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ok 2017 przyniósł wiele publikacji, wystaw, koncertów poświęconych bohaterowi dwóch
narodów, naczelnikowi insurekcji 1794 r. Sejm i Senat podjął uchwałę o ustanowieniu Roku

Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą 200. rocznicą jego śmierci. Obchody patronatem objęło także

spis treści

Lekcja o Tadeuszu Kościuszce
UNESCO. O tym, że Naczelnik spoglądający z książkowych okładek i z wysokości cokołów „wielkim bohaterem
był”, wie już z pewnością każdy uczeń. Niewielu jednak słyszało o jego problemach, dylematach, kłopotach codzienności. W artykule Piotra Hapanowicza odnajdziemy nowe barwy, za pomocą których odmalować można
nie tylko bohaterski portret wodza. Autor próbuje ukazać osobowość Kościuszki, jego cechy charakteru, nawyki, upodobania, ale także problemy i zawody miłosne. Warto choć na chwilę porzucić spiżową wersję dziejów
i poświęcić jedną z lekcji na rozważanie tezy postawionej niegdyś przez Marię z Czartoryskich Wirtemberską
– „Dobry i waleczny, lecz nieszczęśliwy”.
Stanisław Roszak
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Mariola Pilarz ¢ „Gospodarka,
głupcze!” – scenariusz lekcji wiedzy
o społeczeństwie poświęconej
kształtowaniu postaw patriotycznych
i obywatelskich

klucz do epoki

Tadeusz Kościuszko
prywatnie
Piotr Hapanowicz

Dobry i waleczny, lecz nieszczęśliwy
(księżna Maria z Czartoryskich
Wirtemberska o Kościuszce)

Wygląd
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Postać Kościuszki z oczywistych względów obecna jest przede
wszystkim w ikonogra ii narodowej, ale także w obcej. Zachowało
się też sporo opisów jego wyglądu.
Był szczupłym, niewysokim mężczyzną, drobnej i lekkiej budowy
ciała, o nieregularnych rysach twarzy. Charakterystycznym elementem pro ilu był nieco zadarty nos.
Jego postać była raczej przeciętna,
izjonomia nie rzucała się w oczy.
Atut stanowiły dość jasne, gęste
i lekko falujące włosy oraz wyraziste, zapewne niebieskie oczy.
Miał bardzo żywą mimikę twarzy.
Przez lata Kościuszko był często
postrzegany jako człowiek młodszy, niż był w rzeczywistości. Pod
koniec życia zaczął łysieć, a nieco
wcześniej doczekał się siwizny.
Do końca życia zachował szczupłą
i zgrabną sylwetkę.
O wygląd przesadnie nie dbał.
Jego ubiór cechowała skromność,
schludność, prostota i niewyszukana elegancja. Z Ameryki Północnej
wyniósł zamiłowanie do skromnego, cudzoziemskiego ubioru,
preferowanie prostych fryzur, tj.
naturalnych,
niepudrowanych,
półdługich włosów, bez zarostu.
Jako Naczelnik powstania 1794 r.
Kościuszko zwykle nosił surdut
z szarego, pospolitego sukna i,
co dla niego charakterystyczne,
bez „żadnej odznaki najwyższej
władzy”. Po zwycięstwie pod Racławicami, na znak uznania męstwa

chłopskich kosynierów, przywdział
sukmanę chłopską. Ten strój stał
się wręcz „sygnaturą personalną”
wodza, podobnie jak amerykański
Order Towarzystwa Cyncynatów.
Na emigracji we Francji najczęstszym jego strojem był granatowy surdut, czarny krawat, buty
z cholewami i okrągły kapelusz.
Orderów nie nosił. Na bardziej uroczyste okazje zakładał czarny frak,
w którym jednak czuł się nieswojo.
Do butonierki wkładał wtedy czasami szkarłatny goździk. Podczas
częstych pobytów na prowincji
w Berville nosił ubiór francuskiego
wieśniaka i duży słomkowy kapelusz. O doborze stroju Kościuszki
decydowała w dużej mierze funkcjonalność i wygoda. W ostatnich
latach życia w Solurze również
mało dbał o wygląd zewnętrzny,
ubierał się w stary, poszarzały,
granatowy surdut, który był pocerowany i połatany, a w jego klapę
wkładał niekiedy dla ozdoby różę
lub iołki.

Osobowość

Kościuszko miał zrównoważone,
choć żywe usposobienie. Uchodził
za człowieka wrażliwego, którego
łatwo zranić, tracąc jego zaufanie.
Był życzliwy i otwarty na problemy innych ludzi. Na wydarzenia
reagował elastycznie, w sposób
konstruktywny i pragmatyczny.
Od wczesnej młodości wykazywał
się aktywnością, wytrwałością
w dążeniu do celu: był człowiekiem czynu, gotowym podjąć duże
ryzyko. Przykładem może być chociażby pierwsza podróż do Ameryki Północnej czy też przyjęcie
godności Naczelnika powstania
w 1794 r. Cechowała go też duża

Portret Tadeusza Kościuszki, mal. Jan Nepomucen
Bizański, 1862, technika olejna, w zbiorach Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa

zdolność adaptacyjna do nowego
otoczenia. Należał do ludzi odważnych. Jak wspominał Julian Ursyn
Niemcewicz (1757–1841): „Kościuszko [...] będąc doskonałym o icerem inżynierii, był nieustraszony,
ale zawsze zimny w swojej brawurze. [...] Miłował gorąco wolności
i niepodległość narodową”. Istotnymi cechami charakteru Kościuszki
były także pracowitość, dokładność i rzetelność. Wyróżniał się
znajomością meritum i solidnym
wykonywaniem powierzonych mu
zadań.
Kościuszko miał głęboko zakorzenione poczucie honoru, ale był
człowiekiem skromnym. Jak pisał
jego przełożony, generał amerykański Nathanael Greene (1742–
1786), to, co wyróżniało Kościuszkę, „[...] to niezrównana skromność
i zupełna nieświadomość tego, iż
dokonał czegoś nadzwyczajnego”.
Podkreślano też jego prostolinijność, nieskomplikowaną naturę i pewną nieśmiałość, która
nieraz utrudniała mu kontakty
z otoczeniem. Choć nigdy nie był
szczególnie towarzyski, nie był też
typem zupełnego samotnika. Stronił od niepotrzebnych kon liktów
z otoczeniem. W jednym z listów
pisał: „Kocham pokój i chcę być
w dobrych stosunkach ze wszyst-

Portret Tadeusza Kościuszki w podeszłym wieku, mal.
Stefan Kozakiewicz, 1867, w zbiorach Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

Portret Thomasa Jeffersona, według rys. Tadeusza
Kościuszki, wyk. Michał Sokolnicki, akwarela w zbiorach National Portrait Gallery in Washington, D.C.

Więzy międzyludzkie

Portret Ludwiki Sosnowskiej, autor nieznany, ok.
1775, technika olejna, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

jaciół. Niektórzy z nich, jak Thomas
Jefferson oraz generałowie Horatio
Gates i Nathanael Greene, należeli
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Jak wspomniano, Kościuszko
nie był zbyt towarzyski. Z natury
skromny i nieśmiały, źle się czuł
w większych skupiskach ludzkich.
Cechowały go jednak godne zachowanie i dobre maniery. Choć z natury serdeczny, rzadko się z kimś
spoufalał, woląc zachować pewien
dystans. W doborze przyjaciół był
bardzo krytyczny.
W Ameryce Północnej Kościuszko zdobył sobie powszechne uznanie jako zdolny inżynier forty ikator, otrzymał tam szlify generalskie, miał wielu serdecznych przy-

do czołowych osobistości Stanów
Zjednoczonych. Bardzo dobre relacje utrzymywał także z gen. Anthonym Waltonem White’em.
Wieloletnia przyjaźń łączyła
Kościuszkę z Thomasem Jeffersonem, jednym z autorów Deklaracji
Niepodległości, trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mieli
zbliżone zainteresowania, poglądy
i do końca życia korespondowali
ze sobą. Jefferson zachęcał Kościuszkę, by powrócił do Ameryki
i na stałe tam zamieszkał. W jednym z ostatnich listów pisał: „przyjedź do Monticello i bądź członkiem
naszej rodziny. [...] Przybądź złożyć
swoje kości obok moich na cmentarzu Monticello”.
Do grona polskich przyjaciół
Kościuszki należeli: generał Józef
Orłowski, poseł sejmowy Michał
Zaleski, pisarz, działacz polityczny
Julian Ursyn Niemcewicz. Wśród
dobrych znajomych Kościuszki byli
jego dawni podwładni, generałowie: Karol Kniaziewicz i Stanisław
Fiszer. Szczególną sympatią darzył
Naczelnik tego ostatniego. Do grona serdecznych przyjaciół na emigracji należał też Franciszek Paszkowski, który przez kilka lat pełnił
funkcję sekretarza Kościuszki.
Kościuszko wyraźnie oddzielał
swoje życie publiczne od prywatnego. W okresie francuskim,
w domu Zeltnerów, przyjmował
wyłącznie osoby zaufane. W ich
towarzystwie cieszył się dobrym
samopoczuciem i lubił żartować.
Po przejęciu władzy przez Napoleona krąg jego francuskich znajomych uległ ograniczeniu. Nie
utrzymywał stosunków towarzyskich z ludźmi należącymi do sfer
rządzących, widywał tylko zdecydowanych republikanów, wśród
nich generałów Marie Josepha de
La Fayette’a, Jeana Victora Moreau,
Etienne’a Jacques’a MacDonalda
czy też André Massenę. Przyjacielem Kościuszki był generał Lazare
Carnot, inżynier wojskowy, organizator armii rewolucyjnej.
We Francji Kościuszkę licznie
odwiedzali Polacy, których darzył:
„ojcowską czułością, braterskimi
uczuciami i w stosunkach z nimi

klucz do epoki

kimi, o ile to możliwe”. Z tych powodów miewał czasem trudności
w podejmowaniu niepopularnych
i kontrowersyjnych decyzji. Miał
zdolności mediatora, czego dowodem może być misja zlecona mu
w 1798 r. przez wiceprezydenta
Thomasa Jeffersona, mająca na celu
zażegnanie kon liktu USA z Francją.
Cenił sobie niezależność, na
ogół nie ulegał sugestiom i naciskom otoczenia. W życiu Kościuszko doświadczył wielu przeciwieństw i niepowodzeń; jego
psychika była wystawiona wielokrotnie na ciężkie próby. Na ogół
w sytuacjach skrajnego stresu
zachowywał się racjonalnie, jednak sporadycznie przeżywał załamania nerwowe. Po przegranych
bitwach pod Szczekocinami i Maciejowicami podejmował nawet
próby samobójcze. Nie brakowało
mu jednak silnej woli i odporności na przeciwieństwa losu. Klęska
maciejowicka i niewola rosyjska
były w jego życiu traumatycznym
przeżyciem, ale po kilku miesiącach potra ił przezwyciężyć kryzys
wewnętrzny. Trzeba jednak dodać,
że niewola rosyjska osłabiła w nim
wiarę w człowieka i zaufanie do ludzi.
Cechy osobowości Kościuszki,
w tym skromność, rozwaga, pracowitość, a zarazem odwaga, godność osobista i dbałość o drugiego
człowieka, przyczyniły się do jego
wielkiej popularności wśród podwładnych oraz innych osób, które
go poznały.

klucz do epoki

był szczery i otwarty”. Taki sam był
jego stosunek do Amerykanów:
w ich towarzystwie czuł się podobnie dobrze, jak w polskim. Republikańskie przekonania Kościuszki
i Franza Xavera Zeltnera miały znaczący wpływ na relacje towarzyskie Naczelnika w Solurze, gdzie
cieszył się szacunkiem, ale pozostawał poza kręgiem miejscowej
elity. Do grona wybitnych szwajcarskich znajomych Kościuszki
można zaliczyć Johanna Heinricha
Pestalozziego oraz Philippa Emanuela von Fellenberga.

Życie uczuciowe
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Kościuszko wychował się w rodzinie o tradycyjnej obyczajowości. W młodości zapewne preferował sentymentalny wzorzec
miłości. Potwierdzeniem tej tezy
może być historia jego pierwszego
wielkiego i niespełnionego uczucia.
Jego wybranką była Ludwika Sosnowska, córka senatora, człowieka
majętnego i wpływowego; kobieta
o pięknych, wyrazistych oczach, wykształcona, subtelna i wrażliwa. Zakochany z wzajemnością Kościuszko postanowił poprosić o jej rękę.
Rodzice Ludwiki byli zdecydowanie
przeciwni temu małżeństwu, przede wszystkim z powodu niskiego
statusu społecznego i majątkowego
młodzieńca. Odmowa była dla Kościuszki i Ludwiki wielkim dramatem. Kościuszko zabiegał o pomoc
możnych protektorów, pojechał
nawet do króla Stanisława Augusta,
który jednak poradził mu, aby pohamował swe afekty. Zdesperowany,
na początku października 1775 r.
podjął podobno próbę porwania
i potajemnego poślubienia Ludwiki,
ale ostrzeżony ojciec wywiózł córkę
z Sosnowicy. Ta nieszczęśliwa miłość zaważyła na decyzji wyjazdu
za granicę, która okazała się przełomowa w życiu Kościuszki.
Charakterystyczne jest, że zawód miłosny i inne niepowodzenia w życiu osobistym i w karierze
wyzwoliły w nim chęć działania.
Przesadne jest jednak twierdzenie,
że Kościuszko nigdy odtąd nie zakochał się w żadnej kobiecie. Jego
późniejsze wybranki przypominały

Kościuszko pod Maciejowicami, mal. Teodor Baltazar Stachowicz, 1 poł. XIX w., technika olejna, w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Sosnowską – jeśli nie typem urody,
to usposobieniem i charakterem.
Zasługi w wojnie 1792 r. uczyniły Kościuszkę osobą popularną
i atrakcyjną: stał się obiektem podziwu. Stosunek Kościuszki do płci
pięknej uwidocznił się w całej okazałości podczas insurekcji. Jedna
z pierwszych odezw, które wydał
jako Naczelnik, adresowana była
właśnie do kobiet; stanowiło to novum w postrzeganiu publicznym tej
płci w Polsce. W dokumencie czytamy: „Ozdobo rodzaju ludzkiego! Płci piękna! Cierpię szczerze
na widok niepokojnej twej troskliwości o los śmiałego przedsięwzięcia, które ku oswobodzeniu Ojczyzny przedsiębiorą Polacy!”
Wytworne postępowanie Kościuszki wobec kobiet było powszechnie znane, a jego burzliwe
losy i przeżycia czyniły go atrakcyjnym w ich oczach. Po przybyciu
w maju 1797 r. do Londynu poznał
wiele wpływowych dam, wśród
nich były m.in. Jane Elizabeth Harley, księżna Oxford i „królowa” ówczesnych salonów arystokratycznych – Georgiana Cavendish, księżna Devonshire.
Wobec przyjaciół często pełnił funkcję mentora i doradcy
w sprawach uczuciowych. Obszerną opinię Kościuszki o małżeństwie znajdujemy w liście do przyjaciela, gen. Fiszera, w związku

z planowanym przezeń ślubem:
„Trzeba wiele rozsądku, krwi
zimnej i cierpliwości, i ulegania.
Za najpierwsze prawidło miejcie
szacunek obopólny, delikatność,
obchodzenie się zawsze przystojne między sobą [...]”. Generałowa
Wirydianna Fiszerowa odnotowała zaś następujące słowa Kościuszki: „[...] Życzę Wam tyle szczęścia, ile na to pozwalają ludzkie
ułomności, nie spodziewajcie się
bowiem, by przyszłość zaspokoiła wszystkie wasze oczekiwania.
Trzeba się Wam uzbroić w wiele
zimnej krwi, w trafny osąd i wyrozumiałość. Trzeba przede wszystkim, by Wasze przywiązanie miało
szacunek za fundament. Starajcie się odgadywać Wasze myśli
i iść im naprzeciw – bądźcie dla
siebie uprzejmi. Wystrzegajcie
się zwłaszcza pierwszych kłótni.
Niech wszystko będzie wspólne między Wami. Pamiętajcie, że
w małżeństwie nie ma szczęścia,
jeśli się nie dzielimy. Nie nadużywajcie kochania, by Wam go
na długo starczyło [...]”.
O poczuciu humoru Kościuszki
w delikatnej materii erotyki mogą
świadczyć jego listy pisane do młodego o icera legionowego Józefa
Chłopickiego, późniejszego dyktatora powstania listopadowego.
Ostrzegał go przed nieprzyjemnymi konsekwencjami zbyt swobod-
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Portret Tadeusza Kościuszki, autor nieznany, ok. 1840,
technika olejna, w zbiorach Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa

Scena poświęcenia szabel Tadeusza Kościuszki i gen.
Józefa Wodzickiego, mal. Walery Eliasz Radzikowski, 2
poł. XIX w., gwasz, w zbiorach Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa

Uniwersał Połaniecki, Warszawa, 30 V 1794, papier,
druk, w zbiorach Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

nego igrania z Kupidynem. Na tle
swej epoki Kościuszko nie był typową postacią „wyższych sfer”, obok
przelotnych związków opartych
wyłącznie na więzi izycznej, zdolny był do autentycznego, głębokiego uczucia. Był sentymentalny, ale
potra ił też czerpać radość z życia
i doznań zmysłowych. W kobietach
szukał pokrewieństwa dusz: wybranki jego serca były pod względem psychicznym podobne do niego – introwertyczne, wrażliwe.
Być może po niepowodzeniach
doznanych w młodości Kościuszko nie chciał się z nikim wiązać
na trwałe. Nie jest wykluczone, że
od pewnego momentu nie chciał
już zmieniać kawalerskich nawyków i przyzwyczajeń. Co ciekawe,

to właśnie kobietom Kościuszko
zawdzięczał opinię człowieka nieprzeciętnego, łączącego w sobie
typowo męskie cechy żołnierza
z delikatnością i wrażliwością mężczyzny nowej epoki – romantyzmu.

dał prasę lub książki z dziedziny
historii, literatury i pedagogiki.
Między godziną 8.00 a 9.00 z Franciszkiem Paszkowskim przeglądał
korespondencję i dawał mu dyspozycje, jak ma na listy odpisywać.
Po śniadaniu przez dwie, trzy godziny uczył dzieci Zeltnerów. Potem, zależnie od pogody, uprawiał
ogród, szedł na spacer lub odbywał konną przejażdżkę. O 16.00
zasiadał z Zeltnerami do obiadu.
Po obiedzie malował lub oddawał
się pracom tokarskim. Wytoczone
tabakierki, lichtarzyki i cukierniczki darowywał znajomym. Po kolacji
grał w szachy lub w wista. Lubił też
słuchać gry na har ie w wykonaniu
Angeliki Zeltner. O godzinie 22.00
udawał się na spoczynek.

Życie codzienne
W sprawach powszednich Kościuszko był mało wymagający.
Prowadził regularny tryb życia,
acz bez pedanterii. Rozkład dnia
na emigracji we Francji wyglądał
zazwyczaj następująco: wstawał
dość wcześnie rano, parzył sobie
kawę, która stała się jego ulubionym napojem od czasu pierwszego
pobytu w Ameryce. Pił ją kilkakrotnie w ciągu dnia, na różne sposoby przyrządzaną. Potem przeglą-
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Skromny, wielki człowiek
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Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim, mal. Michał Stachowicz, 1797, gwasz, w zbiorach Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa

Ani pochodzenie, ani cechy
psychiczne nie predestynowały
Kościuszki do wielkości. Znaczenie zawdzięczał nie przypadkowi,
lecz zdolnościom i wytrwałości
w dążeniu do celu. Niepozorny
izycznie, swój autorytet budował
na kolejnych doświadczeniach i nabytych umiejętnościach. Życie nie
szczędziło mu porażek, ale umiał
je pokonywać, nie rezygnując z nadziei na lepsze jutro.
Od dzieciństwa był aktywny izycznie, czemu zawdzięczał bardzo
dobrą kondycję i wytrzymałość także w wieku podeszłym. Częsty pobyt
na świeżym powietrzu uczyniły zeń

klucz do epoki
8

człowieka zahartowanego i, mimo
niepokaźnej sylwetki, odpornego na trud i zmęczenie. Jego pasją
była praca w ogrodzie i przejażdżki
konne. Od młodości wykazywał też
zdolności artystyczne i manualne.
Lubił rysować i malować oraz wykonywać na tokarce drobne wyroby
drzewnego rzemiosła artystycznego.
W okresie emigracji sporo czytał. Lubił muzykę i jest mu przypisywane
skomponowanie dwóch polonezów
i walca. Nigdy nie przepadał za życiem towarzyskim, choć jako osoba
publiczna musiał w nim w pewnej
mierze uczestniczyć. Lubił grać
w szachy, wista oraz bilard. Nie należał do koneserów kulinarnych, zadowalał się skromną kuchnią. Unikał
mocniejszych alkoholi, a na co dzień
pił piwo (w tamtych czasach słabsze
od piw nam współczesnych), przy
ważniejszych okazjach gustował
w dobrym winie węgierskim. Jego
ulubioną używką była kawa, którą
umiał przyrządzać na wiele sposobów.
Jego niezrealizowanym wielkim
marzeniem było małżeństwo i założenie rodziny, jednak poza dzieciństwem i krótkim epizodem samodzielnego gospodarowania w Siechnowiczach (1785–1789) nigdy nie
miał własnego domu. Los człowieka
czynu, bardzo często podróżującego,
nie dał mu szansy zostać domatorem.
Stosunkowo łatwo adaptował się
do nowych miejsc i warunków życia,
zawsze miał skromne wymagania.
Wiemy, że również w ostatnich latach
życia egzystował skromnie, choć zapisy testamentowe dowodzą, że był

Pomnik nagrobny Tadeusza Kościuszki w Zuchwil.
fot. Piotr Hapanowicz

Pomnik Kościuszki w Waszyngtonie, fot. Feliks Molski

człowiekiem wcale zamożnym. Kościuszko oddawał się działalności ilantropijnej, nazywano go w szwajcarskim Solothurn „dobroczyńcą
ubogich”.
Na zakończenie przytoczmy
fragment listu Kościuszki z sierpnia 1817 r. do młodego Ursa Franza Xavera Gertnera (1795–1880).
W piśmie tym wyłożył swoją i-

lozo ię życia, udzielając następujących rad co do rozważnego
prowadzenia się: „Wstawaj w lecie
o czwartej rano, a o szóstej w zimie. Pierwszą twoją myślą niech
będzie wznieść się do Najwyższej
Istoty z kilkuminutową modlitwą
i zabieraj się natychmiast do pracy
z rozwagą i inteligencją. […] Unikaj kłamstwa we wszystkich okolicznościach życia; bądź szczerym
i mów zawsze prawdę. Nie bądź nigdy próżniakiem; bądź skromnym,
oszczędnym i nawet twardym dla
siebie, lecz wyrozumiałym dla innych. Unikaj zbytniej miłości własnej i egoizmu. Zanim co powiesz
lub odpowiesz, dobrze się namyśl;
rozważ, aby nie chybiać celu lub
nie powiedzieć głupstwa. Nie zaniedbuj nigdy okazać wdzięczności we wszelkich okolicznościach
temu, kto stara się o twoje szczęście, uprzedzaj jego pragnienia
i życzenia. […] Powierzoną ci tajemnicę zachowaj jak świętość.
[…] We wszelkich dyskusjach nie
sprzeczaj się, lecz szukaj ze spokojem i skromnością prawdy. Bądź
grzecznym i uczciwym wobec każdego, miłym i uprzejmym w towarzystwie, zawsze ludzkim i wspomagającym w miarę możliwości
nieszczęśliwych. Czytaj książki pouczające dla wzbogacenia umysłu
lub uszlachetnienia serca. Nie poniżaj się nigdy zawieraniem znajomości z ludźmi złymi, zaznajamiaj
się tylko z osobami o dobrych obyczajach i godnymi szacunku. Zachowanie twoje wreszcie niech będzie
takie, aby je każdy pochwalał [...].”
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Tadeusz Kosciuszko privately
One of the heroes belonging to the Polish Pantheon was a slim, rather short man who all his life looked younger than he really was. Always in modest and simple clothes, leading regular life filled with different duties,
enjoyed artistic activities as he had manual talents. His personality was balanced but vivid, which made him
a person open to problems of other people. Diligent, precise, persistent and ready to risk while completing
presumed goals, but also undergoing some emotional crisis connected with battle failures. Although rather not
too sociable and choosing friends carefully, Kościuszko had a big heart and it was easy to hurt him. As a young
man he fell in love with a woman but not having obtained her parents’ approval, he remained alone and his
big dream of having loving family did not come true.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Czy strój jest odbiciem tego, kim jesteśmy? Czy tego, kim chcielibyśmy być, lub tego,
jak pragnie nas postrzegać społeczeństwo? Skoro odpowiedź na pytanie o współczesne
znaczenie stroju i mody nastręcza tak wiele trudności, w jaki sposób rozważać znaczenie
stroju w przeszłości – i czy w ogóle jest to możliwe?
Marta Chmiel-Chrzanowska

ojęcie „strój” można rozważać na bardzo wielu
płaszczyznach, w tym przede wszystkim kulturowej,
ekonomicznej,
społecznej.
W odczuciu ludzi ma on służyć
zatrzymaniu ciepła, podkreśleniu
wyglądu, ma reprezentować grupę, do której przynależymy. Choć
na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, strój niesie za sobą bardzo skomplikowane treści, komunikaty, które nie zawsze muszą
być dla nas czytelne, zwłaszcza jeśli wywodzą się z innego niż nasz
kręgu kulturowego.

P

Archeologiczny paradoks

1

pochówek rodzaje kultury materialnej i strefy ludzkiej działalności
mogą manifestować się w zróżnicowany sposób. Poszczególne elementy nie powinny być jednak rozpatrywane pojedynczo, ale wzajemnie
do siebie odnoszone3.
W moim mniemaniu strój jako
całość, jak również jego elementy, pełne są kodów kulturowych,
często czytelnych jedynie dla osób
im przeznaczonych. W konsekwencji ma to niestety znaczący wpływ
na nasze rozumienie i interpretację
źródeł archeologicznych. W artykule chciałabym posłużyć się strojem
jako kluczem do rozważań na temat
niektórych aspektów tożsamości
człowieka w przeszłości z punktu
widzenia badań archeologicznych,
zaprezentować ich możliwości oraz
istotne ograniczenia.

