Wśród ludności rozeszły
się plotki, że w całunie jest inne
ciało, a nie wielki mistrz, i domagano się, aby płótno rozciąć. Sprzeciwił się temu lekarz, grożąc, że gdyby
to zrobiono, zatruje się 100 ludzi. Aby
uspokoić nastroje medyk mistrza, Liborius Naker oraz pozostali dworzanie złożyli przysięgę, że przywieźli
ciało Jana von Tieffen23.

„… wyginęła szlachta”
23
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W końcówce swojej relacji sekretarz wielkiego mistrza powrócił
do wydarzeń z końcówki wyprawy
mołdawskiej. Zastrzegł się, że nie
zna szczegółów wydarzeń, ale spo-

śród ludzi posłanych przez wielkiego
mistrza królowi wielu nie wróciło,
a prawda o przebiegu walk wynikała
z ran, stanu koni i ubioru tych, którzy
powrócili. Nie wspomniał o obecności Krzyżaków w czasie oblężenia Suczawy, chociaż wiadomo, że tam byli,
relacjonowali nawet w korespondencji przebieg rozmów rozejmowych24.
Liborius Naker odnotował natomiast, że 26 X 1497 r. podczas powrotu z Mołdawii armia królewska,
w tym kontyngent zakonu krzyżackiego, została pobita przez Mołdawian, Turków i Węgrów, ponosząc
wielkie straty w zabitych i jeńcach.
Imiennie wyliczył 4 poległych „dobrych ludzi” z oddziału krzyżackiego, pewną liczbę innych panów oraz
knechtów, nadmienił też, że zginęli
prawie wszyscy knechci znajdujący
się na wozach taborowych25. Odpowiadało to ogólnemu obrazowi klęski – w całej armii ciury na wozach
ponieśli największe straty liczebne,
ponieważ z pogromu wyszła tylko ¼
z ogólnej liczby 30 000 wozów26.

Symbol braterstwa broni
Udział krzyżackiego oddziału
w wyprawie polskiego króla w roku
1497 urasta, mimo wszystkich nieporozumień i goryczy przebijającej
z relacji (pamiętajmy, że nieobiektywnej) Liboriusa Nakera, do rangi
symbolu. Po raz ostatni Krzyżacy walczyli przeciwko poganom,
u boku wnuka Jagiełły, któremu
niegdyś długo odmawiali miana
chrześcijanina. Śmierć wielkiego
mistrza podczas wyprawy, chociaż nie na polu bitwy, wpisuje się
w symbolikę tego wydarzenia.
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1497: Polish-Teutonic comradeship
There is a picture of the Teutonic Knights popular in common mentality created by Henryk Sienkiewicz and
supported by communist propaganda, presenting them as deceitful enemies in monk’s habits and ancestors
of Adolf Hitler. Slowly we start to notice some subtleties, which are more visible after 1466 when the Second
Peace of Thorn was concluded according to which the Teutonic Order was obliged to provide Poland with military help. The test of this agreement came in the 1480s and 1490s, when the Turkish threat became more real.
Thanks to a Teutonic secretary Liborius Naker who described the fight against Turkey we know what happened
in 1497. In this narration the expedition had a symbolic meaning as it was the last time when the Teutonic
Knights were fighting against the pagans, having Jagiełło’s grandson as a supporter.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Obecnie relacje amerykańsko-indyjskie są najlepsze w historii, a współczesna dyplomacja USA coraz częściej dostrzega znaczenie Indii na arenie międzynarodowej.
Joanna Maj

WOS w teorii i praktyce

Współpraca
amerykańsko-indyjska
w XXI wieku

I

ndie – w opinii specjalistów z Białego Domu – są „wschodzącym globalnym mocarstwem [...], wzorem dla innych
młodych demokracji, przykładem tolerancji i siły, jaka tkwi
w różnorodności, państwem odgrywającym znaczącą rolę
w praktycznie wszystkich poważnych wyzwaniach nowego stulecia – od globalnej dyslokacji ekonomicznej, przez
bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne, rozprzestrzenianie się broni masowej zagłady i walce ze stosującymi przemoc ekstremizmami”.
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W cieniu zimnej wojny
Analizując współczesne relacje bilateralne, należy pamiętać, że przez wiele lat były one zdeterminowane przez
istniejącą rywalizację zimnowojenną i dwubiegunowy
podział świata. Oﬁcjalne stosunki indyjsko-amerykańskie
zostały nawiązane w 1947 r., wkrótce po powstaniu niepodległych Indii.
Po zakończeniu II wojny światowej Waszyngton postrzegał Indie jako zasadniczy czynnik w ewolucji dotychczasowych struktur politycznych i systemów ekonomicznych
na kontynencie azjatyckim. Jednakże założenia dotyczące
indyjskiej polityki zagranicznej, sformułowane przez premiera Jawaharlala Nehru, okazały się sprzeczne z amerykańską strategią wobec Azji. Nehru uważał, że wyznacznikiem w polityce zagranicznej dla tego obszaru, jak i dla
krajów Trzeciego Świata powinna być idea niezaangażowania – tak zwany neutralizm międzynarodowy – jako
forma wyparcia dominacji mocarstw zachodnich.

Neutralizm

wobec Azji były traktowane jako naruszenie niezależności kontynentu. W tej sytuacji idea niezaangażowania
była źle odbierana w kołach politycznych Białego Domu.
W Waszyngtonie obawiano się, że pod osłoną idei niezaangażowania kryją się wyłącznie partykularne cele tylko
jednego państwa – Indii.

Ochłodzenie
W 1953 r. impas w stosunkach amerykańsko-indyjskich
pogłębił się za sprawą kolejnych różnic w postrzeganiu polityki zagranicznej. Do New Delhi dotarła wiadomość o amerykańskim programie pomocy militarnej dla
wrogiego Indiom Pakistanu oraz koncepcji włączenia
tego państwa w azjatycki sojusz wojskowy pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. W marcu 1954 r.
powołano do życia Organizację Paktu Azji Południowo-Wschodniej (SEATO). W poczet członków tej wojskowo-politycznej organizacji przystąpił – odtąd ważny azjatycki
sojusznik Waszyngtonu – Pakistan.
Z punktu widzenia dotychczasowych relacji premier
Nehru odebrał tę inicjatywę jako pierwszy symptom
wrogich intencji wobec Indii. Uczestnictwo Pakistanu
w sojuszu było w New Delhi postrzegane jako złamanie
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W indyjskiej koncepcji niezaangażowanie oznaczało
przyjęcie nowej formuły aktywności w życiu międzynarodowym, wyrzeczenie się siły, antykolonializm i walkę
z przejawami rasizmu. Celem tej koncepcji było również
skupienie wysiłków na utrzymaniu pokoju na świecie.
Mając doświadczenie w walce z kolonializmem, Indie uważały się za rzecznika państw Trzeciego Świata,
a premier Nehru czuł się zobligowany do formułowania
wiążących poglądów w problematyce międzynarodowej,
w szczególności w kwestii przestrzegania interesów azjatyckich. Stąd wszelkie inicjatywy amerykańskiej dyplomacji

Premier Jawaharlala Nehru, twórca indyjskiej polityki zagranicznej podczas wizyty
w Holandii, źródło: Wikimedia Commons
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solidarności grupy państw niezaangażowanych i pogwałcenie podstawowej zasady integralności na kontynencie azjatyckim. W podobny sposób strona indyjska odniosła się do powołanego w 1955 r. Paktu Bagdadzkiego.
Rząd indyjski, zaniepokojony wzrastającymi wpływami
USA w regionie, z nie mniejszym niepokojem obserwował wzrost aktywności politycznej i militarnej Pakistanu
w Kaszmirze.

Polepszenie relacji
Od 1961 r. za sprawą administracji prezydenta Johna
Fitzgeralda Kennedy’ego uwidocznił się nowy kierunek
w polityce amerykańskiej wobec tej części świata. Kennedy zdawał się nie interpretować indyjskiego neutralizmu jako polityki dogłębnie wrogiej wobec amerykańskich interesów. Amerykanie mieli nadzieje kompensować
ograniczone wpływy polityczne wśród krajów niezaangażowanych przez lansowanie zasady tolerancji w stosunku do neutralizmu. Łączono propozycje zobowiązań ﬁnansowych – jako szansy rozwoju dla państw zagrożonych
ideologiczną inﬁltracją ZSRR.
Spośród wszystkich państw niezaangażowanych Kennedy w największym stopniu zainteresowany był sojuszem
z Indiami. Postrzegał ten kraj jako klucz do rozwiązania
problemów na kontynencie azjatyckim. Na przykładzie
Indii podkreślał znaczenie czynnika ludnościowego, bogactwa kulturowego, aktywności w modernizacji gospodarki
i demokratyzacji ustroju politycznego.
Kluczowe znaczenie dla polityki amerykańskiej na subkontynencie indyjskim miał wybuch wojny indyjsko-chińskiej w październiku 1962 r. Kiedy 25 października
1962 r. indyjski front załamał się w okolicy Tawang, Nehru wysłał apel do USA, prosząc o moralne i materialne
wsparcie. New Delhi początkowo niechętnie zapatrywało
się na możliwość skorzystania z pomocy Stanów Zjednoczonych, broniąc się przed zarzutem zaniechania polityki
niezaangażowania. Rola, jaką odegrały Stany Zjednoczone w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Indiom, była nieoceniona. Dostarczano broń i instrukcje, zabezpieczano
koszty operacji, szkolono agentów, wyposażano oddziały w nowoczesny sprzętu łącznościowy. Amerykańskie
wsparcie militarno-ekonomiczne dla Indii zostało ograniczone w okresie prezydentury Lyndona B. Johnsona
na skutek wojskowego zaangażowania USA w Wietnamie,
które było mocno krytykowane przez New Delhi.
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Kluczem: stosunki USA–ZSRS
W latach siedemdziesiątych XX w. doszło do kolejnego
napięcia w relacjach amerykańsko-indyjskich. W odpowiedzi na amerykańską politykę zbliżenia do Chin Indie
w sierpniu 1971 r. zawarły traktat o pokoju, przyjaźni
i współpracy ze Związkiem Radzieckim.
Po sukcesie w wojnie z Pakistanem z 1971 r. i podpisaniu porozumienia indyjsko-pakistańskiego oraz przeprowadzeniu eksplozji nuklearnej z 1974 r. umocniła się
pozycja Indii w regionie oraz na kontynencie azjatyckim.
Ponadto w tym czasie dynamicznie rozwijała się gospodarka indyjska oraz potencjał demograﬁczny i militarny.

Parada z okazji Dnia Republiki w Indiach, źródło: Wikimedia Commons

Prezydent USA Ronald Reagan zwrócił uwagę na konieczność nawiązania kontaktów handlowych z Indiami,
co było korzystne zarówno dla inwestorów amerykańskich,
jak i dla gospodarki indyjskiej. Zbliżenie z USA oznaczało
bowiem dostęp do amerykańskiej technologii i podniesienie prestiżu Indii na arenie międzynarodowej.
Zakończenie zimnej wojny nie wpłynęło znacząco
na ocieplenie stosunków indyjsko-amerykańskich. Sprzeczności interesów dotyczyły w szczególności odmiennego
postrzegania problemu nieproliferacji broni jądrowej
oraz współpracy militarnej USA z Pakistanem. W odpowiedzi na indyjskie testy nuklearne z maja 1998 r.
Waszyngton wprowadził sankcje ekonomiczne, wycofał
bezpośrednią pomoc w wysokości ponad 51 mld dolarów oraz cofnął kredyty dla indyjskiego rolnictwa i pomoc
wojskową.

Nowy rozdział
Sztywne stanowisko Indii w kwestii broni jądrowej,
interpretowane przez New Delhi jako „suwerenne prawo realizowania własnych interesów w zakresie bezpieczeństwa”, zmusiło USA do zmodyﬁkowania swej polityki w regionie. Przełomem stała się wizyta Billa Clintona
w Indiach w marcu 2000 r., podczas której zostały zdeﬁniowane instytucjonalne podstawy strategicznej współpracy USA i Indii.
Kierunek wyznaczony przez Clintona kontynuowany
był przez następne lata. Prezydent George W. Bush, nakreślając w 2001 r. politykę zagraniczną USA, wskazał
na konieczność ustanowienia strategicznego partnerstwa
z Indiami. Państwo o ustroju demokratycznym, z ustabilizowaną gospodarką mogło stać się w regionie Azji przeciwwagą dla ChRL. Ponadto Biały Dom chciał zapobiec
wzmacnianiu współpracy indyjsko-rosyjskiej. Kolejnym
silnym spoiwem na linii Waszyngton – New Delhi stało
się zwalczanie terroryzmu, zwłaszcza po zamachach
w 2001 r., kiedy zarówno USA, jak i Indie stały się celem
ekstremistów.
W 2004 r. podpisano porozumienie o kolejnych etapach na drodze do strategicznego partnerstwa („Next
Steps in the Strategic Patrnership”). Z kolei w czerwcu

Sinusoida w czasie prezydentury Obamy

Amerykański zwrot ku Azji
Dnia 5 stycznia 2012 r., pod koniec pierwszej kadencji
prezydenta B. Obamy, Waszyngton ogłosił nową koncepcję strategiczną w dokumencie „Podtrzymywanie globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych. Priorytety
obronności w XXI w.”, w którym określono skalę i charakter amerykańskiej obecności militarnej w kluczowych
regionach globu. Mocno zaakcentowano potrzebę skoncentrowania amerykańskiej obecności wojskowej w regionie Azji, zwłaszcza w obszarze Pacyﬁku. Strategię ta określano mianem „zwrot ku Azji” (on Asia pivot).
W listopadzie 2014 r. B. Obama po raz kolejny udał się
w podróż do Azji. Jej celem było pokazanie, że w trakcie
drugiej kadencji nadal aktualna będzie strategia on Asia
pivot, a USA wciąż przywiązują wielką wagę do tej części
globu. Kluczowym punktem pobytu amerykańskiego przywódcy był Pekin, gdzie odbył się szczyt Asia-Paciﬁc Economic Co-operation (APEC), następnie Birma, która gościła
szczyt Azji Wschodniej, oraz Brisbane w Australii – miejsce
szczytu G-20. W przemówieniu wygłoszonym na uniwersytecie Queensland w Brisbane B. Obama zapewnił państwa sojusznicze, że ostatnie dwa lata jego prezydentury
upłyną pod znakiem strategicznego zwrotu polityki amerykańskiej w kierunku Azji i Pacyﬁku.
„Zwrot ku Azji” obejmować ma zarówno działania gospodarcze, militarne i dyplomatyczne. Prezydent USA

Prezydent USA George W. Bush i premier Indii Manmohan Singh, źródło: Wikimedia
Commons
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Mając na względzie przyjazne relacje z establishmentem G. W. Busha, wraz z przejęciem władzy w Stanach
Zjednoczonych przez Baracka Husseina Obamę (2009)
wzrosły w Indiach obawy o podtrzymanie dotychczasowych celów polityki azjatyckiej. Rząd w New Delhi upostrzegał w tym czasie politykę azjatycką nowego prezydenta jako kurs przyjęty przede wszystkim na Pekin.
Dla indyjskich polityków dowodem na ustanowiony
przez Waszyngton sinocentryzm była podróż do Azji
B. Obamy i sekretarz stanu Hillary Clinton (listopad
2009 r.), podczas której przywódca USA odwiedził Chiny,
Japonię oraz Koreę Południową, pomijając Indie. Ponadto
kilka aspektów wspomnianej podróży B. Obamy wzbudziło niepokój wśród indyjskich władz. Podczas przemówienia w Tokio odnoszącego się do kształtu amerykańskiej
polityki wobec Azji i Pacyﬁku o Indiach Obama nie wspomniał ani słowa.
Porażka Partii Demokratycznej w wyborach do Kongresu Stanów Zjednoczonych (druga połowa 2010 r.)
zbiegła się z modyﬁkacją polityki amerykańskiej wobec
regionu Azji Południowo-Wschodniej – w tym również Indii. Ociepleniu relacji amerykańsko-indyjskich miała służyć
trzydniowa wizyta prezydenta B. Obamy w Indiach, która stanowiła część dziesięciodniowej kolejnej już podróży
po Azji. Prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama Michelle Obama i delegacja wysokiego szczebla, w składzie: doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, sekretarz skarbu,
sekretarz handlu. W skład delegacji wchodzili ponadto
przedstawiciele amerykańskich kół biznesu i świata mediów. Śledząc przebieg i harmonogram pobytu amerykańskiej delegacji, na szczególną uwagę zasługuje spotkanie
prezydenta B. Obamy z premierem Indii Manmohanem
Singhem, z przedstawicielami indyjskiego biznesu, jak
również wystąpienie amerykańskiego przywódcy w parlamencie indyjskim.
Istotnym punktem wizyty był również Bombaj, miasto będące oﬁarą ataku terrorystycznego, przygotowanego za pośrednictwem służb wywiadowczych Pakistanu,
w którym zginęło niemal 200 osób. Prestiżowe znaczenie
dla Indii w kontekście umacniania pozycji lidera w międzynarodowej polityce światowej i uzyskania amerykańskiego wsparcia w tym względzie była wypowiedź Obamy
dotycząca indyjskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: „Rozmawialiśmy o potrzebie odzwierciadlania realiów XXI wieku przez instytucje międzynarodowe, w tym Narody Zjednoczone”.
Wśród efektów pobytu amerykańskiego przywódcy
w Indiach nie sposób pominąć działań, których celem
było nawiązanie amerykańsko-indyjskiej współpracy
handlowej. Podczas wizyty Obamy sektory korporacyjne
obu państw podpisały ponad 20 umów wartych 10 mld
dolarów. Obejmowały one sprzedaż wojskowych samolotów transportowych, samolotów cywilnych, wyposażenia

górniczego i silników odrzutowych. Wizyta B. Obamy
na kontynencie azjatyckim odsłoniła wyraźne symptomy reorientacji dotychczasowej polityki sinocentryzmu
na rzecz poprawy relacji z Indiami. Świadczy o tym chociażby trasa listopadowej podróży prezydenta po Dalekim
Wschodzie, podczas której odwiedził on cztery państwa
tego regionu: Indie, Koreę Południową, Indonezję i Japonię. Pominięcie Chin miało unaocznić Pekinowi dążenie
do utrzymania przez USA szerokich wpływów dla zachowania równowagi sił w regionie Azji. Stanowisko to podtrzymano po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami rządów Indii, Korei Południowej, Indonezji i Japonii,
którzy nie ukrywali swych obaw wobec wzrostu znaczenia
Chin w regionie.

WOS w teorii i praktyce

2005 r. ogłoszono globalne partnerstwo na rzecz promowania stabilności, demokracji, dobrobytu i pokoju,
jako podstawy współpracy dwustronnej.
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podkreślił, że bezpieczeństwo Azji nie może być oparte
na „przymusie lub zastraszaniu małych państw przez duże,
ale na sojuszach zawieranych w celu wzajemnego bezpieczeństwa”. Ostrzegł przed „sporami terytorialnymi, które
mogą przerodzić się w konfrontację”. Nie wymienił w tym
kontekście Chin, ale – zdaniem wielu komentatorów – nie
było wątpliwości, że była to aluzja do sporów terytorialnych Pekinu z sąsiadami i wzrastającego zaniepokojenia
państw regionu rozbudową chińskiego potencjału militarnego na Morzu Południowochińskim.
Analizując strategię Białego Domu wobec Azji Południowo-Wschodniej za prezydentury B. Obamy, zwłaszcza
podczas drugiej kadencji, należy zauważyć, że obok podtrzymywania tradycyjnych sojuszy z takimi państwami, jak
Korea Południowa, Japonia i Filipiny, prezydent USA dążył do zaciśnięcia przymierza z nowymi liderami regionu – Indiami. Sojusz amerykańsko-indyjski miał stanowić
przeciwwagę dla dążeń hegemonistycznych Pekinu.

