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Projekt
Matzeva
Kamienne tablice – macewy
to najbardziej charakterystyczny element cmentarzy żydowskich. W ramach ogólnopolskiego projektu fundacja „From
the Depths” dokumentuje, a następnie przywraca na cmentarze
tablice, używane niekiedy po
wojnie jako materiał budowlany. W dziale „Dyskusje – Relacje
– Konfrontacje” Jonny Daniels
opowiada o budowaniu wspólnej przyszłości między Polakami
i Żydami oraz o planach edukacyjnych. W 2015 roku pojawi się
baza danych on-line oraz projekt edukacyjny dla nauczycieli. Dzięki bazie danych rodziny
z całego świata będą mogły nie
tylko odnaleźć groby swoich
przodków, lecz także poznać
wspólne dziedzictwo kulturowe.
Barbara Kubis porusza ważny,
choć trudny problem współpracy
z wrogiem, problem ocalonych,
za którymi ciągnęła się wojenna
przeszłość. Jedną z oskarżonych
o kolaborację była Wiera Gran
– artystka, śpiewaczka, gwiazda
międzywojennej Warszawy. Po
wojnie musiała zmagać się z posądzeniem o kolaborację.
Ważne pytania pojawiają się
również w tekście Alicji Bartnickiej, która analizuje książkę
Mała zagłada. Czy wspomnienia
tragicznych wydarzeń wojny
można przekazać w genach? Ile
wspólnego mają zbrodnie dokonane na ludności w trakcie okupacji z tymi dwudziestowiecznymi z Ruandy, Kambodży czy
byłej Jugosławii? Odpowiedzi
próbuje znaleźć autorka analizowanej publikacji – Anna Janko.
Stanisław Roszak
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Pamięć z kamieni
Rozmowa z Jonnym Danielsem, założycielem Fundacji „From the Depths”
Artur Ryszard Jęcka: Jak ocenia
Pan wiedzę na temat wspólnego
polsko-żydowskiego dziedzictwa
wśród młodych ludzi w Polsce
i Izraelu?
Jonny Daniels: Zarówno w Polsce, jak i w Izraelu brakuje podstawowej edukacji na temat tysiącletniej wspólnej polsko-żydowskiej
historii. Izraelska młodzież często
nawet nie wie o swoich polskich
korzeniach. Młodzi mieszkańcy
polskich miast nie zdają sobie
sprawy, że ich rodzinne miasta
zamieszkiwała przed wojną liczna społeczność żydowska. Fakt, że
przez tyle lat razem tworzyliśmy
historię i byliśmy świadkami dziejów, daje ogromne możliwości,
które nie są wykorzystane. Program nauczania na temat Holocaustu jest realizowany w sposób
poprawny. Znamy historię, liczby oraz daty. Za mało jednak jest
wiedzy o wspólnej historii oraz
tradycjach, które przez tyle lat się
przenikały, tworząc współczesną kulturę obu narodów. Jesteśmy różni, ale połączeni wieloma
wiekami wydarzeń. To jest pole,

na którym należałoby budować
nasze wspólne relacje.
A.R.J.: Jak w Izraelu są odbierane
informacje na temat powstania Muzeum Żydów Polskich w Warszawie,
działalności Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu czy chociażby realizacji Projektu Matzeva?
Czy przeciętny mieszkaniec Izraela
jest świadomy istnienia współczesnych działań mających na celu ocalenie pamięci o tysiącletniej koegzystencji Polaków i Żydów?
J.D.: Świadomość jest niewystarczająca. Niektóre informacje
pojawiają się w newsowych izraelskich mediach, ale nie są powszechnie znane. W Izraelu wiedza
na temat współczesnej Polski jest
bardzo mała. Pozostaje na poziomie bardzo traumatycznych skojarzeń dotyczących Holocaustu
oraz późniejszej emigracji. Polska
nadal pozostaje krajem kojarzonym wyłącznie z obozami śmierci
i traumą, a pozytywne informacje, które się pojawiają, są jak słabe światełka w ciemności. Polska
bardzo potrzebuje ambasadorów,
którzy będą rozsiewać pozytyw-

Fundacja „From the Depths” – organizacja charytatywna założona przez
Jonny’ego Danielsa, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości między
Polakami a Żydami. Współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz
ze społecznościami żydowskimi z całego świata. Nazwa została zaczerpnięta
z psalmu 130 – „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego!”. Organizacja podejmuje działania na rzecz rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych i kulturalnych, stawia na rozwój wiedzy o Holokauście
oraz wspiera młodzież w tworzeniu ich własnych inicjatyw. Podejmuje różnorodne działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, a także wspiera kombatantów i osoby represjonowane. Obecnie
„From the Depths” realizuje ogólnopolski Projekt Matzeva, w ramach którego zajmuje się dokumentowaniem oraz przywracaniem na żydowskie
cmentarze macew użytych jako materiał budowlany. Fundacja jest bardzo
otwarta na współpracę ze wszelkimi środowiskami gotowymi do współdziałania w ratowaniu historycznego dziedzictwa oraz budowaniu lepszej przyszłości.
Tworzy to przestrzeń idealną do wypełnienia między innymi przez nauczycieli
i ich uczniów, ale także przez wszystkich innych pasjonatów historii i kultury.
W sprawach szczegółowych można kontaktować się z fundacją mailowo pod
adresami:info@fromthedepths.org oraz press@fromthedepths.org.

ne informacje o dużych zmianach,
jakie zaszły w ciągu ostatnich lat.
Szczególnie ważne są przykłady i dowody wspaniałej polsko-żydowskiej współpracy, jakimi są
działalność Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz
otwarcie Muzeum Żydów Polskich
w Warszawie. Projekt Matzeva odniósł bardzo duży sukces medialny
w Izraelu właśnie dzięki przykładom tej współpracy i zaangażowaniu w projekt polskich studentów,
nauczycieli, lokalnych społeczności, miast, strażaków, a nawet federacji strongmanów.
A.R.J.: Jakie działania nauczycieli i uczniów mogłyby Pana zdaniem
najlepiej się przysłużyć sprawie
edukacji na temat wspólnego polsko-żydowskiego dziedzictwa?
J.D.: Najlepszym działaniem jest
aktywność i zaangażowanie się
w działania. Często powtarzam naszym wolontariuszom, że najlepiej
się czegoś nauczą i doświadczą, gdy
pobrudzą sobie ręce od pracy. Jest
tyle do zrobienia w każdym miejscu w Polsce, że starczy miejsca
dla każdej chętnej szkoły. Edukacja
powinna być też przygodą, więc
najlepiej zacząć od poszukiwania
informacji dotyczących lokalnych
historii. Jest jeszcze bardzo wiele
do odkrycia oraz ocalenia od zapomnienia. Bardzo wartościowym
działaniem jest zapisywanie relacji
starszych osób, które jeszcze mogą
nam opowiedzieć, jak wyglądały
polsko-żydowskie relacje przed
wojną, w czasie jej trwania oraz
po jej zakończeniu. Zapisy takich
wywiadów są doskonałym narzędziem dla nauczycieli i uczniów
do odtwarzania lokalnych historii,
której zainteresowanie powinno
być najbardziej naturalne. Wtedy
pojawia się też poczucie wartości
dla historii, która nas łączyła, i szereg możliwych działań związanych

zwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Oﬁarach
Holokaustu. Daniels przyszedł na świat w roku 1986 w Londynie, w tradycyjnej rodzinie
żydowskiej, jako najstarszy z trójki rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał
do Izraela, gdzie studiował w szkole talmudycznej Jesziwa. W tym czasie działał również jako wolontariusz w Zichron Menachem, organizacji pomagającej dzieciom chorym
na raka. Po roku zdecydował o zamieszkaniu w Izraelu na stałe i wstąpił do Sił Obronnych
Izraela. Po trzech latach zakończył służbę w stopniu sierżanta sztabowego. Po ukończeniu studiów na kierunku nauk politycznych na Uniwersytecie Bar-Ilan został doradcą ds.
wizerunku Zastępcy Przewodniczącego Knessetu. W kolejnych latach był doradcą Wiceministra Obrony Narodowej Izraela Dannego Danona oraz innych polityków w Izraelu,
Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy.

z dbaniem o pozostałości żydowskiej kultury w Polsce.
A.R.J.: Pański ostatni wykład
w Toruniu [„Od Polin do Polonii”]
był częścią konferencji „Jak rozmawiać z młodymi o dyskryminacji?”.
Jakich rad udzieliłby Pan rodzicom,
nauczycielom i wychowawcom
w tej kwestii? Jak mądrze rozmawiać z młodymi ludźmi na ten niezwykle trudny, a zarazem bardzo
istotny temat?
J.D.: Podstawowe założenie,
które młodzi ludzie powinni zrozumieć, to jest przesłanie zarówno judaizmu, jak i religii chrześcijańskiej, że wszyscy zostaliśmy
stworzeni na podobieństwo Boga.
Wszyscy jesteśmy tacy sami. Każdy rodzaj antysemityzmu albo
rasizmu powinien być traktowany bardzo poważnie, a edukacja
o dyskryminacji to bardzo istotny

temat. Jeśli podchodzimy do czegoś poważnie, młodzi ludzi słuchają nas z uwagą. Kluczowe jednak w tym przekazie jest bycie
przykładem. Nie możemy uczyć
o dyskryminacji, mając w swoim domu figurkę lub obrazek
przedstawiający Żyda z pieniędzmi. Bo żeby skutecznie walczyć
ze stereotypowym myśleniem
i edukować o dyskryminacji, musimy być autentyczni i wcześniej
sami pozbyć się własnych stereotypów i uprzedzeń. Bardzo ważne
jest także, aby edukacja dotycząca
walki z dyskryminacją zaczynała się możliwie wcześnie. Wtedy
wyrabiają się nawyki i dzieciom
łatwiej jest akceptować różnice,
które później odbierają jako naturalne.
A.R.J.: Jakie są najbliższe plany
Fundacji „From The Depths”?

Dzięki działaniom Jonny’ego Danielsa pergola, murki i krawężniki z Parku
im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, które zostały zbudowane z macew, wyjęto
z ziemi i przewieziono na właściwy cmentarz na warszawskim Bródnie
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Kiedy młoda para architektów z Łodzi kupiła siedlisko w Radoszycach, okazało się,
że do budowy gospodarstwa zostało użytych kilkanaście macew. Niebawem Jonny
Daniels i wolontariusze projektu pomogli przewieźć je na cmentarz

J.D.: Z pewnością będziemy dalej
realizować Projekt Matzeva, który z dużym sukcesem rozpoczęliśmy w tym [2014 – przyp. red.]
roku. Rozpoczęliśmy od badań terenowych ze studentami na terenie Warmii i Mazur oraz Podlasia.
W ciągu kolejnych miesięcy odwiedziliśmy kilkadziesiąt miejscowości w 12 polskich województwach,
odnajdując macewy użyte jako materiał budowlany, dokumentując
je oraz, gdzie to możliwe, przenosząc na cmentarze. W 2015 roku
w Projekcie Matzeva pojawią się
dwie bardzo istotne rzeczy: baza
danych on-line oraz projekt edukacyjny dla nauczycieli. Baza danych
będzie narzędziem, dzięki któremu rodziny z całego świata będą
mogły odnajdywać groby swoich
przodków w Polsce. Bardzo ważne
są dla nas artefakty, czyli wszystkie

relacje – dyskusje – konfrontacje

Jonny Daniels – pomysłodawca i współorganizator uroczystości 69. rocznicy wy-

relacje – dyskusje – konfrontacje

Miejscem współpracy z lokalnym OSP stała się Rozprza. Strażacy natrafili tam na kamienie, które mogły być macewami. Dzięki ich zaangażowaniu z ziemi zostało podniesionych kilkadziesiąt nagrobków, z których wiele ma unikatowe, oryginalne przedwojenne malowania. Macewy leżały na terenie cmentarza, który został zapomniany. Dzięki
projektowi i współpracy z OSP został jednak reaktywowany – wytoczono jego granice oraz umieszczono właściwe oznakowanie
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Macewa przerobiona na koło szlifierskie została przekazana przez mieszkańca, który odnalazł ją w okolicach Białegostoku

Jonny Daniels obok obory w Parysowie, która w całości została zbudowana z macew

przedmioty związane z obecnością
Żydów na terenie Polski, które odnajdujemy w czasie badań terenowych. Dzięki nim będziemy opraco-

wywać wystawy oraz udostępniać
artefakty jako materiały edukacyjne. W kolejnych miesiącach naszej
pracy będziemy także kontynuo-

wać budowanie polsko-izraelskich
partnerstw z miastami, kościołami
oraz uniwersytetami na rzecz dialogu i edukacji.
Opracował: Artur Ryszard
Jęcka dzięki życzliwej pomocy
pani Leny Klaudel, koordynatorki Projektu Matzeva.
Wszystkie zdjęcia wykorzystano za zgodą Fundacji „From
the Depths”.
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W ramach Projektu Matzeva został uruchomiony specjalny mail: info@matzeva.org oraz numer telefonu +48 501 183 871,
na który można zgłaszać informacje dotyczące macew użytych w złym kontekście. Zgromadzone dane pozwalają na planowanie
oraz realizowanie akcji przenoszenia macew na cmentarze w całej Polsce.

z użyciem relacji w XXI wieku na podstawie Instytutu Fundacji Shoah
Maria Jadczak

Motto:

Można oczy zamknąć
na rzeczywistość,
ale nie na wspomnienia.
Stanisław Jerzy Lec
est to scenariusz warsztatów
z nauczycielami, które przeprowadziłam podczas konferencji „Jak rozmawiać z młodymi
o dyskryminacji?” w Wyższej
Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
Relacje pozyskałam ze strony
USC Shoah Foundation (http://
sfi.usc.edu/international/polish).
Waga relacji ofiar i świadków Holocaustu jest ogromna. Fragmenty
relacji, które zostały umieszczone
na wskazanej stronie, zachęcają
obserwatorów do dalszych poszukiwań na temat biografii postaci
opowiadających o swoim życiu
podczas okupacji hitlerowskiej
w Polsce. Każda relacja trwa średnio od 2 do 3 minut.