9

Tożsamość, jednostka
i społeczność
Kluczowe w rozważaniach na temat stroju będzie pojęcie „tożsamość”. Według Richarda Jenkinsa
tożsamość jest „naszym sposobem
rozumienia tego, kim jesteśmy
i kim są inni ludzie”, a także tego,
w jaki sposób my rozumiemy sie-

J. Woźny, Symbolika śmierci i rytuałów pogrzebowych w kulturach wczesnotradycyjnych na ziemiach polskich, [w:] Popiół i Kość. Funeralia
Lednickie – spotkanie 4, red. J. Wrzesiński, Wrocław 2002, s. 45.
2
J. Wawrzeniuk, Grób i jego wartości poznawcze, [w:] Popiół i Kość. Funeralia Lednickie – spotkanie 4…, s. 75.
3
I. Hodder, Czytanie przeszłości, Warszawa 1995; J. Woźny, O symbolice darów grobowych w syntezach pradziejów ziem polskich, [w:] Do ut
des – Dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie – spotkanie 7, red. S. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2005, s. 122.
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Jednym z podstawowych typów
stanowisk archeologicznych są
cmentarzyska. Mają one ogromne możliwości poznawcze z jednej
strony, z drugiej – nastręczają poważnych problemów interpretacyjnych. Dzięki badaniom na cmentarzyskach nie tylko uzyskujemy
dane na temat wzoru percepcji
śmierci, możemy również wnioskować na temat stosunków spo-

łecznych ludzi, którzy chowali
na nich swoich zmarłych.
Badając izyczne szczątki, archeolog próbuje dociec, w jaki sposób
żyli ludzie. Obserwujemy zatem
swoisty paradoks badań archeologicznych, ponieważ śmierć człowieka pozwala nam prowadzić
rozważania na temat jego życia.
Jeśli w analizach skupiamy się
na życiu, musimy mieć na uwadze
niezwykłość aktu pochówku, a także wzór percepcji śmierci, swoisty
teatr, który niewątpliwie dział się
w trakcie całego aktu1.
W tej sytuacji archeolog musi
być niezwykle czuły na metafory
zawarte w treści przedmiotów
złożonych ze zmarłym. Dodatkowo
możemy się jedynie domyślać, jak
wiele informacji tracimy w trakcie badań na cmentarzyskach. Pogrzeb pełen jest symboliki, etapów
i znaczeń czytelnych jedynie dla
bezpośrednich uczestników, które z uwagi na swoją specy ikę nie
mogłyby się zachować w materiale
archeologicznym.
Jedną z podstaw obrzędów pogrzebowych jest również chęć podkreślenia statusu pochowanej osoby2. Nie można zapominać, że przez
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O manifestacji tożsamości
oraz archeologicznych
interpretacjach mody
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bie, a oni rozumieją nas4. Tożsamość jest wytwarzana w toku procesów społecznych, nie jest dana
raz i absolutnie. Za trzy najważniejsze cechy tożsamości uznaje się to,
że5:
1. Jest ona częściowo czymś indywidualnym, osobistym.
2. Częściowo ma charakter zbiorowy, grupowy.
3. Zawsze jest „ucieleśniona” – nie
istnieje bez ciała.
Związek tożsamości z ciałem
wydaje się bardzo czytelny. Ciało
ma być połączeniem duchowości
i cielesności, tożsamość manifestuje się przez ciało. Staje się ono
powierzchnią projekcji owej tożsamości6.
Każda społeczność na swój sposób będzie porządkować ludzi.
Każda kategoria człowieka będzie
musiała nosić takie atrybuty, które będą dla niej charakterystyczne,
wręcz typowe. Zdaniem E. Goffmana już pierwszy kontakt z osobą
pozwala nam określić, do jakiej
kategorii społecznej należy, jakie
atrybuty są dla owej kategorii charakterystyczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie odczytać tożsamość
społeczną innej jednostki7.
Tożsamość jednostki będzie rozumiana niejako na dwóch odmiennych płaszczyznach w wymiarze
zewnętrznym: „kim on jest?” oraz
w wymiarze wewnętrznym: „kim
ja jestem?”. Jednak zewnętrzny
i wewnętrzny aspekt tożsamości nie muszą być ze sobą równoznaczne. Tożsamość zewnętrzna
jest wynikiem nadawania przez
społeczeństwo określonych cech.
Tożsamość wewnętrzna będzie
wynikiem autokreacji, autore lek4

Możliwości poznawcze
stroju w archeologii
Strój jest bardzo mocno nacechowany znaczeniowo. Stanowi
manifestację tożsamości płciowej, wiekowej i statusu jednostki. Strój może wręcz uprawomocniać do odgrywania konkretnej roli
społecznej11. Co istotne z punktu
badań archeologicznych, analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku
strojów przygotowywanych na pogrzeb.
Archeolog w swych badaniach
niezwykle rzadko spotyka elementy stroju w innych niż funeralne kontekstach. Oczywiście

Ryc. 1 Naszyjnik scytyjski
Źródło: Wikimedia Commons.

nie można zakładać, że strój złożony do grobu ze zmarłym jest
typowym odzieniem używanym
na co dzień12. Tak jak cały grób jest
on symbolem, czymś, co zostało
specjalnie przygotowane na pogrzeb, a jego wygląd jest ściśle regulowany przez obowiązujące
zasady. Jednak prócz swojej symbolicznej, tekstualnej formy może
mieć również czysto pragmatyczne znaczenie, takie jak np. zapewnienie ciepła zmarłemu w jego
przyszłym życiu. Dodatkowo zawsze na uwadze należy mieć to,
że to żywi chowają zmarłych, zatem strój dobrany został zapewne
według ściśle określonych norm,
jednak przez autorów pochówku, nie zaś samego zmarłego. Zadaniem archeologii byłaby zatem
reinterpretacja przedmiotów, które określały ciało, tożsamość itp.
Przedmioty „opisujące” jednostkę stanowią de facto „atrybuty
gender, wieku, roli społecznej”
sygnalizowane przez nawykowe/
zwyczajne użycie określonych
strojów, elementów strojów13.

R. Jenkins, Social Identity, London 2003, s. 6.
A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012, s. 257.
6
A. Meskell, Writing the Body inn Archaeology, [w:] Reading the Body. Representation and the Remains in Archaeological Record, red. A.E.
Rautman, Philadephia 2000, s. 21; M.D. Matczak, Archeologia ciała, „Przegląd Archeologiczny” 2013, t. 61, s. 58.
7
E. Goffman, Piętno, Gdańsk 2000, s. 31–32.
8
M. Melchior., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990, s. 389–391; M. Chmiel, „Społeczności kultury wielbarskiej”, praca doktorska
napisana pod kierunkiem prof. Grzegorza Domańskiego, Poznań 2015.
9
E. Nowicka, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, [w:] Swoi i obcy, red. taż, Warszawa 1990, s. 18.
10
M.L. Sørensen, Reading dress the construction of social categories and identities in BronzeAge Europe, „Journal of European Archaeology”
1997, t. 5, z. 1, s. 93–94.
11
Tamże, s. 94.
12
M. Chmiel, dz.cyt., s. 79.
13
A. Ciesielska, Elementy teorii społecznej w archeologii: koncepcje grup, instytucji, struktur społecznych, Poznań 2002, s. 128–129;
R.A. Joyce, Embodied Subjectivity: Gender, Feminity, Masculinity, Sexuality, [w:] A Companion to Social Archaeology, red. M.L. Meskell, R.W. Preucer, Malden–Oxford–Carlton 2007, s. 86.
5

Wiadomości Historyczne 5/2017

sji, doświadczeń. Osobną kwestią
będą relacje między tożsamością
wewnętrzną a zewnętrzną, na ile
się one dopełniają, a na ile pozostają ze sobą sprzeczne8.
W toku rozwoju osobniczego
jednostka zaczyna wytwarzać tożsamość, jednak punktem odniesienia dla niej będą inni. To otoczenie
pozwala ustalić jednostce granice
własnego „ja”. Wyartykułowanie
własnych norm i wartości wydaje się realne tylko przez zderzenie
z obcymi normami9. Kultura potra i wytworzyć wielość znaczeń
dziecka, kobiety, mężczyzny itp.,
a w wizerunku mogą znajdować
się kody często czytelne jedynie dla
określonej grupy. Kultura materialna umożliwia nadawanie atrybutów, manifestowanie tej wielości
tożsamości10. Z takiej perspektywy
strój postrzegać można jako pozawerbalne narzędzie komunikacji. Zakodowaną wiadomość, która
czytelna jest dla określonych grup
społecznych, kulturowych itp.

W badaniach archeologicznych
strój, przez który rozumiem również tatuaże, skary ikację czy
uczesanie, łączony jest przede
wszystkim ze statusem społecznym zmarłego14. Może on jednak
manifestować szereg najróżniejszych znaczeń: od zamożności,
przez przynależność, do grup wiekowych, profesję, płeć kulturową,
związek z religią, rolę społeczną
itp. W przypadku archeologii interpretacje związane ze strojem natra iają na wiele przeszkód, które
podzielić można na trzy kategorie:
mające związek ze stanem zachowania materiału archeologicznego, wynikające z braku możliwości
uchwycenia niektórych zjawisk
kulturowych, a także faktu, że z powodu różnic kulturowych nie zawsze jesteśmy w stanie właściwie
je zinterpretować.

I ograniczenia

14
15
16
17

M.P. Pearson, Archaeology of Death and Burial, Malta 1999, s. 9.
Edda Poetycka, ze stroislandzkiego przeł. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986, przypis 3.
P.H. Buck, Wikingowie Pacyfiku, Warszawa 1983, ryc. 5–7.
http://www.iceman.it/en/the-mummy/#tattoos (dostęp: 10.11.2016 r.).

tożsamość. W niektórych społecznościach tylko określonym grupom wolno je nosić. Na przykład
w Polinezji tatuaże zarezerwowane
były jedynie dla grupy wojowników, a ich otrzymanie stanowiło
swoiste rites de passage (rytuał
przejścia). Dopiero po zabiciu wroga oraz przyniesieniu jego wytatuowanej głowy mężczyzna zyskiwał
prawo do tatuażu oraz stawał się
pełnoprawnym wojownikiem16. Archeolodzy niezwykle rzadko mają
do czynienia z tego typu pozostałościami, co jest efektem procesów rozkładu. Zdarzają się jednak
sytuacje, jak przypadek człowieka
z lodu, Ötziego, którego stan pozwolił rozpoznać ślady ponad 60
tatuaży zlokalizowanych na różnych częściach ciała neolitycznego
wędrowca17.
Problemów interpretacyjnych
nastręczają także przedmioty, których surowiec – metal – umożliwia dobre zachowanie: bransolety,
szpile, zapinki, naszyjniki, które
określić możemy mianem biżuterii. Z jednej bowiem strony mogą
one stanowić element stroju
i własność osoby zmarłej, z drugiej zaś mogą mieć również charakter darów grobowych lub o iary.
Dary zwykle składane były w jakimś konkretnym celu, by przebłagać zmarłego, by zapewnić mu
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Podstawowym
problemem
w przypadku ubioru jest słabe zachowywanie w materiale wykopaliskowym organiki. Dlatego też jedynie fragmentarycznie i bardzo
rzadko jesteśmy w stanie odtwarzać np. wzory i kolory czy nawet
rodzaj tkaniny, z której wykonany
został strój. Powoduje to znaczny
ubytek informacji na temat tożsamości właściciela, ponieważ za-

równo rodzaj tkaniny, jak i jej kolor mógł odgrywać znaczącą rolę
w trakcie komunikacji społecznej.
Współcześnie czerwień utożsamiana jest z władzą, biel zaś z czystością i niewinnością, jednak takie
postrzeganie tych kolorów pochodzi ze starożytnego Rzymu. W społecznościach wikińskich kolor biały
symbolizował zamożność, jedynie
bogatych stać było na noszenie
kolorowych tkanin. Odyn w Pieśni
Grymnira przybywa w przebraniu
na dwór króla Geirröda, na wysoki status gościa wskazuje błękitny
płaszcz, w który jest przyodziany15.
Nie można zatem wykluczyć, że interpretując niektóre z pochówków
jako ubogie, lecz np. atypowe ze
względu na kształt czy rozmiar, czynimy tak na skutek utraty pewnej
grupy informacji. Znaczenie stroju w kontekście statusu społecznego czy też władzy będzie mieć
również kryterium jakościowe
i ilościowe. Trudno bowiem interpretować pochówki scytyjskie wyposażone w złote ozdoby i sprzęty
w inny sposób niż przez pryzmat
chęci manifestacji silnej władzy.
Jednakże oznaki władzy nie zawsze
muszą być tak mało subtelne.
Tak samo wygląda sytuacja
w przypadku tatuaży, fryzury
oraz skary ikacji, przez które
ludzie do dziś komunikują swoją
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Ryc. 2 Otzi – dzięki stanowi zachowania na jego ciele zachowały się ślady tatuaży
Źródło: Wikimedia Commons.

Ryc. 3. Fryzura, którą mieli nosić germańscy mężczyźni
określana jako węzeł swebski
Źródło: Wikimedia Commons.
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prestiż w nadchodzącym, nowym
życiu, uniemożliwić mu powrót
z zaświatów, zyskać przychylność
bogów itp. Ciężko zatem w niektórych przypadkach dokonać interpretacji tej kategorii przedmiotów
w kontekście tożsamości18.
O iara powinna zostać o iarowana
w myśl zasady Do ut des – „Daję (ci),
abyś i ty dał (mnie)”. Korzyści z o iary
musiały mieć charakter obopólny19.
Przykładem tego typu o iar może być
składanie przez Rzymian na grobie
jedynie fragmentu naczynia, jako pars
pro toto łona bogini mającego zapewnić
ponowne narodziny20. Podobnie interpretowana jest niekiedy symbolika pojedynczych przęślików, kluczy do szkatułek itp. w niektórych grobach kultury
przeworskiej. W ten sposób pojedynczy
przedmiot stawał się symbolem całej
kategorii przedmiotów, których zmarły
był użytkownikiem lub współużytkownikiem21. Oznacza to, że nie moglibyśmy w takim wypadku rozważać tych
przedmiotów w kontekście stroju.
Jan Schuster zwraca uwagę na
problematykę
zwielokrotnianych
zestawów części strojów w grobach
książęcych okresu wpływów rzymskich, np. zapinek. Zauważył, że
przedmioty te intepretować można
w różny sposób: mogły mieć charakter daru lub wyposażenia, podkreślać
status zmarłego. Jego zdaniem zwielokrotnione zapinki mogły także być
nośnikiem kruszcu22.

Zmienność norm
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Strój i wyposażenie zmarłego pozwala również archeologom uchwycić pewną zmienność norm. Badania
archeologiczne wskazują, że jest to
najbardziej „dynamiczna” z kategorii
składających się na pochówek. Obserwacja w dłuższych odcinkach czasu
pozwala śledzić subtelną zmienność

Ryc. 4. Amazonka z kultury pucharów dzwonowatych
Źródło: J. Turek, Children in a burial rites of complex societies. Reading gender idienties, [w:] Child and Childhood in
a Light of Archaeology, red. P. Romanowicz, Wrocław 2013, ryc. 3.

zachowań funeralnych będących zapewne reminiscencją zmian zachodzących w mentalności i kulturze
osób żywych. Wyposażenie, ubiór,
konkretny rodzaj darów grobowych
pozwala wnioskować na temat tożsamości zmarłego. Korelacja artefaktów
i zestawianie ich z płcią biologiczną
i wiekiem może umożliwić wnioskowanie na temat gender, kategorii
wiekowych obowiązujących w danej
społeczności oraz statusu zmarłego.

Płeć
Także
tożsamość
związana
z płcią jest bardzo silnie uwypuklona przez strój, który jest niejako
jej atrybutem. Tożsamości płciowe mają charakter performatywny23. Perspektywa fenomenologiczna
w archeologii ukierunkowała rozważania na ciało, doświadczanie świata
za pomocą ciała. Na grunt archeologiczny starano się przenieść koncepcję performatywności płci J. Butler24.
Jej teoria służyła głównie do popar-

cia opinii o tym, że nie istnieje jeden,
ahistoryczny wzór tożsamości jednostki. Mężczyźni i kobiety będą się
przyodziewać w sposób adekwatny
do swojej płci z punktu widzenia danej kultury.
W przypadku archeologów może
to doprowadzić niekiedy do specy icznych pomyłek, ponieważ jeszcze do
niedawna elementy stroju służyły do
określania płci. Obserwując naszyjniki, zapinki itp., z góry zakładaliśmy,
że mamy do czynienia z pochówkiem
żeńskim. Jednakże antropologiczne
badania materiału kostnego wykazały, że nierzadko w takich wypadkach
dochodzić może do błędów. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku broni, która miała być wyznacznikiem płci męskiej. Przykładem może
być pochówek amazonki z kultury
pucharów dzwonowatych, z miejscowości Tišice w Czechach, która na
podstawie wyposażenia określona
została pierwotnie jako mężczyzna.
Dopiero dalsze analizy antropologicz-

18
M.P. Pearson, dz.cyt., s. 9; M. Kowalska, Psychologiczne (prze)moc wzajemności, [w:] Do ut des…, s. 43–44; J.J. Pawlik, Tanatyczny wymiar
krążenia daru w społecznościach tradycyjnych, [w:] Do ut des…, s. 47.
19
J. Woźny, O symbolice…, s. 121–123.
20
W. Szafrański, Prahistoria religii na ziemiach polskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 188.
21
J. Skowron, Własność – dar – ofiara w obrządku pogrzebowym, [w:] Do ut des…, s. 257–258.
22
J. Schuster, Dobór i układ darów w inhumacyjnych grobach książęcych z pierwszej połowy I tysiąclecia po Chr. w północnej i środkowej Europie, „Wiadomości Archeologiczne” 2014, t. 65, s. 22–25.
23
Zob. J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008.
24
Tamże, s. 262.
25
J. Turek, Children in a burial rites of complex societies. Reading gender identities, [w:] Child and Childhood in a Light of Archaeology,
red. P. Romanowicz, Wrocław 2013, s. 80.

ne wykazały, że w grobie złożona została kobieta25.

Wiek
Obok kategorii płci wiek jest najistotniejszym czynnikiem mającym
wpływ na ludzką tożsamość. Podobnie jak w przypadku płci nie jest zjawiskiem prostym i jednoznacznym,
nie można rozważać go w wyabstrahowaniu od tożsamości płciowej
i może manifestować się przez strój.
Strój nie tylko może podlegać zmianom wraz z wiekiem, może również
świadczyć o istotnych wydarzeniach
z życia człowieka, tzw. rittes de passa-

jach z uwagi na wiek zmarłych oraz
ewentualny status społeczny, choć
oczywiście śledzić je możemy jedynie
na podstawie zabytków, które nie uległy rozłożeniu, zatem nasze możliwości interpretacyjne są w sposób istotnie ograniczone28.

Komunikat społeczny
Przedmioty-zabytki stanowią podstawę badań archeologicznych, jednak badacz nie będzie ich rozważać
jedynie pod kątem ich konstrukcji,
surowca, z którego zostały wykonane.
W perspektywie społecznej analizie
podlegać będzie również to, w jaki
sposób są one kulturowo konstruowane i jaką rolę odgrywają.
Wygląd izyczny, strój i jego poszczególne elementy są społecznym
komunikatem, za pomocą którego
jednostka manifestuje swoją tożsamość, status, miejsce w społeczeństwie29. W ten sposób jednostka może
odróżnić siebie od innych, ustalać
granicę „swój” i „obcy”. Rzeczy, które
nosimy, w pewien sposób konstytuują maskę społeczną, którą na siebie
przywdziewamy. Dlatego, choć jest to
niezwykle trudne, badacz podejmować musi próbę interpretacji stroju
w kontekście tożsamości jednostki
oraz tożsamości całych społeczności.
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Ryc. 5. Para srebrnych zapinek pochodzących z grobu Longobardzkiego, w którym pochowana została
kobieta
Źródło: Wikimedia Commons.

ge – rytuałach przejścia. Wystarczy
przywołać przykłady z Polski, gdzie
kobieta w trakcie ślubu w ramach
oczepin zakrywała głowę czepcem.
To czepiec odróżniał mężatki od panien26.
Nie możemy wykluczyć także
wszelkiego rodzaju kolorów, które cechowała zróżnicowana symbolika. Być
może to one miały związek ze stanem
małżeńskim kobiety i manifestowały
go niejako na zewnątrz, przekazując
informacje, że dana kobieta jest zamężna. Z pieśni o Rigu, znanej jedynie
z fragmentów, a zawartej w Eddzie
Poetyckiej, nie tylko dowiadujemy się,
jaki strój kobieta przywdziewała po
zamążpójściu, lecz także jak różnicował się on ze względu na status społeczny. Przykładowo: Modir ubrana
była w wysoki czepiec, miała klejnot
na szyi, długie rękawy, błękitny kaftan
i płaszcz do ziemi27. Saga o Rigu należy do jednych z najstarszych tego typu
zachowanych źródeł, wyraźnie widać
zatem, jakie znaczenie w de iniowaniu tożsamości zewnętrznej miał strój
w społecznościach wikińskich. Taki
opis dobrze korespondowałby ze znaleziskami z grobów np. przedstawicielek kultury wielbarskiej czy też kultury
przeworskiej, w których dopatrywać
się można subtelnych różnic w stro-
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M. Schubert, Leksykon rzeczy minionych i przemijających, Warszawa 2003, s. 53.
Edda Poetycka, s. 145–154.
28
M. Mączyńska, Przemiany stroju kobiecego w kulturach wielbarskiej i czerniachowskiej, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, red. T. Malinowski, Słupsk 1981, s. 235–243; M. Sajkowska, Próba rekonstrukcji stroju kobiecego w kulturze wielbarskiej we wczesnym okresie wpływów
rzymskich, [w:] Problemy kultury wielbarskiej…, s. 244–262; M. Tempelmann-Mączyńska, Części stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze
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Lublin 1988, s. 205–220; K. Skóra, Struktura społeczna ludności kultury w ielbarskiej, Łódź 2015; M. Chmiel-Chrzanowska, Starość w kulturze
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About the manifestation of identity and the archaeological interpretations of fashion
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In the author’s opinion, an outfit is full of cultural codes, often clear only for people, to whom they are dedicated. As a consequence it has a huge impact for our interpretation and understanding of archaeological data.
In following paper I used outfit as a key to discussion on some aspects of human identity in a past, as seen
from point of view of archaeological research and also presented its possibilities and limitations. Physical appearance, dress and its specific elements are social statement, by which individual can manifest identity, status,
place in the society. That way individual can distinguish themselves from the others and set the limit of „their”
and „foreign”. Things which we wear in some way constituted a social mask, which we can wear. Therefore,
although it is extremely difficult to to conduct the research we must try to interpret outfit in the context of the
individual’s identity, as well as the identity of the entire community.
Tłumaczyła: Marta Chmiel-Chrzanowska
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Granica rzymsko-perska w późnym antyku
Źródło: G. Greatrex, S.N.C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD), Routledge 2002.
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na Kaukazie w drugiej połowie IV wieku
Tomasz Sińczak

roblem kontroli królestw leżących na Kaukazie
był stałym elementem powodującym napięcia
między Rzymem a Iranem. Armenia i Iberia
stanowiły swoistą strefę buforową między imperiami, pozwalającą na wyraźne wskazanie, który
z adwersarzy w danym momencie uzyskuje przewagę.
Poza krótkimi okresami dominacji jednej ze stron kraje tej strefy umiejętnie lawirowały między silniejszymi
sąsiadami, stroniąc od zobowiązujących i trwałych deklaracji.
Sytuację dodatkowo komplikowało to, że Armenia
była rządzona przez wrogą wobec Sasanidów dynastię
Arsacydów1. Wcześniej ród ten był dynastią panującą
również w Iranie, ale został obalony przez założyciela
dynastii Sasanidów – Ardaszira. Po rozbiciu rzymskiej
armii w Mezopotamii oraz tragicznej śmierci Juliana
(361–363) Szapur II (309–379) w przyznającym Iranowi liczne bene ity terytorialne traktacie pokojowym
z Rzymem uzyskał zapewnienie, że jego kraj będzie
mógł kontrolować kaukaskie monarchie. Jeden
z podstawowych celów polityki irańskiej we wczes-
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nym średniowieczu, czyli uzyskanie kontroli nad
szlakami handlowymi biegnącymi z Azji Centralnej
via Morze Kaspijskie i Kaukaz do Morza Czarnego, wydawał się zrealizowany. Faktyczne uzyskanie kontroli
politycznej nad tymi państwami mogło jednak nastąpić tylko na skutek militarnej interwencji w górzystych
królestwach – krajach silnie od czasu chrystianizacji
związanych z Konstantynopolem.
Szapur szukał tylko pretekstu do interwencji w Armenii i Iberii. Cesarstwo rządzone przez Jowiana
(363–364) skrupulatnie wywiązywało się z warunków
wstydliwego dla siebie pokoju, ponieważ nowy władca
bardziej dbał o zachowanie cesarskiego tronu niż o interesy Rzymu na Bliskim Wschodzie i nie chciał dawać
potężnemu władcy Ērānšahru pretekstu do agresji.
Kon likt na Kaukazie wydawał się jednak nieunikniony, gdy Jowian skwapliwie dbający o zadowolenie
Szapura niespodziewanie zmarł.
Wydarzenia na Kaukazie są dość często pomijane
w literaturze popularnonaukowej i zdawkowo relacjonowane w publikacjach naukowych ze względu na skąpy materiał źródłowy. Niemalże jedynymi źródłami
dotyczącymi sytuacji w Armenii i Iberii w III wieku są
krótkie wzmianki w źródłach rzymskich i bizantyjskich

Ч. Берни, Д. Лэнг, Древний Кавказ, Москва 2016, s. 271. Arsacydzi panowali w Armenii w latach 53–428, natomiast w Iranie w latach
250 p.n.e. – 224 n.e.
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oraz informacje, jakie przekazał swoim następcom Szapur I w inskrypcji z Naqsz e-Rustam2. Sytuacja zmienia
się dopiero w wieku IV, gdy schrystianizowana Armenia i Iberia weszły na stałe w orbitę zainteresowania
politycznych elit zamieszkałych nad Bosforem. W tym
okresie zaczynają się pojawiać pierwsze znane obecnie
kroniki armeńskie.

Kompromitacja Rzymu
Tradycyjną cezurą, jaką stawia się w narracji opisującej historię relacji Cesarstwa Rzymskiego z Iranem
Sasanidów, jest 11 lipca 363 r. Data zawarcia przez
władców obu zwaśnionych mocarstw traktatu pokojowego kończącego tragiczną wyprawę cesarza Juliana jest przez większość badaczy zgodnie uznawana
za przełomową. Trwająca niecałe pięć miesięcy wyprawa (5 III – 26 VI) zakończyła się klęską wojsk rzymskich i śmiercią młodego cesarza.
Wybrany przez żołnierzy, na terytorium wroga, August Jowian zgodził się przyjąć stawiane przez króla
Szapura II warunki pokoju. Traktat był dokumentem
kompromitującym Cesarstwo Rzymskie. Imperium
Romanum zgodziło się oddać Iranowi przygraniczne satrapie zdobyte w 299 r. przez cezara Galeriusza
i najważniejsze rzymskie miasta regionu: Castra Maurorum, Nisibis i Singarę3. Miasta, które przez niemal
30 lat, w okresie między śmiercią Konstantyna a wyprawą perską Juliana, stawiały zacięty opór armiom
Szapura. Wracający w pośpiechu do kraju Jowian stał
się przez to pośmiewiskiem swoich poddanych, którzy nie chcieli pogodzić się z upokorzeniem, jakie
ich spotkało4. Mieszkańcy Nisibis z oporami oddali
Irańczykom niezłomne miasto i zostali przesiedleni
w granice Cesarstwa5.
Pokój między imperiami wydawał się stabilny, ponieważ Szapur zrealizował dwa niezwykle ważne
dla swojego imperium cele: odzyskanie ziem utraconych za Narsesa i wchłonięcie w orbitę Sasanidów
związanych z Iranem od czasów Arsacydów królestw
kaukaskich. Szapur II zabiegał o względy władców
Armenii i Iberii: Arsacesa i Maribenesa jeszcze w czasach panowania cesarza Konstancjusza6, trafnie oceniając strategiczne położenie ich królestw i trudności
aprowizacyjne, jakie miałby Rzym w regionie w razie
wolty dotychczasowych sojuszników. Gdy tylko Jowian

Kampania Juliana w 363 roku, aut. Giorgos Tzimas, Wikimedia Commons

zmarł w lutym 364 r., Szapur, przewidując brak reakcji Cesarstwa, skwapliwie starał się o uzyskanie obiecanej w traktacie kontroli nad monarchiami Kaukazu7,
co wskazuje na fakt, że zapisy traktatu, jaki zawarł z Jowianem, pozostawały w kwestii zwierzchności nad Armenią i Iberią niewyegzekwowane przez Persów. Można zatem uznać, że na podstawie traktatu mocarstwa
uregulowały tylko kwestie dotyczące Mezopotamii,
a Kaukaz wciąż pozostawał ogniskiem zapalnym w regionie.

Wojna Iranu z Armenią
Formalnej zwierzchności nad dotychczasowymi sojusznikami Cesarstwa Szapur musiał dowieźć
zbrojnie. W roku 367 r. doszło do agresji wojsk
irańskich na Armenię. Persowie długo plądrowali
to królestwo, zanim udało im się zmusić króla Arsakesa II (350–368) do spotkania z delegacją irańską.
Król Armenii zgodził się rozpocząć negocjacje z Irańczykami wobec przejścia na stronę Szapura licznych
klanów armeńskich8. Szapur nakazał go ugościć,
a następnie zdradziecko pojmać i uwięzić w twierdzy. Ammianus tak relacjonuje to wydarzenie:
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„Następnie dzięki wyszukanym, choć niepozbawionym wiarołomstwa, przynętom zwabił samego króla Arsacesa. Ugościł go na uczcie, a potem
kazał wywlec przez tylne drzwi na zapleczu, wyłupić mu oczy i zakuć w srebrne kajdany, co uchodziło wśród nich, za mizerną zresztą, pociechę dla
znakomitych osobistości”9.