Sytuacja wewnętrzna Indii
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Pewne obawy odnośnie do przyszłych relacji amerykańsko-indyjskich zrodziły się wraz ze zmianą władzy w New
Delhi. W 2014 r. w wyborach parlamentarnych sukces
odniosła Indyjska Partia Ludowa (The Bharatiya Janata
Party, dalej: BJP), pokonując rządzący dwie kadencje Indyjski Kongres Narodowy. Stojący na czele BJP Narendra
Modi odniósł w wyborach przytłaczające zwycięstwo, które odzwierciedlało rozczarowanie społeczeństwa Indii
polityką poprzedniego rządu.
Przejęcie władzy przez BJP stawiało pod znakiem zapytania kształt stosunków z Waszyngtonem. Wątpliwości
budził program polityczny BJP, który oparty jest na silnym
nacjonalizmie hinduskim, a także osoba lidera partii –
Narendry Modiego. Zanim został on premierem rządu
centralnego w New Delhi, przez 13 lat stał na czele lokalnego rządu w indyjskim stanie Gudżarat. W 2002 r.
doszło tam do tragicznych zamieszek oraz rzezi ludności
muzułmańskiej. Narodziły się wątpliwości, czy premier nie
odgrywał w nich „biernej roli”. W związku z tymi zarzutami w 2005 r. jego osoba została objęta zakazem wjazdu
na teren USA (nikt wtedy nie sądził, że jest to przyszły
premier).
Wbrew wszelkim obawom po przejęciu władzy N. Modi
postawił na utrzymanie proamerykańskiej postawy Indii z okresu rządów M. Singha z Indyjskiego Kongresu
Narodowego. Jako szef rządu w swoich założeniach wobec kierunków polityki zagranicznej postawił na zaciśnięcie współpracy z sojusznikami Waszyngtonu w obrębie
Azji i Pacyﬁku: Japonią i Australią. Nowy premier Indii
rozpoczął rządy od nominacji do swego gabinetu dwóch
wysokich rangą urzędników, którzy wcześniej przez lata
mieszkali w USA.
Jednak bez wątpienia przełomem stała się pięciodniowa podróż N. Modiego po Stanach Zjednoczonych
(26–30 września 2014 r.). To, że nowy premier zdecydował się złożyć wizytę w USA już w pierwszych miesiącach swego urzędowania, wzmacniało przekonanie, że
współpraca indyjsko-amerykańska będzie kontynuowana

Prezydent USA Barack Obama i premier Narendra Modi, źródło: Wikimedia Commons

i umacniana. Program pięciodniowego pobytu premiera Indii w USA obejmował: udział w sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, spotkanie z kręgami biznesowymi w Central Park w Nowym Jorku. Zasadniczym
elementem podróży była wizyta w Białym Domu, podczas
której omówiono najważniejsze aspekty stosunków amerykańsko-indyjskich. W swoich wypowiedziach dla prasy
N. Modi podkreślał, że potrzebna jest praca nad stworzeniem „solidnego partnerstwa pomiędzy dwoma największymi demokracjami świata”.

Miłość od pierwszego wejrzenia
Uwieńczeniem wizyty premiera Indii w USA było ustalenie 10-letniego planu współpracy w dziedzinie wojskowej, w tym kontrakt na produkcję samolotów bezzałogowych i wyposażenia dla samolotów transportowych
Lockheed Martin C-130. Ponadto państwa te nawiązały
współpracę, która ma na celu ﬁnansowanie projektów
na rzecz rozwoju energii odnawialnej.
Wizyta N. Modiego w Waszyngtonie i przeprowadzone
rozmowy z B. Obamą wywołały pozytywne reakcje ze strony
mediów amerykańskich i indyjskich. Spotkanie dwóch liderów określano nawet słowami „miłość od pierwszego wejrzenia”, a Modi miał zostać nowym „najlepszym przyjacielem
Ameryki”. Podczas krótkiego okresu rządów partii BJP przywódcy obu krajów spotkali się jeszcze w tym samym roku
dwukrotnie: na wspomnianym szczycie przywódców państw
Azji Wschodniej w Birmie (listopad 2014 r.) i podczas spotkania G-20 w Brisbane Australii (listopad 2014 r.).
Potwierdzeniem tej linii była druga wizyta prezydenta
B. Obamy w Indiach w dniach 25–27 stycznia 2015 r.
O ważności Indii w amerykańskiej polityce świadczy to,
że Obama był pierwszym prezydentem USA, który odwie-

W stronę przyszłości
Dla Waszyngtonu Indie stanowią ważny punkt odniesienia w azjatyckiej polityce. Rozwijające się i bogacące
Indie są nie tylko potężnym rynkiem zbytu, lecz także
jedynym państwem będącym w stanie pełnić funkcję
buforu dla mocarstwowych aspiracji Pekinu. W latach 2014–2016 obaj liderzy wymienili oﬁcjalne wizyty
dwustronne i spotkali się łącznie dziewięć razy przy okazji
szczytów wielostronnych.
Oba państwa rozwijają współpracę w ponad 40 różnych gałęziach sektorowych. W 2015 r. obroty towarami i usługami przekroczyły 108 mld dolarów, co dało
Indiom 10 miejsce na liście najważniejszych partnerów handlowych USA. Dla Indii Stany Zjednoczone są
drugim największym partnerem handlowym, po Chinach.
W 2015 r. Indie i USA zawarły umowę ramową o współpracy wojskowej, a w 2016 r. – porozumienie o współpracy logistycznej, dzięki któremu m.in. amerykańskie
okręty mogą uzupełniać paliwo w indyjskich portach.
Zwiększono częstotliwość wspólnych ćwiczeń wojskowych.
W ostatniej dekadzie wzrosła sprzedaż amerykańskiego
sprzętu militarnego do Indii szacowana na około 15 mld
dolarów. Tym samym USA, zaraz po Rosji, stały się drugim
największym dostawcą uzbrojenia dla indyjskiej armii.
Dyplomacja amerykańska otwarcie popiera starania
Indii o uzyskanie stałego członkostwa w Radzie Bezpie-

czeństwa ONZ oraz o przyjęcie do Grupy Dostawców
Jądrowych (NSG) i innych reżimów nieproliferacyjnych.
Stany Zjednoczone postrzegają Indie jako ważnego
partnera w zmieniającym się porządku międzynarodowym, zwłaszcza wobec rosnącej potęgi Chin. Są także
zainteresowane wykorzystaniem możliwości gospodarczych ogromnego rynku indyjskiego. Indie i USA stanęły
przed szansą stworzenia stabilnego partnerstwa, opartego
na wspólnocie wartości i zbieżności interesów.
Partnerstwo USA i Indii zasługuje na szczególną uwagę
właśnie dlatego, że może się stać jednym z ważniejszych
sojuszy mających ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków międzynarodowych w XXI stuleciu. Prawdopodobne
jest zatem, że zamiast realizacji popularnej na początku
prezydentury Obamy wizji G2 (tj. nowego układu globalnego opartego na sojuszu USA i Chin), będziemy mieli
do czynienia z wyłonieniem się ścisłego partnerstwa D-2
USA i Indii – dwóch największych demokracji świata,
tworzących najważniejszy sojusz strategiczny nadchodzących dziesięcioleci.
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dził ten kraj dwukrotnie podczas swojej kadencji. Przebieg
wizyty również miał symboliczny wymiar. Jako pierwszy
prezydent USA został zaproszony przez premiera Indii
Narendra Modiego do wzięcia udziału w obchodach
Dnia Republiki – najważniejszego święta państwowego,
podczas którego odbywa się parada wojskowa. Prezydent
Obama odgrywał rolę gościa honorowego, zajmując miejsce w loży obok gospodarza N. Modiego.
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American-Indian cooperation in the twenty-first century

W następnym numerze m.in. o tym:
„Czy muzycy rockowi powinni uczyć historii?”– polskie concept-albumy
jako narzędzie edukacji historycznej oraz Tadeusz Kościuszko prywatnie
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India and the U.S. faced a chance of creating a stable partnership, based on community values and identity
of interests. The events of recent decades in international politics (the end of the Cold War, the war on terrorism), as well as internal changes in both countries (e.g. India’s economic development, the process of desegregation) led to a blurring of most of the basic differences and disputes in relation to each other.
Partnerships USA and India deserves special attention precisely because it could become one of the major
alliances have great importance for the development of international relations in the twenty-first century. It is
likely therefore that, rather than at the beginning of the implementation of the popular vision of the Obama
presidency, G2 (i.e. a new global system based on the alliance, the U.S. and China), we have to deal with the
emergence of a strong partnership the U.S. and India – the two largest democracies of the world, constituting
the most important strategic alliance the coming decades.
Tłumaczyła: Joanna Maj

WOS w teorii i praktyce

Od wielu lat politycy, działacze
społeczni, publicyści, naukowcy
posługują się terminem „społeczeństwo obywatelskie”, który wszedł już do codziennego
użytku. Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne
na przełomie lat 80. i 90. XX w.
otworzyły drogę do realizacji tej
idei w państwie polskim. Jaki
jest stan społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju?
Czy Polacy korzystają z dobrodziejstw demokracji, uczestniczą w życiu politycznym i są
aktywni społecznie?

Zajęcia dla dzieci Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA” podczas ferii w Pabianicach w 2016 r., fot. Agnieszka Jaksa

Społeczeństwo obywatelskie
w Polsce – problemy i wyzwania
Sławomir Lucjan Szczesio

I
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dea społeczeństwa obywatelskiego ma swe korzenie w ﬁlozoﬁi greckiej i rzymskiej (m.in. Arystoteles, Cyceron)
i była rozwijana w późniejszych czasach przez wielu myślicieli (m.in. Jan Jakub Rousseau, John Locke, David Hume,
Georg Hegel, Alexis de Tocqueville, Karol Marks, Adam
Smith). Jej odrodzenie nastąpiło pod koniec XX w., szczególnie po rozpadzie tzw. bloku wschodniego.
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Deﬁnicja
Istnieje wiele deﬁnicji społeczeństwa obywatelskiego,
jest to pojęcie wieloznaczne. Według Encyklopedii PWN
„społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo cywilne, jedna
z kluczowych i zarazem wyróżniających idei normatywnych
europejskiej myśli i praktyki polityczno-ustrojowej, określająca szczególną strukturę działań, więzi społeczno-kulturowych i przekonań moralno-politycznych, jaką w poczuciu
samodecydowania o sobie, odpowiedzialnej troski za dobro
wspólne oraz jakość życia publicznego stworzyli członkowie
określonego społeczeństwa”1.
Natomiast w dokumencie Strategia wspierania społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, przyjętym przez
Radę Ministrów w 2008 r., podano następującą deﬁnicję:
„Społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania
instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek,
rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem,
w której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości
składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów. Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym ist1

nieją aktywni, myślący o interesach społeczności obywatele,
zależności polityczne oparte na zasadach równości i stosunki
społeczne polegające na zaufaniu i współpracy”2.
Piotr Gliński zauważa, że „społeczeństwo obywatelskie,
społeczeństwo aktywne, otwarte, demokratyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest strukturą
łatwą do ukształtowania, właściwie orbituje gdzieś na granicy utopii, ale jest też jedynym rozsądnym i dającym nadzieję wyjściem z dylematów funkcjonowania współczesnych
społeczeństw. Tylko taki partner jest w stanie kontrolować
potężne struktury władzy politycznej i ekonomicznej
oraz łagodzić skutki różnorakich napięć wewnętrznych
w społeczeństwie. Tylko on potraﬁ wyzwolić społeczne rezerwy i obywatelską energię nawet w sytuacjach – wydawałoby się – beznadziejnych kryzysów społecznych i kulturowych”3. Zdaniem tego badacza podstawowymi obszarami
przejawiania się społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce są:
● sektor organizacji pozarządowych i obywatelskich („trzeci
sektor”);
● lokalne wspólnoty o mniej lub bardziej obywatelskim
charakterze;
● alternatywne, mniej sformalizowane wspólnoty obywatelskie;
● rozmaite ruchy społeczne;
● subkultury młodzieżowe;
● indywidualne postawy, zachowania i więzi obywatelskie
oraz sieci zaufania społecznego4.
Kluczową rolę w opisywanej idei odgrywają zatem świadomi, odpowiedzialni i aktywni obywatele, potraﬁący zorganizować się w grupy, rozwiązywać problemy i kształtować świat wokół siebie, niezależnie od struktur państwa.

Społeczeństwo obywatelskie, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/spoleczenstwo-obywatelskie;3978369.html (data dostępu: 1.07.2017 r.).
Strategia wspierania społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/strategia-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego (data dostępu: 1.07.2017 r.).
3
P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Warszawa 2006, s. 4.
4
Tamże.
2

Kształtowanie się społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce po 1989 r.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego, według zachodnioeuropejskiego modelu, rozpoczęła się w naszym kraju
dopiero po przemianach 1989 r., po wprowadzeniu zmian
ustrojowych, politycznych, społecznych i gospodarczych,
które otworzyły drogę do powstania demokratycznego państwa i niezależnego społeczeństwa. Oczywiście proces kształtowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego nie
powinien być sterowany przez władze państwowe, lecz musi
to być proces oddolny.
Przez dwadzieścia kilka lat powstawały liczne partie polityczne, ruchy społeczne, stowarzyszenia i fundacje, odbywały się demonstracje i protesty. Po kilkudziesięciu latach
ograniczeń obywatele uczyli się i uczą się korzystać z demokracji. Społeczeństwo obywatelskie może niewątpliwie
odgrywać istotną rolę, jednocząc obywateli wokół spraw
kluczowych dla danej wspólnoty/grupy i pozwalając im
przedstawiać własne interesy i potrzeby, jak również wpływać na życie publiczne. Te oddolne działania są szczególnie
ważne, kiedy instytucje państwowe nie radzą sobie chociażby
z problemami ubóstwa, bezrobocia, bezpieczeństwa itd.
Egzempliﬁkacją takiej aktywności są np. akcje podejmowane
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Caritas, Monar,
Polską Akcję Humanitarną.

Rola państwa

5

Udział obywateli w życiu politycznym
Niewątpliwie ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji jest partycypacja
obywateli w szeroko rozumianym życiu politycznym, w tym
np. bierny i czynny udział w wyborach i referendach,
działalność w partiach i organizacjach. Według wykazu
dostępnego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (dalej:
PKW) w Polsce działa ponad 70 partii politycznych7. Jednak bardzo mała część społeczeństwa (około 3% dorosłych
obywateli) deklaruje się jako członkowie partii i/lub stowarzyszeń o charakterze politycznym czy też uczestniczy w działalności partyjnej8.
Od 1989 r. można zaobserwować dużą niechęć społeczeństwa polskiego do polityki i polityków, co niewątpliwie przekłada się na niski wymiar partycypacji wyborczej,
porównując ją chociażby z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Wiąże się to także z krytycznym postrzeganiem instytucji politycznych w kraju, czego potwierdzeniem
są rozmaite sondaże, które wskazują na niskie oceny np. parlamentu. W marcu 2017 r. pracę Sejmu negatywnie oceniało
blisko 2/3 Polaków (65%), a w przypadku Senatu ponad
połowa (51%). Zadowoleni z funkcjonowania parlamentu
pozostają w mniejszości: działalność posłów akceptuje tylko
co piąty badany (21%), a senatorów – co czwarty (24%)9.
Wielu obywateli nie interesuje się życiem politycznym
(por. wykres nr 1) i nie uczestniczy w akcie wyborczym. Frekwencja w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych czy do Parlamentu Europejskiego od lat wyraźnie pokazuje, że jej średnia w Polsce jest o wiele niższa niż
w państwach zachodnich czy też innych krajach postkomunistycznych (por. wykres nr 2). Na przykład analizując średnią
frekwencję w wyborach parlamentarnych do 2007 r., Polska
ma najniższy wynik wśród państw Unii Europejskiej, porównując ją także z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (która
oscyluje wokół 60–70%, w Polsce jest to poniżej 50%)10.

Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje. Opracowanie tematyczne, Warszawa 2014, s. 12–13.
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/rzadowy-projekt-ustawy-o-narodowym-instytucie-wolnosci-centrum-rozwoju-spoleczenstwa (data dostępu: 10.07.2017 r.).
7
Wykaz partii wpisanych do ewidencji partii politycznych, http://pkw.gov.pl/322_Wykaz_partii_politycznych (data dostępu: 10.07.2017 r.).
8
Z. Kinowska, Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych”, nr 22 (136), 6 XII 2012, s. 1, http://orka.sejm.
gov.pl/wydbas.nsf/0/9789f55a271abac6c1257ac9004d8be0/$file/infos_136.pdf (data dostępu: 10.07.2017 r.).
9
Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, nr 32/2017, s. 1, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_032_17.PDF (data dostępu:
1.07.2017 r.).
10
Z. Kinowska, dz.cyt., s. 1; M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009, s. 5–6,http://www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf (data dostępu: 1.07.2017); Czy trzeba chodzić na wybory? Przyczyny absencji wyborczej, Komunikat
z badań CBOS, BS/118/2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_118_11.PDF (data dostępu: 1.07.2017 r.).
6
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Państwo, po pewnym okresie bierności, zaczęło wspierać różne inicjatywy i struktury tworzone
przez obywateli, np. wzmacniając znaczenie organizacji pozarządowych. Ważne było wejście
w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kolejnym krokiem było m.in. przyjęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2005 r.
dokumentu pt. Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w którym prezentowano diagnozę społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju oraz
wyznaczono priorytety jego ewolucji. W następnych
latach władze opracowały np. Program Operacyjny
Społeczeństwa Obywatelskiego czy Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata
2009–2015, w której określono metody współpracy
sektora rządowego i obywatelskiego5.

W 2016 r. utworzono urząd Pełnomocnika Rządu ds.
społeczeństwa obywatelskiego – funkcję tę sprawuje
od października 2016 r. Adam Lipiński (będący równocześnie
Pełnomocnikiem Rządu ds. równego traktowania). Powstał
wówczas także Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W lipcu 2017 r. rząd
przyjął projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
który został skierowany do Sejmu. Według pomysłodawców
nowa instytucja ma się stać „organem właściwym w sprawach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku
publicznego i wolontariatu”6.

WOS w teorii i praktyce

Obowiązkiem władz powinno być stworzenie odpowiednich
warunków, przepisów prawnych, by umożliwić dalszy rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.

WOS w teorii i praktyce

Według danych PKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. frekwencja wyniosła 23,83%; w wyborach samorządowych w tym samym roku – 47,40%
(i 39,97% w II turze); w wyborach prezydenckich w roku
2015 – 48,96% w I turze i 55,34% w II turze; w wyborach
parlamentarnych również w 2015 r. – 50,92%.
Charakterystyczne dla elekcji w Polsce jest zjawisko niższego uczestnictwa obywateli w wyborach samorządowych
i do Parlamentu Europejskiego w porównaniu do wyborów
prezydenckich i parlamentarnych. Stałym zjawiskiem w sondażach wyborczych w Polsce jest także wyższy odsetek
deklaracji wzięcia udziału w wyborach niż rzeczywista
frekwencja w dniu wyborów. Warto ponadto pamiętać, że
wpływ na partycypację obywateli w akcie wyborczym mają takie czynniki, jak np. wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny, wiek, płeć czy zaangażowanie religijne wyborców.

Wykres nr 1. Procent osób w wieku 16 i więcej lat wyrażających zainteresowanie
polityką w 15 krajach europejskich w 2014 r.
Źródło: J. Czapiński, Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza Społeczna
2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa
2015, s. 363.
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Wielu polityków, naukowców i dziennikarzy od dawna
zadaje sobie pytanie, dlaczego tak duża część Polaków wybiera absencję wyborczą? Dlaczego obywatele nie korzystają
z okazji, by wyrazić swoją opinię o kandydujących politykach, podjąć decyzję, kto będzie stał na czele państwa/gminy
itd. Niewątpliwie taki stan jest często wynikiem obojętności, braku zainteresowania czy wspominanej już niechęci obywateli do świata polityki, przemęczeniem „wojną
na górze”, dychotomią „politycy – zwykli ludzie” i „oni
– my”, brakiem dobrych kandydatów i wiary w sens
wyborczego mechanizmu, rozczarowaniem i frustracją
po wcześniejszych wyborach i niezrealizowanych obietnicach. Często osoby cieszące się zaufaniem, autorytetem
i szacunkiem lokalnej społeczności nie decydują się na start
w wyborach ze względu na negatywne opinie o polityce/
politykach, nie chcąc stać się uczestnikiem konﬂiktów i sporów11. Niewątpliwie niska frekwencja w wyborach i referendach może oznaczać osłabienie legitymacji władzy i problemy z wdrażaniem niektórych decyzji politycznych.
Przez lata padały różne propozycje, by zmienić tę niekorzystną tendencję w podejściu części społeczeństwa do
udziału w życiu politycznym, jak np. przymus głosowania
(funkcjonujący np. w Belgii i Grecji), organizowanie kampanii profrekwencyjnych i działalność edukacyjna skierowana do młodzieży, wprowadzenie dwudniowych głosowań,
możliwość oddania głosu przez internet itd. Niska frekwencja wyborcza jest poważnym problemem naszego państwa i pokazuje słabość społeczeństwa obywatelskiego. Czy
uda się to zmienić w niedalekiej przyszłości? Z pewnością
jest to duże wyzwanie dla rządzących, przedstawicieli życia
politycznego i społecznego, jak i obywateli RP.