J

TERESA PREKAROWA – kobieta,
która przez tydzień opiekowała
się żydowską dziewczynką, a następnie odprowadziła ją do Zakonu Nazaretanek, kierując się
zdobytą pokątnie wiedzą o tym,
że zakonnice ratują żydowskie
dzieci.

naturalna śmierć ojca była dla
niego powodem do radości, a nie
smutku, co dla dziewczynki było
sytuacją dramatyczną i niezrozumiałą.
LUDWIK KRASUCKI – znalazł
się w KL Stutthof, obserwował
transporty Żydów przywożonych do obozu na śmierć. Po jednym z transportów w jego ręce
dostał się atlas geograficzny,
który sprowokował Ludwika
do smutnej refleksji, że szkoda, iż urodził się w Polsce, a nie
na Wyspach Wielkanocnych.
JAKUB KOPER – w udostępnionym
fragmencie wspomnień opowiada o pędzeniu lubelskich Żydów
przez Niemców za miasto i przywołuje w pamięci postać Niemca,
który strzela do Żyda wyciągającego przez druty rękę po chleb.
Rozzłoszczony Niemiec strzela
na oślep, zabijając kilku Żydów
stojących wokół błagającego
o jedzenie.
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ANNA MARGOLIS EDELMAN –
jako dziewczynka ukrywała się
z siostrą w dobrze sytuowanej
polskiej rodzinie. Służąca, która pracowała w tej rodzinie,
przechowywała dwóch żydowskich chłopców. Aby nie dekonspirować ukrywających się
dziewcząt i nie narażać swojej
rodziny, ich opiekun odprowadził chłopców na posterunek
policji niemieckiej, czyli skazał
na śmierć.
MICHAŁ GŁOWIŃSKI – jako chłopiec był ukrywany przez Siostry Służebniczki NMP należące
do starowierców. Ich zasługą
było uratowanie 30 żydowskich
dzieci dzięki postawie siostry
przełożonej Anieli Polechajło (imię zakonne Stanisława),
która postanowiła dopuścić
do katolickiej liturgii wszystkie
dzieci, niezależnie od tego, czy
były ochrzczone, co zapewniło
im znajomość obrzędów i uwiarygodniało ich pobyt w chrześ-
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STELLA MADEJ – dziewczynka,
której ojciec podczas wojny
był żydowskim policjantem.
Fragment jej relacji dotyczy
traumatycznego wspomnienia
o śmierci dziadka, który zmarł
naturalną śmiercią, a nie został
zabity przez Niemców, co stało się powodem do radości ojca
Stelli. Jego obowiązkiem było
sprzątanie z ulic getta zabitych
przez Niemców Żydów. Zatem

Abraham Bomba w lustrzanym odbiciu – druga część filmu Shoah w reżyserii Claude’a Lanzmanna z 1985 r., 17 min.
54 sec.

relacje – dyskusje – konfrontacje

Nauczanie o Holocauście

relacje – dyskusje – konfrontacje
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cijańskiej ochronce (w razie
jakiegoś donosu). Głowiński
opowiada także o katolickim pisarzu Janie Dobraczyńskim, który mimo skrajnie nacjonalistycznych poglądów podczas wojny
zaangażował się w ratowanie
Żydów.
JANINA BAUMAN – fragment jej
wspomnień dotyczy okoliczności, w których Janina z gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” (gazety wydawanej przez
Niemców w języku polskim)
dowiedziała się o śmierci w Katyniu swojego ojca i stryja i nie
dawała wiary, że zrobili to Rosjanie.

Przykładowe możliwości
wykorzystania relacji
podczas lekcji
Z perspektywy nauczyciela historii najbardziej dokładny i przedstawiający najwięcej informacji jest
fragment relacji Michała Głowińskiego.
Z drugiej strony, znając biografię Aliny Margolis-Edelman,
można wykorzystać ten fragment
relacji, aby pokazać jej dalsze losy.
To, że była ona: Alą z elementarza Mariana Falskiego, później
żoną Marka Edelmana, która zrobiła doktorat z leczenia gruźlicy
wśród dzieci, ale nie pozwolono
jej dokończyć habilitacji w marcu
1968 roku i dlatego emigrowała
do Francji wraz z dziećmi. Francuzi nie nostryfikowali jej dyplomu
i dopiero po 5 latach udało jej się
pomyślnie zdać egzamin lekarski.
Zaangażowała się w ruch Lekarzy
bez Granic. A zatem ta skomplikowana biografia daje wiele możliwości do prowadzenia dyskusji
wśród uczniów.
Można
także
wykorzystać
wszystkie wskazane fragmenty
jako zadanie domowe dla uczniów.
Uczniowie odpowiadaliby na te
same pytania, a dwójka wyznaczonych wychowanków wykonałaby
statystykę – próbkę socjologiczną,
której wyniki posłużyłaby do dalszej dyskusji na lekcji.

Deportacja Żydów z Siedlec do Treblinki
Źródło: ŹIH/IPN

Pytania do zadania:
1. Który fragment wspomnień najbardziej Cię zainteresował i dlaczego?
2. Który fragment wspomnień
uważasz za najbardziej nasycony informacjami, faktografią
i dlaczego?
3. Który fragment wspomnień
wzbudził w Tobie najwięcej i jakiego rodzaju emocji?
4. Czy fragmenty tych wspomnień
do czegoś Ciebie zainspirowały?
Jeżeli tak, to do czego?

Przebieg warsztatów
Podczas dyskusji z nauczycielami na temat wskazanych powyżej
relacji zwróciłam uwagę na jakość
poszczególnych wypowiedzi, która
może być przeszkodą dla uczniów.
Nie wszyscy składający relacje
mówią wyraźnie, dlatego w celu
lepszego zrozumienia treści każdą
wypowiedź można powtórzyć. Odniosłam się także do tła „ocieplającego” wizerunek osób składających
relację, np. za plecami Janiny Baumann znajduje się półka z książkami, na której stoi portret Jana
Pawła II. Fundacja Shoah ma zwyczaj przeprowadzania relacji w warunkach i otoczeniu dogodnym dla
składającego świadectwo, podczas

gdy w Muzeum w Oświęcimiu relacje odbiera się na neutralnym tle,
takim samym dla wszystkich, których wypowiedzi się utrwala.
Omawialiśmy także przykład
nadużycia standardów zbierania
relacji przez znanego dokumentalistę Claude’a Lanzmanna, który
w filmie Shoah z 1985 r. wykorzystał fryzjera z obozu w Treblince
Abrahama Bombę i w celu uzyskania wiwisekcji umieścił relacjonującego w zakładzie fryzjerskim
w Izraelu, a sam usiadł w fotelu jako
jego klient, przed ogromnym lustrem, przez co mógł obserwować
na bieżąco zmiany, jakie na skutek
wspomnień dokonywały się w psychice Abrahama. Bomba był jedynym uratowanym z 17 fryzjerów,
którzy w ciągu dwóch minut mieli
obowiązek obcinać włosy ofiarom
przed uruchomieniem komory gazowej. Relacja złożona przez Abrahama Bombę w filmie Lanzmanna
jest wstrząsająca, fryzjer płacze,
widzowie tego fragmentu filmu
są wstrząśnięci. Inne relacje Abrahama Bomby także składane
Fundacji Shoah już nie mają takiego dramatyzmu, są wypowiadane
beznamiętnie, ale czy to znaczy,
że Lanzmann wobec swojego rozmówcy postąpił właściwie?
Nauczyciele odpowiadali na pytania, które postawiłam uczniom
w zadaniu domowym, dyskutowaliśmy także, w jakim kontekście
i podczas jakich tematów można
z relacji zgromadzonych przez Fundację Shoah skorzystać w czasie
lekcji.
Dostęp do nowych, oralnych
źródeł podczas lekcji z pewnością
uczyni trudne tematy dotyczące II
wojny światowej, ludobójstwa czy
Holocaustu bardziej zrozumiałymi dla naszych wychowanków
i dlatego nauczyciele ocenili wysoko ich przydatność dokumentacyjną, dydaktyczną i wartość
emocjonalną.
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– niewinna czy kolaborantka?
Barbara Kubis

akończenie drugiej wojny
światowej nie było kresem
nieszczęść Żydów ocalonych
z Holocaustu. Pojawiły się
różne kwestie wokół okoliczności przetrwania i ratowania życia
za wszelką cenę.
Jest rzeczą bezsporną, że w środowisku żydowskim występowały
kolaboracja i zdrada. Z tego powodu wielu Żydów było piętnowanych
bezpośrednio, oskarżonych i skazanych na śmierć przez instytucje
podziemia1. Podczas wojny zginęło
ponad 2,5 mln Żydów, ocalało nie
więcej niż 400 tys. Po wyzwoleniu
egzystencji tych osób towarzyszył
ogromny stres psychologiczny,
nawet po latach rany się nie goiły,
wspomnienia raniły2.

Z

Rozwiązania prawne
Zaledwie dwa lata po utworzeniu państwa Izrael, w 1950 r., powstała ustawa o sądzeniu nazistów
i tych, którzy im pomagali. Dotyczyła zbrodniarzy i kolaborantów.
Sądzono ocalałych z Holocaustu
Żydów, członków wojennych judenratów, agentów i donosicieli.
Nie roztrząsano powodów współpracy, nie stosowano okoliczności
łagodzących. Żyd kolaborant, nazywany pogardliwie „gestapowiec”,
nosił szczególne piętno w kodeksie
izraelskim3.

Wśród ocalonych, za którymi
ciągnęły się wojenna przeszłość
i oskarżenia, była Wiera Gran –
1
2
3
4
5
6
7

Nie rozumiem, co znaczy spełnione życie. Na marzenia nie
było czasu. Niosła mnie fala,
prowadziła, zaczęło się od powodzenia, którego się nie spodziewałam. A potem dalej,
wyżej. Załamywałam się wiele razy, ale wstawałam z tego
grobu. Nie wiem, dlaczego.
Po co to długie życie? Nie zaznałam ulgi wyzwolenia. Nie
dano mi zapomnieć. Wszyscy
zapomnieli, ja nie mam prawa. Mnie wypominają, żywcem grzebią, bo wiem coś, czego się boją. Ja wiem6.
Interpretując przeszłość swojej
bohaterki, Agata Tuszyńska przeszła trudną drogę dotarcia do niej;
porozumienia i nawiązania dialogu. Rozmowy, spotkania z Wierą
Gran trwały kilka lat, narodziło się

Wiera Gran w 1946 roku
Źródło: http://commons.wikimedia.org/.

przejmujące świadectwo człowieczego losu kobiety, uwikłanej w sieć
oskarżeń, które ciągnęły się latami.
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Oskarżenia
Trudno było doprowadzić do ich
zakończenia, mimo dwukrotnych
uniewinniających wyroków. Po
wojnie zarzucano Wierze, jakoby:
„W czasie okupacji niemieckiej
w okresie od 1941 roku do sierpnia
1942 roku w getcie w Warszawie,
a od sierpnia 1942 roku po stronie
aryjskiej, utrzymywała stosunki
towarzyskie z osobami, które były
jawnymi agentami gestapo, przez
co dopuściła się czynu przestępczego przewidzianego w artykule 1
Regulaminu Sądu Obywatelskiego.
Czyn ten w myśl tego Regulaminu
podlega rozpoznaniu przez sąd
Obywatelski przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich”7.

T. Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta, Warszawa 1995, s. 230.
Pozwólcie jej krzyczeć, „Newsweek”, nr 6, 13 lutego 2005, s. 76.
T. Bednarczyk, dz.cyt., s. 237.
Krótkotrwałe spełnienia. Z Agatą Tuszyńską rozmawia Magdalena Grzebałkowska, „Wysokie Obcasy”, nr 50, 2012, s. 16.
A. Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran, Kraków 2010.
Tamże, s. 18.
Tamże, s. 32.
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Jedna z wielu?

artystka, śpiewaczka, gwiazda
międzywojennej Warszawy. Należała do pokolenia ludzi, którzy
przeżyli Zagładę, a po wojnie przyszło im się zmagać z trudnościami
codziennej egzystencji, a co najgorsze – z posądzeniem o kolaborację
z Niemcami.
Trudna jest prawda o żydowskiej policji, o agentach gestapo,
współpracy z wrogiem – zauważa
Agata Tuszyńska4. Autorka w ciągu kilku lat rzetelnie dokumentowała losy Wiery Gran, zawarła
je w książce Oskarżona: Wiera
Gran5. Jej bohaterka doświadczyła tragicznego losu, buntowała się,
próbowała sprostać wyzwaniom,
mówiła o sobie:

relacje – dyskusje – konfrontacje

Wiera Gran

relacje – dyskusje – konfrontacje

W związku z publicznie postawionymi jej zarzutami prosiła
prokuraturę o przeprowadzenie
dochodzenia – „prośbę uzasadniała rzeczowo, dołączając stosowne
dokumenty: orzeczenie Specjalnego Sądu Karnego, papiery weryfikacyjne Związku Artystów Scen
Polskich i Związku Zawodowego
Muzyków”8. Wszystkie wymienione instytucje orzekły, że jej zachowanie w czasie okupacji było bez
zarzutu, a ona sama nie uchybiła
w niczym honorowi Polski.
Koszmar walki o przeżycie rodził różne zachowania, chęć przeżycia za wszelką cenę była najważniejsza. Sami Żydzi zauważają, że
społeczeństwo z powodu rozpaczy, rezygnacji ulegało korupcji,
kolaboracji, oszczerstwu, złodziejstwu.