2
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Ammianus Marcellinus, Cedrenus, Chronicon Paschale, Eutropius, Фавстос Бузанд, Festus, Petrus Patricius, The Inscription of Shapur I at
Naqsh -e Rustam in Fars, Theophanes, Zonaras.
3
B. Dignas, E. Winter, Rome and Persia in late antiquity: Neighbors and rivals, Cambridge 2007, s. 131–134; C. Morrisson, Wydarzenia – perspektywa chronologiczna, [w:] Świat Bizancjum, t. 1, red. C. Morrisson, Kraków 2007, s. 20; T. Sińczak, Traktat pokojowy cesarza Jowiana, [w:]
Res Militaris, t. 2, red. D. Waszak, Kalisz–Warszawa 2015, s. 122–129; R. Kosiński, Państwo Sasanidów od 224 roku do końca V wieku i jego relacje
z cesarstwem, [w:] Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak, R. Kosiński, Kraków 2015, s. 177–202; T. Sińczak, Wojny Cesarstwa Rzymskiego
z Iranem Sasanidów w latach 226–363, Oświęcim 2016, s. 100–104.
4
Eunapius Sardianus, Zapiski historyczne, przeł. i oprac. Anna Pająkowska-Bouallegui, Gdańsk 2013, (dalej: Eunapius Sardianus) V, 29; Ferdowsi, Shahnameh. The Persian Book of Kings, trans. by D. Davis, New York 2007: Baranush visit Shapur and they conclude a treaty.
5
Michael Syrus, The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians, trans. by R. Bedrosian, New York 2013 (dalej: Michael Syrus) 60.
6
Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, t. 1, przeł. i oprac. I. Lewandowski, Warszawa 2001, (dalej: Ammianus Marcellinus) XXI, 6, 8.
7
D. Kienast, Römische Kaisertabelle, Darmstadt 2004, s. 326.
8
А. Тер-Саркисянц, История и култура армянского народа, Москва 2008, s. 146. Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, t. 2,
przeł. i oprac. I. Lewandowski, Warszawa 2002, XXVII, 12, 3.
9
Tamże, XXVII, 12, 4.
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Inwestytura Szapura II, scena ze zdobionej ręcznymi ilustracjami Shahnameh poety
Ferdowsiego, Iran XVII w., domena publiczna

Władca Armenii został uwięziony przez króla Persów w warowni Agabana („Zapomnienie”), gdzie poddano go dalszym torturom, a następnie ścięto, aby
nigdy więcej nie zagrażał bezpieczeństwu interesów
irańskich w tym kraju. Persowie rozpoczęli oblężenie
twierdzy Artogerassy, gdzie przed wyjazdem na negocjacje Arsaces ukrył żonę i syna. Książę Papas został przyjęty przez cesarza Walensa (364–378), który
udzielił mu azylu i umieścił w bezpiecznym, oddalonym daleko od granic perskich mieście Nowa Cezarea10.
Stolica Armenii zdaniem Ammianusa pozostała
w oblężeniu wojsk pod dowództwem dwóch eunuchów: Cylacesa i Arrabannesa. Mieli być to zbiegowie,
których kiedyś przyjął Szapur: dawny dowódca górskiego plemienia (praefectus gentis) i o icer armeńskiej
armii (magister armorum).
Narracja rzymskiego historyka w dużej mierze
pokrywa się z informacjami, jakie przekazuje nam
armeński historyk Faustos Buzand. U Ormianina
znajdujemy nieco inny opis tych wydarzeń, ale zawierający wiele ciekawych informacji, których Ammianus
10
11
12
13
14
15
16

nie miał. Otoczona przez sasanidzkie wojsko królowa
Farandzem zachowała się przykładnie – jako władczyni i jako chrześcijanka. Dowodzeni przez nią żołnierze
odpierali ataki Persów, a królowa zachęcała swoich wojowników do nocnych eskapad na oblegających miasto
Irańczyków11. Zdając sobie sprawę ze szczupłości własnych sił, nakazała wyjechać z miasta swojemu synowi
Papie. Królowa sama dowodziła obroną miasta.
Zdaniem Faustusa Artogerassa była oblegana przez
dwóch książąt: Zika i Karena12. Informacje ta jest niezwykle ciekawa, wskazuje bowiem na arystokratyczne
pochodzenie oblegających. Pierwszy z oblegających Zik
to bez wątpienia Ammianusowy eunuch Cylaces. Dużo
więcej emocji może wzbudzić imię drugiego z nich – Arrabannesa, którego Fausus nazywa Karen. Klan Karen,
czyli Kāren Pahlav, to jedna z najważniejszych rodzin
całego Płaskowyżu Irańskiego, której odnogą była armeńska gałąź o nazwie Kamsarakan13. Klan był jedną
z czołowych rodzin Iranu już w czasach Arsacydów
i utrzymał swoją pozycję po wstąpieniu na tron Ardaszira14. Głównymi siedzibami rodziny Kamsarakan z klanu Karen były miasta w Armenii: Bagaran i Artogerassa. Oblężeniem dowodziłby więc przedstawiciel klanu,
który chciał odzyskać swoją prywatną własność. Czy
w celu potwierdzenia praw do twierdzy na dworze Sasanidów, czy aby dowieść swojej lojalności wobec obecnej
dynastii – pozostaje otwartą kwestią.
W opisie armeńskiego historyka znajdujemy informację, jakoby w obozie pod miastem nie było samego
Szapura. Król zatem mógł przebywać w Iranie bądź prowadzić działania zbrojne na wschodzie, gdzie do śmierci był zmuszony walczyć z plemionami środkowoazjatyckimi. Do kapitulacji starał się nakłonić królową
eunuch Mardpet, który miał wypominać władczyni, że
większość nieszczęść, jakie spadła na Armenię, pojawiła się w kraju z winy rodu Arsacydów15. Nawet jeśli wypowiedź eunucha jest całkowicie ikcyjna, to wskazuje
na sposób, w jaki wiele rodzin arystokratycznych odnosiło się do Arsacydów u schyłku funkcjonowania armeńskiej monarchii. Persowie odkryli wejście do twierdzy
i wymordowali jej obrońców przez dziewięć dni, grabiąc miasto i uprowadzając do niewoli Farandze.

Monarchia gruzińska i pomysły Walensa
W tym samym czasie Szapur postanowił upomnieć
się także o swoje prawa do kontroli gruzińskiej monarchii. Jak podaje Ammianus, król Persów wygnał z górskiego królestwa jej prawowitego i tolerowanego przez
Konstantynopol króla Sauromacesa z dynastii Chosroidów, a obdarzył władzą królewską innego arystokratę z tego rodu imieniem Aspakures16. O interwencji

Фавстос Бузанд, История Армении, коммент. М. А. Геворгянa Ереван 1953 [dalej: Фавстос Бузанд), IV, 55.
Tamże.
C. Toumanoff, Kamsarakan, [w:] Encyklopedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/kamsarakan (dostęp: 14.08.2016).
М. Мочалов, Д. Полежаев, Держава Сасанидов 224–653 годы, Москва 2016, s. 14.
Фавстос Бузанд, IV, 55. Potwierdza to doskonałą orientację Faustusa w sprawach jego kraju.
Ammianus Marcellinus, XXVII, 12, 4.
Zosimos, Historia Nowa, przeł. i oprac. H. Cichocka, Warszawa 2012 (dalej: Zosimos), IV, 4,1.

Wojenne okrucieństwa Szapura
Gdy Szapur dowiedział się o zainstalowaniu na tronie
w Armenii syna Arszaka II pod protektoratem legionów
Cesarstwa dokonał kolejnej agresji na ten kraj. Perskie
represje w miastach zajmowanych przez wojska Sasanidów cechowały się szczególnym okrucieństwem.

Król nakazał zgromadzić
wszystkie
szlachetnie
urodzone Ormianki wraz
z dziećmi w obozie pod
miastem Bagaran. Na placu
nakazał je rozebrać i wybierał do haremu te, które
najbardziej mu się podobały22. W zdobytych miastach
Szapur kazał budować
twierdze i obsadzać je sasanidzkimi załogami, których dowódcy mieli brać
za żony pojmane Ormianki.
Popiersie Szapura II, aut. Marie-Lan
Faustus pisze, że w kraNguyen, domena publiczna
ju poza Zikiem i Karenem,
którzy zarządzali państwem, złą sławą wykazali się dwaj
Armeńczycy: Wagan Mamikonian i Merudżan Ardzruni23.
Z postaciami tych dwóch arystokratów wiążą się jedne
z pierwszych opisanych represji wobec chrześcijan, jakie
praktykowali Sasanidzi w Armenii. Wagan i Merudżan nakazywali podległym sobie Ormianom przymusowo przechodzić na religię zaratusztriańską. Profanowali także
kościoły i zamieniali je na świątynie ognia. Gdy przywiązani do chrześcijaństwa Ormianie uciekali przed represjami w góry, renegaci nakazywali sasanidzkim zarządcom
twierdz mordować wzięte do niewoli kobiety i dzieci24.
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Szapura na zachodnim Kaukazie
wspomina także Zosimos17.
Sauromaces i 12 legionów rzymskich zostało wysłanych przez Walensa z powrotem do Iberii. Do walki jednak nie doszło. Rzymski protegowany
nakłonił krewniaka do niepodejmowania działań zbrojnych i wspólnych
rządów nad krajem. Cesarz Walens
przyjął następujący sposób rozwiązania sporu: zachodnia część kraju
miała przypaść Sauromacesowi, natomiast wschodnia, przylegająca do Albanii Kaukaskiej, miała pozostać pod
kontrolą Aspakuresa18. BezpieczeńPopiersie cesarza Walensa stwa rzymskiego nominata oprócz
(364–378), Rzym IV w., dowojska miały strzec budowane przez
mena publiczna
legionistów twierdze19.
Opisywane wydarzenia miały miejsce prawdopodobnie między 367 a 369 r. Cesarstwo Rzymskie w ciągu niecałych dwóch lat utraciło kontrolę nad obiema strategicznie położonymi królestwami. We wschodniej części
Cesarstwa panował od 28 marca 364 r. nowy august Walens20. Rzym zajęty był wtedy problemami związanymi
z nasilającym się naporem plemion gockich. Walens
zareagował na agresywną politykę Szapura w regionie w 370 r. i zdecydował się na wysłanie armeńskiego
następcy tronu z powrotem do kraju w asyście wojsk
rzymskich dowodzonych przez wodza i komesa Armenii
Terencjusza (comes et dux Armeniae)21. W zamyśle Walensa Papas miał panować w swoim królestwie bez o icjalnego nadania mu przez Rzym insygniów władzy
królewskiej, co miało być odpowiedzią na ewentualne
zarzuty Iranu o łamanie postanowień traktatu pokojowego zawartego między Jowianem a Szapurem. Wojska
rzymskie razem z wojskami lokalnej arystokracji miały
strzec kraju przed zakusami Sasanidów.
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Odpowiedź Armenii
Wśród Ormian narastał opór przeciwko terrorowi.
Król z rzymskimi doradcami przygotowywał wojska
do wojny. Armią Ormian dowodził Musztak Mamikonian, syn Waszaka. Armie sparapeta25 Mamikoniana
i legiony rzymskie skutecznie walczyły przeciwko wojskom Szapura. Zdolny Ormianin wykorzystał zmęczenie wojsk irańskich i w 372 r. zniszczył obóz Persów
w Atropatenie, wchodząc w posiadanie ogromnych
łupów, jakie Szapur trzymał z taborem w obozowisku.
Musztak wziął do niewoli wielu irańskich arystokratów i cały harem króla z główną królową26.
Szapur, zaskoczony błyskawicznym atakiem
wrogiej armii, miał w panice opuścić obozowisko.
Faustus zauważa, że w odróżnieniu od złego króla
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Ammianus Marcellinus, XXVII, 12, 17.
N. Lensky, Failure of Empire: Valens and Roman State in Fourth Century A.D., California 2003, s. 173.
19
D. Kienast, dz.cyt., s. 330.
20
Ammianus Marcellinus, XXVII, 12, 10.
21
Фавстос Бузанд, IV, 58.
22
Tamże.
23
Фавстос Бузанд, IV, 59.
24
Sparapet – słowo ormiańskie pochodzenia irańskiego, oznaczające głównodowodzącego armią Armenii. W klanowej społeczności, jaką
była arsacydzka Armenia przed likwidacją monarchii, tytuły urzędów były przypisane do określonych rodzin. Tytuł głównodowodzącego był
zarezerwowany dla klanu Mamikonianów. Za: R.W. Thompson, Sąsiedzi na wschodzie – Armenia 400–600, [w:] Bizancjum, red. J. Shepard, Warszawa 2012, s. 162.
25
Фавстос Бузанд, V, 2. Fragment z Faustusa rodzi analogie ze zwycięstwem Galeriusza nad Narsesem pod Salatą w 298 r. Zgodnie z tradycją cezar osobiście brał udział w walkach i po rozgromieniu wojsk broniących obozu przejął cały harem Narsesa z taborem. Po zwycięstwie
miał dbać o wszystkie wzięte do niewoli żony króla królów i przekazać je mężowi po podpisaniu pokoju. Zob. Festus, Brewiarium dziejów ludu
rzymskiego, przeł. i oprac. P. Nehring, B. Bibik, [w:] Brewiaria dziejów rzymskich, Warszawa 2010 (dalej: Festus), 25,2.
26
Ammianus Marcellinus, XXIX, 1, 1.
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Persów Musztak nie tylko nie pozwolił żadnemu
z żołnierzy tknąć żadnej z żon Szapura, lecz także wypuścił je wolno i pozwolił im wrócić do męża.
Zwycięstwo sprzymierzonych wojsk Armenii i Cesarstwa nie doprowadziło jednak do rozstrzygnięcia
wojny. Po klęsce Persowie ponownie zgromadzili
armie, aby dokonać ataku na miasta Armenii. Walens nie chciał eskalacji konfliktu, zdając sobie sprawę z narastającego niebezpieczeństwa na innych
granicach Cesarstwa. Nie chciał być także prowodyrem otwartej wojny z Szapurem. Bezpieczeństwa
Armenii mieli strzec wódz państw Trajan (dux Armeniae) i król Alamanów Wadomar. Jak relacjonuje
Ammianus: „Cesarz nakazał im przestrzegać swego
rozkazu: mieli raczej powstrzymywać agresje Persów niż ją pobudzać”27.
Pod Wagbantą wojska Rzymian skutecznie odpierały szarże ciężkiej sasanidzkiej jazdy i ataki łuczników.
Mimo że udało się zgładzić wielu Persów, Rzymianie
nie przechodzili do ataku, aby nie sprowokować Szapura do agresji na innych odcinkach frontu. Potyczki między oddziałami sprzymierzonych sił Ormian
i Rzymian a wojskami Sasanidów trwały aż do jesieni
373 r., kiedy Szapur postanowił powrócić do Iranu. Jak
przekazuje nam Ammianus, król Persów miał spędzić
zimę w Ktezyfoncie, a Walens w Antiochii.
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Status quo i walka nie tylko zbrojna
Wojna nie została rozstrzygnięta na korzyść żadnej ze stron, nie zawarto także formalnego pokoju.
Dokumentem formalnie wiążącym pozostawał traktat
zawarty przez Jowiana. August miał jednak wyraźnie
dość wciąż tlącej się wojny na Wschodzie. Za przyczynę
nieustających niepokojów uznał osobę Papy, na którego rządy w Armenii nie godził się Szapur. Zabicie syna
27

Ammianus Marcellinus, XXX, 1, 2.
Tamże, XXX, 2, 3.
29
M.N. Pawlak, Cesarstwo rzymskie od Walentyniana I do Teodozjusza I (363-395), [w:] Świat rzymski w IV wieku…, s. 146.
30
Zosimos, IV, 13, 1.
31
Zosimos, IV, 21, 1.
32
Tamże.
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Arszaka i erygowanie w Armenii nowego władcy sugerował w tajnej korespondencji do augusta Terencjusz28.
Walens starał się zwabić króla do Cesarstwa. Władca
uniknął pierwszej zasadzki, jaką zastawił na niego cesarz rzymski, i uciekł w kierunku Armenii, gdzie został przyjęty niezwykle życzliwie przez swoich współziomków.
Walens jednak nie zamierzał łatwo rezygnować
z raz powziętej decyzji. Wobec nieudolności Terencjusza zadanie zorganizowania zasadzki i uśmiercenia
króla Armenii wziął na siebie Trajan. Gdy udało mu
się zaprosić na uroczyste śniadanie Papę, doprowadził do zamordowania go. Po zabiciu Papy Rzymianie
osadzili na armeńskim tronie jego bratanka Warazdata (374–378), który nie cieszył się taką popularnością wśród Ormian, jak Papas, będący synem Arszaka. Najwyraźniej kandydatura ta nie była dla Szapura
aż tak uciążliwa, jak Papy, bo 374 r. w Armenii ustały
działania militarne.
Szapur ograniczył się do o icjalnych protestów i wypominał Walensowi konieczność utrzymywania w mocy
porozumienia, jakie obowiązywało między ich krajami
od 363 r. Chciał się nawet widzieć z członkami rzymskiego poselstwa, jakie wysłał do niego Jowian29. W latach
375–376 trwała wymiana poselstw między augustem
i królem Persów, który wciąż nie uznawał rzymskich
posunięć na dworze w Artegerassie30. Walens przygotowywał się do walnej rozprawy z Iranem zaplanowanej
na 377 r.31 Do cesarskiej rezydencji w Antiochii napływały wieści o tragicznych wydarzeń na Bałkanach i cesarz
zdecydował się na zawarcie z Szapurem porozumienia,
którego treści nie znamy. Zosimos lakonicznie informuje nas tylko: „Ponieważ okolicom tym zagrażało bardzo
wielkie niebezpieczeństwo [prowincjom bałkańskim
– T.S.] doniesiono pośpiesznie cesarzowi o tym, co się
zdarzyło. On zaś uregulował, jak mógł, stosunki z Persami, opuścił Antiochię i udał się do Konstantynopola,
a stamtąd pomaszerował do Tracji, aby stoczyć walkę
ze zbiegłymi Scytami”32.
Musiało być to porozumienie zabezpieczające
wschodnie rubieże Rzymu, bo Walens wycofał z Armenii wojska i skierował je przeciwko Gotom na Bałka-

●
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●

●
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Patena prezentująca Shapura II w czasie polowania, obecnie w zbiorach British
Museum w Londynie, domena publiczna

●

ny33. Formalne rozwiązanie problemu Armenii zostało
podpisane dopiero 10 lat później34. Negocjacje między
Szapurem a cesarzem zostały przywrócone jesienią
375 r.35 Niepodległość Armenii była Rzymowi na rękę
już tylko z powodu kryzysu gockiego. Gdy zagrożenie
ustało, cesarstwo ostatecznie zlikwidowało niepodległość przysparzających ciągłych kłopotu Ormian36.

●

Zakończenie wojny

●
●
●

W 386 r. doszło do ostatecznego uregulowania
sporu. W traktacie podpisanym przez Teodozjusza
Wielkiego (379–395) i Szapura III (383–388) Rzym
otrzymał północno-zachodnią część Armenii. Cztery
piąte jej powierzchni zostało przejętych przez Iran.
W obu częściach kraju zaborcy utrzymali ikcję suwerennych rządów Arsacydów – po rzymskiej stronie
do 390 r., a po perskiej prawie 40 lat dłużej. Persowie,
zamieniając królestwo Arsacydów w przygraniczny
marzbanat w 428 r., zakończyli historię tej dynastii.
Niepodległa Armenia zniknęła z kart historii na prawie pół tysiąca lat.

●

●

●

26 VI 363 – śmierć cesarza Juliana
11 VII 363 – pokój cesarza Jowiana i króla Szapura II – Armenia i Iberia miały się znaleźć pod
kuratelą Iranu
367 – atak Szapura II na Armenię, król Arszak
zamordowany, Iberia pod kontrolą perskiego figuranta króla Asparkuresa, Sauromaces wygnany
do Rzymu
IV/V 369 – syn Arszaka Papas królem z nadania
Walensa
VI/VII 369 – zamordowanie wdowy po Arszaku
i wygnanie Papasa przez Szapura II
VIII 369 – wkroczenie Arynteusza z Papasem
do Armenii
371 – podział Iberii między dwóch królów: Sauromacesa (część zachodnia) a jego kuzyna Aspakuresa (część wschodnia granicząca z Albanią)
373 – zniszczenie obozu warownego Szapura
w Atropatene przez sparapetę Musztaka Mamikoniana w asyście wojsk rzymskich
375 – nakaz Walensa zabicia Papasa, Varazdat
królem Armenii
376 – opuszczenie Antiochii przez Walensa
386 – podział Armenii między Cesarstwo i Iran
390 – śmierć Arszaka III, króla rzymskiej części Armenii, odtąd regionem zarządza urzędnik
rzymski comes Armeniae
428 – likwidacja monarchii w perskiej Armenii
przez Wahrama V, perska część Armenii będzie
zarządzana przez „gubernatora” marzbana

33
34
35

podróże do źródeł

Kalendarium wydarzeń na Kaukazie
po traktacie Jowian–Szapur
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А. Тер-Саркисянц, dz.cyt., s. 148–154.
N. Lensky, dz.cyt., s. 182.
Tamże, s. 185.

Crisis in the relations between Rome and Persia to the Caucasus in the second half of
the fourth century

Tłumaczył: Tomasz Sińczak
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Armenia and Georgia was a cultural part of „Great Iran”. Arsacides dynasty found there a safe heaven after
a coup of Sasanians in 226. Small kingdoms became enemies of Sasanian Iran. The situation worsened after
Christianisation of these countries. Roman Empire was a great principal for them and a great enemy for children
of Sasan. After the peace between Jowian and Shapur region of Caucasus had to go Iranian influence. Unfortunately February 363 died Jowian. New august Walens didn’t want to respect peace of predecessor. Shadow
of war hung over the Near East, but nobody wanted to escalate the conflict. Armies of the empires clashed in
battles that not do not inconclusive. Great chapter of this war was made by Armenian family Mamikonians.
Theirs proud sons fought at on both sides of the fence: Vagan Mamikonian at Persians side and Mushtak Mamikonian at Romans side. Mushtak Mamikonian defeated Shapur army and took her wifes captive. Heroism of the
Mushtak Mamikonian entered into legend of Armenian tradition. In 375 year war at Caucasus expired because
empires had problems with nomads and Goths.

WOS w teorii i praktyce
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„Gospodarka, głupcze!”
– scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie poświęconej
kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich
Mariola Pilarz

O

d pewnego czasu w przestrzeni publicznej modne
staje się pojęcie „patriotyzm ekonomiczny” („gospodarczy”). Najczęściej określeniem tym posługują się politycy i ekonomiści, jednakże wielu z nas bardziej
lub mniej świadomie wykorzystuje go w codziennych sytuacjach. Poniższy scenariusz ma na celu przybliżenie młodzieży problematyki „patriotyzmu ekonomicznego”.
Planując lekcję, postanowiłam posłużyć się aktywnymi
metodami. Pierwsza część lekcji poświęcona została analizie tekstów publicystycznych, w których znajdujemy
różne spojrzenia na temat – wypowiadają się tu dziennikarze, biznesmeni, politycy i ekonomiści. Ich doboru
dokonałam subiektywnie, zwracając jednak uwagę na zachowanie równowagi światopoglądowej autorów. Każdy
nauczyciel może oczywiście sięgną po inne przykłady, gdyż

tekstów o tej tematyce jest dość dużo w różnego rodzaju
czasopismach oraz na stronach internetowych. W trakcie
lekcji uczniowie pracują w grupach, czytając przydzielone im teksty, a następnie odpowiadają na pytania i wypełniają karty pracy. Podczas prezentacji mogą wymieniać się także własnymi spostrzeżeniami.
Druga część zajęć została poświęcona na ćwiczenia
o charakterze praktycznym. Zadaniem uczniów było
przyporządkowywanie logotypów różnym branżom gospodarczym (np. spożywczej, odzieżowej, farmaceutycznej,
metalowej, chemicznej, motoryzacyjnej itd.). Wydrukowałam 66 log i każda grupa otrzymała je w koszulce (już
odpowiednio wycięte). Loga także dobrałam subiektywnie
(jest ich bardzo dużo), starając się jednak, aby odnosiły się
one do różnych gałęzi gospodarki. Po zakończeniu zarówno pierwszej, jak i drugiej części lekcji dokonałam podsumowania i oceniłam uczniów najaktywniejszych.