Organizacje pozarządowe
Jednym z elementów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest sektor organizacji pozarządowych i stopień
11

Wykres nr 2. Średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych w wybranych krajach
postkomunistycznych
Źródło: M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009, s. 6, http://www.
isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf (dostęp 1.07.2017 r.).

zrzeszania się obywateli w organizacjach dobrowolnych.
Według Janusza Czapińskiego, współautora raportu Diagnoza Społeczna 2015, w Polsce w 2015 r. członkami „jakichś
organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół” było 13,4% badanych, z czego
70,8% członków stowarzyszeń twierdzi, że aktywnie uczestniczy w ich działaniach. Z badań przeprowadzanych w latach 2003–2015 wynika, że wskaźnik zrzeszania się Polaków zmienia się nieregularnie w przedziale 12,1–15,1%12.
W tym segmencie społeczeństwa obywatelskiego jest więc
pewien zastój, nie udaje się zmobilizować większej grupy
obywateli do działania w organizacjach dobrowolnych.
Jak zauważył J. Czapiński: „w Polsce ludzie, którzy chcą
coś robić dla swojej społeczności, niechętnie łączą się
w tym celu w związki formalne. Wystarczy, że podejmą
lub włączą się w jakieś działania na rzecz własnej społeczności. Badanie pokazuje jednak, że jest to zjawisko
tak samo rzadkie, jak przynależność do organizacji. Tylko
15,4% badanych w ciągu ostatnich dwóch lat angażowało się «w działania na rzecz społeczności lokalnej
(gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie)». […] Obserwowany w ciągu ostatniej dekady powolny, ale systematyczny wzrost zaangażowania na rzecz
własnych społeczności zatrzymał się; nie wiemy dziś, na
jak długo”13.

Zob. więcej: J. Lubecki, L. Szczegóła, O źródłach apatii politycznej w transformującym się społeczeństwie, „Studia Politologiczne” 2007, vol. 11,
s. 74–92.
12
J. Czapiński, Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek,
Warszawa 2015, s. 340–341.
13
Tamże, s. 344.

lat funkcjonowania instytucji 1% widać wyraźną tendencję wzrostową w liczbie podatników, korzystających z tej
możliwości, jak i ilości pieniędzy wpłacanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. O ile w pierwszym roku
obowiązywania regulacji skorzystało z tej opcji jedynie 80
tys. podatników (0,3% podatników ogółem), przekazując
10,4 mln zł (0,03% podatku należnego), w roku następnym uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (około
3% uprawnionych), a kwota przekazana OPP wyniosła 41,6 mln zł (0,14% podatku należnego). Natomiast
w roku 2016 aż 13,2 mln Polaków (49% ogólnej liczby
podatników) zdecydowało się przekazać 1%, rozliczając
PIT za 2015 rok, przekazując na rzecz organizacji pożytku
publicznego ponad 617,5 mln zł17.
Niewątpliwie jest to znacząca pomoc dla części organizacji pozarządowych w Polsce, umożliwiająca realizację celów statutowych i aktywne działania na rzecz
obywateli. Jednym z głównych problemów „trzeciego
sektora” jest bowiem duża niestabilność ﬁnansowa.
Organizacje pozyskują fundusze na realizację zadań,
m.in. korzystając ze środków samorządowych i administracji publicznej, składek członkowskich czy też darowizn od osób indywidualnych, ﬁrm lub instytucji. Kolejnym wyzwaniem dla wielu organizacji pozarządowych
staje się kwestia trudności w pozyskiwaniu ludzi gotowych działać społecznie.
Chociaż istnieje wiele pozytywnych przykładów zaangażowania Polaków w funkcjonowanie organizacji pozarządowych, daje się zauważyć słabą aktywność obywatelską dużej części społeczeństwa. Podobnie jak
w przypadku udziału w życiu politycznym, także w kwestii „trzeciego sektora” potrzeba mądrych działań, by
zmienić niekorzystne tendencje i zachęcić większą grupę
obywateli do wspierania tego segmentu społeczeństwa
obywatelskiego.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873); Co to jest organizacja pozarządowa (NGO)?, http://fakty.ngo.pl/organizacja-pozarzadowa-ngo (data dostępu: 2.05.2017 r.).
15
Liczba NGO w Polsce, http://fakty.ngo.pl/liczba-ngo (data dostępu: 2.05.2017 r.).
16
Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Warszawa 2016, s. 9, http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/
public/civicpedia/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf (data dostępu: 2.05.2017 r.).
17
1% w pytaniach i odpowiedziach, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,8574,1-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html (data dostępu: 2.05.2017 r.).
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Tabela nr 1. Dziedziny działania organizacji pozarządowych (organizacje miały możliwość wskazania dowolnej liczby dziedzin)
Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań,
Warszawa 2016, s. 33, http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/
Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf (dostęp 2 V 2017).

WOS w teorii i praktyce

Dla sektora organizacji pozarządowych (nazywanych
także z języka angielskiego non-governmental organisation, w skrócie NGO, lub też „trzecim sektorem”) ważnym wydarzeniem było przyjęcie wspominanej wcześniej
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wprowadziła ona
m.in. prawną deﬁnicję organizacji pozarządowej – są to
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości
prawnej, niebędące jednostkami sektora ﬁnansów publicznych (w rozumieniu przepisów o ﬁnansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (art. 3,
ust. 2). Do tej szerokiej grupy można więc zaliczyć np.
fundacje i stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, partie
polityczne, federacje i konfederacje pracodawców,
organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów (m.in. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców),
komitety społeczne, organizacje kościelne, związki
rolników, kółka rolnicze, kola gospodyń wiejskich
itd.14 Warto dodać, że niektórzy zawężają deﬁnicję sektora organizacji pozarządowych tylko do stowarzyszeń
i fundacji.
Według danych z rejestru REGON oraz badań Stowarzyszenia Klon/Jawor w Polsce pod koniec 2015 r. było
zarejestrowanych około 20 tys. fundacji i 106 tys. stowarzyszeń, jednak szacuje się, że tylko około 70% organizacji
faktycznie prowadziło swoją działalność. Oznacza to więc,
że funkcjonowało około 100 tys. aktywnych stowarzyszeń
i fundacji15.
Różne są cele istniejących organizacji pozarządowych.
Najwięcej z nich zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby, edukacją, wychowaniem, kulturą i sztuką
(por. tabela nr 1). Organizacje te często korzystają z pracy
wolontariuszy. Według cytowanej już ustawy z 2003 r.
wolontariuszem jest osoba, która „ochoczo i bez wynagrodzenia” angażuje się w pracę np. na rzecz organizacji
pozarządowych, rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor w wolontariat na rzecz lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych angażuje się co piąty
Polak16.
Od 2004 r. został wprowadzony w Polsce termin „organizacja pożytku publicznego” (OPP). Uzyskanie statusu OPP przez organizację pozarządową daje szansę m.in.
na wsparcie ﬁnansowe – możliwość przekazania na jej
rzecz 1% z podatku dochodowego przez osoby ﬁzyczne. Według wykazu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, który obowiązuje w roku 2017, organizacji
mających status OPP jest ponad 8,5 tys. Przez kilkanaście

forum edukacyjne

Memy internetowe
o tematyce historycznej1
W zmieniającym się w niewyobrażalnie szybkim tempie wirtualnym świecie memy
zadomowiły się na dobre. Warto więc pochylić się nad tematyką i przekazem memów
historycznych, środkami ich wyrazu, a także rozważyć możliwość ich wykorzystania jako
atrakcyjnej pomocy dydaktycznej.
Anna Borkiewicz

Ż
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yjemy w czasach, w których
dostęp do Internetu stał się
dla wielu ludzi nieodzowną normą. Niemało z nas korzysta z niego
codziennie lub prawie codziennie.
Zmienił on oblicze nie tylko naszego codziennego życia (sposobów
spędzania wolnego czasu, zakupów, kontaktu ze znajomymi etc.),
lecz także świata mediów, polityki
czy nauki.
Internet to także społeczność.
Ogromna społeczność łącząca ludzi
z całego świata: czy to na portalach
społecznościowych typu Facebook,
czy też na niszowych witrynach
skupionych wokół jakiejś pasji czy
przekonań. Żyjemy w globalnej

Klasyczny Cezar, http://zero1infinity.tumblr.com/
post/83741502241

wiosce rządzącej się swoimi prawami. Kulturoznawcy mówią już
nawet o wyjątkowej i specy icznej
kulturze Internetu2. Nieodłączną
jej częścią są memy.

Teoria
Mem internetowy ma wiele deinicji, w tym artykule przyjęłam
de inicję Jakuba Sroki jako najpełniejszą:
„Mem internetowy to,
przybierająca formę począwszy od obrazka, skończywszy
na wiadomości e-mail lub
pliku wideo, reprezentacja
pojęcia lub idei, która w sposób wirusowy rozprzestrzenia się pomiędzy osobami
za pośrednictwem Internetu. Najpopularniejszą formą
memu jest obraz osoby lub
zwierzęcia opatrzony zabawnym lub uszczypliwym podpisem. Większość posługuje
się humorem i apeluje głównie do nastolatków i młodych
dorosłych, którzy wykazują
największe prawdopodobieństwo ich odkrycia, zrozumienia humoru, a także przekazania dalej swoim znajomym”3.
Innym przydatnym terminem
ukutymi przez Srokę jest tzw. mem

Egipt i koty, http://9gag.com/gag/a0YKyEZ

właściwy składający się z tzw. żartu konstytuującego, czyli obrazu
stanowiącego kluczowy element
koncepcji danego memu4. Sroka
wprowadza jeszcze kilka innych
„podgatunków”, zainteresowanych
więc odsyłam do jego pracy.

Badania
Zbieranie przeze mnie materiału badawczego trwało od grudnia
2014 do maja 2016 r. i polegało
na przeglądaniu stron głównych
vanity sites, czyli internetowych
stron czysto rozrywkowych, prowadzonych przez jednostki lub małe
grupy dla własnej przyjemności5.
Nie były to zatem strony dedykowane memom o tematyce historycznej czy historii w ogóle, lecz
ogólnodostępne portale, przeglądane przez szerokie rzesze internautów. Z polskich były to Kwejk.
pl (http://kwejk.pl/) i Demotywatory
(http://demotywatory.pl/).
Z międzynarodowych wybrałam

1
Artykuł oparty jest na pracy magisterskiej napisanej w ramach kierunku historia w przestrzeni publicznej w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr hab. Joanny Wojdon.
2
M. Kamińska, Niecne Memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011, s. 11.
3
J. Sroka, #OBRAZKOWE #MEMY #INTERNETOWE, Warszawa 2014, s. 33–34.
4
Tamże, s. 40.
5
M. Kamińska, dz.cyt., s. 65.
6
9gag.com, SimilarWeb: Digital Market Intelligence & Web Traffic, https://www.similarweb.com/website/9gag.com#overview (data dostępu: 21.03.2017 r.) oraz tumblr.com, SimilarWeb: Digital Market Intelligence & Web Traffic, https://www.similarweb.com/website/tumblr.
com#overview (data dostępu: 21.03.2017 r.).

Treści
Treści internetowych obrazków
porównywałam z kanonami postaci i wydarzeń w pamięci polskiej
młodzieży, która jest głównym
odbiorcą memów. Ów kanon został
zaczerpnięty z badania przeprowadzonego jesienią 2009 r. na zbiorowości ponad 5 tysięcy uczniów
w ponad stu szkołach średnich
w całej Polsce, zaprezentowanego
w książce Krzysztofa Malickiego
Pamięć przeszłości pokolenia transformacji7.

Historia starożytna

7

Dwa
nagie
miecze,
http://kwejk.pl/obrazek/2666911/just-medieval-things.html

przyczyn najbardziej prawdopodobna jest popularność wśród użytkowników Internetu komputerowych gier, w których Rzym i jego
armia występuje i/lub gra pierwsze
skrzypce (zwłaszcza serii „Cywilizacja” i „Total War”). Jest to jednak tylko moje przypuszczenie, które należałoby w przyszłości sprawdzić.
Jednym z najpopularniejszych
memów, na jakie natra iłam, jest
zdjęcie butelki sosu do sałatek amerykańskiej irmy Kraft o nazwie
„Classic Caesar” z wbitym w nią
nożem. Jest to nawiązanie do zabójstwa rzymskiego wodza, Gajusza Juliusza Cezara z 44 r. p.n.e. Żart konstytuujący bierze się z nazwy tego
dipu, tj. „klasyczny Cezar”. W slangu angielskim „klasyczny” oznacza:
1. coś, czego nie da się zapomnieć
przez śmieszność w najczystszej
formie;
2. coś, co będzie wieczne fajne
i warte częstego wspominania;
3. coś niezmiennie zabawnego;
4. coś śmiesznego bądź dowcipnego, ale typowego dla danej osoby, przez co wydaje się normalne8.

K. Malicki, Pamięć przeszłości pokolenia transformacji, Warszawa 2012.
Classic, [w:] Urban Dictionary, http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=classic (data dostępu: 6.06.2016 r.).
9
Wystarczy choćby wymienić dramat Williama Szekspira Juliusz Cezar czy obraz Vincenzo Camucciniego Zabójstwo Cezara oraz adaptacje
filmowe ww. dzieła Szekspira z lat 1953, 1970 i 1979.
10
Wall, [w:] Urban Dictionary, http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=wall&defid=2623597 (data dostępu: 6.06.2016 r.).
11
G. Pinch, Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt, Oksford – Nowy Jork 2004, s. 132.
12
Cats, [w:] Know You Meme, http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/cats (data dostępu: 6.06.2016 r.).
8
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Wśród zgromadzonych memów z epoki starożytnej najwięcej
dotyczy imperium rzymskiego
(w mniejszym stopniu okresu republiki). Z wielu możliwych tego

Trebusza z Cesarstwa, https://kwejk.pl/obrazek/2648907/just-medieval-things.html

Dowcip opiera się w równym
stopniu na pierwszym, trzecim
i czwartym znaczeniu. We wszystkich bazuje na czarnym humorze.
Jeżeli zaś chodzi o punkt czwarty,
to choć Juliusz Cezar umarł tylko
raz, motyw jego śmierci od wieków obecny jest w kulturze9. Fakt,
że ten mem nie zawiera żadnego
dodatkowego tekstu, oznacza, że
przedmiot żartu, tj. klasyczność
Cezara z wbitym w niego nożem,
jest łatwa do identy ikacji dla
potencjalnego odbiorcy.
Dwa znalezione memy na temat starożytnego Egiptu dotyczą
mniej więcej tego samego. Pojawią
się w różnych wariacjach, ale bazę
zawsze stanowi jedno z egipskich
malowideł z podpisem: „Internet
jest jak Starożytny Egipt./Ludzie
piszą po ścianach i wielbią koty”.
Autor porównuje starożytne malunki i płaskorzeźby naścienne
do tzw. pisania na ścianie, gdzie
„ściana” oznacza część pro ilu
na portalu społecznościowym Facebook. Użytkownicy mogą tam
sobie zostawiać publiczne wiadomości10. O ile w Egipcie mówimy
o kulcie kotów (który zaczął się
od bogini Bastet, przedstawianej
często jako kot lub kobietę z głową kota11), tak trudniej to stwierdzić o Internecie. Nie da się jednak
zaprzeczyć niesłabnącej popularności tych zwierząt domowych
w globalnej sieci od jej początków
aż do dziś: czy to pod postacią memów, zdjęć czy ilmów wideo12.
Jedyny mem nawiązujący do starożytnej Grecji, na jaki natra iłam,
jest fragmentem malunku z tzw.
wazy Chigi i przedstawia hoplitów
ruszających do walki. Jeden z nich
pozostaje z tyłu i chwyta się za głowę. Kolejne kadry są zbliżeniem
na niego, a podpis głosi „Kiedy już
idziesz walczyć z Persami, ale
przypominasz sobie, że zostawiłeś włączony piekarnik”. Humo-
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9gag (http://9gag.com) oraz tumblr (www.tumblr.com) jako portale
o internacjonalnym przekroju użytkowników, a nie zdominowanym
przez jedną narodowość6.
Niektóre obrazki tra iły do mnie
przez osoby trzecie, które wiedziały
o moich badaniach. Ogółem dotarłam do stu memów o tematyce historycznej, funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Posegregowałam
je epokami, wyróżniając 19 ze starożytności, 11 z wieków średnich, 17
dotyczących historii nowożytnej, 14
o tematyce dziewiętnastowiecznej,
28 odnoszących się do XX stulecia
oraz 11, które można zakwali ikować
do kilku epok.
Jest to tylko drobny ułamek
wszystkich memów internetowych
dotyczących historii. Jednak ciągły
przyrost materiału i rozległość wirtualnej sieci uniemożliwia zbadanie
wszystkich obrazków, nawet przy
ograniczonej tematyce. Poniższe
wyniki są zatem case studies, lecz
pozwalają zauważyć pewne trendy
w obecności historii w Internecie
oraz wyciągnąć z niej wnioski.
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Henryk i wegetarianie, http://9gag.com/gag/axjzqyK

Husaria, http://9gag.com/gag/aMGpGyM
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rystyczne przesłanie tego memu
polega na postawieniu starożytnych przed dzisiejszymi problemami, jakim jest np. wyjście z domu
bez wyłączenia piekarnika. Dowcip
jest wzmocniony przez gestykulację starożytnego hoplity, która bez
problemu może zostać odebrana
przez współczesnych.
Nie znalazłam obrazków dotyczących cywilizacji mezopotamskich. Może to sugerować, że wiedza o nich przeciętnego użytkownika Internetu jest zbyt mała.
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Historia średniowieczna
Do średniowiecza odnosi się
najmniej przykładów znalezionych podczas kwerendy. Ponadto
memy te są najmniej konkretne
– częściej odnoszą się do zjawisk
ogólnych, jak topos wojny i stanu
rycerskiego. Z wydarzeń zauważanych przez internautów można
wyróżnić wyprawy krzyżowe w historii powszechnej, a w polskiej –
chrzest Mieszka I oraz bitwę pod
Grunwaldem.
Większość opiera się na tym samym schemacie: zdjęcie z jakiejś
rekonstrukcji, czasem z nowoczesnym elementem w kadrze, okraszo-

ne zabawnym podpisem uwspółcześniającym problemy bohatera
lub bohaterów obrazka. Rzadko
nawiązują one do konkretnych historycznych wydarzeń. W większości wypadków odwołują się do wyobrażenia o rycerzach i wojnach
Europy wieków średnich. Jednym
z najlepiej ilustrujących to zjawisko
przykładów jest obraz pewnej grupy rekonstrukcyjnej, zgromadzonej
wokół machiny wojennej z podpisem: „Kiedy sprowadzasz sobie
trebusza z Cesarstwa/i okazuje się,
że ma na koncie o jedno oblężenie
za dużo”. Inne zdjęcie ukazuje człowieka w zbroi zatrzymanego przez
policję, które jest podpisane „Kiedy śpieszysz się na krucjatę/i dostajesz mandat za przekroczenie
prędkości”. Podobnych treści jest
o wiele więcej, ale wszystkie wpisują się w wyżej zarysowany schemat.
W przypadku bitwy pod Grunwaldem w bazach memów dominują kadry z ilmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda, będącego
adaptacją powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem.
Pojawiają się w nich cytaty znane
z książki i kinowego obrazu, w tym
m.in.:
● „Kiedy przyjmujesz od krzyżaków dwa nagie miecze/chociaż
mieczów u was dostatek”;
● „Kiedy twój rycerz jest skazany
na śmierć/ale ty wiesz, że nie
zginie, bo twój ci on”.
Podobnie jak przypadku starożytności, za przyczynę „popularności” krucjat i rycerstwa uważałabym gry komputerowe (tym razem
serię „Crusader Kings”, „Assassin’s
Creed”, ale też „Total War” zwłaszcza w odsłonie Medieval: Total
War). Można przypuszczać, że
za obecnością bitwy pod Grunwaldem stoi jej popularyzacja w pamięci zbiorowej Polaków przez
powieść Sienkiewicza i superprodukcję Forda. Chrzest Polski natomiast jest drugim najlepiej pamię-

tanym wydarzeniem z okresu średniowiecza13, stąd i popularność
memów na ten temat.

Historia nowożytna
Nie potra ię rozstrzygnąć, czemu tak mało memów z nowożytnej historii powszechnej „przebija się” na strony główne serwisów
z memami (większość obrazków
z tej epoki dotyczy historii Polski).
Zwłaszcza że, tak jak w poprzednich epokach, istnieją gry komputerowe osadzone w tych realiach
(tu prym wiedzie seria „Europa
Universalis”, choć jest krytykowana za nieprzyjazne graczowi wyjaśnienie zasad14, co może odstraszać szersze grono). Przebijają się
memy o tematyce bardzo ogólnej,
jak portret Henryka VIII Tudora
z podpisem: „W XVI wieku też mieliśmy wegetarian./Nazywaliśmy
ich wieśniakami”. Komiczność płynie z porównania współczesnych
ludzi, którzy z własnej woli rezygnują z jedzenia mięsa, do szesnastowiecznego chłopstwa, które nie
jadło mięsa z przyczyn ekonomicznych.
Polska historia zaś służy sienkiewiczowskiemu „pokrzepieniu
serc” – wspominaniu wielkich zwycięstw, z przemilczeniem porażek.
Niepodzielnie dominują tu XVII
wiek i kon likty zbrojne toczone
w tym czasie przez Rzeczpospolitą.
Szczytem glory ikacji w memach
jest obrazek z husarią podpisany
„Przez 125 lat nie przegrali ani jednej bitwy./Nawet w dysproporcji
1 do 25”. Nie jest to do końca prawda, ponieważ husaria uczestniczyła
w przegranych przez Rzeczpospolitą bitwach, np. nad Żółtymi Wodami15. Jej mit jednak wciąż trwa.
Inny krótki komiks otwiera
zdjęcie bojowników tzw. Państwa Islamskiego z podpisem
„Najedziemy Rosję!”. Odnosi się
to do gróźb terrorystów pod adresem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina16. Na-

13
W wynikach Malickiego bitwa pod Grunwaldem również pojawia się jako powód
do dumy.
14
Europa Universalis, https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Universalis (data dostępu:
10.06.2016 r.).