Kolaboracja
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Słowo to nie istnieje w dziewiętnastowiecznych słownikach (przykładem – Słownik Języka Polskiego
Samuela Bogumiła Lindego). Pojawiło się ono dopiero w XX wieku. Termin ten odnosił się pierwotnie
do drugiej wojny światowej i oznaczał współpracę polityczną lub
gospodarczą z hitlerowskim okupantem. Współdziałanie obywatela
kraju okupowanego z władzami okupacyjnymi Niemiec, Włoch lub Japonii przynosiło szkodę jego narodowi.
Po raz pierwszy posłużono się tym
słowem w październiku 1940 roku
na spotkaniu marszałka Pétaina
z Hitlerem we Francji. Collaboration
– po francusku i angielsku – oznacza
współpracę. Można było być współpracownikiem,
kolaborantem,
agentem. Tego ostatniego od kolaboranta różni pobieranie stałej zapłaty za swoje usługi, to funkcjonariusz policyjny. Jest jeszcze zdrajca9.
Gorączka weryfikacyjna zachowań okupacyjnych wobec tych,
którzy przeżyli, zaczęła się już
8

Tamże.
Tamże, s. 200.
10
Tamże, s. 212.
11
Tamże, s. 21.
12
Tamże, s. 210.
13
Tamże, s. 55.
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na początku 1945 r., zwłaszcza
w środowisku artystycznym.
Z dwóch i pół tysiąca aktorów grających na polskich scenach przed
wojną około 200 występowało w jawnych teatrach i rewiach
w okresie okupacji. Wśród nich
było kilku wybitnych artystów, takich jak: Malicka, Dymsza, Perzanowska. Z około 20% kolaborantów publicznie napiętnowano 15
osób. Wyroki ogłoszono w prasie
konspiracyjnej, wykonano publicznie kary chłosty lub ostrzyżenia10.
Doświadczając podobnego losu,
Żydzi poddawali się surowemu
osądowi w imię moralnego oczyszczenia. Przypadkowe spotkania
znajomych po wojnie miały następujący przebieg:

Przypadek Wiery Gran

„To ty żyjesz?!” – usłyszałam
przerażenie w tym głosie.
Przyjechałam z Babic, spod
Warszawy, gdzie ukrywałam
się po wyjściu z getta. To ty
żyjesz... Tak mnie witał kilka
dni po wyzwoleniu, w styczniu 1945, mój akompaniator
z getta, kolega z kawiarni
Sztuka, Szpilman. Odmówił
mi stanowczo pracy w radiu.
„Mówią, że byłaś na usługach
gestapo!”11

Często jednak wyroki komisji
weryfikacyjnych budziły pogardę
lub żal ludzi bezwolnych wobec
wyroków. Jak to było z Wierą Gran?
Jakie było jej życie? Nie była postacią jednowymiarową, zachwycała
osobowością, urodą. Wobec niej
rzadko zachowywano się obojętnie, kochano i nienawidzono prawie równie gorąco.
Weronika Grynberg urodziła się 20 kwietnia 1916 r. w Rosji,
zmarła 19 listopada 2007 r. w Paryżu. Pochodziła z rodziny żydowskiej, była córką Eliasza i Luby
Grynbergów. Miała dwie starsze
siostry i do 5 roku życia mieszkała
w Wołominie, w 1931 r. przeniosła
się do Warszawy. Tu uczęszczała
do szkoły tańca Ireny Prusickiej.
Została zaangażowana do występów w zespole „Paradis”, publicznie
wystąpiła 1 lutego 1934 r., a piosenka, którą zaśpiewała, to „Tango
Brazylijskie”. Tu odnosiła pierwsze
sukcesy, stała się popularna. „Kurier Warszawski” pisał 5 listopada
1936 r.:
Paradis, Nowy Świat 3. Obok
Grety Gordon, „znakomitej artystki cudzoziemskiej”, Del Rio,
„hiszpańskiej tancerki rewiowej”, wystąpi Wiera Gran, polska
pieśniarka13.

Z czego wynikała ta chęć piętnowania zdrajców rzeczywistych czy
domniemanych, czy tylko chodziło
o prawdę, wymierzenie sprawiedliwej kary? Być może było to zagłuszanie własnych win. Sporządzone
wykazy usprawiedliwień zawierały takie elementy, jak: działalność
dla podziemia, udział w tajnych
organizacjach, pomoc Żydom,
szantaż ze strony okupanta,
utrzymanie rodziny. Wydawało
się, że rozliczeń chcieli wszyscy ocaleni – od żydowskich komunistów
do syjonistów. Nawoływano do wyeliminowania ze społeczeństwa żydowskiego ludzi, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali
z władzami hitlerowskimi. Wyroki
sądu miały im uniemożliwić sprawowanie ważnych stanowisk w nowej rzeczywistości12.

Wkrótce też zaczęła nagrywać
pierwsze płyty dla firmy Syrena
Elektro. Śpiewała z orkiestrą Juliana Fronta i Stanisława Fereszki.
Grała także w teatrze Wielka Rewia u boku takich gwiazd, jak Mira
Zimińska, Loda Halama, Ludwik
Sempoliński. Gościnnie występowała na scenach wielu miast w Polsce, zjeździła cały kraj. Pracy miała
dużo i gaża artystki systematycznie
rosła: z 25 zł do 150 zł dzienne. Już
nie wiadomo, kto i kiedy wybrał
jej sceniczne imię, było wyszukane
i stało się popularne.
Wybuch wojny zastał ją we Lwowie, występowała w kawiarniach
i w teatrach. W 1940 r. wróciła
do Warszawy i weszła do getta,
by być bliżej matki i sióstr. Nie
chciała przestać śpiewać, chciała
być podziwiana.

Kawiarnie miały nawet w czasie
wojny duże powodzenie, dostała wiele
ofert pracy, śpiewając, mogła przeżyć.

Śpiewałam od dziecka. Podobało mi się zainteresowanie,
jakie wywoływałam. Spieszyłam się na scenę. Do pracy. Czekali na mnie. Publiczność. Kim
byli? A co, i pani ma mi za złe?
Bogacze getta, szmuglerzy, żydowscy policjanci, ci, którym
los dał kolejną szansę, którą
sobie wywalczyli, zdobyli, odmówili ról ofiary i mydła. Nie
chciałam być mydłem. Musiałam śpiewać. Żeby znać swoją
wartość, żeby znali moją, żeby
gra w życie szła. Nam niczego
nie brakowało, to prawda, czy
już zawsze będę się musiała
z tego tłumaczyć?15

Życie artystów
w warszawskim getcie

swoim domem, spędzali tam wiele
czasu, za zamkniętymi drzwiami
łatwiej było nie pamiętać o otaczającym świecie17.
Do „Sztuki” przychodzili różni
ludzie, kolaboranci, pokazywali się
szmuglerzy, którzy załatwiali swoje interesy. Demoralizacja dotknęła
wielu, ciężkie położenie zmuszało
do trudnych wyborów, zwłaszcza
wobec alternatywy głodu. Podobnie
było z żydowską policją, która miała
formalnie zadanie pilnować porządku i bezpieczeństwa w getcie.
Wiera ma w „Sztuce” swoje stałe
miejsce i repertuar:

Teksty są stare albo świeże,
układane przez Jurandota
albo akompaniatorkę, Jankę
Pruszycką. Trzy listy powtarza czasem kilka razy, bo publiczność nie chce się z nią rozstać. Piosenki o nieszczęśliwej
miłości, o szumiących w rytm
walca drzewach, o złotych bananach na dalekich wyspach,
o dzielnych marynarzach z Albatrosa. Kiedy ludzie przychodzą do kawiarni, chcą właśnie
takich wzruszeń18.
Słuchacze prosili, by śpiewała znany sprzed wojny repertuar,
wzruszali się, płakali!
14
15
16
17
18
19
20

Irena Sendlerowa, legendarna
działaczka Żegoty, ratując z getta
dzieci, opowiadała, że dwa razy
została na noc w dzielnicy zamkniętej. Jej towarzysze chcieli,
by zobaczyła inne życie za murami,
nie tylko głód i śmierć. Zaprosili ją
do popularnej kawiarni „Sztuka”.
Nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Przy stolikach elegancko
ubrani ludzie, na stołach jedzenie, łososie, słodycze, szampany.
I łzy, łzy w oczach słuchaczy, kiedy śpiewała Wiera Gran. Przysięgała, że wszyscy płakali19.
Jeszcze czuli się ludźmi, a nie
tropionymi i oznakowanymi
opaską zwierzętami. Jak pisze Tuszyńska, ktoś nazwał ten biały kawałek płótna z niebieską gwiazdą
orderem cierpienia, ona sama się
z tym nie zgadza20. Żydzi nie sprzeciwiali się temu, bo nie rozumieli
tego perfidnego planu, dzielenia
ludzi.
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Działalność charytatywna
Wiera Gran spędziła w getcie
15 miesięcy, prowadziła ożywioną działalność artystyczną, ale też
charytatywną, której celem była
pomoc żydowskim osieroconym
dzieciom. Nie wiedziała wtedy, że
te kilka miesięcy określi całe jej
życie, nie mogła wiedzieć. Miała
niewiele ponad 20 lat. Poszła tam,

Tamże, s. 91.
Tamże, s. 20.
S.D. Kassow, Kto napisze naszą historię?, Warszawa 2009, s. 262.
A. Tuszyńska, dz.cyt., s. 92.
Tamże, s. 96.
Tamże, s. 97. Tamże, s. 98.
Tamże, s. 149.
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W getcie otwierano liczne kawiarnie, restauracje, żywności
dostarczali szmuglerzy, zarówno
polscy, jak i żydowscy. Proceder był
niezwykle dochodowy, ale dzięki
tym ekonomicznym zmaganiom
można było przeżyć. Na ulicach
handlowano wszystkim, co dało
się spieniężyć, liczył się tylko chleb.
Szmuglerzy budzili różne emocje,
potępiano ich wystawny tryb życia,
ale też doceniano, bo dzięki nim ludzie nie umierali z głodu16.
Emanuel Ringelblum, niestrudzony kronikarz getta, wspominał
w swoim dzienniku o kawiarniach
zakładanych wspólnie przez kilka,
a nawet kilkanaście rodzin. Tak
było z pokazywaną w getcie „Sztuką”. Współwłaściciele nazywali ją

Opis płyty Wiery Gran „9795” z 1937 roku
Źródło: http://commons.wikimedia.org/.
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„Skąd mogłam wiedzieć co się
stanie”? – pyta, jakby ktoś ją
oskarżał. Jak w ogóle można
to było przewidzieć. Wyobraź
sobie takie rzeczy? Obiecywano, że to nie potrwa długo. Instynkt kazał jej nie wybierać
losu po aryjskiej stronie. Tu,
wśród swoich, miało być bezpieczniej14.
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Kawiarnia w getcie warszawskiem, prawdopodobnie występ Marysi Ajzensztadt – „Słowika getta”
Źródło ŻIH/IPN

bo chciała pracować, pomagać rodzinie, odnosić sukcesy, nie widziała życia bez sceny i publiczności.
Nawet po upływie wielu lat sprawa
kolaboracji Wiery Gran budzi zdumienie, wikła się w posądzenia i insynuacje.

Po wojnie

Wiadomości Historyczne 3/2015

12

Kończył się rok 1944, zapanował wzmożony ruch, przechodzili
powstańcy, potem Niemcy, tłumy
uciekinierów i rabusiów. Nadeszło
wyzwolenie, 17 stycznia 1945 r.
weszli Rosjanie. Wiera dowiedziała się, że na Pradze zaczęło działać radio, polskie radio Warszawa.
Wsiadła na rower i pojechała przez
niezburzony most Poniatowskiego.
Pytana przez Władysława Szpilmana, czy była na usługach gestapo,
zaprzeczyła i zgłosiła się do Komisariatu na Pradze, by złożyć wyjaśnienia, oczyścić się21. Wkrótce
została aresztowana, przesłuchiwana, namawiana do przyznania
się, szantażowana, pozostała nieugięta.
Nie mogła pozwolić sobie na to,
by przywarło do niej piętno zdrady i hańby. W aktach zachowało
się następujące oświadczenie: „Nie
przyznaję się do tego, abym, idąc
na rękę władzy okupacyjnej niemieckiej, działała na szkodę ludności cywilnej jako konfidentka tak
zwanej trzynastki” – ekspozytury
gestapo na terenie getta, zwłaszcza
21
22

Tamże, s. 154.
Tamże, s. 166.

przez wydawanie ukrywających się
Żydów i członków podziemnego ruchu polskiego. „W areszcie przebywała od 1 do 15 maja. Nie śpiewała
już trzy lata. Kiedy ją wypuszczono
– nie wiem, na jakich zasadach i kto
interweniował – wpadła w depresję. Zasłaniała okna, uciekała przed
ludźmi, bywało, że całymi dniami
nie wstawała z łóżka”22.

Oczyszczenie?
Sąd weryfikacyjny 15 października 1945 r. z podpisem
prezesa Związku Artystów Scen
Polskich Aleksandra Zelwerowicza określił zachowanie Wiery
Gran jako bez zarzutu. Otrzymała pełne prawo wykonywania
swego zawodu 23.
Rozpoczęła występy na antenie Polskiego Radia 19 listopada
1945 r. – z okazji zjazdu dyrektorów europejskich radiostacji.
Wykonała Jej pierwszy bal z trzydziestoosobową orkiestrą Stefana Rachonia. Akompaniował jej
Szpilman, kompozytor utworu.
Wkrótce, 26 listopada 1945 r. Wiera Gran otrzymała zawiadomienie
z prokuratury, że zostało umorzone dochodzenie przeciw niej
z braku cech przestępstwa. Rozpoczęła występy, pracowała w Łodzi,
Krakowie, Poznaniu, nagrała płytę.
Jednak kiedy zachorowała i musiała odwołać występy, rozległy się
głosy, że to bezpieka zabroniła jej

śpiewać z powodu kolaboracji.
Plotka wracała i znowu wezwanie
Sądu Obywatelskiego Żydów Polskich.
Zamieszkała na stałe w Paryżu, z wiekiem zdrowie jej się pogarszało, ulegała lękom, wracały
złe duchy z przeszłości. Zmarła
19 listopada 2007 r. w domu polonijnym Świętego Kazimierza.
Nie bała się śmierci, była gotowa,
po raz pierwszy od pół wieku nie
było w niej lęku. Pochowano Wierę
Gran na podparyskim żydowskim
cmentarzu Pantin. Nie ma tu żadnej tabliczki, nie ma kwiatów, nawet nazwiska.

Bohaterka zapomniana
Powyższa relacja to wstrząsająca historia kobiety zapomnianej.
Gwiazdy, po której pozostały zapisy, zdjęcia i inne drobne pamiątki.
Wiera Gran fascynowała za życia
urodą, pięknym głosem, prostotą
interpretacji, bezpretensjonalnością. Teksty jej piosenek były treściwe, dramatyczne, wyraziste. Pisali
je dla niej znani twórcy, muzycy.
Była ofiarą hitlerowskich działań,
uwikłana w sieć oskarżeń, pomówień, z których nie było wyjścia.
Jeszcze raz życie pokazało, jak trudny jest rozrachunek z przeszłością,
nie wystarczyło być ofiarą i zostać ocalonym, walka o prawdę
nie była łatwa i często naznaczała
całe życie.