Scenariusz jest przeznaczony dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Temat: „Gospodarka głupcze!”, czyli wokół patriotyzmu ekonomicznego
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Cel główny:
Ukazanie uczniom wagi wpływu aktywności gospodarczej i dbałości o wzrost ekonomiczny na postawy patriotyczne
i obywatelskie.
Cele szczegółowe:
v Uczeń pamięta:
Ø Nazwy polskich ﬁrm i branż, które osiągnęły sukces na polskich i światowych rynkach.
Ø Działania, jakie powinno podejmować państwo, a jakie obywatele, by podnosić wzrost gospodarczy kraju.
v Uczeń rozumie:
Ø Działania, na jakich powinien opierać się patriotyzm gospodarczy.
Ø Potrzebę wspierania polskiej przedsiębiorczości i gospodarki.
Ø Mechanizmy i procesy zachodzące w polskiej gospodarce.
Ø Na czym polega globalizacja gospodarcza.
Ø Różnice między antypolskim szowinizmem gospodarczym a patriotyzmem ekonomicznym.
v Uczeń potraﬁ:
Ø Zdeﬁniować pojęcie patriotyzmu ekonomicznego.
Ø Wskazać wpływ aktywności gospodarczej na kształtowanie się postaw patriotycznych i obywatelskich.
Ø Wskazać zagrożenia i trudności, na jakie napotyka polska przedsiębiorczość w kraju i na świecie.
Ø Ocenić, które postawy sprzyjają, a które hamują rozwój polskiego biznesu.
Ø Podać przykłady polskich sukcesów gospodarczych w świecie.
Metody nauczania: praca w grupach, dyskusja pod kierunkiem nauczyciela.
Środki dydaktyczne:
Teksty kultury:
Ø wywiad z A.K. Koźmińskim, Między ekonomią a patriotyzmem („Zeszyty Instytutu Obywatelskiego Lecha Wałęsy;
Patriotyzm: Między dumą a odpowiedzialnością”, Gdańsk 2012) (załącznik nr 1);

TOK LEKCJI
I. Czynności organizacyjne
II. Wprowadzenie do nowego tematu: (część I)
Ø Zapisanie na tablicy lub wyświetlenie tematu lekcji.
Ø Pytanie do uczniów: „Czy wiecie, który polityk, w jakich okolicznościach i w jakim kontekście użył określenia „gospodarka, głupcze?”
Ø Wyjaśnienie uczniom istoty tematu i celu lekcji:
Np.: „Gospodarka, głupcze” to hasło wyborcze Billa Clintona, które pomogło mu wygrać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1992 r. i pokonać kontrkandydata Georga W. Busha („It’s the economy, stupid”).
Hasło nawiązuje do idei troski o sprawy gospodarcze państwa przez wszystkich obywateli. Oznacza wspólny wysiłek,
jaki musimy podejmować, by żyć godnie i szczęśliwie. Przez wzrost gospodarczy i sukcesy przedsiębiorczości wzrasta
nie tylko bogactwo kraju i jego obywateli, wzrasta również nasze zainteresowanie sprawami publicznymi, wzrasta
poczucie dumy narodowej. To w dalszej perspektywie sprawia, że odczuwamy silniejsze przywiązanie do wspólnoty,
silniejsze utożsamianie się z nią, wreszcie sprawia, że rośnie nasza wiara we własny, indywidualny sukces.
Ø Wyświetlenie na ekranie logo forum gospodarczego, które w 2016 r. odbyło się w Rzeszowie. Jego celem było
wspieranie rodzimej przedsiębiorczości pod hasłem „patriotyzmu ekonomicznego”. Należy wyjaśnić uczniom, że
kod kreskowy rozpoczynający się od cyfry „5” jest oznaczeniem produktów wytwarzanych w Polsce przez producentów polskich ﬁrm.
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III. Realizacja tematu:
CZĘŚĆ I.
Ø Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup i przydziela każdej z nich teksty i zadania:
● Grupa I: Wywiad z A. K. Koźmińskim (załącznik nr 1)
● Grupa II: Artykuły K. Rybińskiego (załączniki nr 2 i 3)
● Grupa III: Wywiad z J. Kulczykiem (załącznik nr 4)
● Grupa IV: Tekst P. Ikonowicza (załącznik nr 5)
● Grupa V: Artykuł P. Miączyńskiego i L. Kostrzewskiego (załącznik nr 6) oraz fragment wywiadu z R. Ziemkiewiczem (załącznik nr 7).
Ø Zadania dla wszystkich grup są takie same: Na podstawie otrzymanych tekstów:
1. Wyjaśnij, jak poszczególni bohaterowie artykułów rozumieją pojęcie patriotyzmu ekonomicznego?
2. Podaj zagrożenia i trudności w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, na jakie zwracają uwagę autorzy?
3. Wymień sukcesy polskiego biznesu eksponowane przez autorów. Możesz uzupełnić listę o własną wiedzę.
4. Wyjaśnij, jak rozumiesz myśl A. K. Koźmińskiego, że „każda ﬁrma ma w genach swoje cechy narodowe”?
5. Wskaż różnice między antypolskim szowinizmem gospodarczym a patriotyzmem ekonomicznym, na jakie zwraca
uwagę K. Rybiński.
6. Wskaż negatywne zjawiska, jakie może przynieść dla państwa bierność gospodarcza obywateli. Możesz wykorzystać własną wiedzę.
7. Podaj przykłady działań, jakie powinno podejmować państwo, a jakie obywatele, by promować polski biznes,
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości. Możesz wykorzystać własną wiedzę.
Ø Po zakończonej pracy w grupach nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, które każdy będzie wypełniał podczas
prezentacji odpowiedzi przez przedstawicieli poszczególnych grup (załącznik nr 8).
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Ø artykuł K. Rybińskiego Jak pokonać antypolski szowinizm gospodarczy („Uważam Rze”, 21.08.2012)
(załącznik nr 2);
Ø artykuł K. Rybińskiego Patriotyzm ekonomiczny w umysłach ludzi („Rzeczpospolita”, 17.08.2012)
(załącznik nr 3);
Ø wywiad z J. Kulczykiem („Puls Biznesu”, 22.05.2013) (załącznik nr 4);
Ø tekst P. Ikonowicza Patriotyzm ekonomiczny (z proﬁlu P. Ikonowicza na portalu społecznościowym Facebook,
26.11.2014) (załącznik nr 5);
Ø artykuł redaktorów „Gazety Wyborczej” P. Miączyńskiego i L. Kostrzewskiego Patriotyzm gospodarczy robi furorę.
A co to takiego? („Gazeta Wyborcza”, 23.05.2013) (załącznik nr 6);
Ø wywiad (fragment) z R. Ziemkiewiczem, Bycie patriotą to dobry interes („Najwyższy Czas”, 4.11.2012) (załącznik nr 7);
v karty pracy (załącznik nr 8);
v klucze odpowiedzi do karty pracy (załącznik nr 9);
v karty z logami ﬁrm (załącznik nr 10);
v rzutnik;
v tablica.
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CZĘŚĆ II.
Każda z grup otrzymuje od nauczyciela koszulkę, w której znajdują się loga różnych polskich ﬁrm. Zadaniem każdej
grupy jest przyporządkowanie ich do określonych branż, np. spożywczej, farmaceutycznej, odzieżowej, galanteryjnej,
metalowej, chemicznej itp. (w załączniku nr 10 umieszczono 66 przykładowych log polskich ﬁrm). Ta grupa, która najszybciej i najwłaściwiej dokona selekcji, otrzymuje od nauczyciela dodatkowe oceny lub punkty.
IV. Podsumowanie lekcji:
Ø Po dyskusji i wypełnieniu kart pracy nauczyciel podsumowuje pracę uczniów:
● Zwraca jeszcze raz uwagę na istotę problemu angażowania się państwa i obywateli w życie gospodarcze swojego
kraju, podkreśla związek między aktywnością gospodarczą a wzrostem jakości życia oraz silniejszego utożsamiania
się ze wspólnotą.
● Ocenia uczniów najaktywniejszych.
● Proponuje dla chętnych uczniów wykonanie zadania domowego, np. Samodzielnie lub w zespole kolegów/koleżanek zastanów się, jakie można podjąć działania, „by zarobić” i równocześnie podnieść jakość życia mieszkańców
w Twojej miejscowości (gminie, osiedlu, dzielnicy).

Załącznik nr 8
KARTA PRACY
Zadanie 1. Wyjaśnij, jak poszczególni bohaterowie artykułów rozumieją pojęcie „patriotyzm ekonomiczny”?
Autorzy

Pojęcie „patriotyzm ekonomiczny”

J. Kulczyk
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A.K. Koźmiński

K. Rybiński

P. Ikonowicz

P. Miączyński,
L. Kostrzewski

R. Ziemkiewicz

Zadanie 2. Podaj zagrożenia i trudności w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, na jakie zwracają uwagę autorzy?
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Zagrożenia

Trudności

Zadanie 3. Wymień sukcesy polskiego biznesu eksponowane przez autorów. Możesz uzupełnić listę o własną wiedzę.
Zadanie 4. Wyjaśnij, jak rozumiesz myśl A. K. Koźmińskiego, że „każda ﬁrma ma w genach swoje cechy narodowe”?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szowinizm gospodarczy

Patriotyzm ekonomiczny

Zadanie 6. Wskaż negatywne zjawiska, jakie może przynieść dla państwa bierność gospodarcza obywateli.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 7. Podaj przykłady działań, jakie powinno podejmować państwo, a jakie obywatele, by promować polski biznes
i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego?
Działania państwa

WOS w teorii i praktyce

Zadanie 5. Wskaż różnice między antypolskim szowinizmem gospodarczym a patriotyzmem ekonomicznym, na jakie
zwraca uwagę K. Rybiński.

Działania obywateli

23

Załącznik nr 9
KARTA PRACY (KLUCZ ODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA)
Zadanie 1. Wyjaśnij, jak poszczególni bohaterowie artykułów rozumieją pojęcie „patriotyzm ekonomiczny”?
Autorzy

Pojęcie patriotyzmu ekonomicznego

J. Kulczyk

ü
ü
ü

Tworzenie i otwartość na wolny rynek i konfrontację z ﬁrmami światowymi.
Niemarnowanie okazji do budowania potęgi Polaków na świecie.
Mieć odwagę, by ścigać się z najlepszymi (równać w górę).

A.K. Koźmiński

ü

Dążenie do tego, by społeczeństwo się bogaciło (parafraza hasła Edwarda Gierka: „Aby Polska rosła
w siłę, a ludzie żyli dostatniej”).
Wszystkie grupy uczestniczą w bogaceniu się i nie tworzą się nadmierne różnice dochodowe.
Aby żyć zamożnie i szczęśliwie.

ü
ü
ü

To działania podejmowane przez sektor publiczny, sektor polskich ﬁrm i konsumentów promujących
rozwój polskich ﬁrm.

P. Ikonowicz

ü
ü
ü

Dbałość o własny rynek, o polski kapitał i ﬁrmy.
Troska ze strony władz, by rodzimy kapitał był inwestowany w kraju w rozwój, tworzenie miejsc pracy, a nie transferowany za granicę.
To wspieranie kultury, nauki, innowacyjności.

P. Miączyński,
L. Kostrzewski

ü
ü

Szerokie otwarcie na rynki zagraniczne (głównie Unii Europejskiej).
Współpraca w ramach UE, niezamykanie się z kapitałem we własnych granicach.

R. Ziemkiewicz

ü
ü

Troska o dobro wspólne, jak i o siebie.
Interesowanie się sprawami publicznymi dla korzyści gospodarczych.

Zadanie 2. Podaj zagrożenia i trudności w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, na jakie zwracają uwagę autorzy?
Według J. Kulczyka:
ü politycy nie znają się na przedsiębiorczości,
ü brak szacunku ze strony polityków dla przedsiębiorców,
ü administracja rządowa nie wspiera polskiego biznesu,
ü unikanie przez polityków kontaktów z biznesmenami wynikające z wzajemnych nieufności.
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K. Rybiński
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Według A. Koźmińskiego:
ü jesteśmy krajem ubogim w kapitał i przez to zmuszonym do importowania go,
ü pojawiające się w okresach kryzysu nacjonalizmy.
Według K. Rybińskiego:
ü słaba zasobność ﬁnansowa polskich ﬁrm,
ü większe docenianie inwestorów zagranicznych,
ü sposób myślenia młodych Polaków o tym, że zatrudnienie w zagranicznej ﬁrmie jest bardziej prestiżowe,
ü biurokratyzacja, nepotyzm.
Według P. Ikonowicza:
ü polityka samorządów „oddających” ziemię pod supermarkety ﬁrmom zagranicznym,
ü brak partii broniącej rodzimego handlu przed nieuczciwą konkurencją,
ü transferowanie zysków za granicę,
ü wysokie cła dla rodzimych produktów sprzedawanych za granicę,
ü brak kapitału na rozwój nauki, technologii, innowacji,
ü zaoszczędzane pieniądze nie są inwestowane, lecz lokowane na prywatnych kontach lub w bezpiecznych obligacjach,
ü zbyt silne podporządkowanie się decyzjom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego czy
Światowej Organizacji Handlu.
Według redaktorów „Gazety Wyborczej”:
ü Polska nauka nie rozumie biznesu,
ü negatywna opinia społeczeństwa o ludziach bogatych, którzy odnieśli sukces („złodzieje”).
Według R. Ziemkiewicza:
ü patriotyzm traktujemy jako coś groźnego dla powodzenia życiowego.
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Zadanie 3. Wymień sukcesy polskiego biznesu eksponowane przez autorów. Możesz uzupełnić listę o własną wiedzę.
ü SOLARIS – producent autobusów,
ü RADWAG – producent wag precyzyjnych (10% globalnego rynku wag precyzyjnych),
ü MASPEX – ﬁrma spożywcza (Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Cremona, La Festa, Plusssz),
ü LPP SA – branża odzieżowa (Reserved, House, Mohito, Esotiq, Cropp Town),
ü SELENA – branża chemii,
ü DRUTEX – producent okien i drzwi (m.in. okna w sieci hoteli Hilton),
ü CAN-PACK SA – największy producent opakowań aluminiowych dla przemysłu spożywczego i chemicznego w Polsce
i Europie Środkowej,
ü Dr IRENA ERIS – kosmetyki (dostępne w 33 krajach świata),
ü FAKRO – okna (15% udziału w rynku światowym, co szóste okno montowane na świecie),
ü COMARCH – światowy producent i sprzedawca rozwiązań informatycznych dla sektorów telekomunikacyjnych, ﬁnansowych, bankowych i handlowych),
ü TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych) – artykuły higieniczne i kosmetyczne np. Bella, Seni, Eva.

Zadanie 4. Wyjaśnij, jak rozumiesz myśl A.K. Koźmińskiego, że „każda ﬁrma ma w genach swoje cechy narodowe”?
Oznacza, że każdy kapitał ma swoją narodowość. Jest naturalne, że kraj pochodzenia jest uprzywilejowanym beneﬁcjentem działania ﬁrm globalnych. Na przykład jeżeli polskie ﬁrmy zdobędą pozycję liderów na światowych rynkach, to
najbardziej skorzysta z tego nasz kraj.
Zadanie 5. Wskaż różnice między antypolskim szowinizmem gospodarczym a patriotyzmem ekonomicznym, na jakie
zwraca uwagę K. Rybiński.
Szowinizm gospodarczy

Patriotyzm ekonomiczny

To traktowanie zagranicznych ﬁrm jako lepszych i bardziej To dbałość, wsparcie i promowanie polskiego kapitału, polskich
pożądanych niż ﬁrmy polskie, to dawanie ﬁrmom zagranicz- ﬁrm i przedsiębiorczości przez państwo, m.in. preferowanie ich
nym lepszych warunków, np. w urzędach skarbowych, uła- przed ﬁrmami zagranicznymi w przetargach.
twień w procedurach biurokratycznych.

Zadanie 7. Podaj przykłady działań, jakie powinno podejmować państwo, a jakie obywatele, by promować polski biznes
i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego?
Działania państwa
Na przykład:
ü aktywna rola państwa,
ü dokonywanie zmian w prawie tak, by tworzyć przepisy przyjazne przedsiębiorcom,
ü odbiurokratyzowanie administracji,
ü tworzenie miejsc pracy,
ü promowanie polskich ﬁrm i produktów w świecie,
ü inwestowanie w naukę, nowoczesne technologie,
ü promowanie innowacyjności,
ü zachęcanie do inwestowania kapitału zagranicznego jako
wsparcia dla wzrostu kapitału polskiego,
ü tworzenie przyjaznej atmosfery i zaufania w stosunkach
między politykami a przedsiębiorcami
ü wspieranie tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

Działania obywateli

WOS w teorii i praktyce

Zadanie 6. Wskaż negatywne zjawiska, jakie może przynieść dla państwa bierność gospodarcza obywateli.
Na przykład:
ü zacofanie cywilizacyjne, technologiczne,
ü zubożenie społeczeństwa,
ü narastanie postaw roszczeniowych (żądania socjalne),
ü niski poziom kultury politycznej,
ü stępienie i zanik wrażliwości na sprawy społeczne,
ü popadanie w apatię lub radykalizacja postaw,
ü bierność polityczna,
ü obniżenie poziomu kultury,
ü zanik społeczeństwa obywatelskiego.

Na przykład:
ü pozostawianie kapitału w kraju (tu płacić podatki),
ü kształcenie się,
ü zaprzestania traktowania ludzi majętnych wrogo, jako
potencjalnych złodziei, rozpoczęcie zaś jako ludzi sukcesu, z których można brać przykład,
ü ufanie sobie nawzajem,
ü kupowanie polskich produktów,
ü zatrudnianie się w polskich ﬁrmach,
ü budowanie społeczeństwo obywatelskiego.
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Dany produkt został wyprodukowany lub jest dystrybuowany przez przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce!!!
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Zapomniani twórcy Niepodległej – pierwszy premier II Rzeczypospolitej

Jędrzej Moraczewski
Ilona Florczak

ejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości1. Za ojców niepodległości
uznano Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa,
Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Wśród
wymienionych polityków, przywódców najważniejszych sił politycznych, zabrakło nazwiska premiera
pierwszego rządu niepodległej Polski – Jędrzeja Moraczewskiego (1870–1944).
Nazwisko Moraczewskiego bardzo często pojawia się w opracowaniach akademickich, występuje
we wszystkich podręcznikach szkolnych dotyczących
okresu II Rzeczypospolitej. W literaturze przedmiotu polityk był i jest nadal wymieniany jako premier
pierwszego niezawisłego rządu polskiego.
W tym kontekście ukazywała go również historiogra ia PRL-u, podkreślając to, że był socjalistą i stał
na czele demokratycznego rządu, w którego skład
nie weszli przedstawiciele partii prawicowych. Podkreślano wówczas wiele zasług owego rządu, takich
jak wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego
bez różnicy płci, ośmiogodzinnego dnia pracy, prawa
do zrzeszania się robotników i prawa do strajku, interpretując działalność rządu jako dążącą w kierunku
wprowadzenia socjalistycznego ustroju w państwie.
Późniejsza historiogra ia zwery ikowała ten pogląd,
wskazując na tymczasową rolę rządu Moraczewskiego i jego główne zadanie, czyli ogłoszenie wyborów
i zwołanie Sejmu Ustawodawczego. Świadomi tego
faktu byli członkowie rządu, a przede wszystkim jego
premier. Moraczewski nie stał się jednak bohaterem
PRL-owskiej polityki historycznej – miał bowiem
jedną, podstawową wadę – był jednym z najgorętszych zwolenników Józefa Piłsudskiego. Warto też
pamiętać, że po burzliwym okresie tworzenia się struktur państwowych Moraczewski nadal pozostawał czynnym uczestnikiem życia politycznego – był posłem,
wicemarszałkiem Sejmu z ramienia PPS, ministrem
robót publicznych w rządach pomajowych czy wreszcie przywódcą związków zawodowych i działaczem
spółdzielczym. Jednak moim zdaniem najważniejszym
okresem w jego działalności politycznej był czas Wielkiej Wojny, gdy Moraczewski z lokalnego działacza politycznego wyrósł na jednego z przywódców tzw. obozu
niepodległościowego.

S

1

Uchwała z dnia 25 maja 2017 r.

Rodzina Moraczewskich: Kazimierz, Jędrzej, Adam, Wanda, Zofia, ok. 1919 r., Kraków, fot. J.A. Kuczyński, ze zbiorów rodzinnych

Pochodzenie i tradycje rodzinne
Jędrzej Moraczewski urodził się 13 stycznia 1870 r.
w Trzemesznie w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wywodził się z rodziny szlacheckiej, od wielu pokoleń
związanej z Wielkopolską. Jego stryjecznym dziadkiem
był Jędrzej Moraczewski (1802–1855), znany historyk,
działacz polityczny i społeczny związany z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. Z siostrą Bibianną
(1811–1887), pisarką i jedną z pierwszych entuzjastek
(emancypantek), prowadził salon literacki w Poznaniu, w którym spotykali się przedstawiciele ówczesnej
polskiej elity intelektualnej.
Ojciec Jędrzeja, Maciej Moraczewski (1840–1928),
był z zawodu inżynierem, pracującym początkowo
w pruskiej administracji państwowej. Brał udział w powstaniu styczniowym. W 1867 r. ożenił się z Anielą Pomorską, matką Jędrzeja Moraczewskiego, która zmarła
wkrótce po jego urodzeniu. W 1872 r. ożenił się po raz
kolejny z siostrą zmarłej żony, Anną. Cztery lata później
podjął decyzję o przeprowadzce rodziny do Krakowa,
gdzie objął stanowisko dyrektora oddziału budowlanego urzędu miejskiego w Krakowie. Kilka lat później,
w 1881 r., przeniósł się z rodziną do Lwowa, gdzie podjął pracę w Namiestnictwie.
Galicja, jak wiadomo była w owym czasie atrakcyjnym miejscem dla Polaków z innych zaborów. Przybywali tutaj w poszukiwaniu lepszego bytu, ale też
zachęceni warunkami, jakie stwarzała, po 1867 r., autonomia galicyjska. Tutaj osiedlali się i działali dawni powstańcy styczniowi, uciekający przed represjami
w zaborze rosyjskim. Dla przedstawicieli narodu polskiego pojawiła się szansa rozwoju kariery w administracji rządowej i samorządowej, powstawały pol-

skie instytucje kultury, kwitło życie naukowe (przede
wszystkim w Krakowie i we Lwowie). W drugiej połowie XIX w. zaczęły rozwijać się pierwsze partie polityczne, ciesząc się względną swobodą działania.
Jędrzej Moraczewski wychowywał się w rodzinie,
w której kultywowano tradycje narodowe i powstańcze. Wystarczy wspomnieć, że członkowie
kilku pokoleń rodziny Moraczewskich brali udział
w kolejnych zrywach niepodległościowych. Według przekazów rodzinnych przodkowie Jędrzeja Moraczewskiego walczyli „pod Dąbrowskim”
w okresie wojen napoleońskich. Dziadek przyszłego
premiera, Roman, z braćmi Benedyktem i wspomnianym Jędrzejem brali czynny udział w powstaniu listopadowym, ojciec zaś walczył pod rozkazami Mariana Langiewicza w 1863 r.
W domu rodzinnym, oprócz szacunku dla rodzimych
zwyczajów i tradycji, panował również szacunek dla
pracy. Pokolenie ojca przyszłego premiera, po okresie zrywu niepodległościowego, jakim było powstanie
styczniowe, podjęło pracę, w myśl ideałów pozytywistycznych, na rzecz rozwoju ziem polskich. Należy
mieć na uwadze to, że rodzina Moraczewskiego należała do elity intelektualnej ówczesnego Lwowa. Maciej
Moraczewski, wysoki urzędnik państwowy, utrzymywał szerokie kontakty towarzyskie z przedstawicielami tamtejszego środowiska inteligencji pracującej,
szczególnie związanymi z Towarzystwem Politechnicznym i Politechniką Lwowską.

Młodość przyszłego premiera
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Student – obywatel – patriota
Bardzo ważnym etapem w życiu Jędrzeja Moraczewskiego były studia w Politechnice Lwowskiej, które
rozpoczął w 1888 r., po zdaniu egzaminu dojrzałości.
Wybranie szkoły technicznej było nie tylko zgodne
z oczekiwaniami ojca, lecz również z jego zdolnościami i zainteresowaniami, które rozwijał do końca życia
i które, jak się później okazało, były bardzo przydatne
w działalności społecznej i politycznej2.
Podczas studiów Moraczewski dał się poznać jako
dobry przywódca i organizator, ale także mówca.
Był aktywnym działaczem, a przez pewien czas prezesem, Bratniej Pomocy Słuchaczów [!] Politechniki, organizacji samopomocowej, której głównym zadaniem było wspomaganie materialne biedniejszych
studentów. Brał czynny udział w organizowaniu akcji
patriotycznych, takich jak żałoba narodowa w 1893 r.
czy sprowadzenie zwłok Adama Mickiewicza do kraju.
Organizował wiece i zebrania studenckie, np. z nestorem polskiego ruchu socjalistycznego Bolesławem
Limanowskim. Był jednym z przywódców strajku studenckiego w obronie relegowanego ze studiów Kazimierza Mokłowskiego3.

2
Na przykład zamiłowanie do statystyki, niezwykle przydatne podczas przygotowania raportów i sprawozdań dotyczących sytuacji i położenia robotników.
3
Za zorganizowanie strajku Jędrzej Moraczewski otrzymał naganę, od relegowania ze studiów uratowały go najprawdopodobniej kontakty
ojca Macieja.

Wiadomości Historyczne 5/2017

Po przybyciu do Galicji młody Jędrzej Moraczewski
początkowo rozpoczął naukę w gimnazjum św. Jacka
w Krakowie, a następnie, po przeprowadzce rodziny do Lwowa, uczył się w II Gimnazjum, a następnie
w gimnazjum im. Franciszka Józefa. Ten etap edukacji był bardzo istotny z wielu powodów – po pierw-

panteon ojczysty

Zofia Moraczewska z córką Wandą przed swoim domem „Dworkiem – Siedzibą”
w Sulejówku, lata 20. XX w., fot. ze zbiorów rodzinnych

sze, młodzi uczniowie otrzymywali gruntowne wykształcenie ogólne, łącznie z łaciną i greką, po drugie
zaś, przygotowywano ich do życia w społeczeństwie,
kształtując postawę obywatelską. Duże znaczenie
odgrywała nauka religii, mająca na celu wychowanie
młodych uczniów na dobrych katolików.
W szkole, ale także poza nią, obowiązywał bardzo
surowy regulamin, który zakazywał wielu form rozrywek nielicujących z godnością ucznia gimnazjum.
Młodzieży trudno było przestrzegać wszystkich zakazów i nakazów opisanych w przepisach szkolnych, tym
bardziej że wychowywali się w mieście z bogatą, wielonarodową kulturą, ze specy icznym folklorem, stanowiącym, obok Krakowa, centrum życia społeczno-politycznego i kulturalnego Galicji.
Okres nauki w gimnazjum był dla Jędrzeja Moraczewskiego także czasem zawiązywania pierwszych
przyjaźni. Wśród jego bliższych i dalszych kolegów
z tego okresu życia znaleźli się m.in. Stanisław i Józef
Hallerowie (bracia stryjeczni), późniejsi generałowie Wojska Polskiego, Marek Łuszczkiewicz, działacz
ruchu ludowego, Aleksander Skarbek i wielu innych późniejszych przedstawicieli elity intelektualnej
w II Rzeczypospolitej. W czasie nauki w gimnazjum
i podczas beztroskich zabaw we lwowskich parkach
i okolicach miasta nie dzieliły ówczesnych kolegów poglądy i zapatrywania polityczne, jak będzie działo się
to później, podczas I wojny światowej czy po odzyskaniu niepodległości.
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towarzyszyły Moraczewskiemu do końca kariery politycznej. Socjalizm w owym czasie był ideologią uważaną za radykalną i wywrotową i był zwalczany przez
dominujących w Galicji konserwatystów i narodowych
demokratów, a przede wszystkim przez Kościół katolicki, upatrujący w socjalistach antychrystów, wichrzycieli i burzycieli porządku społecznego.
Jeszcze podczas studiów Moraczewski rozpoczął
pracę w Wydziale Krajowym i odbył jednoroczną,
obowiązkową służbę wojskową. Wkrótce, w maju
1896 r., mając w planach rychły ożenek, zrezygnował
z posady i rozpoczął pracę w kierownictwie budowy kolei państwowych, pozostając w jej strukturach
do 1907 r.

Życie rodzinne

Jędrzej Moraczewski w swoim ogrodzie w Sulejówku, lata 20. XX w., fot. ze zbiorów
rodzinnych

Młodzieńcza wizja Polski
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Czas studiów był także okresem poszukiwań
i wyborów ideowych. Studenci Politechniki żywo
interesowali się życiem społecznym i politycznym
i brali w nim, mimo niechęci ze strony władz uczelni,
czynny udział. W częstych dysputach kół naukowych
ścierali się zwolennicy różnych prądów i ideologii.
Duże wpływy wśród młodych ludzi miał Związek
Młodzieży Polskiej „Zet”, zakonspirowana ponadzaborowa organizacja, której głównym celem było
dążenie do niepodległości Polski i przygotowanie
młodzieży do późniejszego czynnego udziału w życiu
obywatelskim. Działacze „Zetu” zasilili później szeregi
Narodowej Demokracji.
Moraczewski, podczas studiów, niewątpliwie pozostawał pod wpływem głoszonych przez organizację haseł, jednak ostatecznie wybrał socjalizm, ale,
co należy wyraźnie podkreślić, w wydaniu galicyjskim, którego celem było dążenie do odzyskania przez
Polskę niepodległości i wprowadzenie w niej ustroju
socjalistycznego w drodze legalnych reform. Legalizm działania i przeprowadzenie zmian ustrojowych
na drodze parlamentarnej odróżniały Polską Partię
Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska (PPSD),
do której wkrótce wstąpił Moraczewski, od innych,
bardziej radykalnych ruchów lewicowych. Wrażliwość
na sytuację ekonomiczną robotników i sprzeciw
wobec uprzywilejowaniu jednej grupy społecznej
4

W październiku 1896 r. poślubił Zo ię Gostkowską,
koleżankę jednej ze swoich sióstr i córkę profesora
Politechniki Lwowskiej Romana Gostkowskiego. Moraczewscy okazali się zgodnym małżeństwem, które
dziś określilibyśmy mianem małżeństwa partnerskiego. Zo ia Moraczewska nie tylko podzielała poglądy
swojego męża, ale wspólnie z nim działała na niwie
społecznej i politycznej, dodatkowo prowadząc dom
i opiekując się dziećmi4. Dzięki poparciu męża i własnej
ciężkiej pracy stała się jedną z najważniejszych działaczek PPSD, walcząc w jej strukturach o prawa kobiet
i robotników.
Początkowy okres ich małżeństwa był czasem ciągłych przeprowadzek, spowodowanych specy iką
pracy przy budowie linii kolejowych. Moraczewscy
zamieszkiwali w prowincjonalnych miasteczkach Podkarpacia, m.in. w Czortkowie, Skale nad Zbruczem czy
Samborze, zmagając się z trudnościami dnia codziennego. Angażowali się tam w miejscową działalność kulturalną, organizując odczyty i teatry amatorskie.
Działali razem w oddziałach Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Moraczewski,
na co dzień przebywając wśród robotników zatrudnionych przy budowie kolei, utwierdzał się w swoim
ideowym wyborze. Jednak ze względu na ograniczenia, jakie nakładała służba państwowa, nie mógł jawnie ujawniać swych poglądów politycznych, w obawie
przed utratą pracy.