Waza i ISIS, http://9gag.com/gag/a0P1jRX

15

By zrozumieć humorystyczny przekaz, trzeba wiedzieć o „stu dniach”
Napoleona i jego obu wygnaniach.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że cesarz Francuzów już w swoich czasach stał się legendą. Czasem
jest to czarna sława, czasem jest
wręcz glory ikowany. Bonaparte zapisał się nie tylko na kartach historii, ale i kultury. Nieoderwanie z nim
związana są m.in. powieść Lwa
Tołstoja Wojna i pokój (wraz z jej
wszystkimi adaptacjami) czy popularna piosenka zespołu ABBA Waterloo. Przeniknięcie Korsykańczyka
w „memosferę” było nieuniknione.
W przypadku memów dotyczących tego okresu historii Polski
stajemy przed poważnym problemem: brak materiału do badań.
O ile w poprzednich częściach kłopotem było wybranie z wielu znalezionych w kwerendzie memów
najczęściej powtarzających się lub
najlepiej ilustrujących dany trend
przykładów, tak teraz możemy
omówić wszystkie. A konkretnie
dwa. Oba poświęcone osobie Adama Mickiewicza, polskiego poety
epoki romantyzmu.
Przyczyn tego może być kilka.
Polska młodzież za najbardziej
wstydliwe wydarzenie w historii
Polski wymienia rozbiory. Na tej
samej liście pojawia się jeszcze powstanie listopadowe i klęski w powstaniach w ogóle20. Brak niepodległego państwa i porażki w próbie jego odzyskania w XIX stuleciu powodują, że nie jest to okres,
do którego niechętnie wraca się
pamięcią. Równocześnie Napoleon
Bonaparte jest wymieniany przez
młodych Polaków jako wzorzec
osobowy, jest z pewnością kojarzony z tamtym stuleciem, zwłaszcza
jego związki z Polską. Być może
memy z nim są przez część polskich
internautów odbierane jako „własne” – dotyczące polskiej historii.

M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002, s. 497.
W. Stewart, ‘This message is addressed to you, oh Putin’: ISIS now threatens Russia over its ties to Syria’s Assad and promises to ‘liberate
Chechnya and all the Caucasus’, 3.09.2014, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2741979/This-message-addressed-oh-Putin-ISIS-threaten-Russia-ties-Syrias-Assad-promise-liberate-Chechnya-Caucasus.html (data dostępu: 10.06.2016 r.).
17
Akronim od laughing out loud – ang. śmianie się na głos, używane w wiadomościach tekstowych do wyrażenia śmiechu. LOL, [w:] Urban
Dictionary, http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=Lol&defid=1079038 (data dostępu: 10.06.2016 r.).
18
K. Malicki, dz.cyt., s. 82.
19
The Most Interesting Man in the World, [w:] Know Your Meme, http://knowyourmeme.com/memes/the-most-interesting-man-in-the-world (data dostępu: 11.06.2016 r.).
16
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stępny panel to zdjęcie uśmiechniętego Adolfa Hitlera i portret
równie rozbawionego Napoleona
Bonaparte mówiących „LOL”17
w tym samym czasie. Wyrażają
w ten sposób zwątpienie wobec
planów ISIS, mając w pamięci
własne porażki. Późniejszy kadr
to tylko wielokropek, wyrażający
upływ czasu, a tuż pod nim znajduje się fragment portretu Zygmunta III Wazy pędzla Bacciarellego z podpisem „Nie rozumiem
żartu”. Za panowania tego króla
w 1610 r. na krótki czas udało się
opanować Moskwę, a car Wasyl
IV Szujski złożył mu hołd na Zamku Królewskim w Warszawie.
Wojska Rzeczpospolitej zostały
wyparte z Moskwy w 1612 r., jednak fakt, że udało im coś, czego
nie powtórzyli ani Hitler, ani Bonaparte, pozostaje dla Internetu
powodem do dumy.

Niewątpliwie „gwiazdą” memów dotyczących XIX wieku jest
postać Napoleona Bonaparte –
francuskiego wodza, a potem cesarza. Jego żywot odbił się piętnem
na historii całej Europy – jest więc
klamrą łączącą wiele narodowych
historii państw europejskich. Jego
nazwisko pojawia się nawet w polskim hymnie narodowym, co więcej
– jest dla wielu młodych Polaków
wzorem18. Przebijają się co prawda
inne tematy, jednak to korsykański strateg zwycięża w liczbowym
boju.
Żarty z Napoleona mają formę językową, wizerunkową, jak
i opartą na wiedzy historycznej.
Do kategorii tych pierwszych zalicza się mała przeróbka: na pierwszym obrazku portret konny podpisano zgodnie z prawdą „Napoleon
Bonaparte”, pod spodem do wizerunku gra icznie dodano okulary,
plastikowy kubek, dmuchany balonik, papierowy kapelusz oraz gwizdek. Nową podobiznę nazwano
„Napoleon Born2party” (ang. Napoleon urodzony, by imprezować).
Dowcip czysto wizualny ma miejsce na innym memie. Obraz Wasilija Sternberga Powrót Napoleona
z Elby przedstawiający triumfalny
powrót wodza, któremu jego wierni żołnierze rzucają się do stóp,
ktoś okrasił podpisem: „Gdy jesteś
informatykiem i zresetujesz router
w rodzinnym domu, a wi- i magicznie powraca”.
Do wiedzy historycznej odwołuje się obrazek Bonapartego stojącego na Wyspie Świętej Heleny
używający żartu konstytuującego
z memu Najbardziej Interesujący
Człowiek Świata19, czyli formułki
„Zwykle nie robię X, ale jeśli już
to Y” tu w wersji „Zwykle nie udaję
się na wygnanie, ale jeśli już to wracam, by znów zostać wygnanym”.
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Historia XIX wieku
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Adam Mickiewicz, przez częstą
obecność jego utworów na listach
lektur w polskich szkołach, jest jednym z lepiej rozpoznawanych przez
młodzież literatów. Memy z nim
mogą być zrozumiałe tylko na postawie jego twórczości, bez głębszej wiedzy historycznej. Pierwszy
obrazek z nim to parodia plakatu
wyborczego. Wieszcz jest na nim
kandydatem do Sejmu RP z listy
Towarzystwa Filomatycznego. Jego
numerem na owej liście jest „czterdzieści i cztery”, a hasłem wyborczym „Polska Mesjaszem Narodów”.
Wszystkie te informacje mogą być
pozyskane z trzeciej części Dziadów.
Drugi mem to ikcyjna konwersacja na portalu społecznościowym
Facebook między Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim i Zygmuntem Krasińskim. Mickiewicz
chwali się, że opublikował Pana Tadeusza, wstawiając fragment na swój
pro il na Facebooku. Słowacki komentuje to: „Pan Sradeusz”, a Krasiński:
„Suche”. Mickiewicz paruje to: „Polały
się łzy me czyste, rzęsiste. Na poziom
waszych komentarzy. Górny i durny
oraz wali siurem”. Słowacki odszczekuje więc: „Koleżko, idź być wieszczem gdzie indziej”. Tu nawet nie
potrzeba wielkiej wiedzy z zakresu
historii literatury polskiej: powtarza
się motyw komizmu wypływający
z uwspółcześnienia wypowiedzi
bohaterów przeszłości.
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Historia XX wieku
Najwięcej znalezionych w czasie
kwerendy memów dotyczy właśnie
XX wieku. Dzieje najnowsze mają
największy wpływ na dzisiejszą
rzeczywistość, a jako „najświeższe” (m.in. przez obecność świadków historii) są najlepiej pamiętane. Odbija się to więc w ich obecności w Internecie.
W historii powszechnej internauci skupiają się na wyśmiewaniu II wojny światowej i komunizmu, ponownie jako tragedii,
które dotknęły wiele narodów
jednocześnie – stanowią więc swego rodzaju płaszczyznę wspólnych
doznań.
Na szczególną uwagę zasługuje
postać Adolfa Hitlera. O ile Napo-

Napoleon nie zawsze jest wygnany...,
http://2awesomehistory.tumblr.com/
post/33694906528

leon Bonaparte jest „cybercelebrytą” XIX wieku, tak w następnym
stuleciu palmę pierwszeństwa należy oddać kanclerzowi III Rzeszy.
Magdalena Kamińska zwraca uwagę, że stał on się memem na długo
przed powstaniem Internetu lub
samego pojęcia memu21. Hitler został przetworzy przez popkulturę
już za swojego życia (vide ilm Dyktator Charliego Chaplina z 1940 r.),
stał się memem, w różnej mierze
oderwanym od faktów historycznych. Całkowicie abstrakcyjnego
humoru używa autor memu, który
do zdjęcia kanclerza i jego dygnitarzy przy mapie dodał żartobliwy
podpis w formie dialogu między
wodzem a jednym z jego podwładnych. Hitler żąda od niego: „Przynieś mi ciasto!”, na co pada odpowiedź: „Adol ie, dorośnij. Masz 53
lata”. Führer niezniechęcony tym
domaga się w dziecinnej manierze: „CIASTO, CIASTO, CIASTO, CIASTO!”.
Józef Stalin też jest obiektem
uwagi internautów, choć w mniejszym stopniu niż jego nazistowski
odpowiednik. Jeden z najczęściej
spotykanych
humorystycznych
obrazków to ilustracja z dyktatorem przy biurku, z fajką w ustach,
piszącego po kartce ołówkiem
z podpisem: „Usuwał znajomych/
zanim to się stało modne”. Groteskowość wypływa tu z trywializacji wszystkich czystek (zwłaszcza
wielkiego terroru z lat 30. XX w.)

przeprowadzonych przez Stalina
przez porównanie ich z pospolitym w dzisiejszych czasach usuwaniem nielubianych znajomych
na portalach społecznościowych.
Jakkolwiek straszliwe, to prawdziwe stwierdzenie, że jak jedno
kliknięcie nowoczesnego człowieka może go odciąć od wszelkich informacji o danej osobie – i skazać ją
na metaforyczną śmierć w pamięci
– tak jeden podpis Stalina mógł realnie pozbawić życia wielu ludzi.
W przypadku spojrzenia polskich internautów na ich historię
możemy dostrzec wielką dozę powagi w porównaniu do poprzednich epok – próbę utrwalenia w pamięci pewnych postaci i ich postaw.
Najczęściej wspominanymi okresami, tak jak w przypadku historii powszechnej, są II wojna światowa oraz komunizm. Poruszane
są jednak przez pryzmat Polski,
np. powstanie warszawskie czy kolejki z powodu braku zaopatrzenia
w PRL. Przykładem takiego memu
jest pewien obrazek wpisujący się
we wciąż trwającą dyskusję nad
powstaniem warszawskim, który
pod zdjęciem kombatanta AK, apeluje do odbiorcy: „Zanim przewiniesz dalej odpowiedz sobie na kilka krótkich pytań... / 1. Czy widząc
go podszedł byś i powiedział, że
Powstanie było niepotrzebnym
błędem? / 2. Czy wystarczająco
znasz historię, żeby ją krytykować?
/ 3. Czy wiesz, że ci ludzie ginęli
świadomie żebyś ty nie musiał? /
4. Byłbyś zdolny poświęcić się dla
Polski? / DOCEŃ TO I PRZESTAŃ
MÓWIĆ ŻE WIESZ LEPIEJ”. To przykład ech publicznych debat historycznych w Internecie.
Warto wyróżnić brak obecności
obrazków o II RP i okresie międzywojennym, z wyjątkiem epizodycznej roli Józefa Piłsudskiego.

Memy dotyczące więcej
niż jednej epoki historycznej
By zrozumieć większość z komiksów historycznych dotyczących więcej niż jednego okresu,
20

K. Malicki, dz.cyt., s. 92.

Głównym środkiem humorystycznym używanym w memach
jest uwspółcześnienie przeszłości.

Nowoczesny nośnik wiedzy historycznej?
Na szczególną uwagę zasługuje to, że wiadomości historyczne
podane w formie internetowych
obrazków nie są traktowane przez
ich odbiorców na zasadzie podręcznika i przez to dużo łatwiej
przyswajalne. Memy są alternatywnym nośnikiem wiedzy w Internecie – być może ich forma jest
atrakcyjniejsza od tradycyjnych
encyklopedycznych notek i szyb-

Stalin usuwa znajomych, https://kwejk.pl/obrazek/2602767/dobry-ziomek-stalin.html

sza w odbiorze niż ilm. Wiążą
się z tym niebezpieczeństwa
(np. uproszczenie przekazu czy zawężenie tematyki), ale należałoby
też rozważyć korzyści z zaangażowania memów w służbę historii.
Proste zadanie wykonania i/lub
wyjaśnienia memu o tematyce historycznej może zaktywizować
uczniów. Jest to bowiem akt włączenia historii w (cyber)przestrzeń,
w której uczniowie być może jej nie
dostrzegają, ale w której świetnie
się orientują. Sprawę ułatwia to,
że w Internecie można znaleźć generatory memów, które wykonanie
śmiesznego obrazka sprowadzają
do absolutnego minimum – nie wymagają od użytkownika żadnych
umiejętności gra icznych.
Memy mogą też służyć jako
ilustracje czy podsumowanie
pewnych tematów na lekcji czy
w prezentacjach multimedialnych.
Przykładem tego zjawiska jest swego rodzaju meta-mem. W pewnym
anglojęzycznym kraju na prezentacji multimedialnej na lekcji historii
podpunkt „Jaki był stosunek Hitlera do sąsiednich terytoriów?” ktoś
okrasił memem przedstawiającym
wydrę sięgającą po ciastka z podpisem „Potrzebuję tego”. Zdjęcie
tej tablicy obiegło Internet i samo
w sobie stało się memem. Skoro
taki sposób przedstawiania historii
wydaje się atrakcyjny dla internautów, można z powodzeniem założyć, że młodzież, która jest w dużej
mierze obecna w Internecie, również zaciekawi.
21
22

M. Kamińska, dz.cyt., s. 69.
J. Sroka, dz.cyt., s. 70.
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Uwspółcześnienie historii

Ich komizm ma dwie płaszczyzny.
Pierwszą jest sama absurdalność
zestawienia ludzi z dawno minionych epok przed współczesnymi problemami, które nie istniały
w ich czasach lub które za sprawą
różnic społeczno-kulturowych zostałyby zupełnie inaczej rozwiązane. Mogą też zostać użyte, by wyśmiać jakieś współczesne zjawiska.
Druga zaś bierze się z efektu, który
Sroka nazywa efektem „mam tak
samo!”22, mającego na celu wywołanie swego rodzaju wspólnoty odczuć, a także skłonienie do re leksji
na dany temat. Dzięki uwspółcześnieniu ludzie mogą odnieść swoje
przeżycia do przeżyć minionych
pokoleń.
Niektóre memy opierają się tylko na humorystycznym przekazie
uwspółcześniania
wypowiedzi
i wizerunków postaci historycznych i/lub remiksowania ich z elementami dzisiejszej popkultury.
Inne zaś wymagają od odbiorcy
wiedzy historycznej, bez której
zrozumienie żartu, choćby nie wiadomo jak uwspółcześnionego, jest
niemożliwe.
Wiadomo też, że występują nie
tylko memy humorystyczne. Internauci za ich pomocą próbują
włączyć się w debatę publiczną,
najczęściej dotyczącą historii najnowszej. Powstają też memy o tematyce patriotycznej, które mają
na celu sienkiewiczowskie pokrzepienie serc i budowę swego rodzaju mitu narodowego. Internetowe
obrazki mogą też być nośnikiem
wiedzy i być używane do przekazywania ciekawostek i popularyzacji
informacji.
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potrzebna jest spora wiedza historyczna. Bardzo wiele żartów
w nich opiera się stricte na historii,
a nie, jak to bywało w poszczególnych epokach, na warstwie językowej czy wizualnej. Dodatkowo
taka wiedza pozwala docenić te
obrazki, zwłaszcza pewne detale.
Przykładem takiego memu jest pewien komiks, który podejmuje się
syzyfowej pracy w postaci streszczenia ponad 2000 lat historii
Europy – od roku 206 p.n.e. po rok
1993. Każdy kadr jest podpisany
datą, a na konturowej mapie starego kontynentu pojawiają się
personi ikacje państw w formie
kul w barwach fagi danego kraju w różnej kon iguracji. O wspomnianej dbałości o szczegóły może
świadczyć kadr z roku 1600, gdzie
korona łączy kule Rzeczypospolitej
i Szwecji – odniesienie do unii personalnej owych państw. Tego typu
memy zdają się być robione przez
zapaleńców dla innych zapaleńców.
Jeżeli zaś chodzi o szeroką publiczność, do niej są skierowane
memy ciekawostkowe, które mają
zainteresować i w ciekawej formie
przekazać informacje. Ich obecność
na portalach rozrywkowych sugeruje choć drobne zainteresowanie
tematyką historyczną. Na Kwejk.
pl możemy znaleźć wiele takich
„edukacyjnych” memów, które
nie mają rozśmieszyć odbiorcy, ale
przekazać mu jakieś informacje.
Jedną z popularniejszych form są
historyczne zdjęcia, wrzucane
przez różnych autorów, najczęściej
z minimalnym komentarzem mówiącym tylko, co lub kto się na danej fotogra ii znajduje. Są też serie
obrazków będących swego rodzaju
toplistami, w których autor zbiera
tematycznie jakieś postacie lub wydarzenia – niekiedy stopniując ich
dokonania lub znaczenie. Zaniepokojenie budzi brak źródeł różnych
informacji na obrazkach z dłuższym komentarzem odautorskim,
co może prowadzić do zakłamań.
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Czy warto podczas egzaminu
dojrzałości zdawać WOS?
Ireneusz Wywiał

Rozstrzygnij. Odpowiedź uzasadnij. To oczywiście nie jest wstęp
– to fragment polecenia zadania
maturalnego z tego roku. I przyznam – nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Ja – człowiek w szkole teoretycznie wszechwiedzący. Ja – nauczyciel.

Wyniki
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Tak złe wyniki powtarzają się
bez przerwy już trzeci rok. Już
za pierwszym razem było to na 5
sekund przed 12. Teraz to już wpół
do pierwszej. Średnia tego roku
była o jeden punkt procentowy
gorsza niż średnia z roku ubiegłego
– 26%. Wynik równy 50% i więcej
uzyskało ledwie 13% abiturientów.
Mediana zaś to tylko 22%.
Mam oczywiście nieco do wrzucenia redakcji „Wiadomości Historycznych” – choć rozumiem i trudności techniczne, i to, że czasopismo to dwumiesięcznik, lecz
umieszczanie artykułu polemicznego z moim blisko rok po ukazaniu się tego pierwszego doprawdy
mija się z celem1. Kto pamięta ten
mój? Zresztą o jednym aspekcie
tego artykułu niedługo napiszę.
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Dlaczego to napisałem?
Pisałem na temat matury z WOS
dwa lata temu, pisałem rok temu.
Rok temu występowałem w tej
sprawie w TOK FM. Zapytają Państwo: po co? Przecież wyniki są
ciągle takie same. To prawda, lecz
przynajmniej mam czyste sumienie.
Moi drodzy pedagogiczni Przyjaciele, niestety tych wyników nie
da się zakryć polityką. W tym roku
rządów PIS osiągnęliście taki sam
wynik jak za PO. Możecie zatem
1

powiedzieć, że „dyktatura” jest dla
Was czymś takim jak „wolna demokracja” – za każdym razem taki sam
wynik. Swoją drogą – powtarzalność godna podziwu.
W moim artykule sprzed prawie dwóch lat wylałem sporo jadu
na siebie, czyli na nas – nauczycieli. Polemista mój, szacunku godzien, zmył mi za to głowę – nie
znam się, nie umiem, zarobiony
jestem. Nauczycieli mamy bowiem świetnych! I na komisjach
egzaminacyjnych wszystko świetnie się dzieje. Jest dobrze. Jak
się zapewne Państwo domyślają,
dyszałem chęcią zemsty. I doczekałem się – choć tego nie chciałem. Doprawdy – nie chciałem.
Z wielką chęcią spuściłbym głowę
i powiedział: przepraszam! Lecz
nie mogę tego zrobić. I pozwólcie
Państwo, że nie będę rozdzielał
na „ja” i „wy”. Jesteśmy temu tak
samo winni, użyję kwantyfikatora
„MY”.