Stanisław Szynkowski

olocaust w powszechnej świadomości funkcjonuje przede
wszystkim jako tragedia w skali masowej, przemysł śmierci
„przerabiający” setki tysięcy istnień ludzkich. Holocaust jednak to nie
tylko masowe getta i obozy zagłady,
lecz także liczne, często niezauważane mniejsze zbrodnie, które stanowiły
kres dla niewielkich społeczności żydowskich z małych miasteczek.
Jednym z licznych przypadków
małych gett i ich likwidacji na terenie okupowanych przez hitlerowskie
Niemcy ziem polskich była tragedia mszańskich Żydów. Dokonana
w ciągu jednego dnia – 19 sierpnia
1942 roku – przez funkcjonariuszy
zbrodniczego systemu likwidacja
małej i zakorzenionej w lokalnym
krajobrazie społeczności pozostawiła wyraźne ślady w pamięci zbiorowej miejscowej ludności polskiej, jak
również w krajobrazie – przez trwałe
upamiętnienie miejsc kaźni.

H

Mszańskie getto

inwentaryzacji cmentarzy i grobów
wojennych realizowanego przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
na zlecenie Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego podjęto próbę zebrania dotychczasowej wiedzy o getcie
i dokonanych w nim zbrodniach.
Najprawdopodobniej
getto
w Mszanie Dolnej miało charakter otwarty i było zlokalizowane
w centrum miasteczka, przy jednej
z pierzei Rynku. Część ludności pozostała we własnych domach w innych
punktach miejscowości. W getcie została zorganizowana administracja
żydowska zwana Judenrat1.
Do końca lipca 1941 roku do getta przesiedlono Żydów z okolicznych
miejscowości, szczególnie ze Skrzydlnej i Przenoszy2. Do Mszany Dolnej
trafiła też pewna liczba osób narodowości żydowskiej wysiedlonych
z Krakowa.

Zbrodnie
Na terenie getta prawdopodobnie
dochodziło do pojedynczych zbrodni dokonywanych przez okupantów
oraz Franciszka Gelba pełniącego

obowiązki wójta. Skąpy materiał
źródłowy pozwolił w trakcie inwentaryzacji na ustalenie z całą pewnością danych siedmiu osób oraz
nazwisk dwóch rodzin o nieznanej
liczbie osób. Zamordowanych chowano na miejscowym cmentarzu
żydowskim w części miasta zwanej
Marki3.
Kolejnym etapem eksterminacji było rozstrzelanie 1 maja 1942
roku na terenie zakładu ogrodniczego, obok zakładu mebli giętych
Adera (tzw. Aderówka), 22 Żydów.
Zamordowanych pochowano w miejscu egzekucji. Prawdopodobnie byli
to członkowie tzw. warty żydowskiej,
która z ramienia władz okupacyjnych stanowiła służbę o charakterze
porządkowym względem ludności
zgrupowanej w getcie4. Wskazuje
się też, że mogli to być byli wojskowi mający broń i mogący stanowić
Judenrat (Żydowska Rada Starszych) – forma sprawowania władzy
przez przywódców żydowskich nad
gettami wprowadzona przez nazistów
na zajmowanych przez nich terenach.

1
„Spis pochowanych w grobie masowym w Mszanie Dolnej. Odpisał z oryginału którego wydostał i odznaczył kreskami Józef Goldberger”,
rękopis, Urząd Miasta Mszana Dolna.
2
J. Danowski, Skrzydlna – wioska w Beskidzie Wyspowym, s. 187–189, maszynopis w posiadaniu pana Stanisława Kubisza, Skrzydlna 15.
3
S. Szynkowski, karta ewidencyjna „Mogiły ofiar terroru hitlerowskiego z lat 1939–1942 w Mszanie Dolnej”, Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie oraz w zbiorach autora.
4
S. Szynkowski, karta ewidencyjna „Mogiła zbiorowa 22 Żydów, ofiar terroru hitlerowskiego z 1942 r. w Mszanie Dolnej”, Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie oraz w zbiorach autora.
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Miasteczko mieści się w województwie małopolskim, jest malowniczo położone u podnóża Gorców.
Obecnie, podobnie jak przed wojną
i w jej trakcie, znajduje się na zachodnim krańcu powiatu limanowskiego.
Mimo licznych publikacji dotyczących
powiatu limanowskiego w okresie
drugiej wojny światowej, zwłaszcza
w lokalnych monografiach i periodykach, getto w Mszanie Dolnej pozostaje zagadnieniem słabo zbadanym.
W 2009 roku w ramach projektu

Rynek w Mszanie Dolnej, w tle piekarnia żydowska. Autor zdjęcia nieznany, miejsce przechowywania zdjęcia:
Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
Źródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/image/35760/.
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Małe getto, mała Zagłada
– Mszana Dolna
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na powiaty nowosądecki i limanowski. Prawdopodobnie obecny był
również wójt Franciszek Gelb, który
w godzinach wieczornych wyprawił
dla nich przyjęcie10.

(Niepewna) liczba ofiar

Pomnik pomordowanych Żydów w Mszanie Dolnej,
Wąwóz Pańskie, ul. Mroza.
Fot. Anna Rutkowski
Źródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/image/35762/.

SS-Obersturmführer Henrich Hamann
Źródło: Dzieje Miasta Nowego Sącza, t. 3, Kraków 1996,
s. 285, za: http://commons.wikimedia.org/.

potencjalne zagrożenie dla planów
okupantów5. Mniej prawdopodobny
wydaje się przekaz, że były to przypadkowe ofiary spóźnienia na zbiórkę w celu odwszawiania6.
Dalsze działania władz okupacyjnych względem społeczności żydowskiej Mszany Dolnej miały charakter zorganizowany i metodyczny.
W dniu 15 czerwca 1942 roku został
przeprowadzony spis według stanu
poszczególnych rodzin obejmujący
w sumie 1029 osób. Jego efektem jest
zachowany w odpisie dokument „Aufstellung der jüdischen Bevölkerung
in Mszana Dolna nach dem Familienstand vom 15 Juni 1942”. Jest to
szczegółowy wykaz osób narodowości żydowskiej według rodzin
ujętych w porządku alfabetycznym, wraz z podaniem daty urodzenia. Po wojnie posłużył jako podstawa do określenia liczby i tożsamości
osób zamordowanych w trakcie likwidacji getta7.

dzień przeniesieniu na wschód i nakazał zabranie bagażu oraz kosztowności8. Prawdopodobnie niektórzy mieszkańcy getta byli świadomi
prawdziwego znaczenia zarządzenia,
na co może wskazywać np. popełnione tego dnia samobójstwo Anny i Ireny Werejbejczyk9.
W dniu 19 sierpnia 1942 roku
mszańscy Żydzi we wczesnych godzinach rannych stawili się zgodnie
z zarządzeniem na Rynek, skąd zostali odprowadzeni na Olszyny, stamtąd w małych grupach w kierunku
pól zwanych Pańskie, wśród których znajdował się niewielki wąwóz,
w którym uprzednio przygotowano
dwa masowe groby. Każda grupka
musiała złożyć swoje bagaże i ubrania w wyznaczonych miejscach, a następnie była odprowadzana nad skraj
mogiły. Osoby dorosłe mordowano
strzałami z broni palnej, a małe dzieci
były zabijane uderzeniem głowa o kamień lub wrzucane do grobu żywcem.
Prowadzona w ten sposób eksterminacja mszańskich Żydów trwała
do godzin popołudniowych. Zapełnione groby zostały zasypane wapnem
i ziemią. Wykonawcami tej zbrodni
byli gestapowcy pod dowództwem
Heinricha Hamanna, szefa Gestapo
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Kulminacja eksterminacji
Ostatni akt tragedii mszańskich
Żydów rozegrał się 19 sierpnia
1942 roku. Dzień wcześniej okupacyjny wójt Franciszek Gelb zawiadomił ich o planowanym na następny
5

Liczba ofiar zagłady mszańskich
Żydów nie jest jednoznaczna. Na podstawie „Spisu pochowanych w grobie
masowym w Mszanie Dolnej”, który
został sporządzony na bazie spisu
mieszkańców z 15 czerwca 1942
roku, ustalono liczbę zamordowanych na 881. Liczba ta została także
umieszczona na wzniesionym na mogiłach w latach sześćdziesiątych pomniku. W dostępnej literaturze pojawiają się jednak również nazwiska
nieobecne w spisie mieszkańców,
a liczba pochowanych szacowana jest
nawet na 965 osób. W trakcie inwentaryzacji przyjęto zatem, że w dwóch
masowych mogiłach spoczywa nie
mniej niż 881 osób11.

Pamięć
Warto zasygnalizować kwestie
upamiętnień i pamięci o Zagładzie
w Mszanie Dolnej. Pierwszym, może
najistotniejszym
upamiętnieniem
było sporządzenie na podstawie
„Aufstellung der jüdischen Bevölkerung…” wspomnianego spisu pochowanych. W latach sześćdziesiątych
upamiętniono pomnikami obydwie
zbiorowe mogiły. Na początku lat
dziewięćdziesiątych dzięki staraniom
jednego z ocalonych – Leo Gatterera
odnowiono zabytkowy cmentarz
żydowski na Markach. W sierpniu
2012 roku w powiecie limanowskim,
w tym również w Mszanie Dolnej, odbyły się uroczystości upamiętniające
zagładę żydowskich współobywateli.
Z tej okazji został odnowiony pomnik
w miejscu kaźni oraz uporządkowane jego otoczenie, jak również ustawiony głaz pamiątkowy przy ścieżce
wiodącej w dół wąwozu ku masowym mogiłom.

J. Antosz-Rekucki, Społeczność żydowska w Mszanie Dolnej, „Pod Lubogoszczą. Gazeta Samorządu Miasta Mszana Dolna” 2009, nr 1, s. 12.
O. Illukiewicz, Kronika Mszany Dolnej, Mszana Dolna 2002, s. 154.
7
„Spis pochowanych…”
8
J. Danowski, Skrzydlna…, s. 188; Limanowa. Dzieje miasta, t. 1, 1565–1945, red. F. Kiryk, Kraków 1999, s. 581.
9
„Spis pochowanych…”, s. 49.
10
J. Danowski, Skrzydlna…, s. 188–189; Limanowa…, s. 581; J. Bugajski, Jak Mszana Dolna spłynęła krwią, „Dziennik Polski”, 13.04.2007.
11
S. Szynkowski, karta ewidencyjna „Mogiła zbiorowa Żydów, ofiar terroru hitlerowskiego z 19.08.1942 r. przy ul. Mroza w Mszanie Dolnej”,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz w zbiorach autora.
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– wokół Małej zagłady Anny Janko
Alicja Bartnicka

Czy wspomnienia tragicznych wydarzeń wojny można przekazać w genach?
Ile wspólnego mają zbrodnie dokonane na ludności
w trakcie okupacji z tymi
dwudziestowiecznymi z Ruandy, Kambodży czy byłej
Jugosławii?
Na te pytania odpowiada Anna
Janko w swoim najnowszym reportażu Mała zagłada. Autorka opowiada w nim historię wsi
Sochy na Zamojszczyźnie, która
1 czerwca 1943 roku została spacyfikowana za pomaganie partyzantom. W ciągu zaledwie kilku godzin
spalono budynki, wymordowano
mieszkańców i zrównano wieś
z ziemią. Ocalały głównie kobiety
z dziećmi. Wśród nich była dziewięcioletnia wówczas Terenia Ferenc
– matka Anny Janko, która widziała,
jak Niemcy brutalnie zabijają jej rodziców i innych mieszkańców wioski. Terenia Ferenc nie miała czasu
na dzieciństwo, tak jak nie miała
czasu na dorastanie. Jeszcze wczoraj miała szczęśliwą rodzinę, a następnego dnia rano ona i jej młodsze
rodzeństwo zostali sierotami.

Zbrodnie wyryte
w pamięci

Trauma
drugiego pokolenia
Autorka postawiła sobie niezwykle trudny i ambitny cel. Podjęta
przez nią bowiem problematyka
jest dość powszechna, ponieważ
tragiczne opowieści z okresu wojny
i okupacji bardzo często są odtwarzane przez światków tych zdarzeń.
Nie jest to zatem sytuacja komfortowa dla pisarza, który chciałby,
aby opowiedziana przez niego historia nie była jedną z wielu.
W przypadku Małej zagłady nie
ma jednak takiego zagrożenia, ponieważ ta pozycja jest współczesną
rozprawą z traumą drugiego pokolenia, w której autorka bardzo
sprawnie udowadnia, że problem ludobójstwa nie przeszedł
do historii wraz z zakończeniem
II wojny światowej.

Wszechobecny strach
Relacje, w których poznajemy
wojnę z pierwszej ręki, pozwalają w znacznym stopniu dotknąć
i zrozumieć to, co spotkało tamtych
ludzi. Bez wątpienia najtrudniejszą rzeczą dla autora jest przekazanie czytelnikowi takiego zapisu
zbrodni, który oddawałby uczucia
i doświadczenia ofiar. Jak pisze Janko na kartach swojego reportażu:

Strach jest tak naprawdę nie
do opisania. Mnie się kiedyś

zdawało, że wszystko jest
do opisania. Tylko trzeba się
wcześniej dobrze zastanowić. Mocno się wczuć w tę
przerażającą rzecz, którą się
ma na myśli i zaciągnąć ją
z powrotem w tamten czas,
gdy się stawała (można też
przypomnieć sobie inną, podobną historię) i się z nią utożsamić. Wtedy powinno dobrze
pójść. Skoro na początku było
Słowo, to powinno się znaleźć
i potem. Ale niestety. W kwestii strachu to się nie udaje.
Bo czy można ubrać w słowa
pustkę, która wyje? Pustkę,
która wyje biegnąc na oślep?
Pustkę, która wyje i biegnie na oślep, nie ruszając się
z miejsca? Jak płonący lód parzy i ziębi zarazem? Od czegoś
takiego słowa odpadają jak
papierowe strzałki. Właściwie
zanim dolecą, to się już spalą.
Nie ma słów.
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Opisanie okrucieństwa tragedii
Soch było dla autorki największym
wyzwaniem, z którym poradziła sobie znakomicie. Wpleciony
w narrację dialog z matką sprawia,
że jest to książka bardzo osobista,
zarówno dla Tereni Ferenc, która
przez lata bała się mówić o swoim
bólu i fobiach, jak i dla autorki, ponieważ Janko traktuje omawianą
pozycję jako drogę do autoterapii.