Wybory i działalność społeczno-polityczna
W 1907 r. w monarchii habsburskiej wprowadzono
nową ordynację wyborczą – czynne prawo wyborcze
otrzymali wszyscy mężczyźni po ukończeniu 21 roku
życia. Była to szansa dla dotąd dyskryminowanych
partii politycznych na wprowadzenie swych kandydatów do parlamentu wiedeńskiego. Ignacy Daszyński,
przywódca PPSD, poszukując kandydatów na posłów,
zwrócił się do Jędrzeja Moraczewskiego z propozycją

Moraczewscy mieli czworo dzieci: Tadeusza (1901–1902), Kazimierza (1903–1920), Wandę (1905–1943) i Adama (1907–1941). Niestety
wszystkie dzieci zmarły przez swoimi rodzicami, biorąc udział w walce o niepodległość ojczyzny. Kazimierz zginął podczas wojny polsko-bolszewickiej, natomiast Adam i Wanda, działający w strukturach Polski Podziemnej, zmarli w Auschwitz.

Do broni!

Zofia Moraczewska w swoim domu, „Dworku – Siedzibie” w Sulejówku, lata 20.
XX w., fot. ze zbiorów rodzinnych

ewentualnego wybuchu kon liktu zbrojnego między
zaborcami. Do Komisji przystąpiła także PPSD, jeszcze raz dając wyraz dążeń do odzyskania przez Polskę
niepodległości. Moraczewski był jednym z głównych
zwolenników Komisji, podkreślając tym samym własne stanowisko dotyczące walki o niepodległość i swoje
poparcie dla Józefa Piłsudskiego. Trudno określić,
kiedy Moraczewski nawiązał kontakty z konspiratorem z Królestwa Polskiego i w jaki sposób uległ wpływom ideowym przyszłego Komendanta. Z pewnością
połączyło ich wspólne dążenie do urzeczywistnienia
marzeń o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
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Wielka Wojna
Wybuch I wojny światowej zastał Moraczewskiego w Stryju, gdzie przebywał po zakończeniu obrad
parlamentarnych. Natychmiast udał się do Lwowa,
a następnie do Krakowa, skąd 7 sierpnia z oddziałami sformowanymi z członków związków strzeleckich
wyruszył do Królestwa Polskiego. Do stycznia 1915 r.
pełnił służbę w intendenturze, organizując zaplecze
dla Legionów Polskich. Następnie został oddelegowany
do pracy w Naczelnym Komitecie Narodowym (dalej:
NKN), instytucji będącej polityczną nadbudową Legionów, składającej się z przedstawicieli galicyjskich
ugrupowań politycznych. Został członkiem Delegacji
Departamentu Organizacyjnego NKN ds. Królestwa
Polskiego i z innymi jej członkami w styczniu 1915 r.
rozpoczął akcję polityczną w Królestwie. Jest celem
było budowanie poparcia dla Legionów Polskich i NKN
w społeczeństwie polskim za kordonem, a przede
wszystkim – działanie na rzecz połączenia Galicji i Królestwa Polskiego.
Działalność Delegacji skończyła się iaskiem po kilku
miesiącach, głównie ze względu na spory kompetencyjne wewnątrz NKN, a także ze względu na brak szerszego
poparcia społeczeństwa Królestwa. Jednakże w czasie
tych kilku miesięcy działalności, na poły konspiracyjnej, najwięcej zyskał Moraczewski – nawiązał bowiem
kontakty z wieloma przedstawicielami sceny po-
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W pierwszym dziesięcioleciu XX w. na terytorium
Galicji zaczął rozwijać się polski ruch paramilitarny.
Czynników, które umożliwiły rozwój tych organizacji,
było wiele, wśród nich wzrost nastrojów niepodległościowych wśród ludności polskiej oraz napięta sytuacja
międzynarodowa.
We Lwowie przebywał Józef Piłsudski, już wtedy
owiany mitem konspiratora zza kordonu. Pod jego
przywództwem rozwijał się nielegalny Związek Walki
Czynnej, legalnie działały organizacje o charakterze
paramilitarnym, tj. „Związek Strzelecki” we Lwowie,
„Strzelec” w Krakowie i Polskie Drużyny Strzeleckie.
W 1913 r. powstała Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, do której przystąpiły partie polityczne działające w Galicji w celu skoordynowania działań niepodległościowych na wypadek
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kandydowania do parlamentu z okręgu wyborczego
Stryj–Kałusz. Decyzja okazała się bardzo trudna: Moraczewski, wysoki urzędnik państwowy, z ugruntowaną
pozycją zawodową i stałą pensją, konieczną do utrzymania rodziny, musiałby porzucić intratną posadę
i stanąć do wyborów, których wygranej nie był pewien.
Przeważyły jednak względy ideowe, potrzeba otwartego głoszenia swych poglądów i chęć działalności
dla innych. Mimo wielu obaw Moraczewski propozycję
przyjął, zorganizował jedną z najlepszych na Podkarpaciu kampanii wyborczych i niewielką przewagą głosów wygrał. Odszedł z pracy, przeprowadził się z rodziną do Stryja i od tej pory poświęcił się działalności
politycznej i społecznej na rzecz lokalnej społeczności
w swoim okręgu wyborczym.
Po raz kolejny został wybrany w 1911 r., nieprzerwanie do 1918 r. pozostawał posłem parlamentu
austriackiego z ramienia PPSD. W parlamencie wiedeńskim z innymi polskimi posłami socjalistycznymi
walczył o prawa robotników i poprawę warunków
bytowych mieszkańców Galicji. Zdobywał doświadczenie parlamentarne, nie tylko wygłaszając mowy
i zgłaszając interpretacje, lecz także ucząc się prowadzenia negocjacji i rozmów z przeciwnikami politycznymi. Ta umiejętność poszukiwania i wypracowania kompromisu okaże się przydatna w przyszłości,
w okresie I wojny światowej i później, kiedy, dla dobra
sprawy, Jędrzej Moraczewski będzie szukał porozumienia z przeciwnikami politycznymi.
Obok działalności parlamentarnej, aktywnie działał
w regionie, z którego został wybrany. Dzięki jego staraniom rozwinęły się i zaczęły prężniej pracować lokalne
struktury PPSD na Podkarpaciu. W Stryju założył kilka
spółdzielni robotniczych, w tym piekarnię i szwalnię, organizował akcje oświatowe, liczne wiece i odczyty. Na niwie działalności lokalnej wspierała go żona, na co dzień
zajmując się powołanymi do życia przedsięwzięciami.
Aktywność Moraczewskiego wpłynęła na to, że stał się
on jednym z ważniejszych członków władz galicyjskiej
PPSD, a także znanym w Galicji politykiem.

panteon ojczysty
Wiadomości Historyczne 5/2017

30

litycznej Królestwa Polskiego o różnym zabarwieniu, rozpoznał nastroje i oczekiwania społeczne, dążył
do stworzenia jednolitego frontu politycznego. Było to
zadanie bardzo trudne ze względu nie tylko na widoczne różnice i spory orientacyjne, lecz przede wszystkim
dlatego, że działacze z zaboru rosyjskiego bronili swej
samodzielności politycznej i nie chcieli poddawać się
wpływom NKN, bądź co bądź związanego i działającego
pod auspicjami państw zaborczych.

Realizacja planów Marszałka
Moraczewski od początku I wojny światowej mógł
być postrzegany jako „człowiek” Piłsudskiego. Komendant ufał mu na tyle, że już na początku sierpnia
1914 r. mianował go swym zastępcą w KSSN. Zapewne
podczas pobytu w Legionach politycy wielokrotnie rozważali kwestie rozwiązania sprawy polskiej. Po powrocie do pracy politycznej Moraczewski do końca wojny
konsekwentnie realizował linię polityczną Piłsudskiego, od kon liktu z Departamentem Wojskowym
NKN, przez sprawę werbunku do Legionów Polskich,
kryzysu przysięgowego, stosunku do Aktu 5 listopada
1916 r., późniejszej Rady Stanu czy buntu w szeregach
klubu partyjnego PPSD w obliczu wstąpienia posłów-socjalistów, do zwalczanego dotąd Koła Polskiego
w parlamencie wiedeńskim. Poparł również kolejne
zwroty w polityce orientacyjnej. Realizował więc plan
Józefa Piłsudskiego na arenie politycznej, niejednokrotnie wbrew stanowisku własnej partii.
Po aresztowaniu Józefa Piłsudskiego w lipcu 1917 r.
Moraczewski znalazł się w kierownictwie obozu niepodległościowego. Był przywódcą politycznym Konwentu Organizacji „A” – zakonspirowanego ośrodka
decyzyjnego w obozie. Był to ważny okres w jego karierze – jako „zastępca” ideowego przywódcy niepodległościowców, przetrzymywanego przez Niemców
w cytadeli w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, starał się nawiązać jak najszersze kontakty z polskimi
ugrupowaniami politycznymi w celu współdziałania
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Szukał porozumienia z politykami Narodowej Demokracji,
tworzącymi Komitet Narodowy Polski, konserwatystami i ugrupowaniami demokratycznymi. Stał się politykiem rozpoznawanym, skłonnym do kompromisu
i dążącym do sojuszu w imię dążeń niepodległościowych. Ta rozpoznawalność była poważnym atutem
Moraczewskiego w momencie obejmowania przez niego urzędu prezydenta Rady Ministrów, jak mówiono
o premierze w okresie II Rzeczypospolitej.

W odrodzonym państwie polskim
Pod koniec października 1918 r. przegrana państwa
centralnych była przesądzona, a monarchia habsburska
chyliła się ku upadkowi. Na wschodzie, w Rosji trwała
rewolucja. Już 28 października w Krakowie powołano
do życia Polską Komisję Likwidacyjną, której zadaniem
miało być przejęcie władzy w Galicji z rąk zaborczych.
W Lublinie nocą z 6 na 7 listopada powstał Tymczaso-

Aleksandra Piłsudska, Wanda Moraczewska i Jędrzej Moraczewski przed „Dworkiem
– Siedzibą” w Sulejówku, 1928 r., fot. ze zbiorów rodzinnych

wy Rząd Republiki Polskiej na czele z socjalistą Ignacym Daszyńskim, do którego weszli przedstawiciele
tajnej polskiej Organizacji Wojskowej. Moraczewski
miał pełnić w nim funkcję ministra poczt i komunikacji, jednak faktycznie nie brał udziału tworzeniu gabinetu. Słuszna wydaje się teza, że czekał na powrót
Józefa Piłsudskiego, który przybył do Warszawy
10 listopada, dzień później otrzymał od Rady Regencyjnej pełnię władzy wojskowej, a rząd lubelski oddał się
do jego dyspozycji.
Od 12 listopada trwały rokowania w sprawie utworzenia rządu centralnego. Brał w nich również udział
Moraczewski, który na wieść o powrocie Komendanta
podążył do Warszawy. Rozmowy były bardzo trudne –
przedstawiciele Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego odrzucali zdecydowanie kandydaturę Ignacego
Daszyńskiego i ministrów rządu lubelskiego. Wobec
ich oporu na stanowisko wyznaczono Jędrzeja Moraczewskiego, który miał być „strawny” dla Narodowej
Demokracji, bo „pochodził z Wielkopolski” i był bardziej skłonny do kompromisu. Dnia 17 listopada tworzono rząd centralny, a akt nominacji Moraczewskiego
podpisano dzień później.

Krótki urząd
Rząd Moraczewskiego nie okazał się rządem konsolidacji narodowej. Mimo wcześniejszych deklaracji Narodowa Demokracja nie weszła do rządu, który składał
się głównie z przedstawicieli partii lewicowych. Jego
charakter, jak wspomniano, był tymczasowy, a najważniejszym zadaniem było przygotowanie wyborów do
Sejmu Ustawodawczego. Chaos w kraju, nieuznanie
rządu na arenie międzynarodowej, zła sytuacja inansowa, a przede wszystkim brak poparcia znacznej części społeczeństwa znacznie utrudniała prace gabinetu.
Nieakceptowany przez prawicę, zwalczany przez skrajną lewicę, rząd był w bardzo trudnej sytuacji. Po ogłoszeniu najważniejszych dekretów regulujących tymczasowo ustrój państwowy Moraczewski z rządem, po
konsultacjach z Tymczasowym Naczelnikiem Państwa,
który nieprzerwanie dążył do porozumienia z Narodową Demokracją, podał się w połowie stycznia 1919 r.
do dymisji. Na stanowisku premiera zastąpił go Ignacy
Paderewski, formułując gabinet złożony głównie z polityków prawicowych.

Miejsce szczególne – Sulejówek

W II Rzeczypospolitej polityk z Galicji należał do
najważniejszych uczestników sceny politycznej. Zasiadał we władzach naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej,
za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari V
klasy. Był posłem, wicemarszałkiem Sejmu Ustawodawczego, kilkakrotnym ministrem robót publicznych, m.in. w rządzie Aleksandra Skrzyńskiego
i rządach sanacyjnych Józefa Piłsudskiego, Kazimierza
Bartla i Kazimierza Świtalskiego. W 1926 r. poparł
przewrót majowy, organizując w czasie walk strajk
kolejarzy. Poparcie sanacji oznaczało kon likt z PPS,
który zakończył się wystąpieniem Moraczewskiego
(1927) ze struktur partyjnych i przystąpienie do PPS
d. Frakcji Rewolucyjnej. Pozostawał w związku z obozem sanacyjnym, jednak nie popierał linii politycznej
BBWR i OZN. W latach 30. poświęcił się działalności
publicystycznej związkowej, tworząc i stając na czele
Związku Związków Zawodowych.
Moraczewski był przedstawicielem tej grupy polityków, których kariera polityczna zaczęła się długo przez
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zdobyte
w parlamencie wiedeńskim doświadczenie przydało
się w momencie tworzenia się struktur państwa polskiego i dalszej pracy na niwie parlamentarnej. Politycy
z Galicji, których wielu zasiadało w sejmie polskim, byli
grupą najbardziej doświadczoną, znającą realia pracy
parlamentarnej. Poznane wzorce zachowań, zarówno
te pozytywne, jak i negatywne, przenoszono na grunt
polski. Przez przeciwników politycznych postrzegany
jako „tępy socjalistyczny doktryner”, „bezwolne narzędzie w rękach Piłsudskiego” czy tępy fanatyk i niedouczony historyk”, do końca bronił swych socjalistycznych ideałów. Całe życie poświęcił działalności
społecznej i politycznej. Aż do śmierci Marszałka Moraczewski pozostał z nim związany, zarówno w sferze
publicznej, jak i prywatnej.

Moraczewscy przeprowadzili się do Sulejówka
w 1920 r. Wkrótce, w dworku obok, zamieszkał także Piłsudski z rodziną, a obie posesje były połączone
furtką. W okresie pobytu w Sulejówku Moraczewski
z żoną działał na rzecz społeczności lokalnej – założył tu wiele instytucji spółdzielczych, pracował w Radzie Gminnej, współtworzył Stowarzyszenie Przyjaciół
Sulejówka, które podejmowało wiele inicjatyw kulturalno-oświatowych i mających na celu poprawę bytu
mieszkańców. W okresie II wojny światowej pozostali w Sulejówku, zmagając się z codziennością i obawą
o losy najbliższych. Założyli też Komitet Pomocy O iarom Wojny, bezinteresownie pomagając uchodźcom
z Warszawy i potrzebującym.
Jędrzej Moraczewski zmarł 5 sierpnia 1944 r. tra iony przypadkowo odłamkiem pocisku podczas walk niemiecko-radzieckich. Po wojnie jego ciało przeniesiono
na Powązki. Pozostawił po sobie archiwum i bogatą
spuściznę pamiętnikarską. Ostatnio został wydany
dziennik prowadzony przez Moraczewskiego w okresie II wojny światowej, będący niezwykle cennym zapiskiem obrazu wojennej codzienności.
Pamięć o rodzinie Moraczewskich przetrwała
w Sulejówku – dwie z istniejących w mieście szkół
uczyniły Zofię i Jędrzeja swymi patronami. W maju
tego roku otwarto w ich dawnym domu Izbę Pamięci Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, otwartą dla
zwiedzających, w której zgromadzono cenne pamiątki rodzinne.
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Wszystkie zdjęcia pochodzą z Izby Pamięci Zofii
i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku.
Literatura:
❚ Florczak I., Jędrzej Moraczewski – socjalista, poseł, legionista. Z niepodległej Galicji do niepodległej Polski, Łódź 2009.
❚ Gołota J., Jędrzej Moraczewski (1870–1944). Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, Ostrołęka 2002.

Jędrzej Moraczewski – the first Prime Minister of the Second Polish Republic
– as a forgotten creator of Independent Poland

Wiadomości Historyczne 5/2017

Born in 1870 and brought up in a patriotic tradition, undertook technical studies in Lvov where he could
develop his scientific skills. As a student he was actively engaged in different enterprises and he got under
influence of socialism which in its Galician version was emphasizing meaning of independence for Poland and
introducing socialist regime. Not surprisingly soon he became a member of PPSD – Polish Social Democratic
Party of Galicia and Silesia. In 1896 he got married to Zofia Gostkowska with whom he created a happy couple
and had 4 children. Working for national railways, in 1907 he became a member of Vienna parliament where
he remained to the end of the Great War, during which he was cooperating with Piłsudski and organizing military forces. After the war chosen a Prime Minister, later undertook other initiatives: participated in a war against
Bolsheviks, belonged to Parliament, acted on behalf of trade unions etc. He was close to Marshal Piłsudski until
his death. During the Second World War he remained in Sulejówek, helping the refugees from Warsaw. In 1944
he was coincidentally hit by shrapnel and he died.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Sugestie dla nauczycieli i uczniów
po doświadczeniach matury
z historii w latach 2015–2018
Maria Jadczak
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d roku szkolnego 2014/2015
uczeń może zdawać historię wyłącznie na poziomie
rozszerzonym. Do egzaminu może przystąpić każdy absolwent niezależnie od typu
szkoły, do której uczęszczał, oraz
przedmiotów, których uczył się
na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z historii sprawdza
wiedzę i umiejętności wymienione
w podstawie programowej dla IV
etapu edukacyjnego w zakresie
podstawowym i rozszerzonym,
jednak zadania mogą obejmować
również zagadnienia z wcześniejszych etapów edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180
minut. Wyniki z egzaminu z historii,
podobnie jak z innych przedmiotów
dodatkowych, nie mają wpływu
na zdanie egzaminu maturalnego, zatem nie trzeba z arkusza egzaminacyjnego zdobyć 30%, aby egzamin przejść pomyślnie.
Arkusz egzaminacyjny składa
się średnio z 27 zadań (w 2015 r.
– 22 zadania, należy jednak pamiętać, że jedno formalne zadanie może być podzielone, np. 12.1,
12.2, 12.3) i jest podzielony na test
hybrydowy i wpracowanie. Test
jest zbudowany z zadań wyposa-

O

żonych w wiązki źródeł historycznych, co oznacza np. połączenie
mapy i źródła opisowego, ilustracji
i źródła aktowego lub statystycznego itd. W teście występują zadania
zamknięte i otwarte z przewagą
tych ostatnich. Zakres chronologiczny całego egzaminu obejmuje
epoki od pradziejów do współczesności, zakres problemowy –
historię polityczną, gospodarczą,
kulturalną, społeczną. Maksymalna
liczba punktów, które uczeń może
zdobyć za test, wynosi 38 i stanowi
76% całego egzaminu.
Wszystkie zadania testowe są
obudowane źródłami i dlatego dla
zrozumienia poleceń występujących w teście najważniejsze są
czasowniki operacyjne, których
o icjalne rozumienie w Informatorze Maturalnym w 2014 r. podała
Centralna Komisja Egzaminacyjna.
● Oceń – wydaj opinię o faktach,
postaciach, zjawiskach, wydarzeniach, na podstawie własnej wiedzy lub materiału źródłowego.
● Porównaj – wskaż podobieństwa, różnice między faktami,
zjawiskami, procesami, nazwij
je.
● Rozstrzygnij – zajmij stanowisko, czy podane informacje są
prawdziwe czy fałszywe, słuszne/niesłuszne.

●

●

●

●

●

●

●

Rozważ – podaj argumenty
i kontrargumenty dla podanej
tezy, oceń ich słuszność, prawdziwość.
Scharakteryzuj – opisz przebieg wydarzeń, przyczyny, następstwa, głównych uczestników.
Udowodnij – dobierz odpowiednie argumenty, dowodzące
prawdziwości/fałszywości danej tezy, związanej z faktami/
zjawiskami historycznymi.
Uzasadnij – przedstaw argumenty pokazujące sposób
rozumowania,
wskazywania
na zależności między faktami/
zjawiskami/ procesami.
Wyjaśnij – przedstaw rozumowanie, poparte wiedzą, materiałem źródłowym, omów przyczyny i skutki.
Wykaż – udowodnij, że istnieją/
nie istnieją zależności między
zjawiskami/faktami/procesami.
Wymień – wypisz np. cechy
zgodne z kryteriami podanymi
w zadaniu.

Z perspektywy przygotowań
do egzaminu maturalnego warto
wyciągać wnioski z tych matur, które już się odbyły i dlatego autorka
proponuje odniesienie do konkretnych statystyk.

Czasowniki
operacyjne
Podaj
Wyjaśnij
Uzasadnij
Porównaj
Udowodnij
Oceń
Zaznacz
Rozpoznaj
Rozstrzygnij
Uzupełnij
Wybierz
Zinterpretuj
Zapisz
Wskaż
Wpisz
Napisz
Przeanalizuj

Matura 2015

Matura 2016

Matura 2017

6
8
7
1
4
2
1
1
-

9
7
5
3
6
1
4
1
2
1
1

4
9
12
1
4
4
1
4
1
1
1
1
-

Analiza testów maturalnych
wyraźnie wskazuje, że abiturient,
który wybiera historię rozszerzoną
na egzaminie, musi być nie tylko
wszechstronnym znawcą różnych epok, lecz także powinien
swobodnie analizować różne
źródła. Mimo to w ramach matur
pojawia się wyraźna tendencja
do dominacji historii XIX i XX stulecia, np. matura 2015 – 15 zadań,
matura 2016 – 14 zadań, matura
2017 – 15 zadań (tabele 3 i 4).
Z perspektywy ucznia jednak
najłatwiej przyswoić historię starożytną. Wtedy można liczyć na wysoką punktację zarówno z wypracowania (maksymalnie 12 punktów),
jak i z testu. Takie rachuby nie pozwalają na pełen sukces, ponieważ zadań
z historii starożytnej jest niewiele,
np. matura 2015 – 3, matura 2016 –
4, matura 2017 – 4 (tabela 3). Zatem
uczeń, który perfekcyjnie opanuje
tylko jedną epokę, np. starożytność,
zdobędzie przeciętnie do 16 punktów
z całego arkusza. Warto zwrócić uwagę miłośnikom Klio, że lepsza strategia do przygotowań to bardzo dobre
opanowanie XIX i XX wieku, z czego w sposób oczywisty, dla uczniów,
łatwiejsze jest XIX stulecie, ponieważ
w XX wieku historia się zagęszcza
i liczba wydarzeń, które trzeba zapamiętać, jest ogromna.
Dla nauczyciela takie kalkulacje
uczniowskie podejmowane przez
mniej systematycznych wychowanków tuż przed egzaminem nie są
niczym nowym, ponieważ od dawna
nasi uczniowie wybierają strategię: osiągnąć dużo, ale za pomocą
małego wysiłku. Musimy jednak
uświadomić uczniom, że prestiżowe

Tabela 2. Rodzaje źródeł użyte w testach maturalnych w latach
2015–2017
Rodzaj źródła
Kartogra iczne
Ikonogra iczne

Matura 2015
2 – mapy
10 – 4 karykatury, 2 alegorie, 1
portret, 1 obraz, 1
plakat, 1 ilustracja
Genealogiczne
1
Statystyczne
3 – 2 tabele, 1
wykres
Numizmatyczne Pisane opisowe/ 19 – 9 opracowań,
narracyjne
2 kroniki, 6 wierszy, 1 wspomnienia, 1 reklama
prasowa
Pisane aktowe/ 2 – przywileje
normatywne
Sfragistyczne
-

Matura 2016
4 – 3 mapy, 1 plan
5 – 2 zdjęcia, 2
plakaty, 1 rysunek

2
1 tabela
2
16 – 11 opracowań, 1 relacja,
2 listy, 1 wiersz,
1 artykuł prasowy
1 – immunitet
1

Matura 2017
2 – mapy
16 – 5 fotogra ii,
1 rysunek, 2 plakaty, 5 karykatur, 2
obrazy, 1 znaczek
1
1 – wykres
1
13 – 5 opracowań,
3 kroniki,
1 życiorys,
2 przemówienia,
1 wiersz, 1 apel
2 – ukaz, akt
prawny
-

Tabela 3. Zagadnienia chronologiczne użyte w testach maturalnych
w latach 2015–2018
Liczba zadań szczegółowych- matura 2015

Liczba zadań szczegółowych – Liczba zadań szczegółowych –matura
matura 2016
2017

Starożytność

3 (zad. 1.1, 1.2, 2)

4 (zad. 1.1, 1.2, 2, 3)

4 (zad. 1.1, 1.2, 2, 3)

Średniowiecze

4 (zad. 3.1, 3.2, 4, 5)

4 (zad. 4, 5, 6, 7)

7 (zad. 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 9)

XVI wiek

3 (zad. 6.1, 6.2, 7)

2 (zad. 8, 9)

2 (zad. 10, 11)

XVII wiek

3 (zad. 8.1, 8.2, 8.3)

5 (zad. 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12)

-

XVIII wiek

2 (zad. 9, 10)

2 (zad. 13, 14)

3 (zad. 12.1, 12.2, 13)

XIX wiek

6 (zad. 11, 12, 13.1, 13.2,
13.3, 14)

5 (zad. 15.1, 15.2, 16, 17, 18)

6 (zad. 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2)

XX wiek

9 (zad. 15.1, 15.2, 16, 17,
18, 19, 20, 21.1, 21.2)

9 (zad. 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25.1, 25.2, 26)

10 (zad. 19, 20, 21, 22.1, 22.2, 23,1, 23.2,
24, 25, 26)

33

Wiadomości Historyczne 5/2017

Epoka

forum edukacyjne

Tabela 1. Czasowniki operacyjne użyte w zadaniach maturalnych
w latach 2015–2018

forum edukacyjne

Tabela 4. Punktacja za poszczególne epoki w arkuszach maturalnych
w latach 2015–2017
Epoka
Starożytność
Średniowiecze
XVI wiek
XVII wiek
XVIII wiek
XIX wiek
XX wiek

Matura 2015 –
Liczba punktów
4
7
3
3
3
7
11

Matura 2016 –
Liczba punktów
4
6
2
5
2
6
13

Matura 2017 –
Liczba punktów
4
7
3
3
8
13

Tabela 5. Historia Polski i historia powszechna w arkuszach maturalnych w latach 2015– 2017

Tematyka
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Matura 2015

Matura 2016

Matura 2017

LiczLiczba
ba
zadań punktów

LiczLiczba
ba
zadań punktów

LiczLiczba
ba
zadań punktów

Historia Polski

17

22

16

21

16

20

Historia powszechna

13

16

15

17

16

18

uczelnie nadal czekają na najzdolniejszych z nich. Arkusz maturalny promuje ucznia pracowitego,
mającego umiejętności myślenia
historycznego, kojarzenia, ujmowania zdarzeń w sposób przyczynowo-skutkowy. Dlatego nasze, nauczycielskie sprawdziany muszą też
zawierać polecenia podobne
do tych, które znajdują się w arkuszach maturalnych.
W testach maturalnych najczęściej
powtarzają się polecenia (tabela 1)
zdominowane przez czasowniki
operacyjne, tj.: wyjaśnij (24 razy),
uzasadnij (24 razy), podaj (19 razy)
zaznacz (11 razy), oceń (9 razy),
rozstrzygnij (8 razy). W jednym zadaniu mogą się pojawić jednocześnie dwa czasowniki, które wskazują,
co powinien zrobić uczeń np.: „Wyjaśnij, w jakim celu Fryderyk II polecił wprowadzenie zmian w treści
miedziorytu. Odpowiedz, odwołując się do obu wersji miedziorytu”
(matura 2015). Każde zadanie maturalne jest oparte na analizie wiązek źródeł, które mają sprawdzać
nie tylko wiedzę faktogra iczną,
lecz także umiejętność wyciągania
wniosków i logicznego myślenia,
często wobec kontrastowych lub
uzupełniających się stanowisk wynikających ze źródeł. Warto jednak

zauważyć, że bez rzetelnej wiedzy, czyli znajomości pojęć, nazwisk
ważnych postaci i dat, nie można
prawidłowo wykonać polecenia:
„podaj”, „zaznacz”, a nawet „oceń”
czy „rozstrzygnij”, jeżeli występuje
w nim formuła prawda albo fałsz. Autorzy testów maturalnych często stosują pytania z zastosowaniem słowa
„czy”, np. „Rozstrzygnij, czy wydarzenia opisane w tekście dotyczą wojen
grecko-perskich. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do źródła” (matura
2016), a wtedy każdy zdający musi
zastosować najpierw partykułę „tak”
lub „nie” i dopiero później uzasadniać swoje stanowisko, o czym często
zapominają maturzyści.
Ze źródeł najczęściej wykorzystywanych w arkuszach maturalnych (tabela 2) pojawiają się źródła
pisane: opisowe/narracyjne, w tym:
opracowania, kroniki, życiorysy,
wiersze, wspomnienia, listy, relacje,
przemówienia, reklamy i artykuły
prasowe oraz źródła ikonogra iczne, tj.: ilustracje, fotogra ie, plakaty,
obrazy, karykatury, znaczki. Różnorodność wykorzystywanych na maturze źródeł pokazuje, jak starannie
do lekcji mają obowiązek przygotowywać się nauczyciele i z jak niejednoznacznym materiałem powinni
konfrontować uczniów podczas za-

jęć. Zatem nauczanie problemowe,
dyskusja, burza mózgów, drzewo
decyzyjne czy inne metody aktywizujące uczniów, ale przede
wszystkim analiza tekstów źródłowych to podstawowe zadanie
nauczyciela i jego wychowanków
podczas zajęć szkolnych. Warto zaznaczyć, że chociaż źródła narracyjne są mniej wiarygodne, to dają
większą szansę na zderzanie różnych stanowisk niż źródła normatywne. Nie należy także zapominać
o sprawiającej największe trudności
uczniom ikonogra ii. Dosłowność,
z jaką uczniowie traktują przekaz
karykatur czy obrazów, wywołuje zakłopotanie wielu nauczycieli.
Niestety technologia informacyjno-komunikacyjna rozpowszechniona
wśród młodzieży prowadzi ją do
myślenia skrótowego i prostego, ale
zgodnie ze słuszną sentencją „ćwiczenie czyni mistrza” należy na lekcji jak
najczęściej odwoływać się do ikonogra ii, a wówczas zadania maturalne
z wykorzystaniem tych źródeł przestaną być dla uczniów problemem.
Proporcje między historią Polski i historią powszechną użyte
w dotychczasowych arkuszach
maturalnych są powtarzalne (tabela
5) liczba punktów z historii Polski
w 2015 r. wynosiła – 22, w 2016 r.
– 21, w 2017 r. – 20 na łączną liczbę
punktów w całym teście 38. Zatem
maturzysta, który powtórzy przed
egzaminem tylko historię Polski, także nie będzie usatysfakcjonowany
z wyniku uzyskanego podczas egzaminu.
Systematyczne badania prowadzone przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne i Centralną Komisję Egzaminacyjną wyliczane dla
całego kraju, ale także przysyłane
do szkół pokazują nauczycielom,
z czym największy kłopot mają
uczniowie. Wtedy zadania szczególnie trudne dla uczniów stają się
przedmiotem troski nauczycieli
w tzw. programach naprawczych,
a przecież na uzyskany wynik pedagodzy nie mają już realnego
wpływu. Dlatego warto podkreślić
znaczenie matur próbnych i wyciąganie z nich wniosków dla wyników matury majowej.