Dlaczego egzamin dojrzałości jest potrzebny?
W komentarzu Piotra Pacewicza pt. Matura odczarowana (już
6 maja 2005 r.!) czcigodny autor
zaproponował zniesienie matury:
„A gdyby tak przepędzić maturalne strachy. Wyeliminować próg,
wykluczyć szekspirowskie: zdać
albo nie zdać. Bo właściwie czemu
ono służy poza gnębieniem ludzi?”
– marzył Pacewicz. Mam nadzieję,
że my, nauczyciele, nie jesteśmy
zwolennikami tego rodzaju opcji.
I gnębimy ludzi. Lubimy to. Pan
Pacewicz zaś sprowadza system
edukacji do informowania ucznia
o tym, czego nie wie.
Tymczasem szkoła wychowuje
(w każdym bądź razie – powinna).
Szkoła (tu odrzućmy durne „wkuwanie”, choć i to, w świetle matury

z WOS, okazuje się koniecznością)
uczy systematycznej pracy, czytania (choćby bryków) i mierzenia
się z progami, które trzeba pokonać, a które są nieuchronne.
Otóż, przeszanowny autorze Piotrze Pacewiczu, egzaminy, które
człowiek będzie zdawał w życiu, są
znacznie poważniejsze niż matura.
Zresztą po co ja to piszę? Pan to wie
i ja to wiem.
Jeśli (nie daj Bóg lub los –
w zależności od pańskiego stanu
wiary) będzie Pan operowany,
to chirurg nie będzie wyszukiwał
w podręczniku z anatomii człowieka, z jakich organów Pan się
składa. Pański tłumacz zaś nie będzie szalał ze słownikiem polsko-,
dajmy na to, malgaskim. Oni muszą rozwiązać problem tu i teraz!
Mogą to czynić tylko na podstawie
wiedzy. Własnej. Zresztą po co aż
tak wysoko sięgać? Hydraulik, który naprawia Panu rury, też rozwiązuje problem. Na podstawie wiedzy. Własnej. Przed tym zaś zdaje
egzamin zawodowy. A może go
zniesiemy?
My zaś, nauczyciele WOS, mamy
ambicję nauczyć i wychować OBYWATELA-IDEAŁ! Obywatela, który
przewyższa pozostałych rozeznaniem wymagań państwa i własnymi obywatelskimi możliwościami.
A co MY z tego robimy?

Warunki zdawalności
Po raz kolejny z podanych danych wynika, że średnio nikt tego
egzaminu nie zdał. WOS to przedmiot wiedzy zintegrowanej. Integruje wiedzę politologiczną,
psychologiczną, prawną, socjologiczną, geogra iczną i historyczną
(i jak Państwo wiedzą – nie jest
to pomyłka). Niestety MY oblaliśmy
egzamin z integracji tych przedmiotów. Osiągamy medianę – 22%,

Artykuł Krzysztofa Jurka pt. Próg zaliczenia i co z niego wynika, opublikowany w nr. 3 „Wiadomości Historycznych” w 2017 r., jest niejako
odpowiedzią na tekst I znowu WOS Ireneusza Wywiała, który ukazał się w nr. 1 2017 r. [przyp. red.].

W dawnych czasach, kiedy były
przygotowania
egzaminatorów
do tzw. nowej matury, zgłosiłem
mniej więcej tak brzmiące postulaty. Pani prowadząca bardzo
się ucieszyła i zapisała. Okrasiła
to postulatem, że zgłosi to komu
trzeba. Jeszcze się wtedy nie nauczyłem, że jeśli twój przełożony
pedagogiczny odczuwa radość
z twojego powodu, to oznacza, że
twoje postulaty wylądują w koszu
na śmieci. To trochę brzmi jak sennik egipski, lecz to Polska właśnie.
I przecież wymaga to rozmów.
To wymaga rozmów MEN z CKE,
ze specjalistami, z nauczycielami,
z rodzicami i z uczniami. W warunkach polskich – inał rozmów
będzie na Święty Nigdy. Takich
rozmów nie ma.
Jak zapewne wszystkim Państwu wiadomo, najlepszą edukację
w Europie ma Finlandia. Lecz nim
wdrożyli swoją reformę, debatowali kilkanaście lat. Czy debatę nad
gimnazjalną reformą Handkego
lub debatę nad dzisiejszą reformą
kontrgimnazjalną można nazwać
w tej sytuacji debatami? To pytanie retoryczne. Teraz zaś narażę się
wszystkim: i opozycji, i rządowi –
tak to jest, kiedy o edukacji decydują ideolodzy i politycy (nawet jeżeli
wcześniej byli fachowcami). Wtedy
fachowość schodzi na drugi lub
na jeszcze dalszy plan. A polski nauczyciel przyjmie wszystko, nawet
tę maturalną bzdurę z WOS. Ponieważ to wszystko wymaga rozmów.
To wymaga rozmów MEN z CKE,
ze specjalistami, z nauczycielami,
z rodzicami i z uczniami. W warunkach polskich – inał rozmów
będzie na Święty Nigdy. Takich rozmów nie ma.
Pewnie dziwią się Państwo, czemu tyle piszę o rozmowach. PISZĘ,
PONIEWAŻ TAKICH ROZMÓW NIE
MA. I NIGDY NIE BYŁO. Tak właśnie są traktowane w Polsce problemy pedagogiczne niezależnie
od opcji politycznej. U sterów zawsze są ci, którzy wiedzą lepiej.
Nawet nie wiedzą, jak bardzo iluzoryczne jest takie przekonanie,
lecz ONI PRZECIEŻ WIEDZĄ LEPIEJ. Amen.
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podobne; geogra ia świata, geogra ia polski, odczytywanie danych, nieumiejętność pisania prac
(co znowu jest winą integracji i tu
MOŻEMY podzielić z innymi kolegami). Może i w wymaganiach
(jeżeli już matura ma zostać) trzeba by coś zmienić. Tego nie wiemy
i nieprędko się dowiemy. To wymaga rozmów MEN z CKE, ze specjalistami, z nauczycielami, z rodzicami
i z uczniami. W warunkach polskich
– inał rozmów będzie na Święty
Nigdy. Takich rozmów nie ma.
I wreszcie tegoroczna forma
egzaminu. Rozstrzygnij! Uzasadnij! Takich zadań w latach ubiegłych
nie było zbyt wiele. Może były jakieś
szkolenia w tym zakresie, lecz nikt
mnie o tym nie zawiadomił. I jak
sądzę, z wyniku egzaminu z WOS
nie tylko o mnie tu chodziło. Zdaje
mi się, że w ferworze reform MEN
nie bardzo orientuje się w tym,
co robi CKE, a CKE niezbyt skutecznie kontaktuje się z MEN. Czego
to wymaga? To wymaga rozmów
MEN z CKE, ze specjalistami, z nauczycielami, z rodzicami i z uczniami. W warunkach polskich – inał
rozmów będzie na Święty Nigdy.
Takich rozmów nie ma.
Systemem
demotywującym,
ba, wręcz demoralizującym jest
system dopuszczania uczniów
do przedmiotów rozszerzonych.
Uczeń ma prawo wybrać sobie
KAŻDY PRZEDMIOT ze spisu
przedmiotów maturalnych, nawet jeśli nie chodził na rozszerzenia tego przedmiotu w szkole.
Po czym abiturient przychodzi
na egzamin, koduje się i wychodzi. Jeżeli jest pewny, że matura
z przedmiotów podstawowych
jest zdana, to ONA JEST ZDANA,
ponieważ wynik z przedmiotu
rozszerzonego nie jest w tym wypadku liczony. I właśnie TAKICH
LUDZI MY dopuszczamy do tego
egzaminu w większości wypadków. Aby zmienić ten stan, trzeba
rozmów. To wymaga rozmów MEN
z CKE, ze specjalistami, z nauczycielami, z rodzicami i z uczniami.
W warunkach polskich – inał rozmów będzie na Święty Nigdy. Takich rozmów nie ma.
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czyli w stopniach ocenę niedostateczną. Oczywiście to nie tylko
nasza wina – lecz także kolegów
nauczycieli.
Ergo: może czegoś w tym
przedmiocie jest zbyt dużo? Może
psychologii, może socjologii, może
geogra ii (geogra ia jest przedostatnia, średnia – 31%)? Tego nie
wiemy i nieprędko się dowiemy.
To wymaga rozmów MEN z CKE,
ze specjalistami, z nauczycielami,
z rodzicami i z uczniami. W warunkach polskich – inał rozmów
będzie na Święty Nigdy. Takich
rozmów nie ma.
Może (i tu zgoda z Piotrem Pacewiczem) znieść egzamin dojrzałości z WOS w szkołach średnich i zrobić z tego przedmiot
dla wszystkich, kończący się tak
jak niektóre przedmioty w USA
(wszystko jest do zrobienia) serią
prac i zaliczeń ustnych. Może nawet, krótkimi, praktykami w organach władzy samorządowej (znów
w USA – przyjemnie ściągać).
PRZECIEŻ WSZYSCY JESTEŚMY
OBYWATELAMI. Może wypadłoby
też porozmawiać o obecnej kondycji egzaminu dojrzałości w Polsce?
Tego nie wiemy i nieprędko się dowiemy. To wymaga rozmów MEN
z CKE, ze specjalistami, z nauczycielami, z rodzicami i z uczniami.
W warunkach polskich – inał rozmów będzie na Święty Nigdy. Takich rozmów nie ma.
WOS jest przedmiotem, podczas którego uczeń powinien poznać nie tylko zakres wymagań
państwa wobec obywatela, lecz
także zakres wymagań obywatela wobec państwa. Powinien
także wiedzieć obywatel, jaki jest
(zgodny z wymogami prawa) zakres tego, co może przedsięwziąć
sam. Co może zrobić? Co założyć?
Do kogo się zwrócić? Tego nie
wiemy i nieprędko się dowiemy.
To wymaga rozmów MEN z CKE,
ze specjalistami, z nauczycielami,
z rodzicami i z uczniami. W warunkach polskich – inał rozmów
będzie na Święty Nigdy. Takich
rozmów nie ma.
Błędy popełniane podczas egzaminu z WOS są przez cały czas
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Nauczycielka nauczycieli
– 50-lecie pracy naukowej
i dydaktycznej prof. Barbary Kubis
Adam Suchoński

rofesor Barbara Krystyna Kubis, zwana nader często przez
studentów
„nauczycielem
nauczycieli”, pochodzi ze Stanisławowa. W roku 1945, podobnie jak tysiące Polaków zamieszkujących wschodnie rubieże
II Rzeczypospolitej, wraz z rodziną
została zmuszona do opuszczenia
swojej małej ojczyzny. Transport zatrzymał się na dworcu kolejowym
Opole-Wschód. Co ciekawe, dziś
mieszka w pobliżu tego dworca,
mimo że wcześniej mieszkała w różnych częściach naszego miasta. Szkoły podstawową, średnią i wyższą
ukończyła w Opolu. Z tym miastem
związana jest nadal, zarówno osobiście, jak i zawodowo. Po ukończeniu
studiów pracowała jako nauczyciel
historii w Szkole Podstawowej nr 11
w Opolu, pełniąc w tej placówce
również funkcje kierownicze. Informacje o ciekawie prowadzonych zajęciach, pełnych twórczej inwencji,
a nawet fantazji dydaktycznej dotarły wkrótce do Jej macierzystej uczelni. Stąd propozycja stałej współpracy w charakterze nauczyciela szkoły
ćwiczeń, a od roku 1985 zatrudnienie etatowe w ówczesnej Wyższej
Szkole Pedagogicznej.
Łącząc umiejętnie pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
w roku 1989 uzyskała stopień
doktora, a w roku 2007 doktora
habilitowanego. Od roku 2009 była
zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Natomiast 4 sierpnia 2015 roku
otrzymała z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

P

1
2

Pasją prof. Barbary Kubis jest
rekonstruowanie wydarzeń historycznych przez pryzmat codziennego życia ludzi. W jednej ze swoich
książek pisze: „Nie można poznać
dziejów ojczystych bez wiedzy
o ludziach, którzy je tworzyli. Bez
przekazów osobistych, zapisków,
przyczynków, relacji, wspomnień,
przeżyć oraz zachowanej ikonogra ii, w tym także fotogra icznej
i innych pamiątek kultury materialnej – informacje o naszej przeszłości historycznej i kulturowej będą
niepełne, pozbawione emocji”1.
Kolejną w mojej ocenie najważniejszą publikacją o tym charakterze
w dorobku Jubilatki jest książka zatytułowana Poznawcze i kształcące
walory literatury dokumentu osobistego (Opole 2007). Na podstawie
tej monogra ii i pomyślnie zakończonego przewodu habilitacyjnego
Barbara Kubis uzyskała stopień
doktora habilitowanego. Warto dodać, że recenzentami w przewodzie
byli uczeni tej miary co prof. dr hab.
Tomasz Szarota, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, prof. dr hab. Marceli Kosman i prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja.
Badania prof. Kubis koncentrują się wokół szeroko rozumianej
literatury dokumentu osobistego.
Bazując na tym materiale źródłowym, stara się m.in. prześledzić
losy ludności polskiej, która musiała opuścić wschodnie obszary II
Rzeczypospolitej w wyniku decyzji
aliantów po zakończeniu II wojny
światowej. Wykorzystując wspomnienia nadesłane na konkurs
ogłoszony przez Instytut Śląski
w Opolu na temat Pamiętniki trzech
pokoleń mieszkańców Ziem Odzyskanych, przygotowała kolejne monogra ie poświęcone tej problema-

B.K. Kubis, Historia w pamiętnikach zapisana, Opole 2003, s. 15.
Taż, Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobistego, Opole 2007, s. 21.

tyce: Wypędzenie Polaków z Kresów
Wschodnich (1944–1946) (Opole
2009) oraz Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP
(1944–1945) (Opole 2011).
Analizując zarówno treści, jak
i ciekawą ich obudowę (ikonogra ie, motto, dedykacje), można
bez przesady powiedzieć, że są
to książki pisane sercem i z potrzeby serca. Potwierdza to wzruszająca dedykacja dla wnuków, aby
pamiętali o rodzinnych stronach
swoich przodków. Autorka często podaje przykłady więzi pokoleniowej, prezentując zwłaszcza
na okładkach swoich książek ikonogra ię pochodzącą z rodzinnych
albumów. Potwierdza to również
dedykacja na kartach pierwszej
książki: Pamięci moich Dziadków
Franciszki i Michała Marcinkowskich (w: Historia w pamiętnikach
zapisana, Opole 2003).
Rekonstruując
wydarzenia
związane z przeszłością za pomocą zapisu pamiętnikarskiego,
prof. Barbara Kubis umiejętnie
łączy tę problematykę ze współczesnością. Obok licznych własnych re leksji na tan temat, często
przywołuje ciekawe opinie innych
badaczy, a także przedstawicieli
mediów. Na przykład we wstępie do jednej z książek czytamy:
„Można mieć nadzieję, jak pisze
niemiecka dziennikarka Helga
Hirsch, że jeśli mieszkańcy dzisiejszych polskich ziem zachodnich
i mieszkańcy dawnych niemieckich ziem wschodnich opowiedzą
sobie swoje biogra ie, różne grupy
o iar mogłyby się wreszcie spotkać w swoim żalu, zamiast trwać

„Wiadomości Historyczne” 2012, nr 3.

wojny światowej. Najczęściej bowiem określenie holocaust wiązano z eksterminacją narodu żydowskiego. Warto przypomnieć, że
redakcja „Wiadomości Historycznych” – pisma o zasięgu ogólnopolskim – poświęciła temu mało dotąd
przebadanemu zagadnieniu cały
numer3.
Na podkreślenie zasługuje fakt,
że w tych dorocznych konferencjach referentami są nie tylko pracownicy nauki, ale również studenci. Są to najczęściej członkowie
jedynego w Polsce Koła Naukowego Dydaktyków Historii, które powstało z inicjatywy prof. Barbary
Kubis.
Współczesny nauczyciel akademicki w ujęciu modelowym powinien w sposób harmonijny łączyć
pracę naukową z działalnością
dydaktyczną i organizacyjną. Ten
niełatwy postulat od lat z powodzeniem realizuje prof. Barbara
Kubis. Aktualnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym
i (jako czwarta osoba w naszym
kraju) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Dydaktyków Historii,
skupiającym członków o uznanym
dorobku naukowym z 76 państw.
Jest jednym z organizatorów
i członków jury w konkursach popularyzujących wiedzę o regionie
(np. Konkurs Wiedzy o Kresach
Wschodnich). Ściśle współpracuje
z Muzeum Śląska Opolskiego, centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opole,
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.
Za dotychczasową działalność
była wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, władze
województwa opolskiego, Stowarzyszenie Kresowiaków oraz
przez JM Rektora Uniwersytetu
Opolskiego.
Ad multos annos, Pani Profesor!
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ją absolwenci naszej uczelni. Nader
często słyszeliśmy, że potra i rozbudzić pozytywną motywację, wywołać zainteresowanie przyszłym
zawodem, przekazując młodzieży
nie tylko bogatą oraz interdyscyplinarną wiedzę, lecz także model
racjonalnie zorganizowanej pracy
umysłowej, wyprzedzając w tym
zakresie aktualne postulaty.
Profesor Barbara Kubis, zgodnie
z zaleceniami procesu bolońskiego,
w sposób harmonijny łączy działalność w skali makro z pracą na rzecz
uczelni i środowiska. Posłużmy
się przykładem. Od roku 2005 obchodzony jest Dzień Holokaustu,
zawsze w styczniu, co wiąże się
z datą wyzwolenia nazistowskiego
obozu Auschwitz-Birkenau. Organizacja Narodów Zjednoczonych
zaapelowała, aby z tej okazji przygotować w szkołach różnych typów
(w tym także wyższych) spotkania
związane z tą problematyką. Z realizacją tego apelu bywa jednak różnie. Okazuje się, że Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego należy
do nielicznych (w skali całego kraju) placówek oświatowych, które
w sposób daleki od stereotypowych
rozwiązań upamiętniają o iary
II wojny światowej. Jest to wyłącznie zasługa prof. Barbary Kubis.
Uwagę zwraca stale zmieniająca
się tematyka spotkań, co pozwala
na pogłębienie i uzupełnianie wiedzy na ten temat. Wymieńmy tylko
tematy kolejnych seminariów, których pomysłodawcą i organizatorem była prof. Barbara Kubis: Auschwitz-Birkenau – miejsce pamięci
o iar zagłady; Pomniki w słowach
i obrazach; Gdzie jest miejsce walizki z Auschwitz?; Wszystkie drogi
prowadzą do Auschwitz; Ludzie ludziom zgotowali ten los; Dzieci holocaustu; Holocaust Romów.
Ten ostatni temat wywołał ożywioną dyskusję także w środowiskach zajmujących się badawczo
zbrodniami nazizmu w czasie II

forum edukacyjne

w rozgoryczeniu i ranić się wzajemnie”2.
Potrzebę integrowania mieszkańców Opolszczyzny pochodzących z różnych regionów nie tylko
postuluje w publikacjach, lecz realizuje także w życiu osobistym,
wiążąc się przez małżeństwo z rodziną osiedloną na tym terenie
od wieków. Swój bogaty dorobek
teoretyczny prof. Barbra Kubis ilustruje przykładami zaczerpniętymi z różnych wątków związanych
z przeszłością (ludność żydowska
w II Rzeczypospolitej; rola kobiet
w czasie II wojny światowej; problematyka holokaustu – Żydzi, Romowie; stosunki polsko-ukraińskie
w czasie II wojny światowej, problematyka regionalna na przykładzie Górnego Śląska).
Ten dorobek przedstawia się imponująco. Obok książek autorskich,
współautorskich i redagowanych,
jest to przeszło 90 artykułów i rozpraw, z czego część ukazała się
drukiem w publikacjach zagranicznych. Dodajmy do tego aktywny
udział w 87 konferencjach krajowych oraz 19 o charakterze międzynarodowym organizowanych
przez takie ośrodki akademickie,
jak: Göteborg, Saloniki, Tutzing,
Drezno, Bańska Bystrzyca, Lwów.
Warto dodać, że Uniwersytet w Göteborgu ogłosił drukiem w postaci pracy zwartej cykl wykładów
wygłoszonych w tej uczelni przez
prof. Barbarę Kubis. Do tego dorobku dodajmy recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych.
Aktualnie prof. Barbara Kubis
zaliczana jest do ścisłej czołówki
badaczy w zakresie problematyki
historycznodydaktycznej. Uważana
jest za najlepszego w naszym kraju
znawcę literatury dokumentu osobistego.
Jubilatka znana jest z pasji,
z jaką realizuje zadania nauczyciela akademickiego, co wielokrotnie
i przy różnych okazjach podkreśla-

poeci historii

Kazimierz Wierzyński
Poniższy tekst został pomyślany jako zapowiedź cyklu
dotyczącego uwzględnienia w edukacji historycznej,
a niekiedy również obywatelskiej, odwołań do biografii oraz
twórczości niektórych polskich poetów. Odwołania będą
miały charakter selektywny, bez zamysłu szerszej analizy
lub oceny. Uwypuklone zostaną wybrane wątki, związane
z ogólniejszymi zjawiskami politycznymi, społecznymi,
kulturowymi.
Stanisław Zając
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roponowane zagadnienia mogą być przydatne na różnych etapach edukacji; zarówno w aktualnej strukturze polskiego sytemu oświaty, jak i w tej, która jest
zapowiadana. Na lekcjach bieżących, ze względów
czasowych, zwykle będą stanowić skromny element.
W szerszym zakresie mogą być uwzględnione na lekcjach
powtórzeniowych syntetyzujących, na których uczniowie
określają główne cechy epoki lub zjawisk, oceniają je i porównują z cechami innych epok lub zjawisk, a także odnoszą
je do czasów współczesnych1.
Krótkie fragmenty tekstów poetyckich warto wykorzystać podczas konstruowania sprawdzianów pisemnych,
co raczej nie powinno być zaskoczeniem. Przecież fragmenty wierszy uwzględniane są w zadaniach na egzaminie maturalnym z historii, przykładowo – w 2015 r. na poziomie
rozszerzonym abiturienci mieli analizować aż sześć tekstów
poetyckich (m.in. wiersze Mariana Hemara i Mariana Załuckiego).
Można podać kilka różnych powodów, dla których celowe jest uwzględnienie proponowanych zagadnień. Źródła
literackie dostarczają historykom informacji o wydarzeniach, procesach i postaciach, a także o panujących
w danej epoce wyobrażeniach, nastrojach2. Jednak należy
podkreślić inny, bardziej podmiotowy aspekt. Teksty poetyckie pozwalają odwołać się do emocji uczniów (bardziej
niż np. akty normatywne), rozbudzając zainteresowanie
historią. Przybliżają i ukonkretniają – na zasadzie pars pro
toto – kulturę danej epoki historycznej. Dają dodatkowy argument za tezą głoszącą, że historia nauczana w szkole jest
przedmiotem humanistycznym (co przed kilku laty było
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Dydaktycznej PTH)3.
Postulat korelacji historii oraz języka polskiego
ma długie tradycje. Dla zwolenników metodologii postmodernistycznej, której zwolennicy postrzegają historiogra ię
1
2
3
4
5

Kazimierz Wierzyński

jako narrację literacką, nabiera dodatkowego uzasadnienia.
Z moich nauczycielskich doświadczeń wynika, że nie można pominąć jeszcze jednego, pragmatycznego aspektu, który nie jest należycie doceniany. Krótki emocjonalny tekst,
zwłaszcza w formie wierszowanej, łatwo zapada w pamięć;
spełnia więc funkcję mnemotechniczną.