Nienaoczny
świadek tragedii
Na kartach książki czytamy także wyznanie: „Zabrałam ci twoją
historię, mamo, twoją apokalipsę.
Karmiłaś mnie nią, gdy byłam mała,
szczyptą, po trochu, żeby mnie tak
całkiem nie otruć. Ale się uzbierało. Mam ją we krwi. Dziesiątki lat
zaciemniała mi obraz świata. Dziś
może więcej jej we mnie niż w tobie.
Całe życie powstrzymywałam się
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W pamięci dziewięcioletniej
dziewczynki na zawsze pozostał
obraz tamtych tragicznych wydarzeń, który prześladował ją zarówno
w trakcie pobytu w sierocińcu, jak
i później, kiedy była już dorosłą kobietą. To wspomnienie stało się nie tylko
wojennym wstrząsem dla głównej
bohaterki, lecz także powojenną traumą jej całego życia. Napady lęku i depresji, łzy i strach miały jej towarzyszyć nieustannie, czego świadkiem
stała się jej córka – Anna Janko.

Mała zagłada jest zatem nie
tylko próbą dokonania rozliczenia z przeszłością i złożenia hołdu
osobom pomordowanym w pogromach, jakim było na przykład tragiczne i zapomniane zajście we wsi
Sochy, lecz także w zamyśle autorki
owa publikacja miała stać się możliwością na przelanie na papier
uczuć, jakie przez lata trawiły wewnętrznie jej matkę, a przez matkę
także samą Annę Janko.

relacje – dyskusje – konfrontacje

„Wojna nie umiera nigdy”

relacje – dyskusje – konfrontacje
Wiadomości Historyczne 3/2015

16

od życia bo czekałam na wojnę. Nie
chcę już tak dłużej…”.
Reportaż Anny Janko porusza
zatem wspomniany problem traumy drugiego pokolenia. Choć autorka zna wojnę z opowieści swojej
matki, to zachowuje się tak, jakby
była świadkiem tragedii wsi Sochy.
W narracji wszechobecne są niepokój i walka o przetrwanie. Janko
utożsamia się ze swoimi bohaterami,
bo przecież Mała zagłada to nie tylko historia dramatu jej matki. To historia mieszkańców wsi na Zamojszczyźnie, którzy mają konkretne
imiona i nazwiska. Celem tego obrazowego opisu było nadanie twarzy
zapomnianym ofiarom i zmierzenie się z zapomnianym okrucieństwem, które je spotkało.

Konstrukcja książki
Poza wspomnianym dialogiem
z matką mamy do czynienia z monologiem wewnętrznym autorki. Choć
reportaż jest zapisem wspomnień
dotyczących zagłady, nie można zarzucić Annie Janko nadmiernego
patosu i celowego grania na emocjach odbiorcy. Język jest niezwykle
oszczędny, a ze względu na to, że autorka jest poetką, przepełniony stylistycznymi środkami wyrazu, takimi
jak metafory, porównania, epitety
czy oksymorony, przez co realizm
opisywanych wydarzeń nieco może
mieszać się z poetyckością opisu,
a drastyczne dla czytelnika fragmenty mogą szokować dosadnością opisu i naturalizmem.
Kluczowe w konstrukcji tego reportażu są rozmowy matki i córki.
Terenia Ferenc relacjonuje to, czego była świadkiem w dzieciństwie,
Anna Janko z kolei nie tylko interpretuje opowieść matki, lecz także
stara się ją wyjaśnić i wyciągnąć
z niej wnioski. Autorka wyruszyła
śladami historii Soch z 1 czerwca
1943 roku, dlatego wielokrotnie
poprawia matkę czy stara się naprowadzić na interesujące ją wątki.
W efekcie doprowadza to do wniosku, że pacyfikacja wsi Sochy to konkretne osoby, które zamordowano
i konkretne domy, które spalono.
Przez dokładne odtworzenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia

Janko przywraca tym ludziom tożsamość.

Zagłada małej wsi
W szerszym kontekście autorka
zwraca uwagę na bardzo poważny
aspekt wojny. Wieś Sochy jest przecież jedną z wielu wsi, która została
zrównana z ziemią za pomoc partyzantom na terytorium okupowanej
Polski, a gdyby nie Mała zagłada
o owych tragicznych wydarzeniach
wiedziałoby wyłącznie wąskie grono
osób. W praktyce oznacza to zatem,
że podobnych, zapomnianych tragedii było znacznie więcej, a w obliczu
ich powszechności w trakcie II wojny światowej, podobnie jak ta z Soch,
straciły własną tożsamość. Liczne
ofiary tego typu zdarzeń, które nigdy nie doczekają się własnej mogiły,
także pozostaną bezimienne. Janko
nie tylko nie pozwala na to, aby zapomnieć o tragedii Soch, lecz także
zmusza swojego odbiorcę do gorzkich refleksji i brutalnej konfrontacji z rzeczywistością wojenną, chcąc
w ten sposób uświadomić, jak wiele
ofiar z sobą niesie. Bo przecież bezimienni, jak do tej pory byli mieszkańcy Soch, są także zamordowani
w obozach koncentracyjnych więźniowie, żołnierze, którzy zginęli
na froncie, czy uczestnicy powstań.

Rozrachunek z historią
Anna Janko zbliża nas do spraw
najbardziej intymnych i ważnych –
my, pokolenie po wojnie, jesteśmy
świadkami rozrachunku z przeszłością, dlatego powinniśmy zadbać o to,
aby ofiarom oddano należną cześć,
a ich tragedie zostały zapamiętane
i utrwalone ku przestrodze kolejnych pokoleń. Dlatego musimy stawiać niewygodne pytania o przyczyny, formułować oskarżenia i szukać
winnych – mówi Janko, a jako uzasadnienie tego stanowiska przedstawia problem wskazania osób odpowiedzialnych za zbrodnie II wojny
światowej. Gdzie szukać winnych,
skoro każdy wykonywał tylko polecenia? – pyta autorka.

Wieczna wojna
Mała zagłada porusza wiele istotnych kwestii. Autorka wpisuje się

Obelisk na cmentarzu w Sochach

w dyskurs dotyczący traumy drugiego pokolenia, wskazuje na problem
zabierania tożsamości ofiarom, ale
najistotniejszy wniosek stanowiący
sedno jej rozważań dotyczy refleksji
nad samą wojną, bowiem, jak pisze
Janko – „wojna nie umiera nigdy”.
I nie chodzi w tych słowach bynajmniej o dziedziczenie po rodzicach
traumy, czego przykładem jest jej doświadczenie.
Anna Janko ukazała wojnę jako
niszczące zjawisko wciąż obecne
w naszym życiu, czym wywołała dyskusje w środowisku historycznym.
Trudno jednak nie zgodzić się z pisarką, która wewnętrzne monologi
i dyskusje z matką przeplata opisami
rzezi nam współczesnych – w byłej
Jugosławii, Ruandzie, Kambodży czy
Korei Północnej i skutecznie udowadnia, że mimo upływu lat ludobójstwo w dalszym ciągu jest obecne
w naszym życiu.
Zabijanie i niszczenie towarzyszą
nam każdego dnia. Różnica widoczna jest jedynie w sposobach i środkach prowadzących do tego celu,
które przybierają coraz bardziej
okrutne i wyrafinowane formy. Chorobliwe ideologie, takie jak nazizm,
faszyzm, komunizm, a współcześnie
religijnie umotywowany terroryzm
także nie przeszły do lamusa. Choć
uległy drobnemu przekształceniu
i przedefiniowaniu, w dalszym ciągu stanowią niezastąpioną podporę
ideologiczną reżimów, prowadzących do krwawych konfliktów.

Reportaż pomocą
dydaktyczną

Mała zagłada Anna Janko
Źródło: http://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/3121/Mala-Zaglada---Anna--Janko

Na kartach reportażu Janko kilkakrotnie spotykamy się z określeniami „dobry Niemiec” czy „dobry esesman”. Biorąc pod uwagę, że matka
pisarki i wielu innych mieszkańców
wsi Sochy przeżyli dzięki właśnie
takim osobom, w trakcie lekcji historii nauczyciel mógłby skłonić
uczniów do dokonania próby oceny moralnej tych ludzi. W związku
z tym warto byłoby zadać pytanie,
czym kierowali się ci „dobrzy Niemcy” i jak duży wpływ miała na nich
ideologia, wbrew której potrafili
okazać uczucia swym ofiarom. Naturalnie rozprawę nad tym zagadnieniem można by poszerzyć o inne
przykłady tak sztandarowych postaci uchodzących za „dobrych
Niemców”, jak np. Wilm Hosenfeld
– niemiecki oficer Abwehry, który
pomógł Władysławowi Szpilmanowi, czego świadectwo dał Roman
Polański w filmie Pianista.
Mała zagłada zdecydowanie
wyróżnia się na tle literatury
wspomnieniowej czy pamiętnikarskiej z okresu II wojny światowej, ponieważ autorka nie skupiła
się tylko na relacji doświadczeń
swej matki, lecz poszerzyła
je o własną, niezwykle cenną refleksję o tym, że „wojna nie umiera nigdy”, która dla potomności
staje się przestrogą.
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Choć lektura Małej zagłady
wymaga od czytelnika skupienia
ze względu na język narracji i znajomości kontekstu zdecydowanie
szerszego niż II wojna światowa
i pacyfikacja wsi Sochy w 1943
roku, to fragmenty reportażu Janko
z pewnością z powodzeniem mogą
zostać wykorzystane na lekcjach historii. Przesłanek ku temu jest kilka.
Po pierwsze – podjęta przez autorkę problematyka traumy drugiego
pokolenia. Po drugie – zwrócenie
uwagi na powszechne zjawisko
zatracania tożsamości. Kolejnym
aspektem jest odniesienie się autorki do współczesnych konfliktów
zbrojnych w nawiązaniu do tragicz-

nych zdarzeń z czasów trakcie II wojny światowej.
Przez zestawienie tych dwóch,
wydawałoby się odrębnych epok historycznych, rozważania Janko prowadzą do szokującego wniosku, że
wojenne okrucieństwo było i jest
akceptowane przez społeczeństwa niezależnie od ich społecznej
i politycznej struktury. W ten sposób
autorka sugeruje, że nie uczymy się
na błędach przeszłości i nie wyciągamy z niej wniosków. Przedstawienie
opisów zbrodni II wojny światowej
i relacji o masowych ludobójstwach,
jakie miały miejsce w Ruandzie czy
Kambodży, mogłoby unaocznić uczniom podobieństwo w charakterze
tych zbrodni, a tym samym potwierdzić tezę Janko o tym, że „wojna nie
umiera nigdy”.
Niezwykle istotną kwestią poruszoną przez autorkę jest także
szeroko komentowana w mediach
sprawa „polskich obozów koncentracyjnych” czy różnic między
określaniem sprawców zbrodni II
wojny światowej mianem „naziści”,
jak przyjęło się współcześnie, czy
„Niemcy”, jak mówiła matka Janko. Pisarka nie daje przyzwolenia
na rozwadnianie tych terminów czy
używanie ich w niepoprawnej formie. W trakcie zajęć dydaktycznych
nauczyciel mógłby na tej podstawie
wejść z uczniami w dyskurs i wytłumaczyć, czym te pojęcia się różnią
i na czym właściwie polega zasadność i niefortunność ich użycia w zależności od historycznego kontekstu.
Ponadto autorka porusza problemy winy i kary, które po II wojnie
światowej nie zostały rozwiązane,
co może stanowić doskonały temat
do dyskusji w trakcie lekcji historii.
Od razu pojawia się bowiem pytanie:
kogo należałoby obciążyć odpowiedzialnością za tak brutalne zbrodnie,
jak pacyfikacja Soch, i czy istnieje
wymierna forma kary za takie czyny.
Janko porusza także problematyczną
kwestię postrzegania partyzantów,
za ochronę których zniszczono wioskę jej matki. Jak bowiem wskazuje autorka – Polacy postrzegali ich
zgoła odmiennie niż Niemcy, zatem
punkt widzenia pewnych kwestii nie
jest zawsze taki sam.

relacje – dyskusje – konfrontacje

W swych rozważaniach Janko
nawiązuje do sławnych słów Kurta Tucholskyego z 1931 roku, który
stwierdził, że żołnierze są mordercami: „Wojsko, każde wojsko, to kaci
w drodze. Mają prawo, mają misję
krwawą. Przeistoczeni, natchnieni, nie z tej ziemi. Współczesne czy
niedawne masakry szokują nas,
bo ta groza dyszy w nasze plecy, fizycznie wręcz czujemy, że mogłoby
to i nam się przytrafić. Nie wierzymy już naiwnie, że wojna to rzecz
zamknięta w historii, bo ludzie zmądrzeli. I takie atrakcje jak gwałcenie kobiet i rozbijanie dzieci o ścianę miałyby pójść do lamusa? […]
W dwudziestym pierwszym wieku
także po masakrze wyrywa się złote zęby z ust zabitych, złoto to złoto, wędruje ono z rąk do rąk, tak jak
podczas okupacji niemieckiej kilkadziesiąt lat temu”.
Smutne i poruszające to słowa, ale
niestety prawdziwe. Tego typu sformułowania co jakiś czas są wplatane
przez autorkę w narrację dotyczącą
tragedii wsi Sochy, ze szczególnym
uwzględnieniem skali okrucieństwa
i łatwości przenoszenia go na grunt
nam współczesny. Janko właściwie
sygnalizuje, że zbrodnie przybierają obecnie różne postaci, przez
co współczesne społeczeństwa trawi problem, który Hannah Arendt
kiedyś trafnie nazwała „banalnością
zła”.