– polskie concept-albumy jako narzędzie edukacji historycznej
Przywołane pytanie rozpoczyna opublikowaną na łamach miesięcznika „Teraz Rock”
rozmowę dziennikarza z liderem zespołu De Press, poświęconą świeżo wydanemu
albumowi tej grupy pt. ’561. W dalszej części tekstu postaram się potwierdzić, że jest to
możliwe.
Maciej Fic

„Bez historii kto przyszłość napotka, co dzień
będzie zaczynał od zera”2,
czyli o idei albumów

1

dydaktyczna. Oczywiście piosenka
nie może służyć jako rzetelne źródło wiedzy, bo jest formą krótką,
musi koncentrować się na jakimś
epizodzie, małym wycinku historii.
Ale może stanowić punkt wyjścia
do dalszej pracy i mam nadzieję, że
temu rzeczywiście posłuży”5.

„Dziś idę walczyć, mamo
kochana”, czyli o historii
II wojny
Pierwszy projekt powstał w 2005 r.,
został przygotowany przez zespół
Lao Che i nosił jasny i jednoznaczny tytuł Powstanie Warszawskie.
Sami muzycy tłumaczyli, że zaprezentowany na płycie materiał stanowił ich odpowiedź na emocje
uczestników zrywu: „[…] to była
przede wszystkim harcerska sprawa, ludzie, którzy w zasadzie sami
byli dziećmi. Piąty rok okupacji,
nienawiść do okupanta i euforia
po wejściu na barykady”6. Warto
docenić oddolną inicjatywę twórców (Muzeum Powstania Warszawskiego dopiero rozpoczynało swoją
działalność), którzy swój projekt
zrealizowali bez mecenatu i w realiach niepromujących tego typu
zaangażowanych
przedsięwzięć.
Po latach oceniano, że „album Lao

Całkowicie naturalne. Rozmowa Marka Świerczewskiego z Andrzejem Dziubkiem, „Teraz Rock” 2017, nr 1, s. 28.
Wszystkie cytaty umieszczone w śródtytułach pochodzą z opisywanych płyt.
3
J. Wojdon, „Public history”, czyli historia w przestrzeni publicznej. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, nr
3, s. 25–41.
4
Por. P. Chlebowski, „Całość” jako kategoria formotwórcza i estetyczna w rocku progresywnym. Uwagi wstępne, [w:] Unisono w wielogłosie II.
W kręgu nazw i wartości, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2011, s. 123.
5
Nie mogę się powstrzymać. Rozmowa Jordana Babuli z Jakubem Sienkiewiczem, „Teraz Rock” 2016, nr 8, s. 25.
6
Żebyśmy byli szczęśliwi. Rozmowa Jordana Babuli z Hubertem „Spiętym” Dobaczewskim, „Teraz Rock” 2015, nr 3, s. 27.
2
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Żyjemy niewątpliwie w czasach,
kiedy proces kształcenia musi
podążać za zmieniającą się rzeczywistością, w której sięgające swoimi korzeniami XIX wieku
rozwiązania edukacyjne znajdują coraz mniejsze pole do użycia.
Ponadto współczesna młodzież
w coraz większy sposób nabywa
wiedzę i umiejętności (także z zakresu historii) poza murami placówek edukacyjnych, często w ramach tzw. public history3. Dlatego
warto czerpać z dorobku muzyki
rockowej, która od 2016 r. i przyznania Bobowi Dylanowi (wł. Robertowi Allenowi Zimmermanowi)
literackiej Nagrody Nobla może być
już chyba uznana za pełnoprawną część dorobku kulturowego
współczesnej cywilizacji. W tekście
chciałbym przybliżyć czytelnikom
obecne w przestrzeni publicznej
albumy koncepcyjne (concept-albumy) polskich twórców (zatem eliminując płyty zawierające

na jednym nośniku utwory różnych
wykonawców), przydatne w procesie edukacji historycznej.
Idea concept-albumów sprowadza się do przygotowywania przez
twórców wydawnictwa muzycznego (wciąż jeszcze przede wszystkim wydanego na nośniku: płycie winylowej lub kompaktowej),
na którym zamieszczony zostaje
cykl utworów tworzących muzyczną i literacką całość, które
w swojej treści opowiadają jakąś
zwartą historię, koncentrując się
wokół jednego pozamuzycznego
motywu przewodniego4.
Wśród polskich twórców muzyki rockowej ta formuła w ostatniej
dekadzie zyskała dość liczną grupę
zwolenników, którzy przygotowali odbiorcom atrakcyjne nie tylko
muzyczne, ale przede wszystkim
tekstowo, projekty. Wszystkie one
powstały zupełnie świadomie,
a o ich znaczeniu doskonale wiedzą
autorzy, co doskonale wyartykułował w przywołanym w śródtytule
fragmencie Andrzej Dziubek. Lider
Elektrycznych Gitar Jakub Sienkiewicz dopowiedział zaś: „Po nagraniu albumu Historia mieliśmy sporo informacji zwrotnych, że płyta
była wykorzystywana jako pomoc

forum edukacyjne

„Czy muzycy rockowi
powinni uczyć historii?”

forum edukacyjne
Pisarze pokolenia Kolumbów – Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Borowski, domena publiczna
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Che urzekał szczerością, surowością i młodzieńczym utentyzmem”7.
Na podkreślenie z perspektywy
edukacyjnej zasługuje wykorzystanie w tekstach utworów zarówno
archiwalnych przemówień powstańczych dowódców, ale także
nawiązań do wierszy pokolenia
Kolumbów (np. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego czy Zygmunta Jasińskiego), utworów „warszawskiej
ulicy” i piosenek innych muzyków
rockowych (grup: Izrael, Chłopcy
z Placu Broni, Siekiera i KSU)8.
W 2011 r. – już na zamówienie
Muzeum Powstania Warszawskiego
– pojawiło się kolejne wydawnictwo
nawiązujące do Powstania Warszawskiego. Słuchowisko – bo taki właściwie charakter ma płyta pt. War/
Saw Łukasza Rostkowskiego (działającego jako L.U.C.) – ukazało powstanie z mniej znanej, nieco humorystycznej strony. Kilkanaście
zamieszczonych na krążku utworów
(mieszanki elektroniki i muzyki ludowej) zostało wypełnionych oryginalnymi (subiektywnymi) opowieściami świadków historii.
Kolejny projekt muzyczny pojawił się w 2015 r., kiedy zespół
7

Voo Voo przygotował płytę pt.
Placówka’44. Wojciech Waglewski z pozostałymi muzykami
skomponowali muzykę do słów
wierszy, które zostały napisane
na konkurs poetycki zorganizowany przez komendanta 3. Rejonu
VI Obwodu Armii Krajowej majora
Tadeusza Schollenbergera „Rakowskiego” w związku z przypadającym
na 15 sierpnia 1944 r. Świętem
Żołnierza. Zaśpiewanie odnalezionych po latach wierszy młodych autorów (w momencie ich powstania
mieli przeciętnie koło 20 lat) powierzono ich rówieśnikom (jak Justyna
Święs z zespołu The Dumplings) czy
wykonawcom niewiele starszym
(Barbarze Wrońskiej z grupy Pustki,
Barbarze Derlak z zespołu Chłopcy
Kontra Basia, Tomaszowi Makowieckiemu i Tomaszowi Organkowi).
Jak okoliczności powstania wierszy komentował W. Waglewski:
„[t]o dowód przewagi ducha nad
materią” i „[t]o było takie światełko w tunelu. Bo ci ludzie w takim
momencie byli w stanie wykrzesać
z siebie chęć do pisania”9.
Najnowsze w tej grupie, bo wydane w 2016 r., są trzy płyty. Pierw-

sza, pt. Sierpień, autorstwa zespołu
Fabryka, stanowi swoistą kontynuację dokonań Voo Voo. Zamieszczono na niej współczesne interpretacje wybranych wierszy poetów
pokolenia Kolumbów (K.K. Baczyńskiego, Tadeusza Borowskiego, Teresy Bogusławskiej, Edwarda
Chudzyńskiego, Tadeusza Gajcego,
Z. Jasińskiego i Józefa Szczepańskiego), obok tekstów powszechnie znanych (jak Pałacyk Michla)
obecne są także mniej dotąd eksponowane. Jak oceniono: utwory
„oddają atmosferę lat ciężkiej próby i niezłomny charakter bohaterów Powstania Warszawskiego. Ich
rockowe, współczesne aranżacje,
podkreślają wagę słowa w sposób
niezwykle sugestywny”10. I w tym
przypadku dodatkowym walorem
edukacyjnym pozostają autentyczne fotogra ie z okresu (ze zbiorów
Muzeum Powstania Warszawskiego), obecne w projekcie gra icznym
płyty.
Drugi album został nagrany
przez grupę Lustro i zatytułowany
został Gloria Victis. Idea płyty zrodziła się wśród liderów Zespołu
Odtwórstwa Historycznego „VIS-Radom”, którzy poszukiwali muzyków do udziału w widowisku
historycznym pt. „Las odpowie ciszą”. Płyta zawiera zróżnicowane,
jeśli chodzi o pochodzenie, utwory
o tematyce partyzanckiej i wojennej. Obok tradycyjnych pieśni
„leśnych” i klasyki z okresu Powstania Warszawskiego zamieszczono
tu także spopularyzowaną przez
Sławę Przybylską polską wersję
Where Have All The Flowers Gone
Pete’a Seerara (czyli Gdzie są kwiaty z tamtych lat), Biały Krzyż Czerwonych Gitar i Po ten kwiat czerwony grupy No To Co oraz jedyną
w tym zestawie piosenkę do wiersza Kazimierza Wierzyńskiego
Święty Boże11.

M. Świrkowicz, Voo Voo: Placówka ’44 (recenzja), „Teraz Rock” 2015, nr 9, s. 70.
M. Fic, Polski rock metodą edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 2, s. 31–32; (bart), Lao Che: Powstanie Warszawskie
(recenzja), „Teraz Rock” 2014, nr 4, s. 55.
9
M. Kirmuć, Voo Voo o losach młodych, „Teraz Rock” 2015, nr 8, s. 12; Więcej niż chciałem. Rozmowa Wiesława Królikowskiego z Wojciechem
Waglewskim, „Teraz Rock” 2016, nr 1, s. 25; M. Świrkowicz, Voo Voo: Placówka ’44 (recenzja); por. P. Metz, Voo Voo. Dzień dobry wieczór, Warszawa 2016, s. 240–241.
10
Por. Fabryka, Sierpień (informacje we wkładce – notatka Krzysztofa Cezarego Buszmana),Warszawa 2016.
11
Por. Lustro, Gloria Victis (informacje we wkładce), Warszawa 2016; M. Świerkowski, Lustro: Gloria Victis (recenzja), „Teraz Rock” 2016,
nr 12, s. 71.
8

Tablica upamiętniająca Romka Strzałkowskiego,
fot. Radomil, Wikimedia Commons

Trzeci z projektów przygotowany został pod egidą Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach
obchodów 72. rocznicy wybuchu
Powstania. Na płycie pt. Historie
Andrzeja Smolika, z gościnnym
udziałem Natalii Grosiak i Miłosza
Boryckiego (występującego pod
pseudonimem Miuosh), twórcy podobnie jak wcześniej L.U.C. zmierzyli się z materiałem wspomnieniowym, tym razem dotyczącym
życia po upadku Powstania Warszawskiego. Utwory opowiadają
o wpływie wydarzenia Sierpnia
1944 r. na życie powstańców oraz
o ich dalszych losach.

„Żyli prawem wilka”, czyli
o „żołnierzach niezłomnych”

12

po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i podjęli walkę z „ludową” władzą. Powstałe
w partyzanckich obozach tamtej
epoki teksty zostały uzupełnione
o wiersze Zbigniewa Herberta
(Wilki) i J. Szczepańskiego (powstała jeszcze w ostatnich dniach
Powstania Warszawskiego Czerwona Zaraza), całość „podana” została w mocnej rockowej oprawie,
a płyta otrzymała bardzo bogatą
szatę gra iczną, zawierającą zarówno fotogra ie z tamtego okresu
(przypominające m.in. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”), jak
i komentarz historyczny do każdego z utworów13.
Kolejny cykl powstał jako efekt
porozumienia Dariusza Malejonka (lidera Maleo Reggae Rockers)
i Doroty Serwy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Panny Morowe
/ Panny Wyklęte (bo takie nosił
nazwy) objął cztery płyty cyklu
(pierwsza ukazała się w 2012 r.),
nagrane przez zespół D. Malejonka

„Jesteśmy młodą gwardią
proletariackich mas”, czyli
o obrazie socrealizmu
W 2015 r. Kazimierz Staszewski,
Mirosław Jędras, Andrzej Izdebski, Piotr Łojek oraz Michał Jędras
(jako projekt Zuch Kazik) udostępnili słuchaczom efekt swojej pracy
na płycie zatytułowanej Zakażone
piosenki. Ten krążek zawiera zupełnie odmienną od poprzedników
zawartość – prezentuje najpopularniejsze piosenki okresu socrealizmu (m.in. Piosenkę o Nowej Hucie, Chabry z poligonu, Gdy Polska
da nam rozkaz czy Hymn Służby
Polsce), uzupełnione o wersje piosenek znanych z kultowego ilmu
w reżyserii Stanisława Barei Miś
(z Hej młody junaku na czele), Międzynarodówkę, rosyjskojęzyczny
utwór Swiaszczennaja wajna i niemieckojęzyczną Lilli Marleen. Te
„naiwne przejawy serwilistycznej
kultury PRL”, podane w pastiszowej formie, mogą dać młodym
odbiorcom szansę na poczucie klimatu tamtych lat i realiów totalitaryzmu15.

„Chcemy wolności, żądamy chleba!”, czyli o Poznańskim Czerwcu 1956 r.
Kolejny z projektów ponownie przygotowany został przez
De Press, stanowiąc „opowieść
o pierwszym ważnym powstaniu
ludu robotniczego w okresie Polski Ludowej, który był początkiem
wielkiej walki z komunistycznym

Por. Żołnierze przejęci. Rozmowa Joanny Podgórskiej z prof. Rafałem Wnukiem, „Polityka” 2016, nr 19, s. 26–28.
M. Fic, Polski rock metodą…, s. 32; R. Filipowski, De Press: Myśmy rebelianci – piosenki Żołnierzy Wyklętych (recenzja), „Teraz Rock” 2009,
nr 12, s. 88.
14
W starym młynie. Rozmowa Bartosza Koziczyńskiego z Dariuszem Malejonkiem, „Teraz Rock” 2015, nr 5, s. 28; por. http://www.morowepanny.pl/index.html (dostęp: 30.01.2017 r.).
15
Por. B. Koziczyński, Zuch Kazik: Zakażone piosenki (recenzja), „Teraz Rock” 2015, nr 1, s. 63, 65.
13
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W 2009 r. na rynku wydawniczym ukazała się płyta przygotowana przez muzyków zespołu De
Press pt. Myśmy Rebelianci – piosenki Żołnierzy Wyklętych. Kilka
lat przed spopularyzowaniem tego
etapu historii i uwikłaniem jego
uczestników w meandry współczesnej polityki12 Andrzej Dziubek
z resztą zespołu zdecydowali się
przypomnieć słuchaczom wiersze
i piosenki „żołnierzy wyklętych”
albo „ostatnich leśnych”, jak
nazywano żołnierzy podziemia
niepodległościowego,
którzy

Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.
Przegrali bój we własnym domu
Kędy zawiewał sypki śnieg
Nie było komu z łap wyjmować
cierni
I gładzić ich zmierzwioną sierść.
Nie opłakała ich Elektra
Nie pogrzebała Antygona
I będą tak przez całą wieczność
We własnym domu wiecznie konać
Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich
wilczy.

z udziałem wokalistek (m.in. Anny
Brachaczek, Katarzyny Kowalskiej,
Anity Lipnickiej, Haliny Młynkowej
czy sióstr Pauliny, Natalii i Anny
Przybysz). Całość towarzyszyła
znacznie szerszej kampanii, odwołującej się do historii kobiet
– pierwotnie bohaterek Powstania
Warszawskiego, z czasem także
„żołnierek wyklętych”14.
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systemem”16. Tym razem muzycy
przygotowali opowieść o wystąpieniach robotników z 28 czerwca
1956 roku w Poznaniu, w historiogra ii określanych mianem „czarnego czwartku”, w wyniku których śmierć poniosło co najmniej
57 osób, a kilkaset zostało rannych.
Płyta nosi tytuł ’56, ma ciekawą
okładkę z historycznymi fotograiami ze zbiorów poznańskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, uzupełnioną wkładką
z tekstami utworów i dodatkowymi fotogra iami, a także fragmentami listów kierowanych przez
Polaków do Komitetu ds. Radiofonii „Polskie Radio”17.
Ciekawym rozwiązaniem stało
się zamieszczenie na jednej płycie
zarówno tekstów z epoki (autorstwa Franciszka Fenikowskiego
i Włodzimierza Marciniaka), wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny
(Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, którego fragmenty znalazły
się m.in. na poznańskim pomniku
poświęconym o iarom Czerwca
1956) oraz tekstów napisanych
przez współczesnych autorów
(Wojciecha Byrskiego, A. Dziubka
oraz Anny Żochowskiej).
Obok piosenek, w których usiłowano odtworzyć klimat tamtych
wydarzeń, obecna jest na płycie
także tak ważna we współczesnej
edukacji perspektywa jednostki,
obecna w piosence Roman, poświęconej postaci 13-letniego Romka
Strzałkowskiego, jednej z najmłodszych o iar nie tylko 1956 r., ale
całego okresu PRL-u, który stał się
jednym z symboli poznańskiego
zrywu18. Ważnymi także z perspektywy edukacyjnej zabiegami stało
się ponadto wykorzystanie w utworach fragmentów wypowiedzi
władz
partyjno-państwowych
Polski Ludowej (m.in. Józefa Cy16

rankiewicza) i audycji Radia Wolna Europa oraz zamknięcie płyty
węgierskojęzyczną wersją piosenki
Nie do zmiażdżenia (pt. Törhetetlenül), dzięki czemu odbiorca otrzymuje sygnał do poszukiwań realiów
powstania węgierskiego 1956 r.19

„Nie zapomnę im żadnej
z tych scen, koloru krwi,
jak smakuje śmierć”, czyli
o stanie wojennym
Także
okres
wprowadzenia
w Polsce przez ekipę Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego znalazł
swoje odzwierciedlenie w concept-albumach. W 30. rocznicę wprowadzenia „wojny polsko-jaruzelskiej” wydana została płyta zespołu
Big Cyc pt. Zadzwońcie po milicję!
Na krążku zamieszczono utwory
oparte na wybranych piosenkach
z lat 1982–1989, pochodzących z repertuaru „absolutnie zapomnianego,
mało znanego nurtu prawdziwej kultury niezależnej”: grup Miki Mausoleum Brzytwa Ojca, Współczynnik
Inteligencji, Karcer i Cela nr 3. Materiał wzbogacony został o charakterystyczne dźwięki, kojarzone z tamtymi realiami (pozyskane z zasobów
IPN rozmowy między jednostkami
milicji obywatelskiej pacy ikującymi demonstracje prowadzone
z wykorzystaniem fal radiowych,
syreny milicyjne, okrzyki i hasła
skandowane przez uczestników
manifestacji ulicznych i antyrządowych happeningów podczas
stanu wojennego w Gdańsku, Nowej Hucie i Wrocławiu) oraz fragmenty wypowiedzi W. Jaruzelskiego i rzecznika rządu w dekadzie
lat 80. Jerzego Urbana.
Uzupełnieniem warstwy słowno-muzycznej stała się przygotowana
okładka płyty, zawierająca mnóstwo
odwołań do realiów pierwszej połowy lat 80. XX w. (m.in. reprodukcji

plakatów czy okładek podziemnych
wydawnictw) oraz dodana książeczka, w której umieszczono kilkadziesiąt
terminów charakterystycznych dla
realiów tego okresu (m.in. koksowniki, komisarze wojskowi, noc łomów,
oporniki, proncie czy ścieżka zdrowia)
wraz z ich objaśnieniami (sformułowanymi zresztą w dość zabawny sposób).
Intencją autorów było przygotowanie
projektu w formie swoistej „historycznej audycji radiowej” i „dokumentu
muzycznego epoki”20.
Pod koniec 2016 r., w ramach
obchodów 35. rocznicy pacy ikacji kopalni „Wujek” (w wyniku której dziewięciu górników poniosło
śmierć21), w Teatrze Śląskim w Katowicach przygotowano spektakl pt.
Wujek. 81. Czarna Ballada. Co w kontekście tego artykułu najważniejsze
– przygotowanie oprawy muzycznej przedsięwzięcia zlecone zostało
M. Boryckiemu (Miuoshowi), młodemu górnośląskiemu raperowi.
Efektem stało się m.in. ukazanie płyty
pt. Czarne Ballady. Wujek. 81, zawierającej cztery utwory, wykorzystujące
m.in. dialogi ze spektaklu, ale także
pozyskane ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności materiały dźwiękowe i wizualne (te ostatnie wykorzystane w projekcie gra icznym płyty).
Całość stanowi bardziej poetycki, ale
emocjonalny i wypowiedziany językiem młodych obraz realiów stanowo-wojennych22.