Z Drohobycza do Warszawy

Kazimierz Wierzyński urodził się 27 sierpnia 1894 r.
w Drohobyczu jako syn Andrzeja Wirstleina i Felicji z Dunin-Wąsowiczów. Andrzej miał pochodzenie niemieckie,
jednak przyjął nazwisko Wierzyński, aby podkreślić utożsamienie się z polskością. Wymowny to przejaw procesu
ogólniejszego – polonizowania się przedstawicieli innych
narodów – ale też, w czasach rozbiorów, zastanawiającego.
Jak pisze socjolog kultury: akcesu do polskości przez Niemców czy Austriaków nie tłumaczyły żadne względy praktyczne4.
Kolejne fakty z biogra ii Wierzyńskiego również można
odnieść do ogólniejszych zjawisk. Siedemnastoletni Kazimierz swój pierwszy tekst zamieszcza na łamach drohobyckiej jednodniówki „1863” wydanej w 50. rocznicę powstania styczniowego. Kilkanaście miesięcy później wstępuje
do Legionu Wschodniego, który Austriacy rozwiązują, a jego
żołnierzy wcielają w szeregi własnej armii. Wierzyński walczy w oddziale liniowym. Dostaje się do niewoli rosyjskiej,
w której przebywa ponad dwa lata. W styczniu 1918 r., korzystając z ogólnego złagodzenia rygorów, ucieka do Kijowa. Po kilku miesiącach przyjeżdża do Warszawy.
Nastąpiła pierwsza wojna światowa, „dla większości
państw europejskich wojna była klęską i katastrofą, dla Polaków okazała się błogosławieństwem”5. Przyniosła bowiem
odzyskanie niepodległości. Trwały jeszcze zmagania
o ustalenie granic odrodzonej Polski, a w Warszawie radosną twórczość zaczęli propagować poeci tworzący grupę Skamander. Należeli oni do tej samej generacji, ale różnili m.in.
pod względem pochodzenia narodowościowego, co może
być traktowane jako przejaw otwartości kultury polskiej.

J. Maternicki, C. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 317.
E. Chorąży, D. Konieczka- Śliwińska, S. Roszak, Dydaktyka historii, Warszawa 2008, s. 206.
Z.T. Kozłowska, Komisja Dydaktyczna PTH – czy historia szkolna jest przedmiotem humanistycznym, „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 1, s. 5–7.
A. Kłoskowska, Kultura narodowa i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji, [w:] Oblicza polskości, red. taż, Warszawa 1990, s. 27.
A. Hutnikiewicz, Portrety i szkice literackie, Warszawa–Poznań–Toruń 1976, s. 120.

Z olimpijskim sukcesem

6

Dopełnieniem tego utworu jest wiersz Rok 1914, odnoszący się już do sytuacji po wybuchu oczekiwanego kon liktu: Czy to pali się serce, czy to świat się dymi… W późniejszym
komentarzu poeta stwierdził: Wydawało mi się, że tak musieli czuć i myśleć żołnierze, których prowadził na wojnę Piłsudski8.
Przytoczone utwory mogą stanowić emocjonalne uzupełnienie materiałów ikonogra icznych, często wykorzystywane na lekcjach historii. Wiersz Manewry strzeleckie

A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914–1944, Warszawa 1999, s. 57.
Wszystkie fragmenty wierszy, jeśli nie jest wskazane inaczej, cytowane są za: K. Wierzyński, Poezje zebrane, t. 1 i 2, zebrał i posłowiem
opatrzył W. Smaszcz, Białystok 1994.
8
K. Wierzyński, Pamiętnik poety, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył P. Kądziela, Warszawa 1991, s. 366.
7
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Wielką sławę zarówno w kraju, jak i za granicą przyniósł
Wierzyńskiemu Laur olimpijski, przetłumaczony na wiele języków. Za ten zbiór wierszy poeta w 1928 r. otrzymał
złoty medal olimpijski na konkursie sztuki podczas
igrzysk olimpijskich w Amsterdamie. Fragmenty utworów
Wierzyńskiego pozwolą wyjaśnić charakter pierwszych
nowożytnych igrzysk olimpijskich, z odwołaniem do tradycji antycznej, m.in. do tego, że w starożytnej Helladzie
poeci opiewali sportowych zwycięzców (o czym świadczą
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Wierzyński postrzegany był jako
ody Pindara). Wiersz Dyskobol warto
poeta optymizmu, beztroski, upojeskonfrontować z klasyczną rzeźbą Mynia młodością i miłością6. Na początku
rona, co pozwoli wskazać na harmonię
1919 r. opublikował tomik wierszy pod
intelektu, emocji i ciała; harmonię, która
znamiennym tytułem Wiosna i wino.
wyraża postulowany ideał człowieka.
Jednak kilka miesięcy po entuzjastyczJednak Wierzyński, znając antyczne renie przyjętym debiucie, jako poruczminiscencje i umiejętnie wprowadzając
nik Wojska Polskiego, podjął służbę
je do swoich wierszy, pisał o aktualnych
w Biurze Prasowym Naczelnego Dowyzwaniach.
wództwa. W maju 1920 r. pełnił ją w KijoZa szczególnie interesujący do celów
wie, gdzie wydawał „Dziennik Kijowski”.
dydaktycznych (nie tylko w edukacji hiW kolejnym etapie wojny polsko-bolszestorycznej) należy uznać wiersz Match
wickiej towarzyszył na froncie grupie zafootballowy. Bohaterem utworu jest Rigranicznych korespondentów.
cardo Zamora (El Dolino). Na podstawie
W drugim zbiorze wierszy (Wróble Tablica na budynku przy Nowym Świecie 57 w War- tego wiersza można dobitnie ukazać, że
szawie upamiętniająca powstanie grupy Skamander
na dachu, 1921) pojawiają się również
co najmniej od lat dwudziestych XX wieutwory bardziej re leksyjne, a wśród
ku sport staje się elementem kultury
nich Ballada o Kartaginie odwołująca się do czasów gimnamasowej – nie tylko o szerokim zasięgu społecznym, lecz
zjalnych (poeta ukończył gimnazjum klasyczne w Stryju).
także terytorialnym. Wyczyny „boskiego” bramkarza przyBalladę kończy rzewna zwrotka:
ciągają uwagę kibiców w wielu krajach: Z jednej strony jest
Moskwa, z drugiej Barcelona. To jednak nie koniec. Zamora
Gimnazjum przeszło, prześniło się dawno,
bowiem: Za Atlantyk wybija piłkę jednym ciosem.
Dziś nikt nie cieszy się z końca godziny,
Czy angielski tytuł wiersza jest tylko manierą, aby nadać
Wojny punickie są bajką zabawną
utworowi bardziej światowy wymiar? Czy ma podkreślić
I już na zawsze nie ma Kartaginy7.
brytyjski rodowód futbolu? W Polsce w latach dwudziestych XX wieku powszechnie używano rodzimego określeDla nauczyciela historii utwór ten może stanowić nienia „piłka nożna”. Sport ten zyskiwał popularność zarówno
konwencjonalną wskazówkę do krótkiego przypomniew rozgrywkach znanych drużyn, jak i na niższych szczebnia wojen punickich. Jednak przede wszystkim może być
lach. Warto zwrócić uwagę na zainteresowanie piłką nożną
punktem wyjścia do wyjaśnienia uczniom istoty sytemu
wśród młodzieży żydowskiej. Wiele informacji uczniowie
edukacji na poziomie gimnazjalnym: zarówno w czamogą sprawdzić za pośrednictwem Internetu, w ówczesnej
sach młodości poety, jak i w odrodzonej Rzeczypospolitej,
prasie, zwłaszcza na łamach „Przeglądu Sportowego”. Pisze wskazaniem na cele reformy jędrzejewiczowskiej.
mo to w latach 1926–1931 redagował Wierzyński. Dla nieDopiero do trzeciego tomiku (Wielka Niedźwiedzica,
których uczniów wiersz Match footballowy stanowić może
1923) poeta dołączył utwory napisane w latach 1914–
zachętę do zainteresowania się dziejami lokalnego sportu.
1918. Wiersz o łagodnym tytule Piosenka już na początku
Wolność jako wyzwanie
zaskakuje brutalną dosadnością: Niech ci żaden ból serca
Wierzyński wysoko oceniał rolę Józefa Piłsudskiego
nie przewierci,/Gdy od ciebie, żołnierzu, zażądają śmierci.
w odzyskaniu i umacnianiu polskiej niepodległości. Dał
Kolejne wersy potęgują ten minorowy nastrój. W lapidartemu wyraz zwłaszcza w wierszach ze zbioru Wolność tranej formie przedstawiony został los żołnierza, który jest
giczna (1936). Autokomentarz do nich zawarł we wspotraktowany jako „mięso armatnie”. Wiersz, będący świamnieniach (zatytułowanych Pamiętnik poety), co dla nadectwem indywidualnych odczuć, może uzupełnić inne
uczyciela historii okazuje się cenną wskazówką. Nie trzeba
przekazy ukazujące grozę Wielkiej Wojny, zwłaszcza fotowięc się domyślać, że wiersz Manewry strzeleckie ukazuje
gra ie z walk frontowych. Może również być wykorzystany
idee, które towarzyszyły Piłsudskiemu przed wybuchem
jako przesłanka do re leksji o postawach pacy istycznych,
wojny mocarstw. Rozpoczyna się od płomiennego wyznaktóre aktualnie uwzględnione są w podstawie programonia:
wej z przedmiotu „Historia i społeczeństwo” (wątek „Wojna
i wojskowość”). Re leksje dotyczące tych postaw zapewne
Za dużo już upadku i nazbyt z nim swojsko
będą pożądane na różnych etapach edukacji obywatelI zbyt nikczemna losu pogania nas kolej;
skiej.
Duszno mi w tym nieszczęściu i dość mam niewoli.
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Dyskobol Myrona
znajdujący się
w Gliptotece
monachijskiej,
autor fot.
MatthiasKabel,
Wikimedia Commons

warto odnieść do fotogra ii
19 r. przedstawiającej
z 1913
oddz
oddział
Związku Strzeleck
leckiego w Zakopanem.
Natom
Natomiast fragment wiersza
Rok 1914
19
może wzbogacić
interpre
interpretację dwóch źródeł,
które ukazują wkroczenie
Pierws
Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kielc. Jednym
z tych źródeł jest fotogra ia
z epoki, a drugim – namalowany dwie dekady
dekad później – obraz Stanisława Batowskiego.
Batow
W podobny
podobn sposób można wykorzystać rów
również wiersz Listopad
1918. Zawiera on wielu sugestywnych sformułowań.
sformułow Oto przykładowe
z nich:

N
j ż czas!! JJużż wieje
i j niebezpieczna
i b i
Najwyższy
pora,
Już dymi mokry dworzec i dudni pociągiem […]
Jest tylko jedno hasło, milczące je nieście:
Wierzy się lub nie wierzy. Żyje lub umiera.
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Fragmenty wiersza warto zestawić z dwiema fotograiami; jedna z nich ukazuje przyjazd Józefa Piłsudskiego
do Warszawy 10 listopada 1918 r., a druga – rozbrajanie
żołnierzy niemieckich. Wierzyński, który wtedy przebywał
w Warszawie, po latach wspominał niezwykły nastrój uniesienia: Wierzyli, aby żyć. Każdy wiedział, że to początek nowych dziejów9.
Do najbardziej komentowanych utworów w zbiorze
Wolność tragiczna należy wiersz Wyrok pośmiertny. Ma on
formę rozkazu wydanego do żołnierzy; stanowi ideowy testament zmarłego Marszałka:

Daję wam, co się we mnie do bólu natęża
I co zostanie potem dla was do zdobycia […]
Skazuję was na wielkość. Bez niej zewsząd zguba.
Rezonans zdania „Skazuję was na wielkość” był ogromny.
Niektórzy publicyści, a nawet historycy uznawali to zdanie
za autentyczną wypowiedź Piłsudskiego. W swoich wspomnieniach poeta wyjaśniał, że postulował wielkość duchową Polaków, a nie polityczną czy militarną ekspansję.
Jednak przytoczone zdanie wywoływało kontrowersyjne
komentarze. Poetyckie riposty, już z perspektywy późniejszych doświadczeń, przedstawili dwaj skamandryci: Julian
Tuwim oraz Antoni Słonimski, który przekonywał:
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Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie,
Gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty […]
I gdzie granica wita tylko drogowskazem10.
Nieporozumienia i polemiki należy uznać za dobrą rekomendację do tego, aby wykorzystać Wyrok pośmiertny
w szkolnej edukacji. Może być on efektywnym środkiem
dydaktycznym na lekcji dotyczącej oceny roli Józefa Piłsudskiego w historii Polski. Jednak nie tylko. Może też
9

stanowić punkt wyjścia do dyskusji na zajęciach wiedzy
o społeczeństwie dotyczących aktualnych wyzwań dla
Polski (łącznie z sytuacją geopolityczną) lub różnych modeli współczesnego państwa. Co to znaczy silna Polska?
Co to znaczy silne państwo? W odpowiedzi na to ostatnie
pytanie przydatne będą odwołania do terminologii politologicznej. Warto zawrócić uwagę uczniów na dwa wymiary
państwowości: zakres aktywności państwa (czyli funkcje
i cele przysługujące rządom) oraz siłę władzy państwowej
(czyli zdolność do realizowania polityki oraz egzekwowania
prawa). Potrzebę rozróżnienia obu tych wymiarów postulował Francis Fukuyama11.

O Polskę, o świat

Na swoje 45 urodziny, 27 sierpnia 1939 r., Wierzyński
napisał wiersz Wstążka z „Warszawianki”. Utwór ten przeniknięty jest katastro izmem. Powstał dwa dni po udzieleniu gwarancji Polsce przez Wielką Brytanię. Wierzyńskiego
nie uspokoił ten gest. Z przerażeniem pisał: Znowu będzie
wojna. Nie miał złudzeń co do tragicznych skutków nadchodzącego kon liktu: Naprawdę idzie pożar, na ściany się
wedrze/Gęstą łuną, co wszystko z tych murów pościera […].
Ostrzeżenie poety jakże kontrastuje z buńczucznie brzmiącymi hasłami tamtych dni: „Silni. Zwarci. Gotowi”. Wkrótce
miało się spełnić.
Wierzyński we wspomnieniach zanotował: Kto położył
się spać w Warszawie ostatniej nocy w sierpniu 1939 roku,
może uważać się za kronikarza wybuchu wojny12. Sam stworzył poetycką kronikę, w której szczególnie dobitnym akcentem jest wiersz Via Appia, nawet pod względem formalnym
świadczący o gwałtownej zmianie rzeczywistości. Teraz
już nie czas na regularny wielozgłoskowiec. Pierwsza zwrotka to tylko jedno zdanie: Zapalił się świat. Brzmi lakonicznie
i sprawozdawczo. Czyż jednak nie zawiera głębszego przesłania? Wskazuje na to, że 1 września 1939 r. rozpoczął
się kon likt o szerokim, globalnym zasięgu. Nie jest to tylko
wojna między Niemcami a Polską, między (póki co) jednym
agresorem a jedną o iarą. Warto przywołać polemiczne
stwierdzenie Stefana Kisielewskiego, który u schyłku PRL
protestował przeciw fałszerskiemu (jego zdaniem) nazywaniu polskiego Września 1939 roku „wojną obronną”. Felietonista, z właściwą sobie swadą, wyjaśniał, że termin sugeruje, że: „w 1939 roku nie wybuchła żadna wojna światowa,
lecz jakaś lokalna polska przegrana wojenka…”13.
Wierzyński wskazuje nie tylko (a może nawet nie tyle)
na światowy charakter wojny pod względem terytorialnym. Rzecz bowiem idzie o świat wartości. Początek drugiej
zwrotki uderza klarownym przesłaniem: Bijemy się o cały
świat,/Biją się polskie pułki/O Nike Samotracką […]/O Akropol i Kapitol,/O Grecję i Rzym. W kolejnej zwrotce poeta przywołuje Homera i Szekspira, Ronalda i Cyda. Warto też zwrócić uwagę na wymowę tytułu wiersza. Via Appia określana
była jako „królowa dróg” prowadzących do Rzymu. Polska
jest więc częścią ideowej wspólnoty. Walczy nie tylko
o swoją niepodległość, ale o europejską cywilizację. Jednak bez wzajemności: Ostatni żołnierz/W warszawskim okopie […]/Patrzy zdumiony/Po całej Europie/Czemu nie biegnie
swoim kohortom/Z pomocą.
Przytoczone wersy mogą być traktowane jako przykład recepcji antycznych wzorów bohaterstwa, żołnierza

Tamże, s. 370.
A. Słonimski, Alarm, Londyn 1940, cyt. za: K. Wierzyński, Pamiętnik poety, s. 401, przyp. 320.
11
F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, przeł. J. Serwański, s. 22–23.
12
Cyt. za. A. Nasiłowska, Kazimierz Wierzyński, Warszawa 1991, s. 38.
13
S. Kisielewski, Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945–1987, Kraków 1989, s. 745.
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Józef Piłsudski

Wkroczenie Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kielc

i obrońcy ojczyzny w polskiej tradycji literackiej. Wpisują
się więc w jeden z wymogów wątku „Ojczysty Panteon
i ojczyste spory” przedmiotu „Historia i społeczeństwo”.

Tragiczne paradoksy wojny

Aż trzasło! Targu dobili i gwałtu;
Raz Teheranem w łeb, raz Jałtą
I kraj rozcięli, jak przedtem, z dwu stron […].
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Jeśli padnie Warszawa, to nie miasto padnie,
I nie polska stolica w podziemiach swych skona,
Lecz wolność wszystkich ludzi zdeptana gdzieś na dnie
I prawda wszystkich czasów, przez wszystkich zdradzona.
Tekst ten można wykorzystać podobnie jak poprzedni:
albo uwzględniając głównie jego walory emocjonalne,
albo jako materiał do uczniowskiej analizy. Oto przykładowe polecenia dla uczniów:
● Podaj nazwę wydarzenia z historii Polski, do którego odnosi się wiersz.
● Wyjaśnij, jaka była sytuacja Warszawy w dniu 1 września
1944 roku.
● Przypomnij, kiedy nastąpił upadek Warszawy.
● Określ, kto uosabiał zdradę, o której wspomina poeta.
● Wyjaśnij, na czym polegała ta zdrada.