WOS w teorii i praktyce

Wolne wybory
parlamentarne w Polsce
W 2015 roku po raz dziewiąty w najnowszej historii Polski odbędą się wybory
parlamentarne. Warto więc się pokusić o podsumowanie i bilans funkcjonowania
polskiej demokracji.
Adam Jarosz

najnowszej historii Polski
wybory odgrywają nie tylko rolę narzędzia do wyłaniania władz państwowych, lecz są
także bardzo ważnym symbolem
pokojowej zmiany systemu politycznego i odzyskania przez Polskę wolności. Taki charakter miały
pierwsze wybory po 1989 roku. Odbyły się one 4 czerwca 1989 roku
i były swego rodzaju plebiscytem
poparcia nie tylko dla władzy, lecz
także dla całego ustroju panującego
wtedy w Polsce1.
Wybory miały charakter częściowo wolny i były wynikiem porozumień Okrągłego Stołu.
Według ustaleń 65% mandatów
było zarezerwowane dla władzy. Pewnym uproszczeniem jest stwierdzenie,
że 35% otrzymała opozycja. O 161
mandatów mogli się ubiegać kandydaci
bezpartyjni na zasadzie wolnych wyborów, tj. zarówno przedstawiciele „Solidarności”, jak i obozu rządzącego. Postanowiono również o przywróceniu
Senatu, którego likwidacja po wojnie
była jednym z symboli wprowadzenia
władzy komunistycznej. Wybory do izby
wyższej miały mieć charakter całkowicie
wolny2.
W owym czasie system komunistyczny ulegał erozji – zarówno
w Polsce, jak i w pozostałych krajach
bloku wschodniego. Wojciechowi Ja-
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ruzelskiemu i czołowym działaczom
partii komunistycznej zależało w tej
sytuacji na utrzymaniu możliwie jak
największej władzy, z jednoczesnym
podzieleniem się nią z opozycją.
Mimo krótkiego czasu na zorganizowanie kampanii wyborczej strona
solidarnościowa zmobilizowała siły
i przygotowała profesjonalną akcję
promocyjną, której twarzą był Lech
Wałęsa, a zdjęcie z nim na plakacie
gwarantowało sukces wyborczy. Wyniki wyborów okazały się druzgocące
dla komunistów – nie zdobyli żadnego z wolnych mandatów, a wielu
czołowych działaczy startujących z listy krajowej nie dostało się do Sejmu.
W wyborach do Senatu opozycja uzyskała 99 na 100 mandatów.
Solidarność co prawda nie zdobyła arytmetycznej większości w parlamencie, ale sygnał był jasny: społeczeństwo chciało zmian i odejścia
starej władzy. Po nieudanej misji
sformułowania rządu przez Czesława
Kiszczaka przedstawiciele Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego,
bo taką nazwę przyjęli parlamentarzyści związani z Solidarnością, podjęli negocjacje z przedstawicielami
partii satelickich: Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa
Demokratycznego.
Doprowadziło
to do zawiązania nowej koalicji i powstania rządu z Tadeuszem Mazowieckim na czele – pierwszym niekomunistycznym premierem3.

W rządzie brały udział wszystkie
najważniejsze siły polityczne, także
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, której przedstawiciele zachowali m.in. resorty spraw wewnętrznych i obrony. Z cichym poparciem
opozycji Wojciech Jaruzelski został
wybrany na prezydenta, stając się
gwarantem reform okrągłostołowych
– wspierał rząd we wprowadzaniu
trudnych reform, ale także gwarantował nietykalność członkom upadłego
reżimu komunistycznego.
Wkrótce jednak ustąpił ze stanowiska, a Sejm postanowił, że nowy
prezent zostanie wybrany w głosowaniu powszechnym. W czasie
kampanii prezydenckiej pojawiły się
pierwsze poważne zgrzyty w obozie
Solidarności – w wyborach naprzeciwko siebie stanęli premier Tadeusz
Mazowiecki i legendarny przywódca opozycji L. Wałęsa. Kandydaci
stosowali wobec siebie kampanię
negatywną, co zaostrzyło rysujące
się już wcześniej spory. Mazowiecki
przepadł w pierwszej turze, Wałęsa w drugiej rundzie zmierzył się
ze Stanisławem Tymińskim, biznesmenem, który spędził ponad 20
lat w Kanadzie i Peru. Ostatecznie
lider Solidarności został wybrany
na prezydenta. Wkrótce podjęto też
decyzję o skróceniu kadencji Sejmu
i rozpisaniu w pełni demokratycznych nowych wyborów parlamentarnych.

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń 2004.
K. Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2005). Skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Toruń 2007.

Warszawa, 6 lutego 1982. O godzinie 14.30 w Pałacu Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczęły
się obrady Okrągłego Stołu
PAP/CAF/Damazy Kwiatkowski

Chaos po rozpadzie
obozu Solidarności
– wybory 1991 roku

Pierwsza w historii Polski kobieta premier Hanna Suchocka Źródło: commons.wikimedia.org/.

Suchockiej wspierały UD, ZChN,
KLD, PSL-PL. I ta koalicja okazała
się jednak krucha – rząd przetrwał
nieco ponad rok. Ze względu na rosnące napięcie polityczne L. Wałęsa
podjął decyzję o przeprowadzeniu
nowych wyborów.

Powrót do władzy
postkomunistów
– wybory 1993 roku
W wyborach 1993 roku wprowadzono próg wyborczy, by uniknąć
rozdrobnienia, które było utrapieniem kadencję wcześniej. Skutek
był zaskakujący. SLD który zdobył
tylko 20,41% głosów, uzyskał 171
mandatów (37,2% wszystkich mandatów). PSL z poparciem 15,40%
wyborców wprowadził do Sejmu 132
posłów (28,70%). Obie partie mające rodowód odpowiednio w partii
komunistycznej i spełniającej rolę satelity zyskały dominującą większość.
W wyborach do Senatu przewaga ich
była jeszcze większa.
Ugrupowania z rodowodem solidarnościowym pozostały w rozsypce. Mimo że łącznie uzyskały ponad
60% głosów, większość z nich nie
przekroczyła progu wyborczego.
Prawie 30% obywateli oddało
głosy na ugrupowania, które nie
dostały się do Sejmu. Najsilniejszym ugrupowaniem prawicowym
pozostała Unia Demokratyczna,
reprezentację uzyskały także Unia
Pracy, KPN oraz Bezpartyjny Blok
Wspierania Reform stworzony wokół L. Wałęsy.
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Wybory te odbywały się bez progu wyborczego, co spowodowało
wejście do Sejmu 29 ugrupowań
i duży chaos wśród nich. Dwie największe frakcje dysponowały odpowiednio 62 i 60 mandatami,
a po więc ok. 13% ogółu miejsc.
Podstawową jednak tego przyczyną
był rozpad Solidarności na wiele, częstokroć małych ugrupowań.
Stało się tak z kilku powodów –
najważniejszym z nich był fakt, że
Solidarność była organizacją dachową dla ugrupowań o różnych
poglądach i orientacjach, czasem
ze sobą sprzecznych. W warunkach
walki z reżimem komunistycznym
kwestie te schodziły na drugi plan,
jednak po zwycięstwie różnice ujawniły się ze zdwojoną siłą. Kolejną
przyczyną dzielącą liderów opozycji
był stosunek do przeszłości komunistycznej, różniący zwolenników
łagodnego kursu wobec przedstawicieli poprzedniego reżimu i zdecydowanej dekomunizacji.
Najsilniejszymi
ugrupowaniami
w takim układzie politycznym były
postsolidarnościowe Unia Demokratyczna, stworzona wokół osoby
Tadeusza Mazowieckiego, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
(startujące w wyborach jako Wyborcza Akcja Katolicka), Porozumienie
Obywatelskie Centrum oraz Kongres Liberalno-Demokratyczny. Solidną reprezentację uzyskała również

Konfederacja Polski Niepodległej.
Wśród ugrupowań postkomunistycznych dużymi klubami poselskimi dysponowały Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo
Ludowe.
Taka sytuacja spowodowała, że
szczególnie trudne okazało się zbudowanie trwałego zaplecza dla rządu. Początkowo powstał rząd Jana
Olszewskiego, wspierany przez
ZChN, PC, PSL Porozumienie Ludowe, Partię Chrześcijańskich Demokratów, Chrześcijańską Demokrację,
a także przez PSL i Solidarność.
Po kilku miesiącach i skandalu
na tle lustracyjnym rząd podał się
do dymisji. Nowym premierem została Hanna Suchocka, po tym jak
nieudanej misji sformowania rządu
podjął się Waldemar Pawlak. Rząd

– rozmowy prowadzone od
6 lutego do 5 kwietnia 1989
roku między przedstawicielami
władz państwowych i opozycji
związanej z Solidarnością, z aktywnym współudziałem ugrupowań społecznych i obserwatorów z Kościoła Katolickiego
i Ewangelicko-Augsburskiego,
zapoczątkowujące zmiany ustrojowe w PRL, m.in. wybory do Sejmu (tzw. wybory czerwcowe).
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Okrągły Stół
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Wyniki wyborów do Senatu z 1997 roku
Komitet wyborczy
Akcja Wyborcza Solidarność
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Unia Wolności
Ruch Odbudowy Polski
Polskie Stronnictwo Ludowe
KW Mariana Jurczyka Kandydata na Senatora Ziemi
Szczecińskiej
KW Profesora Leona Kieresa
KW Jadwigi Stokarskiej
KW Henryka Stokłosy
KW Bogdana Zdrojewskiego
Łącznie
Frekwencja

Liczba
uzyskanych
mandatów
51
28
8
5
3
1
1
1
1
1
100
47,92%

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1997_roku.
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Mimo obaw w różnych środowiskach ugrupowania centrolewicowe
nie zeszły z kursu reformatorskiego,
kontynuowały przemiany ustrojowe,
podejmowały dążenia, by wprowadzić Polskę do NATO i Unii Europejskiej, i pracowały nad nową konstytucją. Ponownie misję rządu otrzymał
przedstawiciel PSL Pawlak – i tym
razem się ona powiodła. Mimo wyraźnej większości parlamentarnej
rząd ten działał w atmosferze wielu
sporów, które ostatecznie doprowadziły do jego dymisji. Następcą Pawlaka został Józef Oleksy z SLD, który
musiał ustąpić po pojawieniu się zarzutów kontaktów z wywiadem rosyjskim. Kolejnym premierem został
Włodzimierz Cimoszewicz. W okresie jego rządów została uchwalona
nowa Konstytucja RP z 2 kwietnia
1997 roku.
W międzyczasie, w grudniu 1995
roku, odbyły się wybory prezydenckie. W pierwszej turze minimalnie
zwyciężył młody lider postkomunistycznej lewicy Aleksander Kwaśniewski. Do drugiej tury zakwalifikował się urzędujący prezydent Lech
Wałęsa. Po ostrej kampanii wyborczej, której apogeum stała się debata
kandydatów w telewizji, nowym prezydentem został Kwaśniewski.

wych wyciągnęli wnioski z wcześniejszej porażki i postanowili zjednoczyć
się w jednym, silnym prawicowym
bloku. Ponownie rolę siły jednoczącej
i organizacji dachowej przyjął związek zawodowy NSZZ Solidarność,
na czele ze swoim liderem Marianem Krzaklewskim.
Taktyka przyniosła skutek. Mimo
że SLD otrzymał wyższe poparcie niż
w poprzednich wyborach, to Akcja
Wyborcza Solidarność okazała się
zwycięzcą. Do parlamentu dostały się
również Unia Wolności (po połączeniu UD z KLD), Ruch Odbudowy Polski J. Olszewskiego i PSL. W Senacie
przewaga AWS była jeszcze większa.
Taki wynik wyborów oznaczał
zmianę ekipy rządzącej – stery wła-

dzy przejęła koalicja AWS–UW. Naturalnym kandydatem na premiera
wydawał się Krzaklewski. Nie zdecydował się on jednak na przyjęcie misji sformowania rządu, licząc na sukces w wyborach prezydenckich, które
miały się odbyć w 2000 roku. Z tego
względu na premiera został desygnowany Jerzy Buzek, który jako pierwszy premier w historii III RP pozostał
na urzędzie do końca kadencji.
Wybory prezydenckie okazały się
klęską i oznaczały koniec kariery politycznej dla Krzaklewskiego. W pierwszej turze z dużą przewagą wygrał
dobrze oceniany przez społeczeństwo
urzędujący prezydent Kwaśniewski.
Rząd Buzka przeprowadził cztery duże reformy: edukacji, systemu
emerytalnego, służby zdrowia i samorządową, a także rozpoczął negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.
W tym okresie Polska wstąpiła także
do NATO. AWS, będąc koalicją wielu
partii o różnych poglądach, nie przetrwała próby czasu, a w czasie kadencji dochodziło do bardzo wielu sporów i stopniowego rozłamu w klubie
parlamentarnym. Na jej gruzach powstały nowe ugrupowania – centrowa
Platforma Obywatelska (w jej szeregi wstąpiło także wielu działaczy UW),
centrowo-prawicowe Prawo i Sprawiedliwość oraz Liga Polskich Rodzin o orientacji narodowej, w wielu
kwestiach wręcz skrajnie prawicowej.