„Mamy na to coś z piosenki, fragment w jednym
krótkim zdaniu”, czyli
o spacerach przez dzieje
Trzy ostatnie pozycje mają charakter odmienny od opisanych
wcześniej. Choć stanowią konstrukcyjną całość, odnoszą się
do polskiej historii w szerszym wymiarze niż ich poprzednicy. Wydana w 2009 r. płyta Ł. Rostkowskiego

De Press, ’56 (informacje we wkładce), Warszawa 2016.
Cytaty pochodzą z pracy „My głodujemy – my chcemy chleba”. Poznański Czerwiec 1956 r. w listach opublikowanych w Biuletynach Biura
Listów Komitetu do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”, wybór i oprac. G. Majchrzak, red. K. Bittner, Poznań 2011.
18
Por. A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 228–229.
19
Por. M. Świrkowicz, De Press ’56 (recenzja), „Teraz Rock” 2017, nr 1, s. 60.
20
M. Białokur, M. Fic, A. Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981 – 22 VII 1983. Świadomość – Edukacja
– Kultura, Opole–Toruń 2011, s. 201–206; Jak nie my, to kto? Rozmowa Łukasza Wiewióra z Jackiem „Dżej Dżejem” Jędrzejakiem, „Teraz Rock”
2012, nr 2, s. 48–49.
21
Por. np. T. Nowara, Kopalnia Wujek 13–16 grudnia 1981 roku, Katowice 2011.
22
Miuosh, Czarne Ballady. Wujek.81, Katowice 2016.
17

„Co dla jednych jest stertą
banałów to dla drugich
wszystkiego jest początkiem”, czyli o powodach
korzystania
Przedstawione w tekście przykłady ukazują, że treści historyczne w muzyce rockowej można
wykorzystywać w bardzo różny
sposób: zarówno jako atrakcyjną formę przywoływania źródeł historycznych (oryginalnych
materiałów dźwiękowych z epoki

Por. M. Fic, Polska muzyka młodzieżowa w edukacji historycznej i obywatelskiej, „Wieki
Stare i Nowe” 2011, nr 3, s. 186.
24
M. Białokur, M. Fic, A. Gołębiowska, dz.cyt., s. 198–202.
25
Nie mogę się powstrzymać…, s. 25.
26
Por. J. Babula, Elektryczne Gitary: Czasowniki (recenzja), „Teraz Rock” 2016, nr 8, s. 56.
27
L.U.C., 39/89. Zrozumieć Polskę (informacje we wkładce), Warszawa 2009.
28
Nie mogę się powstrzymać…, s. 25.

w ciekawej aranżacji), ale także interesujący sposób interpretacji
przeszłości. Warto też odnotować,
że aktywność polskich wykonawców w przypominaniu przeszłości
zyskuje coraz liczniejsze grono
mecenasów (na większości opisanych produktów widoczne są
„stemple” władz samorządowych
czy instytucji państwowych: Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Centrum Kultury czy Muzeum Powstania Warszawskiego),
co można traktować jako dobry
prognostyk na przyszłość i dowód na zrozumienie roli tej formy
docierania z wiedzą o przeszłości
do mieszkańców Polski.
Szukając dobrego podsumowania artykułu, warto po raz kolejny
oddać głos głównym bohaterom
rozważań. Łukasz Rostkowski tak
tłumaczył powody podejmowania
przez siebie tego typu działań:
„Musimy pamiętać, nie po to,
by nienawidzić Rosjan czy Niemców, lecz by poprzez historię
uczyć się lepiej decydować
o przyszłości, a także by docenić ten piękny bajzel, w którym
przyszło nam żyć”27. Jakub Sienkiewicz w rozmowie z Jordanem
Babulą dodał: „Ja dlatego chętnie
biorę się za tematy historyczne, przy których mam dłuższą
perspektywę czasową, potrafię
spojrzeć z dystansu na pewne
sprawy, przyjrzeć się jakiemuś
procesowi historycznemu, sformułować refleksje w bardziej
przemyślany sposób”. Swoją wypowiedź na ten temat podsumował następująco: „[m]oja nadzieja
jest taka, że refleksja historyczna, nawet jeśli jest zawarta tylko
w piosence, może przestrzegać
nas, żeby pewne nieszczęścia się
nie powtórzyły po raz kolejny.
Może się naiwnie łudzę, ale mam
taką odrobinę nadziei, że coś pożytecznego może z tej refleksji
wyniknąć”28. Nic dodać i nic ująć…
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Na krążkach tych pojawiają się
postaci z pierwszych stron podręczników szkolnych, ale także te
mniej obecne i znane (jak Jan Kępa
– 23-letni starszy sierżant, zastępca dowódcy strażnicy w Pokrzywnej, rozstrzelany za próbę ucieczki
z Polski w 1951 r.; Josef František
– tragicznie zmarły czeski lotnik wojskowy, as myśliwskiego lotnictwa
polskiego okresu II wojny czy Andrzej Panufnik – polski kompozytor,
który w 1954 r. uciekł z Polski). Obie
płyty zawierają książeczki z tekstami wszystkich utworów, czasem
opatrzone szczegółowymi wyjaśnieniami (jak w przypadku piosenki Był
NZS), czasem ogólnymi komentarzami odnoszącymi się do inspiracji.
Co godne podkreślenia, twórcy obu
projektów zauważali, że przygotowane piosenki „to nie są laurki ku czci,
tylko często dosyć zjadliwe rzeczy,
niekoniecznie ku zadowoleniu wszystkich, mające dawać do myślenia”25.
Dlatego np. w utworze Zwycięstwo
1945 pierwsze powojenne lata opisane
są jako czas mroczny i ponury, a w Nikt
nie obiecywał odtworzono trudne wybory mniejszości żydowskiej okresu
wojny i lat sprzed 1968 roku26.
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(L.U.C.-a) pt. 39/89. Zrozumieć Polskę zawiera archiwalne nagrania
z historii polskiego półwiecza
1939–1989,
wkomponowane
w muzykę elektroniczną. Słuchacze mogą usłyszeć fragmenty wystąpień publicznych (m.in. Józefa
Becka, Stefana Starzyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki,
Edwarda Ochaba, J. Cyrankiewicza,
Edwarda Gierka, W. Jaruzelskiego,
Czesława Kiszczaka, Mieczysława
Rakowskiego, Jana Pawła II, Lecha
Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego)
oraz audycji radiowych23.
Jeszcze szersze spectrum treści można usłyszeć w utworach
Elektrycznych
Gitar,
obecnych
na krążkach Historia oraz Czasowniki. Pierwsza z płyt została wydana
w 2010 r. i zawierała wyłącznie
piosenki poświęcone wydarzeniom
historycznym. Retrospektywna podróż prowadzi od pradziejów państwa polskiego (Swarożyce), przez
wieki średnie (poświęcony bitwie
pod Grunwaldem Rycerz bije), epokę nowożytną (Kłuszyn 4.07.1610),
aż po wiek XX (m.in. Cud nad Wisłą,
Dywizjon 303, Wielka Solidarność
oraz Był NZS)24. Drugi z projektów
pierwotnie powstawał na zamówienie Narodowego Centrum Kultury
(choć ostatecznie NCK wycofało się
z wydania płyty). Zawartość płyty
opowiada o wydarzeniach, których
okrągłe rocznice przypadały na rok
2016 (Nazywam się Mieszko I, Zamach 1926, Poznań, czerwiec 1956,
Węgry, Powstanie 1956, Radom, Polska 1976) i takich, które J. Sienkiewicz sam uznał za godne opisania
(m.in. Jedenasty listopada 1918 czy
Zwycięstwo 1945).
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Nie tylko lekcje i warsztaty

Edukacja w Pałacu Krzysztofory
Współczesne muzeum nie tylko gromadzi i przechowuje zbiory. Jest ono także
przestrzenią szeroko rozumianej edukacji, dostosowanej do wszystkich grup wiekowych.
To także miejsce twórczych spotkań, dialogu, poznawania, przeżywania i kształtowania
świadomego człowieka. Wszystkie te składniki można odnaleźć w ofercie edukacyjnej
Pałacu Krzysztofory.
Olga Jasionek

Z historii Krzysztoforów
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Pałac Krzysztofory (potocznie
nazywany Krzysztoforami), będący główną siedzibą Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa,
zajmuje rozległy plac w narożnym kwartale Rynku, od strony
ulic Szczepańskiej i Sławkowskiej,
vis-à-vis kościoła Mariackiego. Tak
eksponowane położenie powodowało, że od wieków Pałac odgrywał
ważną rolę nie tylko w dziejach stołecznego miasta, lecz także w historii naszej ojczyzny. Był jedną z największych krakowskich rezydencji,
ale swoje niekwestionowane znaczenie zawdzięczał nie tyle okazałości, co randze wydarzeń, które
rozgrywały się w jego murach.
Dzieje zespołu rezydencjonalnego rozpoczynają się w XIII w., gdy
na wydzielonych przy Rynku parcelach pojawiła się regularna zabudowa. Przez stulecia właścicielami
stojących w tym miejscu budynków
byli przedstawiciele najznakomitszych rodów krakowskich. Nazwa
pałacu pochodzi prawdopodobnie
z XVI w., gdy ówczesny jego posiadacz, Krzysztof Morsztyn (1522–
1600), kazał umieścić na fasadzie
swojej kamienicy rzeźbę przedstawiającą patrona, św. Krzysztofa. Zabudowa typu pałacowego
powstała w XVII w., gdy połączono
dwie, dotąd odrębne gotyckie kamienice. Stworzenie godnej królów
rezydencji wymarzył sobie marszałek nadworny koronny Adam Kazanowski (ok. 1599 – 1649), zaufany
przyjaciel Władysława IV, plany

W prawym rogu najstarszy znany widok Pałacu Krzysztofory, uwieczniony przez Michała Stachowicza na obrazie Uroczysty pochód na Rynku krakowskim w dniu składania homagium księciu Auerspergowi 17 VIII 1796 r.,
fot. T. Kalarus

te zniweczyła jednak jego przedwczesna śmierć. Mimo to Krzysztofory gościły królów: Jana Kazimierza, Michała Korybuta, Jana III
Sobieskiego i Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
W latach 80. XVII w. kolejny
właściciel – wielki dzierżawca żup
wielickich i bocheńskich Wawrzyniec Jan Wodzicki (ok. 1640
– 1697) ze swoją żoną Anną Marią
dokonali przebudowy, w wyniku
której budowla zyskała monumentalny charakter, a w wieku XVIII
barokowych cech nabrała jej pięcioosiowa, niesymetryczna fasada
frontowa. Wnętrza ozdobił wybitny włoski rzeźbiarz i sztukator
Baltazar Fontana (1661–1733).
Najsłynniejszy jego stiuk, Strącenie
Faetona, znajduje się w dawnym
salonie, a obecnie sali reprezentacyjnej, zwanej Salą Fontany.
W 1809 r. w Krzysztoforach
znajdowała się kwatera główna
księcia Józefa Poniatowskiego
(1763–1813), w okresie powstania krakowskiego (1846 r.) swoją

siedzibę miał tutaj Rząd Narodowy
Jana Tyssowskiego (1811–1857).
W czasie Wiosny Ludów mieścił się
tutaj Komitet Narodowy. Chlubną
kartę zapisał pałac w okresie I wojny światowej i u progu odzyskania
niepodległości, kiedy ulokowano
w nim najpierw (w 1914 r.) biuro
werbunkowe Legionów Polskich
i Naczelny Komitet Narodowy
(NKN), a w 1918 r. urzędy Wydziału Administracji Polskiej
Komisji Likwidacyjnej.
Zawieruchy dziejowe nie oszczędzały budowli, którą zaniedbano
i zdewastowano, przez co straciła
swój reprezentacyjny, barokowy
charakter. Tuż przed I wojną światową pojawiały się nawet pomysły
jej wyburzenia i zastąpienia nowoczesną architekturą czynszową. W 1965 r. Krzysztofory zostały
przekazane Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa (dalej: MHK).
W ten oto sposób zespół pałacowy o średniowiecznym rodowodzie i wielowiekowej historii stał
się siedzibą instytucji, strzegącej
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dziedzictwa kulturowego dawnej
stolicy Polski.

Zadania współczesnej
edukacji muzealnej

1

Sala Baltazara Fontany ze stiukiem Strącenie Faetona,
umieszczonym pośrodku sufitu, fot. T. Kalarus

bagatelną, a wręcz fundamentalną
rolę edukacji w ich pracy. Zaistniała bowiem potrzeba stworzenia
standardów i praktyk, w których
edukacja nie będzie zepchnięta
na margines aktywności muzeów,
ale stanie się jedną z jej podstaw,
wpisując się w kontekst świadomego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze2.
Muzeum jest zatem specy iczną
przestrzenią spełniającą bardzo
istotną misję: uwalnia emocje, budzi przeżycia, kształtuje postawy.
Coraz częściej można zaobserwować zanikanie granic między eksponatem – niedostępnym świadkiem minionych epok, a widzem.
Dystans, który do tej pory wydawał
się immanentną cechą muzealnictwa, zmienia się w dialog, wymianę poglądów, w wielozmysłowe obcowanie ze sztuką i historią.

Edukacja w Pałacu
Krzysztofory
Przedsięwzięcia
edukacyjne MHK kierowane są zarówno
do przedszkoli i szkół wszystkich
etapów nauczania, czyli do obszaru
edukacji formalnej, jak i do sfery
edukacji nieformalnej, w ramach
tzw. muzeum otwartego. W tym
drugim zakresie specy ika zajęć

Stiuk Strącenie Faetona autorstwa Baltazara Fontany,
fot. T. Kalarus

zależy od kryterium wieku odbiorców lub ich szczególnych potrzeb,
co dotyczy zwłaszcza osób niewidomych albo z dysfunkcjami słuchu
i mowy. Organizowane są dla nich
m.in. cykle wykładów czy też zajęć
należących do programu „Muzeomania”. Natomiast każdej wystawie
czasowej towarzyszy specjalnie
opracowany na tę okoliczność program edukacyjny. Wykłady, kursy i inne wydarzenia odbywają się
w Sali Fontany lub w nowoczesnej
sali audiowizualnej Kupferhaus (Sali
Miedzianej, nazwanej tak z powodu
miedzianego pokrycia jej dachu).
Różnorodne zajęcia prowadzone
są zarówno przez pracowników
muzeum (dotyczy to lekcji, warsztatów, oprowadzania), jak i przez
współpracujących z Krzysztoforami
naukowców, artystów i aktorów.

Od ogółu do szczegółu3
Bogactwo dziedzictwa kulturowego
Krakowa, cenne jako dobro wszystkich

Kodeks etyki ICOM dla muzeów, http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/poland.pdf (dostęp: 30.01.2017).
„W permanentnym rozwoju osobowym edukacja kulturalna odgrywa zasadniczą rolę. W edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży najważniejsze wydaje się przygotowanie do umiejętnego korzystania ze świata kultury i cywilizacji oraz świadome i odpowiedzialne ich kształtowanie. Edukacja kulturalna powinna przygotowywać do percepcji kultury oraz uwrażliwiać na wartości artystyczne, moralno-społeczne oraz
intelektualne. Powinna budzić szacunek dla dziedzictwa, a jednocześnie inspirować, stymulować kreatywność i ekspresję, pogłębiać uczucie
ciągłości i trwania, otwierać ku dalszemu duchowemu wzbogacaniu”. J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006.
3
Każdy z kilkunastu oddziałów MHK opracowuje autonomicznie swoją stałą ofertę edukacyjną dla szkół. Wynika to z odrębności tematycznej, rozproszenia po wielu oddalonych punktach miasta i ze specyfiki warunków lokalowych poszczególnych oddziałów. W tabeli prezentowane są te formy, które proponuje Oddział Krzysztofory, położony w historycznym centrum Krakowa i tym głównie kierujący się w doborze
opracowanych zagadnień.
2
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Muzea, jako instytucje kulturalne,
nie mają statusu placówek oświatowych, ale nadano im ustawowe
upoważnienie do podejmowania
działań o charakterze edukacyjnym.
Edukacja stanowi część ich misji, tuż obok tak fundamentalnych
zadań, jak gromadzenie, ochrona,
konserwacja i naukowe opracowanie zbiorów. Jest przestrzenią działań, łącznikiem między muzeum
a zwiedzającym. Kodeks Etyki
ICOM dla Muzeów o funkcji edukacyjnej tak mówi: „Z samej de inicji
muzeum jest instytucją w służbie
społeczeństwa i jego rozwoju, jest
z zasady otwarte dla publiczności
[…]. Muzeum powinno wykorzystywać każdą okazję do rozwijania
jego roli jako źródła oświaty”1.
U początków miejsc gromadzenia
pamiątek przeszłości edukacja nie
odgrywała w nich tak znaczącej roli,
jak obecnie. Dopiero wiek XX przyniósł próbę zde iniowania i uszeregowania edukacji pośród podstawowych funkcji muzeów i jednego
z czynników holistycznego rozwoju
człowieka, bez względu na wiek, pochodzenie i zainteresowania.
Forum Edukatorów Muzealnych
przeprowadziło badania, w wyniku których powstał obszerny Raport o stanie edukacji muzealnej
w Polsce. Prace nad nim rozpoczęto w 2009, a opublikowano go
w 2012 r. W dokumencie tym
analizowano stan, problemy, perspektywy i drogi rozwoju badanego zagadnienia. Formułowane
wnioski i konkluzje miały pomóc
polskim muzealnikom w obraniu
odpowiedniego kierunku działania,
jak również uświadomić im nie-
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Lekcje
Z dziejów średniowiecznego Krakowa
Kultura rycerska

szkoły podstawowe, gimnazja
szkoły podstawowe, gimnazja

Warsztaty
Kraków jak malowany
Broń biała na przestrzeni dziejów
Pierzeja zachodnia Rynku Głównego, z prawej widoczne fasady frontowa i boczna pałacu od ul. Szczepańskiej, ok. 1865–1870, fot. I. Krieger

szkoły podstawowe, gimnazja
szkoły podstawowe, gimnazja,
licea
Broń palna od średniowiecza
szkoły podstawowe, gimnazja,
do I poł. XIX w.
licea
Lokujemy miasto
klasy V–VI szkoły podstawowej,
gimnazja, licea
Z pergaminem i piórem
szkoły podstawowe, gimnazja
Legendy i zwyczaje krakowskie
przedszkola, klasy I–III SP
Szopka krakowska
przedszkola, klasy I–III SP
Robimy kotyliony – czyli warszta- przedszkola, klasy I–III SP
ty w barwach biało-czerwonych
Warsztaty wielkanocne
przedszkola, klasy I–III SP
i bożonarodzeniowe
Spacery
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Pałac Krzysztofory (skrzydło zachodnie, tylne, odrestaurowane i przekształcone w nowoczesną przestrzeń
ekspozycyjno-edukacyjno-konferencyjną), wejście do
sal edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, fot. A. Janikowski

Polaków, stawia przed MHK odpowiedzialne zadanie stworzenia odpowiedniej oferty, która odbiorców zaciekawi, skłoni do zadumy lub re leksji. Są
w niej stale prowadzone lekcje i warsztaty, które uzupełniają i wzbogacają
treści skorelowane i korespondujące
z podstawami programowymi dla
każdego etapu kształcenia: wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, nauczania historii,
wiedzy o społeczeństwie, wiedzy
o kulturze i języka polskiego.
Oferta
edukacyjna
Pałacu
Krzysztofory skierowana jest
do różniących się grup odbiorców:
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dla każdej z tych kategorii
zostały specjalnie przygotowane urozmaicone programy, kursy
i konkursy.

Zaczarowany Kraków,
czyli czytanie na śniadanie
Dla najmłodszych dzieci, w wieku 4–9 lat, organizowane są co mie-

Śladami powstańców
styczniowych
„Poszli nasi w bój …” – spacer śladami miejsc związanych z czynem
niepodległościowym w Krakowie
w latach 1914–1918
Wokół lokacyjnego Krakowa –
czyli spacer po krakowskim rynku
(i nie tylko)
Władza za murami miast – czyli
rzecz o krakowskich ratuszach

szkoły podstawowe, gimnazja,
licea
szkoły podstawowe, gimnazja,
licea
szkoły podstawowe, gimnazja
szkoły podstawowe, gimnazja

Lekcje na wystawie Cyberteka – Kraków czas i przestrzeń
Kraków – od osady do miasta lokacyjnego
Kraków – trójmiasto – aglomeracja
Ku współczesności. Jak powstawał
Wielki Kraków?
Zwykłe, niezwykłe widoki Krakowa – czyli jak wyglądał dawny
Kraków

szkoły podstawowe, gimnazja,
licea
szkoły podstawowe, gimnazja,
licea
szkoły podstawowe, gimnazja,
licea
przedszkola, klasy I–III szkoły
podstawowej

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych
Krzysztofory – od kamienicy
do pałacu (oprowadzanie)
Broń biała na przestrzeni dziejów
(warsztaty)
Szopka krakowska (oprowadzanie
po wystawie)
siąc spotkania z cyklu Zaczarowany
Kraków, czyli czytanie na śniadanie,
podczas których znani krakowianie czytają krakowskie legendy.
Kryje się w nich skarbnica wiedzy o mieście i o zwyczajach jego
mieszkańców, a także typowa dla
tego typu literatury mądrość życio-

dla osób niesłyszących
dla osób niesłyszących i niewidzących
dla osób niesłyszących i niewidzących
wa. U młodych słuchaczy pragniemy zaszczepić tą drogą zamiłowanie do historii, kultury i tradycji
miejsca, w którym mieszkają.

„Czy znasz Kraków?”
Jest to najstarszy i najbardziej
prestiżowy konkurs wiedzy hi-

forum edukacyjne

Czytanie na śniadanie wprowadza najmłodszych w tajniki dziedzictwa kulturowego Krakowa, fot. P. Rapacz

storycznej o Krakowie. Zainicjowany w 1961 r. trwa do dziś. Adresowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
którzy
przez uczestnictwo w nim mogą
wziąć udział w inale Konkursu
Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodą dla inalistów są indeksy najstarszej polskiej uczelni.

Gra terenowa „Śladami
Niepodległości”

Kursy
Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa organizuje kurs
„Dzieje i dziedzictwo kulturowe
Krakowa” dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VI) oraz kurs
„Vademecum młodego miłośnika Krakowa” dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Celem kursów jest rozwijanie
u młodzieży zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym
Krakowa oraz kształtowanie umiejętności analizy oraz interpretacji
dzieł sztuki, wydarzeń i losów postaci historycznych. Kursanci mają
okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez specjalistów
poszczególnych dziedzin. Co roku
zmieniane są bloki tematyczne, aby
przeciwdziałać monotonii i aby
nie tylko nowych, lecz także tych
samych uczestników zmotywować
do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Studia podyplomowe
Cracoviana – turystyka
w Krakowie i regionie
Potrzeby rynku pracy, jak również zainteresowanie wielu osób
walorami dziedzictwa kulturowego Krakowa skłoniły MHK do zor-
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Czytanie na śniadanie, czyli zajęcia dla najmłodszych,
fot. P. Rapacz

ganizowania wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN
studiów podyplomowych Cracoviana – turystyka w Krakowie i regionie. Umożliwiają one słuchaczom
kompleksowe poznanie Krakowa
z perspektywy różnych dziedzin
naukowych (historii, historii sztuki, historii literatury, archeologii,
etnogra ii, kulturoznawstwa) oraz
zagadnień funkcjonowania turystyki w mieście i regionie.
W Krzysztoforach odbywają się
również inne wykłady, w tym nale-

4
Zdzisław Bednarek jest nauczycielem historii w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; został
wyróżniony w jednej z edycji Nagrodą im. Prof. Tadeusza Słowikowskiego dla Najlepszego Nauczyciela Historii w Krakowie, przyznawaną dorocznie przez kapitułę ustanowioną przez Krakowski Oddział PTH.
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Wspólnie ze znanym nauczycielem Zdzisławem Bednarkiem4,
pomysłodawcą projektu, organizowana jest – zwyczajowo tuż przed
11 listopada – wielka gra terenowa „Śladami Niepodległości”.
Do udziału w grze zapraszani są
uczniowie szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych, gdyż dotyczy ona historii I wojny światowej
i okresu odzyskiwania niepodległości, obecnej w programach nauczania tych właśnie szkół. Dzięki
randze tematu przewodniego oraz
różnorodności
podejmowanych
zagadnień szczegółowych i wyznaczanych zadań gra cieszy się
ogromną popularnością, gromadząc rokrocznie bardzo dużą liczbę uczestników (średnio ok. 1000
uczniów oraz licznych nauczycieli-opiekunów).

Jedna z sal edukacyjnych w Krzysztoforach, fot. A. Janikowski
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żące do cyklu „Pałac Krzysztofory
od A do Z”. Poprzedzają one święto
pałacu, które przypada w imieniny
Krzysztofa. Prelegenci podejmują
w nich tematy związane z wielowiekową historią budynku i z jego
dawnymi właścicielami.

Cykl spotkań Pamiętam
jak wczoraj. Kraków ostatnich dekad
Dla seniorów, często rozumiejących wagę przemian historycznych, kulturowych i urbanistycznych miasta, które dokonały
się za ich życia, stworzony został
cykl poruszający te właśnie zagadnienia. Seniorzy po wysłuchaniu
prelekcji zapraszani są do udziału
w dyskusji, która jest nieodzownym elementem tych spotkań.
Mają więc okazję wyrazić własne
poglądy, podzielić się przemyśleniami oraz często bardzo ciekawymi i celnymi wspomnieniami
o Krakowie minionym, mieście ich
młodości.

!

Instytut
Historii
i Archiwistyki
Uniwersytetu
Pedagogicznego
im. Komisji
Edukacji
Narodowej

Nowy
kierunek

studiów
podyplomowych

CRACOVIANA
MIASTO I REGION W TURYSTYCE

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
oraz
Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa

zapraszaja̧
na 2-semestralne
studia podyplomowe

www.historia.up.krakow.pl
email: historia@up.krakow.pl

Cracoviana – nowe studia podyplomowe

Krakowskie kolokwium
Dochodzimy wreszcie do słynnych debat poruszających ważne
tematy zaczerpnięte z historii lub
współczesności Krakowa, podejmowane najczęściej w szerszym
kontekście ogólnopolskim i europejskim. W debatach spotykają się
wybitni naukowcy, znawcy danego tematu, którzy przedstawiają publiczności swoje racje. Na tym
forum każdy widz może także
zadać pytanie i wziąć udział
w dyskusji, otrzymać odpowiedź
na nurtujące go wątpliwości, albo
po prostu wyrazić swoją opinię
na dany temat.
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Studiuj
u nas

Ku konkluzjom
Dodatkowe informacje o wymienionych formach działalności można odnaleźć na stronie http://www.
mhk.pl/oddzialy/palac-krzysztofory. Czy Kraków jest dla nas ważnym
miejscem? Czy potra imy i chcemy
czerpać z jego wielowiekowej tradycji, historii i mądrości? Na te pytania
każdy z nas, bez względu na miejsce
zamieszkania, wiek czy wykształcenie, musi odpowiedzieć sobie sam.
Muzeum – na miarę swych możliwości – stara się to ułatwić.
W żadnym ze znanych obecnie systemów edukacyjnych mu-

zea nie wyręczają szkolnictwa,
ale w wielu krajach doskonale
je uzupełniają. Stają się w coraz
większym stopniu instytucjami
budującymi tożsamość i kształtującymi postawy ludzi, ich samoświadomość i trwałe zakotwiczenie w społecznościach, w których
żyją. Człowieka warto uczyć –
również w muzeum – stawiania
ważkich pytań aksjologicznych
i poszukiwania na nie odpowiedzi,
odnajdywania samoświadomości
kulturowej w obliczu powszechnego, zglobalizowanego konsumpcjonizmu.

W następnym numerze m.in. o tym:
]P. Hanczewski, Postęp, historia i historycy
]L. Żwanko, Polscy artyści w Charkowie (XIX – początek XX wieku)
]M. Brzozowska, Jak nauczyć uczniów uczyć się?
]J. Bugajska-Więcławska, Poszukując „Ducha” – o nowym programie WOS
]K. Szelest, Węgierski trop w sprawie zabójstwa Kennedy'ego

Krzysztof Ciejka

I

„Rejtan – Upadek Polski”!, aut. Jan Matejko, domena publiczna

Obraz stał się inspiracją piosenki Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Rejtan, czyli raport ambasadora:
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„[...] Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu;
Co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi,
Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu
I nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi.
Koszulę z piersi zdarł, zupełnie jak w teatrze,
Polacy – czuły naród – dali nabrać się:
Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć,
Inni zdobyli się na litościwą łzę.
Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić!
Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak,
Ksiądz Prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy,
Evidemment, nie było mu to wszystko w smak.
Poniński wezwał straż – to łajdak jakich mało,
Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go,
Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą,
Szczęsny Potocki był zupełnie comme il faut.
Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa.
Autorytetu władza nie ma tu za grosz,
Więc bez gwarancji nadal dwór ten inansować
To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt.
[...]
Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować,
Choć nadal jest lojalny, pragnę stwierdzić to;
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nterpretacja tego dzieła jest nad wyraz złożona, ale
stosunkowo łatwa do odczytania. Leżącemu na progu
Tadeuszowi Rejtanowi, posłowi województwa nowogródzkiego, marszałek sejmu rozbiorowego Adam
Poniński wskazuje na żołnierzy rosyjskich, stojących
w drzwiach sali zamkowej. Z lewej strony stoi Stanisław Szczęsny Potocki (w rzeczywistości nie był obecny na sali sejmowej). Hetman polny koronny Franciszek
Ksawery Branicki chowa twarz w dłoniach. Udają się oni
do sali senatu, aby złożyć podpis pod traktatem rozbiorowym. Za przewróconym fotelem widoczna jest postać
Franciszka Salezego Potockiego – z karabelą, w bogatym szlacheckim stroju i ze wstęgą Orderu Orła Białego.
W trakcie obrad sejmu rozbiorowego magnat już nie żył
(zmarł 22 października 1772 r.). Na obrazie symbolizuje
on jednak odchodzący w niepamięć, pokonany świat sarmacki. Kolejną postacią symbolizującą kulturę sarmacką
jest nietuzinkowy Karol Stanisław Radziwiłł „Panie
Kochanku”. Także na drugim planie dostrzec można osoby symbolizujące koniec Sarmatów – młodzieniec przyodziany w szlachecki strój z szablą i konfederatką jest
zapewne uczestnikiem konfederacji barskiej.
Na płótnie widzimy też przedstawicieli Familii: jej
przywódcę, księcia Michała Fryderyka Czartoryskiego oraz brata ostatniego króla – Michała Jerzego Poniatowskiego, późniejszego prymasa (1785–1794).
Bezradny Stanisław August Poniatowski stoi obok
Hugona Kołłątaja. Tego ostatniego jednak nie było
wówczas w kraju, w latach 1700–1774 odbywał studia
w Wiedniu i Rzymie. Malarz jednak po raz kolejny poddał się symbolice – Kołłątaj jest przykładem „oświeconych”, symbolem sprzeciwu wobec rozbioru. Nad
nimi góruje kniaź Nikołaj Repnin – jednak rosyjskim
posłem nadzwyczajnym w Rzeczypospolitej od 1772 r.
był już Otto Magnus von Stackelberg.
Na obrazie nie zabrakło także wizerunków kobiet.
Z jednej strony są to dwie wybitne magnatki związane
z Familią: Izabela Lubomirska i Izabela Czartoryska,
z drugiej jednak strony, i to tej ważniejszej, bo znów –
podobnie jak Repnin – górującej nad wszystkimi, widzimy portret Katarzyny II.
Przyglądając się uważniej, widzimy, że ów gest Rejtana, który własnym ciałem, ostatkiem sił broni niepodległości Rzeczpospolitej, staje się niejako jedynym
i ostatnim rycerzem z dawnych chwalebnych chorągwi
rycerstwa polskiego. Wszystko to uważnemu odbiorcy,
wtajemniczonemu w sprawy polskie daje niemal gotową odpowiedź – interpretacje. Taki obraz wyłania się
nam z dzieła malarskiego Jana Matejki. Tyle źródło malarskie, a co w tej kwestii mówią nam inni?

relacje – dyskusje – konfrontacje

Obraz Rejtan – Upadek Polski Jana Matejki
– tyle samo prawd, ile kłamstw?