14
Taki zarzut sformułował Jerzy Paczkowski, bliski znajomy poety; cyt. za. A: Nasiłowska, Kazimierz Wierzyński, s. 46.
15
W. Smaszcz, Posłowie, [w:] K. Wierzyński, Poezje zebrane, t. 2,
s. 475.
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Wierzyński wraz z żoną 17 września 1939 r. wyjechał
do Rumunii, a stamtąd do Paryża. Natomiast po agresji Niemiec na Francję przedostał się do Lizbony. Stąd odpłynął do
Rio de Janeiro, następnie do Nowego Jorku. Poeta głęboko odczuł skierowane wobec niego zarzuty (pobyt „z tamtej strony Atlantyku”14), a także podziały i kon likty wśród
polskiego uchodźctwa. W tej atmosferze zrodził się wiersz
Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Zawiera on paradoksalnie
brzmiące zaproszenie: Będziemy razem nie mieć domu. Wydawca dzieł Wierzyńskiego uznał, że wiersz ten w czasie
wojny dla milionów ludzi był przejawem „najgłębszej ludzkiej solidarności”; mówi bowiem o wspólnocie wszystkich
osób „pokrzywdzonych, doświadczonych przez los”15. Może
więc być wykorzystany – z uwzględnieniem konkretnych
okoliczności, w których powstał – w edukacji historycznej
(przy tematach dotyczących drugiej wojny światowej). Jednak nie tylko. Dzięki zaakcentowaniu ideowego przesłania
może być też wykorzystany na lekcjach wiedzy o społeczeństwie (np. przy zagadnieniach dotyczących losu uchodźców).
W końcowym etapie wojny Wierzyński napisał wiele
utworów, które stanowią poetycki komentarz do komplikującej się sprawy polskiej. W poemacie Ballada o Churchillu przypomniał różne miejsca walk Polaków zarówno
w kraju (na Westerplatte i pod Kutnem) oraz w działaniach
militarnych koalicji (m.in. pod Narwik i Tobruk); mocno
akcentując udział w konwojach do Murmańska. Wymienił
też złowieszcze nazwy: Ostaszków i Starobielsk, Palmiry.
Z goryczą konkludował: I kraj się bije nie podbity/Nie po to,
nie – by przez rykoszet/Utracić pół Rzeczpospolitej. Podobną
wymowę ma wiersz Do sumienia świata. Poeta znów przypominał miejsca walk (od Norwegii po Bolonię) i tułaczek
(z Sybiru i tiurmy) Polaków; podkreślił ich niezłomne dążenie do wolności. A jak postąpili wyraziciele tytułowego sumienia świata? Bez skrupułów:

Różne fragmenty wymienionych utworów mogą stanowić emocjonalne odwołanie na lekcji dotyczącej polityki
zwycięskich mocarstw wobec sprawy polskiej. Natomiast przytoczony urywek wiersza Do sumienia świata warto też wykorzystać jako tekst do samodzielnej analizy przez
uczniów (np. na sprawdzianie pisemnym). Oto przykładowe
polecenia dla uczniów:
● Określ, kiedy najwcześniej ten wiersz mógł zostać napisany; podaj miesiąc i rok. (Polecenie to można sformułować jako zadanie testowe wielokrotnego wyboru, podając cztery dystraktory).
● Wymień nazwiska polityków, którzy „targu dobili”.
● Wyjaśnij, do jakiej decyzji odnosi się określenie „kraj rozcięli”.
● Podaj nazwę układu międzynarodowego, do którego odnosi się zwrot „jak przedtem”.
Kilka utworów Wierzyński poświęcił powstaniu warszawskiemu. Pełen patosu jest wiersz 1-go września 1944.
Ma on tylko dwie, ale silnie przemawiające zwrotki. Pierwsza z nich zawiera rozbudowane zdanie warunkowe:

poeci historii
Niszczenie godła RP na szlabanie granicznym przez
Niemców

1 sierpnia 1944, godzina „W”, patrol. por. „Agatona”
z batalionu „Pięść” na pl. Kazimierza Wielkiego

Z podobnie minorowym patosem Wierzyński ukazał
inne tragiczne dla Polaków wydarzenia z końca wojny i początku nowych realiów. W wierszu Na rozwiązanie Armii
Krajowej poeta przypomniał różne działania zbrojne tej formacji, najkonkretniej te, które dotyczyły planu „Burza” na
Kresach: dywizję wołyńską […]/bój pod Nowogródkiem […]/
bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno. Cóż zostało? Przyszłość zarysowana krótkimi frazami, w których jednak można doszukać się przebłysku nadziei:
Pociąć sztandar w kawałki. Rozdać wśród żołnierzy.
Na drogę niech go wezmą. Na sercu niech leży.
Powyższe frazy warto zestawić z późniejszym przesłaniem, które wyraził Zbigniew Kabata:
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Pieśń cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historie popłyniesz,
Armio Krajowa.
Oba, jakże emocjonujące, teksty mogą stać się przesłanką
do re leksji, ewentualnie również do dyskusji na temat dylematów, przed którymi zostali postawieni żołnierze Armii
Krajowej. Cóż mieli zrobić? Wydostać się z kraju na Zachód?
Stawić zbrojny opór terrorowi i władzy komunistycznej?
Podjąć próbę ułożenia sobie życia w nowych realiach, licząc
na to, że narzucany ustrój stanie się łagodniejszy lub kiedyś
upadnie? To trzy modelowe możliwości. Każdą z nich wskazane byłoby ukonkretnić biogra ią wybranych osób. Warto
też zainteresować uczniów, już pod koniec edukacji historycznej, do spojrzenia na problem z szerszej perspektywy.
Czy legenda i wartości, którymi kierowali się żołnierze Armii Krajowej, miały wpływ na późniejsze dzieje Polski? Czy
przetrwały do dziś?
Równie silny ładunek emocjonalny jak wiersz Na rozwiązanie Armii Krajowej ma kolejny utwór: Na proces moskiewski. Oba wydarzenia tworzą tragiczną sekwencję:

Wiadomości Historyczne 4/2017

Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu,
Sądźcie poległych w grobie, to też winowajcy […].
Wiersz ten można uznać za poetycką mowę obrończą, ale
też za wystąpienie prokuratorskie. Role bowiem zostają odwrócone. Oskarżenie spada na władze sowieckie: zbrodniarzem w tej sali nie my, ale wyście. Współodpowiedzialność
zaś ponosi świat zachodni: wolnych w walce opuścił, ciemięzcę ich poparł. Ten przejmujący komentarz warto zestawić
z zapisem ilmowym ukazującym mowę obrończą gen.
Leopolda Okulickiego (który zrezygnował z adwokata)
16

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 182.

Leopold Okulicki po aresztowaniu przez NKWD
w 1945 roku

lub z fragmentem wspomnień Zbigniewa Stypułkowskiego
zatytułowanych Zaproszenie do Moskwy.
W niektórych utworach patetyczny ton ustępuje trzeźwej
ocenie sytuacji. Czy jest to autentyczne odczucie poety? Czy
raczej tylko ironiczna maska, która ma ukryć bezradność?
Przecież była alternatywa:
Polsko, którą przezwano „narodów papugą”,
Czemu mądrych za światem nie powtarzasz nauk,
Tylko cierpisz zbyt dumnie i cierpisz tak długo […].
W cynicznym świecie wolność znaczy tyle, co rozbój wolności. Czyż więc Polska nie powinna przyjąć reguł tej gry?
Już wcześniej, w poemacie Na podzwonne za kaprala Szczapę, przypomniał Wierzyński postawy innych państw i narodów wykazujących trochę kupieckiej wyobraźni. Czyż nie
rozsądniej zachować się jak Szwejk niż jak Don Kichot (hiszpański kuzyn Polaków)? Oto pierwszy przykład: Czesi muzykalni/Na dwa zagrali fortepiany. Z kolei Francuzi obmyślili: […] i jak rozumnie!/Asekurację historyczną. W pierwszym
okresie wojny Anglicy myśl o tym, aby bardziej zaangażować się w kon likt na kontynencie, kwitowali zdawkowym
pytaniem: Po co? Rozważnie postępował Stalin: Poczekać
wolał car z Moskwy/Nad szachownicą pięciu światów.
Wskazane utwory Wierzyńskiego mogą wręcz prowokować do dyskusji nad niektórymi decyzjami naszych
polityków i dowódców. Czy Polska nie powinna przyjąć
żądań III Rzeszy i uniknąć wojny z Niemcami? Czy celowe
było podejmowanie akcji dywersyjnych przeciw Niemcom
walczącym z ZSRR? Czy decyzja o rozpoczęciu powstania
warszawskiego nie była błędem? Jak wiadomo, kwestie te
podejmowane są przez wielu publicystów.

Bliżej PRL, bliżej Polski

Powojenna biogra ia poety jest szczególnym przykładem
losów polskich wychodźców, a kolejne etapy twórczości
Wierzyńskiego warto postrzegać na tle ogólnych relacji
między kulturą powstającą w kraju i na obczyźnie. Badacze zwracają uwagę na to, że od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku twórczość emigracyjnych literatów zaczęła
wywierać znaczniejszy wpływ na wydarzenia w kraju niż
działalność polityków – „cieszących się powszechnym autorytetem od Londynu po Chicago po Melbourne”16. Poczesne
miejsce wśród tych literatów zajmował Wierzyński. Podjął
on szerszą współpracę z Radiem Wolna Europa, a wkrótce
znalazł się w kręgu zbliżonym do paryskiej „Kultury”. Związane to było z dłuższą przeprowadzką do Europy.
W 1964 r. nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu
ukazał się kolejny zbiór wierszy: Kufer na plecach; tytuł jak-
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K. Smaszcz, dz.cyt., s. 444.
A. Nasiłowska, Kazimierz Wierzyński, s. 66.
Tamże, s. 72.
A. Paczkowski, dz.cyt., s. 302, 304.

Grobowiec Kazimierza Wierzyńskiego w Londynie

Poeta opisuje nie tylko epizodyczne sytuacje. Sięga również do kwestii pryncypialnych. W wierszu zatytułowanym
Wielka scena z ironią odsłania fasadowy charakter ponoć
najlepszego z ustrojów:
Jeśli są błędy, będzie poprawa,
Tylko zaczekać na nowy plan,
Bo nie ma wsypy na wielkiej scenie,
Reżyseruje wieczyste prawo.
Cytat ten warto zestawić z fragmentem Polskiej Kroniki Filmowej ukazującej słynne wystąpienie Gomułki
na Placu De ilad w październiku 1956 r. Tamtą atmosferę
przywołuje poeta w swojsko zatytułowanym wierszu Do
towarzysza Wiesława. W pamiętnym październiku Gomułka
przez wielu Polaków postrzegany był: Prawie tak/(Przepraszam za wyrażenie)/Jak Piłsudski. Cóż pozostało z tamtych
nadziei i entuzjazmu? Chyba tylko jeden mocny („siłowy”)
argument: Ubeckie hufce. Dosadne, nieunikające wulgaryzmu, zakończenie wiersza zawiera wymowną mody ikację
partyjnego pseudonimu Gomułki: Rzeczpospolita pańska,/
Dziwka stargana,/Przeklina to wszystko i pana,/Towarzyszu Wniesławie. Mody ikację tę można uznać z iście kasandryczną przepowiednię, która spełniła się w grudniu
1970 r. Poeta nie doczekał tego faktu.
Zmarł 13 lutego 1969 r. Londynie. Pierwszy powojenny
zbiór wierszy Wierzyńskiego ukazał się w kraju rządzonym już przez nową ekipę, w 1972 r. Była to pośmiertna
i wybiórcza rehabilitacja dorobku poety. Stanowiła przejaw uznaniowego liberalizmu w PRL. Partyjni decydenci,
wyrażając zgodę na publikacje kontrowersyjnych autorów,
uwzględniali też ich zagraniczną renomę. Proces zrastania
i przenikania się kultury krajowej i emigracyjnej nasilił się
w kolejnych latach20. W 1978 r. prochy poety spoczęły w Alei
Zasłużonych na Powązkach.
Wszystkie fotografie, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z domeny publicznej.
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że znamienny dla losów tułacza, który utracił swoje miejsce
na świecie. Sublimację tych losów oddaje wiersz Wisła i wyspa, uważany za najpiękniejszy utwór Wierzyńskiego o Polsce17. Stwierdzenie oczywistego faktu zaczyna urastać do
jakże wstrząsającej re leksji: Polska leży nad Wisłą/Nikt nie
jest samotną wyspą./Wszyscy to wiemy. I na nic. Oszczędność
słów niemal ekstremalna.
W tym samym czasie Wierzyński zgodził się na przygotowanie do druku swoich nowych wierszy, które miały być
wydane w kraju18. Jednak wkrótce okazało się to niemożliwe. W marcu 1968 r. na łamach paryskiej „Kultury” zamieszczone zostały utwory poety, z nowego cyklu zatytułowanego
Czarny polonez. Niektóre z nich zawierały bardzo krytyczną ocenę „małej stabilizacji” w gomułkowskiej Polsce.
Utwory te świadczą o niezwykłej intuicji Wierzyńskiego19,
napisane zostały przed wybuchem protestów społecznych, eufemistycznie określanych jako Marzec 68. Stanowią
przygnębiającą diagnozę epoki. Warto, aby niektóre motywy uczniowie skonfrontowali ze wspomnieniami swoich
dziadków o latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Latach
tylko siermiężnych? Niektóre zaś mogą stanowić przesłankę
do re leksji także nad zjawiskami w późniejszych dekadach.
W wierszu Kombinat ujęta jest najkrótsza synteza nowych polskich realiów: Kombinat i kombinacje/Jakich i nas
nie było nigdy. Kombinat jest niekwestionowaną wizytówką
nowoczesności. Natomiast kombinacje dla ogółu obywateli
są wynikiem przaśnej urawniłowki: Jeden za drugim zrównani w pochodzie/Po kilo cytryn, po sznurowadła/Po wieprzowinę, jeśli sprzedają. Z kolei nielicznym osobom kombinacje umożliwiają wielki awans, wejście do elity władzy:
Na miękkich poduszkach/Służbowych limuzyn. W wierszu
Moralitet o korycie kulisy tego awansu ujęte są dosadnej:
Byle było ryło w ryło. Dosadnych sformułowań nie brakuje
też w innych utworach. Wiersz zatytułowany Świerzb rozpoczyna się od oskarżenia: Zaprasowaliście naród jak portki.
Tytułowa choroba oznacza różne patologie (m.in. wszechobecny alkoholizm), na które: Żadne lekarstwo nie pomaga.
Wierzyński uchwycił kilka szczególnych postaw obywateli PRL ze światem zewnętrznym. Jedną z nich był proceder, który można nazwać turystyką handlową. Wyjazd za
granicę to – użyta jako tytuł wiersza – Wyprawa fenicka.
Co wywieźć na handel? Lista jest krótka: Spirytus, kabanos, konserwy. Co kupić? Przykładowo: W Turcji dobre skóry […]/W Rzymie […]/Płaszcze ortalionowe. Z kolei wiersz
Wyprawa naukowa jest opisem wyjazdu, na jaki wartburgiem wybrało się małżeństwo uniwersyteckich profesorów.
Małżonkowie ciułali wiele lat, aby bezpośrednio poznać zachodnią kulturę, jednak nie mogą sobie pozwolić na pobyt
w godziwych warunkach. Zabrali ze sobą: Śpiwór zamiast
hotelu,/Jeden worek karto li,/Jeden worek konserw. Poeta odnotowuje również zupełnie inne wyjazdy obywateli
PRL, którzy Uciekają (tak brzmi tytuł wiersza): Z wycieczek
Orbisu/Z połowu śledzi/Z występów baletu. Wybierają wolność kradzioną. Utwory te można uznać za minireportaże,
które pozwalają uczniom na poznanie zjawisk jakże kontrastowych wobec aktualnych doświadczeń młodego
pokolenia Polaków.
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Dekonstruktywizm
Il. 4. Muzeum Guggenheima w Bilbao, źródło: www.theory4.com
Michał Pszczółkowski
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1977 roku młody i nikomu nieznany amerykański architekt Frank Gehry,
potomek polskich Żydów,
postanowił
zaprojektować i wybudować dla siebie dom
w kalifornijskiej Santa Monica. Nie
byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że do budowy
użył tanich i tandetnych materiałów, a zrealizowana całość wygląda dość niezwykle (il. 1). Budynek
sprawia dziwne wrażenie już przy
schodach prowadzących do wejścia: tworzy je kilka kwadratowych
płyt betonowych, niby przypadkowo rzuconych jedna w drugą. Powyżej wejścia wznosi się osobliwa
klatka z drucianej siatki, a do drzwi
przylega z obu stron dziwna konstrukcja z blachy falistej, zwieńczona nieregularnym, narożnym
oknem. Nie mniejszy chaos panuje
dookoła budynku, wywołując wrażenie, jakby prace budowlane ciągle
trwały. Sztywne do tej pory zasady
konstrukcji z wydzielonymi częściami nośnymi zostały zamienione
w pozornie chaotyczną mieszaninę
tanich materiałów, płyty pilśniowej
czy blachy falistej, sprawiających wrażenie zupełnie do siebie niepasujących. Dom Gehry’ego stał się wkrótce
atrakcją turystyczną, a dla niego samego – przepustką do innych zleceń.

W

Gehry nie miał z pewnością
świadomości, że swoim niezwykłym projektem stworzył nowy
kierunek w architekturze. Dekonstruktywizm to nurt architektoniczny ostatniej ćwierci XX wieku, charakteryzujący się tzw. ideą
fragmentacji, czyli świadomego
rozbicia formy budynku, zaburzenia i przemieszczenia takich
elementów, jak konstrukcja oraz
bryła. Końcowy efekt wizualny
ma się charakteryzować nieprzewidywalnością i kontrolowanym
chaosem; „ułomna perfekcja” – tak
brzmiało jedno z głównych haseł
dekonstruktywistów.
Kierunek
ten, podobnie jak postmodernizm,
był propozycją wypełnienia pustki,
która zapanowała w architekturze
po upadku modernizmu. O ile jednak postmoderniści starali się przezwyciężyć modernizm przez zwrot
ku przeszłości, to dekonstruktywiści podjęli próbę odebrania architekturze modernistycznej części jej
formalnej doskonałości za pośrednictwem niecodziennych efektów.
Można też wskazać pewną cechę
wspólną z postmodernizmem – dla
postmodernizmu dziedzictwo form
historycznych stało się materiałem
do zabawy, tutaj takim pretekstem
jest konstrukcja i bryła.
Kierunek ten zdobył światowe
uznanie za sprawą wystawy „Architektura dekonstruktywistyczna”,
zorganizowanej przez architekta

Philipa Johnsona w nowojorskim
Muzeum of Modern Art (ten sam architekt w 1932 roku zorganizował
w tym samym miejscu wystawę,
która wypromowała architekturę
modernistyczną). Projektanci, których koncepcje zaprezentowano
na tej wystawie, zdobyli wówczas
międzynarodowy rozgłos. Należała do nich m.in. austriacka spółka
Cook Himmelb(l)au. Członkowie
spółki – Wolf Prix, Helmut Swiczinsky i Michael Holzer – to późniejsi
autorzy jednego z najbardziej charakterystycznych przykładów dekonstruktywizmu, kina sieci UFA
w Dreźnie z lat 1993–1998 (tzw.
UFA Palast, il. 2). Budowla ta zdecydowanie odcina się od typowej,
socrealistycznej zabudowy okolicy, charakterystycznej dla miast
byłego NRD. Dynamiczna, nieregularna, waląca się bryła była zamierzoną prowokacją architektoniczną, kombinacją estetycznych
niemożliwości. Zamiast konstrukcji
– dekonstrukcja: rozłożenie tradycyjnej konstrukcji, przemieszanie
i na nowo, z pozoru przypadkowo,
zestawione w całość. Sami architekci twierdzili: „architektura musi
być dramatyczna, ostra, gładka,
twarda, brutalna, okrągła, czuła,
kolorowa, obsceniczna, przypadkowa, wyśniona, bliska, odległa,
wilgotna, sucha i zapierająca dech.
Martwa lub żywa. Jeżeli zimna,
niech będzie tak zimna jak blok
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Il. 1. Dom Franka Gehry’ego w Santa Monica, źródło: www.ncmodernist.org
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Il. 2. UFA-Palast w Dreźnie, fot. autor