Powrót lewicy
– wybory 2001 roku

Powrót Solidarności
– wybory 1997 roku
Po okresie rządów lewicowych liderzy ugrupowań postsolidarnościo-

Podział mandatów w wyborach do Senatu RP
z 21 września 1997 roku
Źródło: commons.wikimedia.org/.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisuje Konstytucję RP
PAP/CAF/Damazy Kwiatkowski

Spory i konflikty wewnątrz AWS,
trudności związane z wprowadzaniem reform, a także spowolnienie
gospodarcze spowodowały wzrost
poparcia dla SLD. W przedwyborczych sondażach partii lewico-

Podwójne zwycięstwo
braci Kaczyńskich
– wybory 2005 roku

Wotum zaufania – w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych instytucja polegająca
na postawieniu wniosku domagającego się od parlamentu potwierdzenia, że rząd ma zaufanie
parlamentu.
go na czoło w sondażach wybili się
liderzy partii centro-prawicowych
Donald Tusk i prezydent Warszawy
Lech Kaczyński.
PO i PiS otwarcie mówiły o utworzeniu koalicji po wyborach w celu
realizacji idei IV Rzeczypospolitej –
odnowy moralnej i budowy państwa
wolnego od korupcji i niejasnych powiązań personalnych. Sondaże przedwyborcze dawały pewne zwycięstwo
Platformie, która na premiera typowała Jana Rokitę, a prezydentem
miał zostać D. Tusk.
Niespodziewanie wybory nieznacznie wygrało PiS, co zmieniło oblicze
rozmów koalicyjnych. Nastroje podgrzewała także tocząca się i zaostrzająca się kampania prezydencka.
Ostatecznie do powstania koalicji nie
doszło, PiS desygnowało na premiera
Kazimierza Marcinkiewicza, którego
rząd został zaprzysiężony jako rząd
mniejszościowy. Do sejmu weszły także Samoobrona, LPR, SLD i PSL. PiS
i PO zdominowały także Senat.
Wybory prezydenckie okazały
się kolejną klęską PO. Mimo wygranej pierwszej tury D. Tusk przegrał
w drugiej odsłonie z kandydatem
PiS L. Kaczyńskim. W ten sposób
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Prezydent RP Lech Kaczyński (z lewej) wręcza swojemu bratu, Jarosławowi Kaczyńskiemu, nominację na
prezesa Rady Ministrów RP. Sala Kolumnowa Pałacu
Prezydenckiego w Warszawie, 14 lipca 2006 r.
Źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum-galerii/rok2006/galeria,121.html, za: commons.wikimedia.org/.

PiS wygrało obie elekcje. W trakcie
kampanii wyborczej polityk PiS Jacek
Kurski powiedział, że dziadek Tuska
ochotniczo wstąpił w czasie II wojny
światowej do Wehrmachtu, co wywołało polityczną burzę. Kurski został
usunięty z partii, a sprawa ta odcisnęła piętno na relacjach między
obiema partiami.
Wkrótce w obliczu kryzysu wywołanego brakiem porozumienia w czasie prac nad ustawą budżetową PiS
zdecydowało się podpisać tzw. pakt
stabilizacyjny z Samoobroną i LPR,
który przerodził się budzącą kontrowersje koalicję. W lipcu 2006 roku
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Lewica kończyła swoje rządy
w nie najlepszym stylu, tzw. afera
Rywina podkopała zaufanie nie tylko do polityków lewicy, lecz także
instytucji państwa. W okresie przedwyborczym było jasne, że nastąpi
zmiana na kluczowych stanowiskach
w kraju. Równocześnie z kampanią
parlamentarną toczyła się kampania
prezydencka, w której wobec końca
drugiej kadencji A. Kwaśniewskie-

Uroczystość podpisania przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dokumentu ratyfikacji Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Pałac Prezydencki, 23 lipca 2003
Źródło: commons.wikimedia.org/.
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wej dawano nawet 50% głosów,
przez co liderzy ugrupowania liczyli
na samodzielne rządy. Weszli oni
przed wyborami w koalicję z Unią
Pracy, partią lewicową o rodowodzie
solidarnościowym.
Ostatecznie SLD znokautował
przeciwników w wyborach, uzyskał jednak „tylko” 41,04% głosów,
co przełożyło się na 216 mandatów
– o 15 za mało, by móc rządzić bez
koalicjanta. W Senacie zdobył 75
mandatów, całkowicie dominując
to gremium. W tej sytuacji ponownie konieczna okazała się koalicja
z PSL. Stała się ona zapleczem rządu
Leszka Millera. I tym razem koalicja z PSL przebiegała w atmosferze
wielu sporów, w związku z czym 3
marca 2003 roku ministrowie tej partii zostali odwołani z rządu. Premier
przedłużył jednak istnienie swojego
gabinetu, prosząc sejm o wotum zaufania, które otrzymał mimo braku
odpowiedniej większości.
W okresie rządów L. Millera zakończono negocjacje akcesyjne z Unią
Europejską. Polacy w referendum
wypowiedzieli się za wstąpieniem
do UE – Polska stała się członkiem
tej organizacji w dniu 1 maja 2004
roku. Dzień później rząd podał się
do dymisji.
Następcą Millera został Marek
Belka, stając na czele rządu mniejszościowego, który za pierwszym
razem nie otrzymał wotum zaufania
od sejmu. Otrzymał je po ponownym
exposé głosami ugrupowań lewicowych, rząd miał jednak charakter
tymczasowy, bez stałego zaplecza
w Sejmie.

Nazwa komitetu

% głosów

Liczba mandatów

Prawo i Sprawiedliwość

32.11

166

Platforma Obywatelska RP

41.51

209

Polskie Stronnictwo Ludowe

8.91

31

Mniejszość Niemiecka
Lewica i Demokraci

0.20

1

13.15

53
53,88%

Frekwencja
Źródło: http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm

K. Marcinkiewicz podał się do dymisji, a premierem został Jarosław Kaczyński. Koalicja przetrwała rok. Wobec podejrzeń korupcyjnych wobec
lidera Samoobrony Andrzeja Leppera
napięcie w koalicji zaczęło narastać,
co w ostateczności doprowadziło
do jej rozpadu. W porozumieniu
z prezydentem zdecydowano o skróceniu kadencji Sejmu i rozpisaniu
nowych wyborów parlamentarnych.
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Utrwalenie nowego
podziału sceny politycznej
– wybory 2007 roku

Wiadomości Historyczne 3/2015

WOS w teorii i praktyce

Mandaty uzyskane przez partie wchodzące do Sejmu RP w wyniku wyborów przeprowadzonych 21 października 2007 roku

Wydarzenia te stały się przyczyną
przełomu na polskiej scenie politycznej. Po raz pierwszy został przełamany
podział postkomunistyczny, stawiający
ugrupowania postsolidarnościowe
i postreżimowe po dwóch różnych
stronach politycznej barykady. Tym
razem największymi rywalami stały się
dwie partie silnie identyfikujące się
z dziedzictwem Solidarności i określające się jako centro-prawicowe.
Partie te naprędce zaczęły różnicować swoje poglądy na różne sprawy,
tworząc apele wyborcze do różnych
grup społecznych, tak by zbudować
sobie lojalne elektoraty. Konflikt stał
się tak intensywny, że obie partie
zdominowały scenę polityczną. Rywalizacja między nimi była głównym
tematem kampanii wyborczej.
Zwycięska okazała się PO, zdobywając 41,51% poparcia, co przełożyło się na 45,43% mandatów – Platformie zabrakło 22 posłów, by mogła
rządzić samodzielnie bez koalicjanta. PiS mimo porażki zdobył więcej
głosów i mandatów niż w 2005
roku. Ze sceny zniknęły Samoobrona i LPR. Do sejmu weszły Lewica

Premier Donald Tusk
Źródło: https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/6165309851.

i Demokraci (SLD wraz z mniejszymi
ugrupowaniami lewicowymi i partią
Demokraci.pl) oraz PSL. Do Senatu
dostali się tylko przedstawiciele PO
i PiS oraz startujący jako kandydat
niezależny Włodzimierz Cimoszewicz.
Platforma zawiązała koalicję
z PSL, a nowym premierem został
D. Tusk. Wtedy także rozpoczął się
burzliwy okres kohabitacji między
rządem a prezydentem L. Kaczyńskim.

Kohabitacja (koabitacja)
– współistnienie pochodzących
z różnych obozów politycznych
prezydenta i rządu. Sytuacja taka
zachodzi, gdy podczas trwania
kadencji prezydenta w wyborach
parlamentarnych zwycięża opozycyjna wobec niego partia (lub koalicja partii), która stworzy rząd –
wówczas prezydent jest zmuszony
powołać premiera i rząd popieranych przez większość parlamentarną i z nimi współpracować.

Rozkład mandatów w Sejmie RP po wyborach
21.10.2007
Źródło: http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/
WYN/M/index.htm.

Współpraca między obiema partiami koalicyjnymi przebiegała bardzo spokojnie. Głównym wyzwaniem
dla rządu była walka z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.
W ten sposób D. Tusk został drugim
w historii Polski premierem, który dotrwał do końca kadencji.
Niedługo przed końcem kadencji
stała się rzecz zupełnie dotychczas
niewyobrażalna. W dniu 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska
w Smoleńsku rozbił się samolot
rządowy z polską delegacją lecącą na obchody 70 rocznicy mordu
na polskich żołnierzach w Katyniu.
W katastrofie lotniczej zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka i wielu czołowych polityków
oraz przedstawicieli najważniejszych
instytucji państwowych.
Tymczasowo władzę przejął, zgodnie z konstytucją, marszałek sejmu
Bronisław Komorowski, a w miesiąc
po narodowej tragedii odbyły się wybory prezydenckie. Naprzeciw siebie
stanęli dwaj przedstawiciele rywalizujących partii – Komorowski po stronie
PO i brat zmarłego prezydenta J. Kaczyński, reprezentujący PiS. Kampania
odbywała się w podniosłej atmosferze i miała spokojny, niekonfliktowy
przebieg. Ostatecznie zwyciężył Bronisław Komorowski i to on objął
najwyższy urząd w państwie.

Potwierdzenie dominacji PO
– wybory 2011 roku
Kampania 2011 roku ponownie
przebiegała w atmosferze sporu pomiędzy PO i PiS, który przybrał bardzo ostry ton. Partia J. Kaczyńskiego
zarzucała rządowi nieudolne działanie
w sprawie katastrofy smoleńskiej, pro-

Partia
SLD (PZPR)
Unia Pracy (Solidarność Pracy)
Komitet Obywatelski Solidarność
PSL (ZSL)
SD
UW (UD)
Wyborcza Akcja Katolicka
Konfederacja Polski Niepodległej
Kongres Liberalno-Demokratyczny
POC
Porozumienie Ludowe
NSZZ Solidarność
AWS
PO
PiS
Samoobrona
LPR
Ruch Palikota
Mniejszość Niemiecka
Inne
Frekwencja

1989
173
161
76
27
23
62,11%

1991
60
4
50
1
62
50
51
37
44
28
27
7
39
43,20%

1993
171
41
132
74
22
4
16
52,13%

1997
164
27
60
201
2
6
47,93%

2001
216
42
65
44
53
38
2
46,29%

2005
55
25
133
155
56
34
2
40,57%

2007
53
31
209
166
1
53,88%

2011
27
28
207
157
40
1
48,92%
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Tabela – Liczba mandatów poselskich polskich partii politycznych

Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej.
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na ten sukces miały aktywna polityka
Polski na forum UE, dobra współpraca
z państwami europejskimi, w szczególności z Niemcami, a także sukcesy
rządu w dziedzinie polityki gospodarczej – Polska jako jedyny kraj w całej
Europie utrzymała wzrost gospodarczy, mimo światowej recesji.
Następczynią Tuska została jego
bliska współpracowniczka, dotychczasowa marszałek Sejmu Ewa Kopacz, stając się drugą kobietą w historii III RP na stanowisku premiera.
Kontynuuje współpracę z PSL i politykę poprzednika, choć 2014 rok
przyniósł nowe wyzwania związane
z agresywną polityką Rosji wobec
Ukrainy i spadkiem poziomu bezpieczeństwa na wschodzie Europy.

Ewolucja polskiej sceny
politycznej
Przez ponad 25 lat na polskiej scenie politycznej pojawiło się bardzo
dużo ugrupowań. Głównie siły postsolidarnościowe o orientacji konserwatywnej, określające siebie jako prawicowe, podlegały ciągłym przemianom.
Zmieniały się szyldy, partie się dzieliły,

na krótki okres zjednoczyły się w ramach AWS, by znów się podzielić.
Najstabilniejszymi siłami okazały się
ugrupowania mające swoje korzenie
w poprzednim systemie – SLD i PSL,
które przejęły po swoich poprzedniczkach struktury, majątek i rozbudowaną bazę członkowską. To zapewniło
im wysoki poziom instytucjonalizacji
i mocną pozycję na scenie.
Była ona także związana z podziałem postkomunistycznym na dwa
zwalczające się obozy: związany
z byłą Solidarnością oraz strukturami
partii komunistycznej i jej głównego
satelity ZSL4. Wysoki poziom stabilizacji struktur i instytucjonalizacji
wpłynął także na to, że politycy SLD
przez dwie kadencje pozostawali przy
władzy, a PSL przez cztery przyjmował rolę koalicjanta. Przełom nastąpił w 2005 roku, kiedy dwie partie
o rodowodzie solidarnościowym wygrały wybory i na nowo spolaryzowały scenę polityczną. Przyczyniło się
to do stabilizacji prawej strony sceny
politycznej i wytworzenie się systemu
czteropartyjnego – czterech głównych partii politycznych: PiS, PO,
PSL i SLD. Każdorazowo pozostaje

M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
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wadząc własne śledztwo w sprawie
i sugerując wręcz celowe tuszowanie
zamachu. Dodatkowo bardzo ostro
krytykowano rząd w niemalże każdej
dziedzinie. Ostra walka polityczna nie
przełożyła się jednak na wynik wyborów, które wygrała partia D. Tuska,
przejmując pełnię władzy – miała
większość w Sejmie i Senacie, prezydenta, a po wyborach samorządowych 2010 roku zdominowała również sejmiki wojewódzkie.
D. Tusk został pierwszym premierem w historii III RP, który nie
tylko pełnił urząd przez pełną kadencję, lecz także zdołał utrzymać władzę na następną. Ponownie została
zawiązana koalicja z PSL, w której
współpraca przebiegała bardzo pomyślnie i bez sporów. Nowym aktorem na scenie politycznej okazał
się Ruch Palikota. Partia stworzona
przez byłego posła PO Janusza Palikota zdobyła 10% poparcia w wyborach i stała się trzecią siłą w sejmie.
W 2014 roku D. Tusk zrezygnował
ze stanowiska premiera, ponieważ
został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej, zwanego prezydentem Unii Europejskiej. Wpływ

WOS w teorii i praktyce
Wiadomości Historyczne 3/2015

24

miejsce dla partii mającej charakter
partii protestu negującej elementy
panującego porządku. W taką rolę wcielały się m.in. Liga Polskich
Rodzin, Samoobrona czy Ruch Palikota5.