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Wszystko, co mógł – to ręce do kieszeni schować,
Kiedy ten mnisi lis Kołłątaj judził go.
Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika
Sympatie zmienia wraz z nastrojem raz po raz.
Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka,
To wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse.
Dlatego radzę: Nim ochłoną ze zdumienia,
Tą drogą dalej iść, nie grozi niczym to;
Wygrać, co da się wygrać! Rzecz nie bez znaczenia,
Zanim nastąpi europejskie qui pro quo!”

Słowa piosenki Kaczmarskiego są niemal klasycznym obrazem postrzegania twórczości Jana Matejki. Zwłaszcza jego swoistego rodzaju postrzegania
historii Polski. Owe widzenie Rzeczpospolitej przez
pryzmat Matejkowskich obrazów, często w dużej mierze wypaczone, niezgodne, a co najmniej nieprecyzyjne
w faktach, jest niczym nowym.
W zasadzie od momentu, kiedy Matejko wystawił
płótno w Krakowie, tj. od roku 1866, wiadomo było, że
wyobrażenie protestacji posła nowogródzkiego na sejmie warszawskim z 1773 r. nie jest wierną ilustracją
wydarzenia tak dobrze znanego Polakom. Wystawienie Rejtana wzbudziło ogromne zainteresowanie,
a co za tym idzie – rozpaliło w społeczeństwie polskim
dyskusję.

Debata nad artystą
Niemal od początku ukazania dzieła opinii publicznej rozpoczęła się na malarza swoistego rodzaju
nagonka. Najbardziej brutalne, pełne insynuacji dotyczących postawy malarza było wystąpienie Józefa Ignacego Kraszewskiego w „Rachunkach”, gdzie
w owym 1866 r. pisał: „Chaotycznie się plącze aby jak
najostrzejszymi razy w zbolałą pierś uderzyć... [...] ale
bodaj mu to arcydzieło nie było wyrzutem sumienia
na całe życie, bo jest to może piękny obraz, a zły uczynek. Policzkować trupa matki się nie godzi... Cóż to jest
jak nie policzek Polsce dany!, mówią, że ktoś ze łzami prawie wychodząc z wystawy zawołał, kto to kupi...
chyba Moskal”.
Inna opowieść z tamtego okresu mówi, że jedna
z krakowskich arystokratek obraźliwie zaproponowała: „Trzeba to posłać do Petersburga, tam kupią”.
„Kupili żywych, mogliby kupić i malowanych” – miał się
odciąć Matejko.
Ostatecznie obraz został nabyty za 50 tysięcy franków przez cesarza Austrii Franciszka Józefa I, który
także odznaczył artystę orderem. Niemal natychmiast
Kraszewski odpowiedział na to wydarzenie, w swych
„Rachunkach” przedrukował rymowany paszkwil:
Winszuje, nie zazdroszczę dukatów i wstęgi!
Na mord drgającej Polski nie było wyrazu
Tyś dla uniewinnienia użył swej potęgi,
A wrogi kupiły z twojego obrazu
Prawo mówić: – Patrzcie, oto taka

Polska ilustrowana dziś pędzlem Polaka
Lecz za bezcen sprzedałeś tajnie twego gniazda
Bo już bratniej miłości nie wzejdzie ci gwiazda.

Kontrowersje rodzą zainteresowanie
Obraz wywołał burze kontrowersji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Rok po namalowaniu Rejtan został
zaprezentowany na wystawie w Paryżu, w dziale austriackim wystawy światowej (mimo protestów
i prób niedopuszczenia wystawienia obrazu przez
środowiska polonijne we Francji). Wszelkie kontrowersje powodowały wzrost zainteresowania płótnem.
Odwiedzały je setki, jeżeli nie tysiące zwiedzających.
Ówczesny krytyk Theophile Thor tak opisywał tę sytuację: „Publiczność zatrzymuje się także przed wielkim obrazem, pretensjonalnie dramatycznym, który
jej zapewne przypomina kolorowe płótna zawieszone
przed wejściem do bulwarowych teatrów, jako zapowiedzi przedstawianych tam straszliwych dramatów”.
Zainteresowanie obrazem z tygodnia na tydzień
wzrastało. Nie bez znaczenia mogło tu być ożywione
zainteresowanie sprawami polskimi przez nieudany
zamach odwiedzającego Paryż cara Aleksandra II, dokonany przez polskiego emigranta Antoniego Berezowskiego, i następnie przez jego proces, podczas wystawy.
Dla publiczności obraz był wyraźnie atrakcyjny,
mimo że wielu krytyków utyskiwało na jego niezrozumiałość. Znana jest relacja Stanisława Tarnowskiego,
który na wystawie paryskiej w 1867 r., stając przed Rejtanem, usłyszał wyjaśnienie, że ten, co leży na ziemi,
zgrał się w karty, jak wskazują rozsypane dukaty, i chce
sobie w łeb strzelić, a ci trzej nad nim perswadują mu,
że nie ma znowu czego tak bardzo rozpaczać.
Inny krytyk – obeznany w sprawach polskich Maxime
du Camp – miał wątpliwości podobne do tych, jakie wysuwane były w kraju: „Panu Matejce służyło prawo wyboru tematu obrazu i rzucenia w twarz swoim rodakom
starej winy […]. Chwila jest może źle wybrana na malowanie takiego obrazu. Ziemia Litwy jeszcze się czerwieni a tylko Sibir może wiedzieć ilu Polaków mieszczą
jego więzienia i kopalnie; jeszcze wczoraj trwała walka;
nowe i chwalebne powstanie, tak okrutnie stłumione,
powinno było, jak sądzę, wytrącić pędzel z ręki Pana
Matejki”.

Wizja artysty
Przybyły z podupadłego XIX-wiecznego Krakowa, zaczytany w starych kronikach i źródłach, zatopiony w swoim widzeniu historii i sztuki, obojętny na artystyczne trendy ówczesnej Europy Matejko może i do końca nie zdawał
sobie sprawy, że jego postrzeganie, jego wizja historyczna
przelana na płótno, nie do końca odzwierciedla historyczną
autentyczność. Owe postrzeganie historii musiało spotkać
się zarówno z uwielbieniem tłumów, jak i krytyką. Biorąc
jedno i drugie pod uwagę nie sposób ująć Matejce tego, że
w swojej pracy twórczej zaspokajał w jakieś mierze ogromne zapotrzebowanie na historię umęczonej Ojczyzny,
będącej już wtedy ponad 70 lat pod zaborami.
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Typotektura
Il. 1. Bibliotheca Alexandrina w Aleksandrii, źródło: Fotolia

Michał Pszczółkowski

ydawałoby się, że typografia i architektura
nie mają ze sobą szczególnie bliskich związków. Jeśli jednak zaczniemy się przyglądać
architekturze, przekonamy się, że słowa, litery
i liczby pojawiają się zaskakująco często, informując o funkcji obiektu, odgrywając rolę dekoracji,
a nawet tworząc część struktury budynku.
Pismo w architekturze jest obecne od samego jej
zarania, o czym świadczą choćby hieroglify na fasadach świątyń egipskich. W architekturze rzymskiej
było m.in. używane jako podpis fundatora, służyło też
podkreśleniu przynależności danej prowincji do cesarstwa. W czasach nowożytnych napisu używano m.in.
jako sygnatury architekta, w XIX w. elementy tekstowe
informują o przeznaczeniu gmachów publicznych. Niezależnie jednak od treści, aż do XX w. tekst pozostaje
dodatkiem i uzupełnieniem o funkcji czysto informacyjnej, może nawet swoistą formą detalu architektonicznego, ale właściwie nie ma wpływu na zasadniczą
formę architektury i jej bryłę.
Zmianę w tym zakresie przyniósł postmodernizm.
Architektura postmodernistyczna – w reakcji na modernizm, utożsamiany z anonimowymi, nudnymi i wyczyszczonymi z treści bryłami – stała się dekoracyjna
i symboliczna, nawiązała dialog z kontekstem otoczenia i podjęła „zerwaną nić tradycji”, swobodnie operując, cytując, parafrazując i w różny sposób interpretując

W

motywy, czerpane z ogromnego zasobu dotychczasowych stylów i estetyk. Elementem współtworzącym architektoniczną formę stało się pismo, wykorzystywane
na zasadzie równorzędności lub przynajmniej w istotny sposób wpływające na odbiór formy. Budynki takie
artykułują swoją postmodernistyczną opowieść za pomocą tekstu, najczęściej architektonicznie wpisanego
w fasadę budowli.
Znaki pisma lub całe fragmenty tekstów są m.in.
elementem chętnie wykorzystywanym na budynkach
związanych z kulturą, zwłaszcza bibliotek – literowy
ornament niejako dekoduje ich przeznaczenie. Jednym
z bardziej interesujących przykładów jest egipska Biblioteka Aleksandryjska, otwarta w 2002 r. (pomysł jej
budowy wziął się z przypadkowej wpadki prezydenta
USA Richarda Nixona, który odwiedzając Egipt w 1974 r.,
wyraził chęć obejrzenia słynnej starożytnej biblioteki). Południowa, silnie nasłoneczniona ściana budynku
(il. 1) jest pokryta kamiennymi płytami, na których
wyżłobiono 120 znaków – począwszy od hieroglifów i alfanumerycznych symboli, muzycznej notacji,
do komputerowych i genetycznych kodów. Ten semiotyczny pejzaż elewacji to przede wszystkim opowieść
o największym odkryciu człowieka, czyli języku i wielowiekowej historii symbolicznych form porozumiewania się ludzi.
Podobne przesłanie towarzyszyło twórcom gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, jednego
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Il. 2. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie – fragment elewacji, źródło:
Fotolia

Il. 3. Meczet w Penzbergu, źródło: www.islam-penzberg.de
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Il. 5. Kościół Serca Jezusowego w Monachium
– detal, źródło: www.
department-deluxe.org

Il. 4. Kościół Serca Jezusowego w Monachium, fot. Martin Falbisoner, Wikimedia
Commons
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Il. 6. Wales Millennium Center w Cardiff, źródło: Fotolia
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ze sztandarowych dzieł polskiego postmodernizmu,
omówionym w jednym z poprzednich artykułów, czy
też rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
W tym drugim przypadku historyzująca fasada starego
gmachu zestawiona została z prostą formą dwóch ścian
rozdzielonych wąskimi pasami szkła. Nowa część w sposób symboliczny ma się kojarzyć z pełnioną funkcją – tomami książek ustawionymi na półce albo też arkuszami
zapisanego papieru. Gra itowe prostokąty ścian jak kartki papieru zadrukowane zostały tekstami poezji Edwarda
Stachury w języku polskim i angielskim. Interesującym
przykładem jest wreszcie gmach Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, oddany do użytku w 2013 r.

Il. 7. Ogród Chrześcijański w Berlinie, źródło: Fotolia

Główne wejście do gmachu ma kształt hebrajskiej litery
taw, pierwszej litery takich m.in. słów hebrajskich, jak
„tarbut” (kultura), „toldot” (historia) oraz „tewa” (arka).
Ponadto szklane ta le, tworzące fasadę (il. 2), pokrywają
hebrajskie i łacińskie litery, tworzące słowo polin – nazwę Polski w językach hebrajskim i jidysz.
Interesujące motywy związane z pismem pojawiają się we współczesnej architekturze sakralnej,
najczęściej w symboliczny sposób odnosząc się
do treści religijnych, a charakter znaczeń jest często złożony i wielowarstwowy. Dobrym przykładem
jest tu budynek meczetu w bawarskim Penzbergu
(2005), zwłaszcza minaret, pokryty arabeskową
ornamentyką (il. 3). Jest to właściwie samodzielna
konstrukcja stalowa, oparta na motywach kaligrafii arabskiej – plecionka przestylizowanych, arabskich liter, tworząca słowa adhanu, czyli wezwania
do modlitwy, tradycyjnie wygłaszanego z minaretu
pięć razy dziennie przez muezzina. W Penzbergu
adhan nie jest wygłaszany, dlatego forma minaretu jest jego wizualnym odpowiednikiem, swego rodzaju formą zastępczą, modlitwą zaklętą w stalowej
konstrukcji. Stosując takie rozwiązanie, architekt
osiągnął przy okazji efekt czysto formalny: kontrast
między prostą, kubiczną bryłą świątyni i miękkim
krojem arabskiego liternictwa.
Innym ciekawym przykładem jest kościół Serca
Jezusowego w Monachium (1997–2000, il. 4). Frontowa elewacja kościoła to właściwie ogromy portal,
największe na świecie drzwi kościelne. Oba skrzydła
składają się łącznie z 432 kwadratów, z kolei złożonych z jeszcze mniejszych kwadratów, które pokryto
wzorem złożonym ze stylizowanych białych gwoździ
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Il. 8. Synagoga w Moguncji, źródło: www.mainz.de
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Il. 9. Muzeum Terroru w Budapeszcie, fot. M. Pszczółkowski

projektanta były średniowieczne ogrody klasztorne;
w tym przypadku symboliczną funkcję krużganków
obiegających ogród pełni instalacja typogra iczna, której ściany tworzy ażurowa konstrukcja ze złotych liter,
układających się w tekst Nowego i Starego Testamentu.
Taka forma ma przypominać, że chrześcijaństwo oparte jest na kulturze słowa, kulturze ksiąg i kulturze pisma.
Innym przykładem zastosowania pisma jako głównego tworzywa architektonicznej formy jest nowa synagoga w Moguncji (il. 8), zrealizowana jako centrum
gminy żydowskiej na miejscu starej synagogi, spalonej
w 1938 r. Bryłę świątyni tworzy pięć hebrajskich liter,
odzwierciedlających słowo „kedusza” (uświęcenie).
W ten sposób projektant stworzył pięć głównych części centrum żydowskiego. Najwyższą częścią budynku
jest architektoniczna interpretacja litery kuf, tworząca główną salę modlitw. Jest ona zwrócona ku wschodowi, czyli ku Jerozolimie. Ta część zespołu kojarzy
się też z szofarem, czyli żydowskim instrumentem
z rogu baraniego, symbolizującego komunikację z Bogiem. Projektant, zastanawiając się nad rozwiązaniem
architektury, miał problem związany z ograniczonym
zakresem wzorów tradycyjnego budownictwa synagogalnego, dlatego postanowił wykorzystać pismo
jako jedyny pewny i niezmienny element żydowskiego losu.
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(il. 5). Gwoździe te symbolizują Jezusa ukrzyżowanego, ponadto ich układy nawiązują do pisma klinowego, co oddaje znaczenie starożytnej kultury Bliskiego
Wschodu dla religii chrześcijańskiej. Co więcej, projektant nadał każdemu układowi gwoździ znaczenie innej
litery alfabetu łacińskiego. W rezultacie całość układa
się w tekst, będący zaszyfrowaną historią drogi krzyżowej wg Ewangelii św. Jana – ewangelii, będącej źródłem
kultu Serca Jezusowego. Warto podkreślić, że elementy
związane z pismem odgrywają tu kluczową rolę, ponieważ to dzięki nim i związanym z nimi treściom identyikujemy budynek jako świątynię.
Litery i napisy pojawiają się nie tylko jako mniej lub
bardziej przeskalowany rodzaj ornamentu na elewacjach, są także wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne. Tekst wpływający w istotny sposób na formę architektoniczną pojawia się w obiektach o różnym
przeznaczeniu funkcjonalnym: muzeum sztuki Lentos
w austriackim Linzu, Wydziału Nauk o Ziemi, Fizyki
i Astronomii Uniwersytetu w Utrechcie czy Fairmont
Paci ic Rim Hotel w Vancouver. Liternictwo bywa też
wykorzystywane w projektach rewitalizacyjnych,
w efekcie czego powstaje zupełnie inna jakość formy
(Zavrtnica Business Center w Zagrzebiu lub New Jersey
Performing Arts Center w Newark, gdzie projektantka
przekształciła elewacje nudnego biurowca w typograiczne dzieło sztuki).
Wales Millennium Center w Cardiff (2004, il. 6),
centrum kulturalne z kinem, teatrami i sceną operową,
to budynek, który dzięki wykorzystaniu napisu mocno
osadzono w walijskiej tradycji. Fasadę tworzą wycięte
w miedzianej elewacji litery, które są jednocześnie oryginalnymi w kształcie oknami. Jest to wiersz walijskiej
poetki Gwyneth Lewis w dwóch językach, walijskim
i angielskim, napisany specjalnie dla tego obiektu. Według zamysłu twórców dwujęzyczność tekstów miała
wyrażać tożsamość Walijczyków. Jeden z architektów
skomentował inskrypcję następująco: „Mamy szczęście
mieć dwa języki; jeden, który dzielimy z połową świata,
i jeden, który należy tylko do nas”. Idea monumentalnej inskrypcji ma także nawiązywać do starożytnego
Rzymu: to Rzymianie przynieśli na Wyspy Brytyjskie
chrześcijaństwo, a także zwyczaj inskrypcji w kamieniu.
W ostatnich latach pismo urasta do rangi elementu
dominującego, najważniejszego środka plastycznego
kształtowania. Pismo już nie współtworzy, ale tworzy
architektoniczną formę. Takie działania, określane czasem pojęciem „typotektury”, są ostatnio podejmowane
coraz chętniej i w coraz bardziej oryginalnych układach. Są one trudne do jednoznacznego zaklasy ikowania pod względem stylistycznym, oscylują między postmodernizmem, dekonstruktywizmem i innymi jeszcze
kierunkami współczesnej architektury.
Przykładem jest pawilon Ogrodu Chrześcijańskiego
(il. 7) w parku Ogrody Świata, położonym w berlińskiej dzielnicy Marzahn. Jest to obiekt zbudowany z liter, jego formę tworzy wyłącznie tekst. Inspiracją dla

relacje – dyskusje – konfrontacje
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W ostatnich latach można zaobserwować poszukiwanie nowych, niewykorzystywanych dotąd
możliwości wprowadzenia napisu jako środka efektu plastycznego: napis jako cień (muzeum terroru w Budapeszcie – il. 9, w którym napis „terror”,
„kładący się cieniem” na elewacji, nabiera wymiaru
wręcz symbolicznego) lub coraz powszechniej wykorzystywany napis elektroniczny; element stały,
a jednocześnie stale się zmieniający, informujący
o wydarzeniach i wpływający na formę budynku. Napis wchodzi wreszcie w przestrzeń urbanistyczną,
tworząc nawierzchnię placów i ulic. Takim hołdem
złożonym typografii jest imponujący projekt brytyjskiego artysty Gordona Younga – Comedy Carpet (il.
10), monumentalny „plac do czytania”, będący częścią rewitalizacji miasteczka Blackpool. Plac tworzą
różnej wielkości teksty tysiąca brytyjskich pisarzy
komediowych. Wszystkie litery – a jest ich 160 tysięcy – wycięte zostały z granitu i ułożone w blokach
zalanych betonem.
Rola, jaką napis odgrywa w architekturze, i jego
ranga podlega ciągłej ewolucji, a biorąc pod uwagę,
że najbardziej oryginalne koncepcje pojawiają się
na przestrzeni ostatnich lat, można być pewnym, że
wiele jeszcze w tym zakresie zostanie powiedziane
czy raczej napisane. Popularność pisma jako środka
kreacji artystycznej ma niewątpliwy związek z popularnością szkła jako tworzywa elewacji oraz możliwościami technicznymi w zakresie druku, które pozwalają na przenoszenie skomplikowanych wzorów
na szkło. Wykorzystywanie motywu pisma wiąże się
także z ciągle obecną ilozo ią postmodernizmu, jednocześnie jednak lata fascynacji postmodernizmem
mamy już za sobą. Postmodernizm spotkał się z krytyką tak samo, jak w połowie wieku XVIII barok,
a na przełomie XIX i XX stulecia eklektyzm – stał się

Il. 10. Comedy Carpet w Blackpool, źródło: www.whynotassociates.com

przeładowany dekoracją, zbliżył się do estetyki kiczu.
Natomiast ornament w postaci liter, słów, tekstów
jest swego rodzaju kompromisem między modernistyczną czystą formą a narracyjnością postmodernizmu. Jesteśmy przyzwyczajeni do liter, napisów, nazw,
etykietek, instrukcji. Dzięki etykietce przyczepionej
do produktu rozumiemy jego przeznaczenie, wśród
liter czujemy się bezpiecznie. I może to właśnie jest
najważniejszą przyczyną popularności pisma jako
środka kreacji formy architektonicznej.
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Prenumerata 2018

I. PRENUMERATĘ NA 2018 ROK MOŻNA ZAMÓWIĆ BEZPOŚREDNIO U WYDAWCY
Q Przez internet: zakładka Prenumerata 2018 na stronie www.aspress.com.pl i wypełniając formularz zamówienia na podstronie prenumeraty
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Cena prenumeraty w 2018 roku
Tytuł

Liczba wydań
(I i II półrocze)

Cena
egzemplarzowa

Cena prenumeraty rocznej

Cena prenumeraty
w II półroczu

Dwumiesięczniki
Chemia w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Geograﬁa w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Fizyka w Szkole z Astronomią

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Zamów prenumeratę przez Internet
www.aspress.com.pl/prenumerata-2018/

II. PRENUMERATA DOSTARCZANA PRZEZ FIRMY
KOLPORTERSKIE:
1. RUCH – zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się
z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693
70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach
7.00–17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
2. GARMOND PRESS – tel. 22 836 69 21
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl.
3. KOLPORTER S.A. – prenumeratę instytucjonalną
można zamawiać w oddziałach firmy. Informacje:
www.kolporter.com.pl.
4. POCZTA POLSKA – zamówienia we wszystkich urzędach
pocztowych lub u listonoszy, drogą elektroniczną: www.
poczta-polska.pl. Infolinia w godz. 8.00–22.00: 801
333 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 801 333 444
(dla telefonów komórkowych i z zagranicy).
III. NUMERY ARCHIWALNE DRUKOWANE dostępne
są w ograniczonym zakresie. Przed złożeniem
zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
szewczyk24@gmail.com.

Rekomendacje „WH”

„Krew. Łączy
i dzieli”– POLIN
Wystawy historyczne

#Dziedzictwo
– Muzeum Narodowe w Krakowie
Dnia 23 czerwca 2017 r. w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie otwarta została wystawa czasowa „#Dziedzictwo”. Ta największa od lat ekspozycja oparta została na zbiorach Muzeum definiujących polską kulturę.
Jej pierwsza część traktuje o terytoriach i przemianach geopolitycznych będących udziałem Polski i Polaków w ciągu wieków (m.in. historyczne mapy Rzeczpospolitej czy opisy pielgrzymek i odkryć Polaków na wszystkich kontynentach).
Następnie kurator (A. Szczerski) i koordynator (A. Sobesto) omawiają rolę języka polskiego (ale nie tylko, bo i łacińskiego, staro-cerkiewno-słowiańskiego czy
hebrajskiego) w kształtowaniu kultury narodowej. W tej części wystawy oglądać
możemy podręczniki do nauki języków oraz egzemplarze najbardziej znanych
dzieł literatury polskiej, począwszy od dzieł Kochanowskiego po XX-wieczną prozę. Trzecia część wystawy to obraz społeczeństwa zamieszkującego Polskę – grup
etnicznych, stanowych czy religijnych (chłopów, mieszczan, górali, rabinów, Romów). Ostatni element ekspozycji tworzy rekonstrukcja zwyczajów – mody, rytuałów religijnych czy towarzyskich, a także najważniejszych osiągnięć kultury
polskiej.
Wystawa wiążę się z obchodzoną w 2018 r. 100 rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości i jest głosem w debacie na temat narodowego dziedzictwa. Znajdujący się w tytule wystawy hasztag (#) podkreśla otwartość i swobodę
w dyskusji na temat stałych i zmiennych elementów tworzących dziedzictwo polskie na przestrzeni dziejów. Wystawie towarzyszą warsztaty dla dzieci i młodzieży, wykłady i spotkania z uczonymi, debaty i dyskusje, wycieczki i spacery po mieście. Ich program, materiały i wydawnictwa promujące dostępne są na stronie
Muzeum – mnk.pl. Wystawę można oglądać do 7 stycznia 2018 r.
Łukasz Wróbel

Volta, czyli perypetie

z koroną Kazimierza Wielkiego
Dnia 7 lipca 2017 r. do polskich kin weszła najnowsza komedia Juliusza Machulskiego Volta, która stanowi dużą atrakcję nie
tylko dla miłośników twórczości reżysera oraz pasjonatów komedii, lecz także dla wszystkich wielbicieli historii. Wplecione
w fabułę retrospekcje zostały bowiem wykonane z dużą pieczołowitością i przenoszą nas do Krakowa czasów Janka z Czarnkowa, na dwór królewski epoki Henryka Walezego, a także do napoleońskiej Francji oraz Hiszpanii ogarniętej wojną domową z lat
1936–1939. Historyczny jest także główny element intrygi, a panująca w filmie atmosfera rodzi wielokrotnie skojarzenia z kultowymi książkami i filmami o Panu Samochodziku.
Tytułowy bohater komedii, czyli Bruno Volta to mieszkający w Lublinie mistrz w rozwiązywaniu zagadek oraz
cyniczny specjalista od wizerunku polityków. Jego partnerka Agnieszka poznaje w niecodziennych okolicznościach
dziewczynę o imieniu Wiki, która znajduje w ścianie starej

Nieco później, bo 13 października
2017 r. w Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie ruszyła
wystawa „Łączy i dzieli”. Zainspirowani wystawą z Jewish Museum London kuratorzy POLIN chcą również
pokazać znaczenie krwi w dziejach
kultury żydowskiej. A także
postawić pytania dotyczącego
tego, czy krew
określa pochodzenie? Czy więzy krwi są ważniejsze
niż tożsamość narodowa? Czy wpływają one na postrzeganie siebie oraz
innych? Tym samym warszawska wystawa ma pogłębić wiedzę zwiedzających na temat znaczenia kulturowego, religijnego i historycznego krwi
w judaizmie.
Ekspozycja, obok prezentowania
faktów, obala mity i stereotypy w relacjach między judaizmem i chrześcijaństwem. Wśród prezentowanych
obiektów wystawowych będzie można podziwiać dzieła sztuki współczesnej autorstwa Anisha Kapoora,
Piotra Uklańskiego, Bogny Burskiej,
Doroty Buczkowskiej czy Moshe Gershuniego. Wystawa potrwa do 29
stycznia 2018 r.
Łukasz Wróbel

kamienicy koronę grobową samego
Kazimierza Wielkiego. Volta oraz
jego ochroniarz Dycha postanawiają sprawdzić wówczas prawdziwość znaleziska, przejąć je, a następnie wykorzystać do szybkiego
pomnożenia swojego majątku. Okazuje się jednak, że cała sprawa jest
tylko barwnym elementem dużo
większej intrygi, a także początkiem rozgrywki, w której oprócz
sprytu niezbędna okaże się także
gruntowna wiedza historyczna.
Atutami filmu są sensacyjne zwroty akcji, oryginalne postaci
oraz dialogi, które zyskały popularność wśród fanów już na etapie emisji zwiastunów. Świetne kreacje aktorskie stworzyli natomiast Andrzej Zieliński, Olga Bołądź, Aleksandra Domańska,
Katarzyna Herman, Jacek Braciak, Michał Żurawski, Tomasz Kot,
Cezary Pazura i Robert Więckiewicz.
Artur R. Jęcka
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Referendum w Katalonii
1 października odbyło się referendum w hiszpańskiej prowincji Katalonii.
Rząd hiszpański uznał referendum za nielegalne i wysłał policję i Gwardię
Cywilną, które miały uniemożliwić Katalończykom głosowanie. W starciach
Foto. – PAP/CAF
z policją rannych zostało ponad 800 osób.