Il. 3. „Tańczący Dom” w Pradze, fot. autor
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lodu. Jeżeli gorąca, to tak gorąca
jak języki ognia. Architektura musi
płonąć”.
Architektem w pierwszej kolejności kojarzonym z dekonstruktywizmem pozostał Frank Gehry
– mimowolny twórca kierunku,
którego najwybitniejsze realizacje
przypadają na lata 90. i na pierwszą dekadę XXI wieku. Do najbardziej znanych przykładów należy
siedziba Nationale Nederlanden
w Pradze (1995, il. 3), zaprojektowana w formie dwóch wież,
przeszklonej i kamiennej, zwana
„Tańczącym Domem” lub „Ginger
i Fred”. Jedna z brył symbolizuje
statykę i pierwiastek męski, druga
– dynamikę i pierwiastek żeński.
Budynek ma dziewięć pięter, obie
części nie są jednak skomunikowane ze sobą. Pokrycie tworzy 99
specjalnie w tym celu wyprodukowanych, wygiętych elementów
budowlanych. W 1997 roku obiekt
został wyróżniony nagrodą amerykańskiego czasopisma „The Time”,
a w Czechach jest uważany za jedną z pięciu najlepszych realizacji
architektonicznych ostatniej dekady XX wieku. Warto wiedzieć, że
przed wybudowaniem tego obiektu Gehry wyraził chęć stworzenia
nowoczesnego budynku w Warszawie, jednak władze stolicy Polski
nie zaakceptowały dekonstruktywistycznej wizji architekta.
Do najbardziej spektakularnych
przykładów nurtu i twórczości
Franka Gehry’ego należy Muzeum
Guggenheima w Bilbao (1991–
1997, il. 4). Idea budowy obiektu
o niezwykłej architekturze miała być w założeniu władz Bilbao
jednym ze sposobów wydobycia
miasta z kryzysu, w jaki miasto
popadło po upadku miejscowego
przemysłu. Budowa tego obiektu
rzeczywiście wpłynęła na poprawę
kondycji miasta – w ciągu trzech
pierwszych lat istnienia muzeum
odwiedziło je ponad 4 mln osób.
Dynamiczna bryła budynku sprawia wrażenie kolażu, złożonego
z powyginanych, płynnych form
o powierzchni wykonanej z różnych materiałów – blachy tytanowej, betonu, kamienia czy tynku.

historia i style
Il. 5. Muzeum Żydowskie w Berlinie, źródło: libeskind.com
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Il. 6. Militärhistorisches Museum w Dreźnie, fot. autor

Do zaprojektowania tego typu konstrukcji posłużono się programem
komputerowym Catia francuskiej
irmy Default, używanym w projektowaniu samolotów.
W podobnej konwencji architekt
zaprojektował inne swoje znane
realizacje: Walt Disney Concert
Hall w Los Angeles (2003), Marques de Riscal Vineyard Hotel w Elciego (2006) czy Lou Ruvo Center
for Brain Health w Los Angeles
(2010). Charakterystyczne i łatwo
kojarzone z architektem są silnie
przechylone ściany i pofalowane płaszczyzny, Gehry stosuje też
zaskakujące, niekonwencjonalne
zestawienia kolorystyczne. Jego architektura jest zorientowana przede wszystkim na efekt zewnętrzny,
świadomie wywołując szok przez
kontrast z tradycyjną przestrzenią

miejską. Krytycy Gehry’ego wskazują m.in. na miałkość projektów
wnętrz, często też zarzuca mu się
ograniczanie się do jednego repertuaru zmanierowanych form.
W rzeczywistości jednak istnieje
ewolucja w twórczości architekta,
polegająca na zmierzaniu do coraz
bardziej śmiałych rozwiązań, związanych z coraz większymi możliwościami technicznego wykonania.
Obiekty związane z kulturą
i sztuką, zwłaszcza muzea i galerie,
to typ architektury, która szczególnie przypadła do gustu dekonstruktywistom ze względu na lansowaną przez nich mocną plastykę
i znaczenie formy, co szło w parze
z przeznaczeniem obiektu jako
związanego ze sztuką czy kulturą;
sama bryła budynku nabiera wówczas wartości eksponatu sztuki. Ta-

kim „muzealnym” dekonstruktywistą – być może zresztą najbardziej
indywidualnym przedstawicielem
tego nurtu – jest Daniel Libeskind,
z pochodzenia podobnie jak Gehry
polski Żyd, urodzony w Łodzi.
Libeskind to architekt o charakterystycznym, oryginalnym stylu,
ale niewątpliwie wpisującym się
w ogólne założenia dekonstruktywizmu. Pierwszą zrealizowaną
pracą architekta było Muzeum Żydowskie w Berlinie (1989–1998,
il. 5). Już sam plan budynku spełnia postulaty nurtu: został założony na rzucie, mającym wyobrażać
fragment roztrzaskanej gwiazdy
Dawida. Realizacja ta jest mocno nasycona symboliką, zarówno
w zakresie rzutu, jak i elementów
bryły. Powierzchnia budynku,
pokryta blachą cynkową, jest poprzecinana nieregularnymi szczelinami okien w dramatycznych
układach. We wnętrzu tworzą
one wyimaginowaną linię, łączącą miejsca w Berlinie, w których
przed wojną mieszkali wybitni Żydzi. W planie obiektu przewidziano pięć wertykalnych przestrzeni,
tzw. pustek – minimalistycznych,
nieoświetlanych sztucznie ani nieogrzewanych, o ścianach z surowego betonu. W jednej z nich znajduje się instalacja rzeźbiarska pt.
shalechet (opadłe liście); podłoga
jest pokryta metalowymi krążkami w kształcie ludzkich twarzy
z otwartymi ustami. Zwiedzający
są zmuszeni do przejścia po nich,
w rezultacie słysząc przeraźliwy
dźwięk, podobny do krzyku.
Przed budynkiem znajduje się
tzw. ogród wypędzonych, złożony
z 48 betonowych słupów, wypełnionych ziemią z Izraela. Liczba
słupów upamiętnia 1948 rok, kiedy Izrael uzyskał niepodległość.
Całość jest pochylona pod kątem
12 stopni, co ma powodować dezorientację zwiedzającego, podobną
do tej, jakiej doświadczali emigranci z Berlina. Z kolei drzewa oliwne,
wyrastające z betonowych słupów,
symbolizować mają nadzieję.
Projektując kolejne obiekty, architekt trzymał się dramatycznej,
ostrej konwencji, stworzonej na po-
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Il. 7. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, źródło: commons.wikimedia.org

trzeby Muzeum Żydowskiego. Poza
całkowicie nowymi realizacjami, jak
Felix Nussbaum Haus w Osnabrück
(1995–1998), Imperial War Museum
w Manchesterze (2002) czy Denver
Art Center w Denver (2007), Libeskind posługiwał się tą konwencją
w rozbudowach obiektów historycznych (Royal Ontario Museum w Toronto 2007, Contemporary Jewish
Muzeum w San Francisco 2008, Militärhistorisches Museum w Dreźnie
2011 – il. 6), uzyskując w rezultacie
zaskakujący element kontrastu tradycji z nowoczesnością.
Choć początkowo mogło się
wydawać, że dekonstruktywizm
będzie tylko przelotną modą,
to jednak talent jego przedstawicieli i adekwatność ilozo ii tego
ruchu do poczucia niestabilności, typowego dla współczesnego człowieka sprawiły, że stał się
atrakcyjny i bardzo popularny. Naj-

ważniejsi reprezentujący ten nurt
architekci osiągnęli status celebrytów: na ich temat powstają ilmy,
pisze się o nich w kolorowej prasie,
występują w licznych programach
telewizyjnych, a ich prace prezentowane są w galeriach i muzeach.
Z pewnością popularność ta wynikła w dużym stopniu z hipernowoczesności i krytycznego stosunku
do tradycji, ponieważ bunt stał się
jednym z najlepiej sprzedających
się towarów na rynku nowoczesnych środków informowania.
Konwencja
dekonstruktywistyczna w architekturze polskiej
pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych, zwiększoną popularność
można natomiast obserwować
dopiero w XXI stuleciu. Wątki dekonstruktywistyczne pojawiają się
w takich realizacjach, jak Brama
do Miasta Umarłych – dom pogrzebowy na Cmentarzu Batowickim

w Krakowie, zrealizowany w latach
1993–1998 według projektu Romualda Loeglera, czy też Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku z 2007 roku (grupa Fort, il.
7). Zastosowany w tej drugiej realizacji element wykończeniowy –
tzw. blacha kortenowska o barwie
i fakturze rdzy – wzmaga brutalny
i dramatyczny efekt. W podobny
sposób rozwiązano projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
(2010–2016, Studio Kwadrat, il. 8).
Kształt tego obiektu to pochylona
wieża z przeszkloną fasadą. Jest
to abstrakcyjna bryła, która może
nasuwać skojarzenia z pociskiem
lub uszkodzonym podczas działań
wojennych budynkiem, zasadniczo
jednak nie imituje żadnego znanego kształtu, dzięki czemu generuje
niepokojącą aurę miejsca. Fasadę
tworzą betonowe, zróżnicowane
pod względem rozmiaru, asymetrycznie ułożone płyty o ceglastym
zabarwieniu, nawiązującym do historycznej architektury Gdańska.

49

Literatura

Il. 8. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, fot. autor

Wiadomości Historyczne 4/2017

❚ Coop H., Architektur muss brennen, Graz 1980.
❚ Jodidio Ph., Architecture Now!, Köln–London–Madrid–
New York–Paris–Tokio 2001.
❚ Kozłowski T., Architektura emocji i przypadku. Przeciw
tradycji architektury, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2009, nr 1-A, s. 351–354.
❚ Strumiłło K., Oryginalność form w architekturze współczesnej, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010,
nr 7-A/2, s. 362–365.
❚ Wąs C., Architektura a dekonstrukcja. Przypadek Petera
Eisenmana i Bernarda Tschumiego, Wrocław 2015.
❚ Wąs C., Przestrzenie różnicy. Modernizm, postmodernizm
i dekonstruktywizm w architekturze (próba definicji),
„Quart” 2008, nr 4, s. 88–111.
❚ Venturi R., Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966.
❚ Wigley M., The Architecture of Deconstruction. Derrida’s
Haunt, Cambridge 1995.

informacje

Patronat medialny „WH”
„Rozważny i romantyczny”.
W 200. rocznicę śmierci Tadeusza
Kościuszki
Wystawa w Pałacu Krzysztofory,
Kraków, Rynek Główny 35
2.10.2017–17.12.2017
„Wolność to najsłodsze dobro,
którego człowiek na ziemi kosztować może”
Tadeusz Kościuszko,
Odezwa do Narodu,
obóz pod Mokotowem,
24 IX 1794 r.
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Kościuszko inspirował i fascynował nie tylko w trudnym historycznie
okresie przełomu XVIII i XIX w. O naczelniku insurekcji z 1794 r. wypowiadano się zazwyczaj bardzo pozytywnie:
„najczystszy syn wolności” (Thomas
Jefferson), „Obrońca Praw Ludzkości” („The Daily Advertiser” z 21 VIII
1797), „męczennik wolności” (konsul
francuski w USA), „bohater północy”
(Napoleon I). „Bestią” nazwała go tylko Katarzyna II. Kościuszko to bohater
narodowy Polski i bojownik o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki, honorowy obywatel rewolucyjnej
Francji, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w kraju i na świecie Polaków.
Jego życie i działalność przypadają
na niezwykły okres dziejów, w Rzeczpospolitej uznany za odrębną, pełną
napięć i tragedii epokę stanisławowską, a poza jej granicami naznaczony
powstaniem Stanów Zjednoczonych
Ameryki, rewolucją francuską i epopeją napoleońską.
W świadomości narodu Kościuszko
utrwalił się jako Naczelnik, który pierwszy poderwał Polaków do czynu zbrojnego, pokazując, że droga do odbudowy
państwa i przekreślenia hańby rozbiorów wiedzie przez walkę. Po śmierci
stał się wręcz przedmiotem kultu, ale
już za życia uważany był powszechnie
za duchowego przywódcę Polaków
i symbol niepodległości, dlatego starano
się pozyskać go do różnych poczynań
i rozgrywek politycznych. Czynił tak
Napoleon Bonaparte, car Aleksander I,
a w XX w. wykorzystywał go na swój
użytek PRL. Kościuszko zawsze pragnął
zachować samodzielność i bronił się
przed wejściem na drogę ideowej czy
politycznej zależności od kogokolwiek.
W naszej edukacyjnej narracji Kościuszko jest rzecz jasna obecny, lecz
w powszechnej świadomości pozostaje postacią pomnikową, posągiem
na cokole. Choć prawie każdy Polak zna
to nazwisko, zwykle przywodzi ono
na myśl tylko wielkie słowa, patos, bitwy, wieńce, rocznice i akademie. Zapomina się o Nim jako o niezwykłym człowieku – niezwykłym nie tylko na skalę
jego czasów. Jak ktoś taki mógł się uro-

dzić na prowincji upadającego kraju,
kraju hołdującego raczej „dawności”,
pielęgnującego tradycję w nie zawsze
dobrym znaczeniu tego słowa? Patriota, a równocześnie obywatel świata,
kierujący się honorem, ale też wyważonym pragmatyzmem. Chciałoby się
powiedzieć „rozważny i romantyczny”
w walce o wolność i to nie tylko Polski i Stanów Zjednoczonych, ale także
o wolność i prawa każdego człowieka. Kościuszko to postać nowoczesna w najlepszym tego słowa, bliskim
nam znaczeniu. Cechowało go mądre
odrzucenie konwenansów, dążenie
do szlachetnej prostoty, bez odrzucania jednak tego, co składa się na szlachetność – honoru, wierności wartościom etycznym, umiłowania wolności
osobistej i narodu. Pojęcie „społeczeństwo” miało dla niego szerokie znaczenie. Dostrzegał istnienie wykluczonych ze społeczeństwa grup: chłopów
w Polsce, niewolników w Ameryce, kobiet w życiu publicznym. Miał odwagę
krytykować taki stan rzeczy, a co więcej, realistycznie myślał o zmianie tej
sytuacji. Zaczął od siebie, wystawiając
dokumenty uwalniające w jego polskich majątkach – chłopów, a w amerykańskich – niewolników. Co więcej, zabezpieczył ich przyszłość materialnie.

Spoza ton marmuru i spiżu nie widać,
jak ciekawą miał osobowość, odbiegającą od ówczesnego sposobu myślenia
i bycia. Kościuszko odrzucał schematy,
a przy tym był szlachetnie skromny,
co wyrażał się w jego sposobie bycia
i ubiorze.
Tytuł wystawy jest odwołaniem
do postawy Tadeusza Kościuszki, który
żył na przełomie epok oświecenia i romantyzmu, jest także trawestacją tytułu popularnej powieści Jane Austen
z 1811 r.
Kurator wystawy Piotr Hapanowicz

Rekomendacje „WH”

Gra planszowa „Ale Historia!”

W 2016 r. do sklepów trafiła gra planszowa „Ale Historia!” wydawnictwa
Granna, której autorami są Filip Miłuński i Zbigniew Pawłowski. Podstawowym zadaniem produktu jest zapoznanie uczestników z historią Polski, jednak
każda rozgrywka, trwająca około 45 minut, to także okazja do znakomitej zabawy dla grona od 2 do 6 osób powyżej 12
lat. Przygotowanie gry jest bardzo łatwe:
z wszystkich kart losujemy 20, a w grze
w 3 lub 6 osób – 18. Ułożoną talię wykładamy na specjalne miejsce na planszy,
będącej równocześnie mapą przedstawiającą granice Polski w różnych epokach historycznych. W dalszej kolejności
na torze po prawej stronie kładziemy 4
karty z wierzchu. Przed rozpoczęciem
partii każdy z graczy otrzymuje 1 grosz.
Pierwszy uczestnik wybiera jedną z kart
leżących na planszy i wskazuje, z jakim
rejonem Polski jest ona związana. Za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymuje kolejny grosz. Następnie wszyscy pozostali wybierają, na które pytanie z karty będą odpowiadać: łatwe, średnie czy

trudne. W zależności od podjętej decyzji
oraz poprawności odpowiedzi mogą zaś
adekwatnie do niej zarobić lub stracić
mniejszą lub większą liczbę groszy. Każda następna kolejka wygląda analogicznie, a gra toczy się do momentu wyczerpania wybranych kart. Wówczas należy
policzyć, kto zarobił najwięcej groszy
– ten gracz zostaje zwycięzcą. W wariancie zaawansowanym dochodzą 3
dodatkowe żetony akcji specjalnych: honor, którego użycie deklarujemy przed
przeczytaniem pytania, a dzięki niemu
podwajana jest liczba groszy zarówno
uzyskiwanych za poprawną odpowiedź,
jak i traconych za niepoprawną; gościnność, którą również deklarujemy przed
poznaniem pytania, a dzięki niej nie tracimy punktów po udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi, oraz waleczność, której
możemy użyć w dowolnym momencie
naszej tury, a pozwala nam ona na przejęcie jednej z kart zdobytych przez innego gracza. Należy bowiem pamiętać,
że karty, które zabieramy z toru, trafiają
do nas i możemy za nie zdobyć dodat-

Seriale „historyczne”
The Crown

To
brytyjsko-amerykański
serial biogra iczny poświęcony
Elżbiecie II. Autorem scenariusza i pomysłodawcą serii jest
Peter Morgan, scenarzysta kilku
produkcji o monarchii brytyjskiej, by wymienić poświęcone
siostrom Boleyn Kochanice króla
(2008) czy traktującą również o Elżbiecie Królową (2006).
W odróżnieniu od głośnej produkcji z Helen Mirren w roli
głównej, Korona przenosi nas do połowy XX w.
W kolejnych odcinkach serialu obserwujemy życie prywatne brytyjskich monarchów: Elżbiety (Claire Foy) oraz
jej męża Filipa (Matt Smith), losy Edwarda VIII, chorobę
i śmierć Jerzego VI. Nie brakuje również koronacji nowej
władczyni. Zamysłem producenta wykonawczego i reżysera pierwszych dwóch odcinków, Stephena Daldry’ego, było
pokazanie nie tylko dziejów rodziny, lecz także historii powojennej Wielkiej Brytanii. Dzięki temu na ekranie możemy oglądać działania brytyjskich polityków, wśród których
czołowa rola przypada Winstonowi Churchillowi (John Lithgow). W ilmie obok życia prywatnego nie brakuje zatem
rywalizacji i intryg dzielących mieszkańców Buckingham
Palace i Downing Street 10.
Oprócz aktorów i doświadczonych twórców, realizmu
popkulturowej produkcji ma dodawać drobiazgowa sceneria na czele z repliką pałacu Buckingham i ponad 7 tys. kostiumów, co łącznie pochłonęło 100 mln funtów. Wydatek
ten poniosła znana z wysokobudżetowych produkcji platforma Net lix, której abonenci od 4 listopada mogą oglądać

kowe punkty na koniec gry. Będziemy
więc starali się uzyskać ich jak najwięcej
w ramach kategorii poszczególnych rejonów, jak i okresów historycznych, gdyż
zdobycie przewagi nad innymi graczami
w każdej z nich oznacza dla nas kolejne
punkty.
„Ale Historia!” wymaga od nas nie
tylko wiedzy historycznej, ale i sprytu,
ryzyka oraz taktyki. Poszerza wiedzę
graczy na temat dziejów naszej ojczyzny, a równocześnie bawi i integruje.
Artur Ryszard Jęcka

pierwszy sezon składający się z 10 odcinków. Nad kolejnymi
sześcioma trwają prace.

Wikingowie

Z XX w. przenosimy się do wczesnego średniowiecza, dokładniej: do Skandynawii u schyłku VIII stulecia. Wikingowie to irlandzko-kanadyjski serial stworzony przez Michaela Hirsta dla telewizji History. Fabuła cyklu koncentruje
się wokół postaci Ragnara Lothbroka, jednego z najbardziej
znanych w historii wojowników i władców nordyckich epoki wikingów.
W kolejnych odcinkach serii możemy obserwować, jak
ekranowy Lothbrok (Travis Fimmel) dzięki wrodzonej ambicji i ciekawości zdobywa coraz wyższe miejsce wśród ludzi Północy. Życie Ragnara oraz jego wojowników przedstawione zostaje z wewnętrznej perspektywy, stąd wikingów
możemy poznać nie tylko jako krwawych i bezwzględnych
łupieżców, lecz także handlarzy, odważnych żeglarzy i zręcznych rzemieślników.
Jako że za serial odpowiada kanał
historyczny znany z wielu dokumentalnych produkcji, Wikingowie w miarę
zgodnie przywołują fakty historyczne,
mitologię nordycką i architekturę wieków średnich. Emitowany od 2013 r.
serial do tej pory doczekał się czterech sezonów (39 odcinków), a nad
piątym toczą się prace. Kolejne części
45-minutowego show oglądać można
na kanale History. Miłośnicy serialu
więcej materiałów (zdjęcia, streszczenia odcinków, podcasty) znaleźć mogą
na o icjalnej stronie serialu – www.history.com/shows/vikings.
Łukasz Wróbel
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Projekty trzech ustaw reformujących polskie sądownictwo wywołały
w drugiej połowie lipca masowe protesty w wielu miastach. Protestujący
wzywali prezydenta do zawetowania wszystkich ustaw, prezydent
zawetował dwie – o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
i o Sądzie Najwyższym.
Foto. – PAP/CAF