Linie podziałów
w polskiej polityce
Warto zadać pytanie o podziały
socjopolityczne, które determinują orientację poszczególnych partii.
Pierwszy podział dotyczy stosunku
do Kościoła, mającego mocne podstawy w społeczeństwie polskim. Z jednej
strony barykady stoją zwolennicy bliskiej współpracy państwa z Kościołem,
z drugiej ci, którzy chcą państwa całkowicie laickiego. Drugi podział przebiega na linii stosunku do nowoczesności i modernizacji oraz tradycyjnych
wartości. Wiąże się on z popierającymi „westernizację” Polski i sceptycznie
nastawionymi do niej osobami o konserwatywnych i narodowych poglądach. Zawierają się w tym stosunek
do UE i postawy euroentuzjastyczne
bądź eurosceptyczne6.
Trzeci podział jest związany transformacją ustrojową, która części
społeczeństwa przyniosła awans
społeczny i materialny, a części zubożenie, bezrobocie i utratę statusu
społecznego. Czwarty podział dotyczy stosunku do systemu komunistycznego i konieczności dokonania
rozliczeń z jego funkcjonariuszami
(lustracja). Część społeczeństwa
opowiada się za łagodną polityką
w tej sprawie, a część za całkowitym usunięciem z życia politycznego, a wręcz postawieniem przed sąd
osób aktywnie tworzących struktury
państwa komunistycznego. Podziały
te uzupełnia niejako kwestia rolnictwa i obszarów wiejskich, ponieważ znaczna grupa społeczeństwa
trudni się rolnictwem, a dużą część
stanowią gospodarstwa małopowierzchniowe.
W perspektywie regionalnej
północno-zachodnia część kraju
i duże miasta głosują na partie
5
6
7

Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wyniki w powiatach. Kolor odpowiada zwycięskiej w danym
Źródło: http://commons.wikimedia.org/.
powiecie partii. Autor: Robert Wielgórski

liberalne, nastawione proeuropejsko (promodernizacyjnie), mające
dystans do Kościoła, umiarkowany
stosunek do rozliczeń z systemem
komunistycznym i reprezentujące
osoby, dla których proces transformacji był związany z awansem społecznym. Południowo-wschodnia
część kraju głosuje zaś na ugrupowania konserwatywne, stawiające na kultywowanie tradycji narodowej i pielęgnowanie wiary
katolickiej, a także reprezentujące
tę część społeczeństwa, dla której
proces transformacji okazał się rozczarowaniem.
Wiąże się to z historycznymi
podziałami ziem polskich w XIX
i XX wieku. W szczególności druga
połowa XIX wieku miała kluczowy
wpływ na kształtowanie się podstaw
społeczno-politycznych ze względu
na szeroko zakrojony proces modernizacji społeczeństwa epoki in-

dustrialnej, który całkowicie zmienił
sposób funkcjonowania ludzkości.
Wiązał się masową migracją ze wsi
do miast, produkcją przemysłową,
wzrostem poziomu edukacji, a także
szybkości przemieszczania się wraz
z wynalezieniem kolei7.
Na ziemiach Pomorza Gdańskiego i w Wielkopolsce, które
należały do Prus, Polacy funkcjonowali w warunkach dynamicznej
modernizacji i świeckiego państwa
prawa, pozwalającego na aktywność obywatelską. Podobnie było
na obszarach Górnego Śląska.
Na Ziemiach Północnych i Zachodnich, które przypadły Polsce kosztem Niemiec w wyniku
II wojny światowej, zostało „stworzone” nowe społeczeństwo, w którym wymieszały się różne tradycje
i obyczaje regionalne. Spowodowało to dużą otwartość na nowoczesność, a także umiarkowany

B. Michalak, Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza relewancji politycznej, Toruń 2008.
J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Demokracja polska 1989–2003, Warszawa 2003.
J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
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frekwencją w wyborach na każdym
szczeblu.

Wybory 2015
– dalsza stabilizacja?
Polska demokracja po ponad 25
latach jest demokracją skonsolidowaną. Okrzepły struktury partii,
wykształciły się procedury funkcjonowania i wyłaniania składów najważniejszych organów. Ustrukturyzowały
się również najważniejsze kwestie społeczne, według których przebiegają
linie podziałów na scenie politycznej.
Warto jednak zwrócić uwagę na toczące się dyskusje o tym, jak ulepszyć
funkcjonowanie demokracji. Jedną
z nich jest postulat wprowadzenia
jednomandatowych okręgów wyborczych, które w założeniu powinny
odpartyjnić scenę polityczną.
Pomysł ten należy moim zdaniem
ocenić negatywnie. Sceny politycznej
na szczeblu centralnym odpartyjnić
się nie da – rząd musi mieć stabilne zaplecze koalicji wspierających
go partii. Niepełne kadencje 1991–
1993 i 2005–2007 pokazują dobitnie, do czego może prowadzić zbytnie rozdrobnienie czy brak poparcia
dla rządu w parlamencie. Jednomandatowe okręgi wyborcze powodują
też, że niektóre siły polityczne, mając
znaczące poparcie społeczne, mogą
nie uzyskać reprezentacji (np. zajmując w okręgach zawsze drugie miejsce z poparciem 20%).
W wyborach 2015 roku nie należy
spodziewać się niespodzianek – rywalizacja będzie przebiegać między
dwiema największymi siłami – PO
i PiS. W rolę partii koalicyjnej dla
zwycięzcy (tzw. partii piwotalnej lub

obrotowej) wcieli się PSL. Stałą reprezentację (1–2 mandaty) regularnie
uzyskuje zwolniona z progu wyborczej
mniejszość niemiecka, mająca stałe
zaplecze wśród wyborców na Opolszczyźnie. Można się spodziewać, że
będzie tak i tym razem8.
W dużym kryzysie znajduje się
SLD. Dzieje się tak z dwóch powodów: dla młodszych pokoleń struktury mające uprzywilejowaną pozycję
w okresie PRL, a po przełomie chcące zachować swoją pozycję, będące
zapleczem dla tej partii są czymś
obcym, stąd apel partii nie jest czytelny. Po drugie, ugrupowanie to nie
wykształciło jasnego, lewicowego
profilu światopoglądowego.
W systemie jest też miejsce dla
partii protestu ze względu na dezintegrację i rozpad Ruchu Palikota.
Tę pozycję przejmuje Janusz Korwin-Mikke i jego inicjatywy polityczne,
które mają duże szanse na zdobycie
reprezentacji w parlamencie.
Największym wyzwaniem pozostaje niska frekwencja wyborcza
– ponad połowa Polaków regularnie nie chodzi oddać głosu. Niska
frekwencja to niska legitymizacja
i zaufanie do władzy, a także niska
kontrola społeczna jej poczynań.
Nikłe zainteresowanie szerokich
kręgów społecznych polityką pozostawia pole dla ugrupowań i haseł
populistycznych, destrukcyjnych dla
państwa i jego struktur w dłuższej
perspektywie. W jaki sposób zainteresować Polaków polityką, jak
wzbudzić poczucie odpowiedzialności w całym społeczeństwie, a nie
tylko jego części? Te pytania pozostają cały czas bez jednoznacznej
odpowiedzi.
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stosunek do partii komunistycznej,
będącej jedyną znaną siłą zaprowadzającą porządek w okresie PRL.
W Galicji, stanowiącej obecnie
południowo-wschodnią część kraju Polacy cieszyli się autonomią
pozwalającą na rozwój kulturalny
i pielęgnowanie tradycji narodowych. Problemem na tym obszarze
były jednak bardzo zła sytuacja
gospodarcza, przeludnienie wsi
i niski poziom urbanizacji. W zależnym od Rosji Królestwie Polskim były obszary bardzo dobrze
rozwinięte przemysłowo, jednak
państwo carskie dławiło wszelką aktywność obywatelską, nie
zapewniało szerokiego dostępu
do edukacji i otwarcie zwalczało wszelkie formy zrzeszania się
i krzewienia polskości. Te procesy
historyczne spowodowały dzisiejszy podział Polski doskonale widoczny na mapach wyborczych.
O wiele większe piętno odcisnął
jednak na społeczeństwie okres
komunistyczny i trudne lata transformacji ustrojowej. Odznaczył się
on nie tylko w podziałach socjopolitycznych, lecz także w postawie
społeczeństwa jako całości. Bardzo
wysoki poziom spolityzowania i zideologizowania wszystkich dziedzin
życia w systemie komunistycznym,
ostre spory i podziały między liderami najważniejszych ugrupowań,
połączone z niskim poziomem
i kulturą dyskusji spowodowały
zniechęcenie społeczeństwa polskiego do polityki. Problemy dnia
codziennego i poczucie braku wpływu na rzeczywistość zniechęciły
Polaków do działalności obywatelskiej. Objawiało się to bardzo niską
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A. Szczepański, Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku, Toruń 2013.

The article presents an analysis of consecutive parliamentary elections after 1989 in Poland. During the last 25
years Polish democracy has been consolidated and the main structures and procedures established. After numerous divisions and fusions of the right oriented postsolidarity parties, in 2001 two main forces Civic Platform
(PO) and Law and Justice (PiS) have been founded. The domination of the parties since 2005 have changed the
division of the Polish political scene. The main challenge remains the low turnout and insufficient interest in
politics within the Polish society.
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Polscy prezydenci
Dziwna była ta szlachecka Rzeczpospolita: niby monarchia, a republika.
I po śmierci ostatniego monarchy z dynastii Jagiellonów nikt sobie takiego państwa jak Rzeczpospolita bez króla nie wyobrażał. Stąd jedyna w Europie (a może
i ówczesnym świecie) metoda – pozyskiwanie monarchy drogą elekcji.
Ireneusz Wywiał

C

ałość elekcji wiązała się z artykułami henrykowskimi. Zaprzysięgał je każdy król. Ot, sytuacja podobna do... sytuacji w Anglii z roku 1689
(Bill of Rights) – wybieramy monarchę, lecz mu niedowierzamy. Fakt
– obcy to człowiek. Podpisze artykuły
i zaprzysięgnie – królem będzie. Nie
podpisze i nie zaprzysięgnie – królem
nie będzie. Król Polski i Wielki Książę
Litewski „z łaski Bożej i woli narodu
pochodzący” był zatem dożywotnią,
lecz prawie pozbawioną praw głową
państwa. Jak twierdzą zresztą siwe
głowy mądrych historyków, władza
królów elekcyjnych to nieustanna
walka między monarszym maiestas
a szlacheckim libertas1.
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Tymczasowy
Naczelnik Państwa
Historia nasza często zaskakuje:
państwo było i państwa… nie ma. Ileż
narodów może o sobie powiedzieć, że
ich państwo uległo rozbiorom?
Nie jest zamiarem autora artykułu
opisywanie tego, co działo się podczas
zaborów. Zajmujemy się tylko niepodległym państwem polskim. I to w XX
wieku. Otóż tak zwana Rada Regencyjna Królestwa Polskiego2 istniała
jako organ nowo powołanego Królestwa Polskiego aktem 5 listopada
1916 roku. Jej skład, przyjęty przez
władze okupacyjne (Cesarstwo Niemiec i Cesarstwo Austro-Węgier), to:
książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski oraz ziemianin Józef Ostrowski.
1
2
3

Tymczasem zwolniony z więzienia
magdeburskiego komendant I Brygady Legionów przybył 10 listopada
1918 roku do Warszawy. W tej sytuacji 11 listopada Rada Regencyjna
powierzyła Józefowi Piłsudskiemu
władzę nad wojskiem. Dnia 14 listopada zaś dokonała aktu samorozwiązania, przekazując Piłsudskiemu,
już jako Naczelnemu Dowódcy, władzę zwierzchnią. I oto Rada ciesząca
się zerowym poważaniem (Ostrowski
występował wśród ludu jako „Jego
Senność”, a często zmieniający zdanie
Lubomirski jako „Jego Zmienność”)
i de facto niemająca siły wojskowej
oddała władzę byłemu więźniowi,
który jednak zakonspirowaną siłę
miał (Polska Organizacja Wojskowa
– POW). Nie cieszył się też Piłsudski
wzięciem i w Warszawie (tu w najbliższych pierwszych wyborach wygrała
narodowo-chrześcijańska prawica) –
dobrze to rozumiał, odbierając władzę
rządowi PPS Ignacego Daszyńskiego.
W przez siebie powołanym rządzie
Jędrzeja Moraczewskiego (też z PPS –
lecz któż o nim w Warszawie słyszał?)
został ministrem spraw wojskowych.
Wreszcie 22 listopada 1918 dekretem
rządu otrzymał tytuł Tymczasowego
Naczelnika Państwa, który „miał sprawować najwyższą władzę Republiki
Polskiej aż do czasu zwołania Sejmu
Ustawodawczego”.
Jest chyba zrozumiałe, że stosując
nazwę o Tymczasowym Naczelniku
Państwa, Józef Piłsudski nawiązywał
do Tadeusza Kościuszki. Dla dawnego
socjalisty Piłsudskiego było zupełnie
jasne, że Polska musi być republiką.
Dnia 26 stycznia 1919 odbyły się

W. Sobieski, Trybun ludu szlacheckiego, Warszawa 1978.
S. Dzierzbicki, Pamiętnik z lat wojny 1915–1918, Warszawa 1983.
A. Garlicki, Józef Piłsudski: 1867–1935, Warszawa 1988.

wybory parlamentarne. Jednym z zadań sejmu było rozstrzygnięcie sporu
o… Piłsudskiego. Czy ma zostać nadal
Naczelnikiem, czy też wybrać prezydenta? Drugiemu rozwiązaniu stanęła
na przeszkodzie jedna rzecz – brak
rozwiązań konstytucyjnych. Ostatnią
konstytucję Polska otrzymała bowiem
w roku 1815.
Ostatecznie sejm przyznał Piłsudskiemu uprawnienia Naczelnika Państwa, wydając Uchwałę Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919
w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania
urzędu Naczelnika Państwa. Uchwała
ta otrzymała nazwę Małej Konstytucji. Wprowadzono zasadę odpowiedzialności Naczelnika Państwa przed
sejmem, lecz zlikwidowano tymczasowość. Zasadę dowodzenia wojskiem
utrzymano. Taki stan rzeczy miał trwać
do kolejnych wyborów w roku 19223.

Stary pan profesor
Nowa konstytucja – konstytucja
marcowa – została uchwalona 17
marca 1921 roku i opublikowana
w Dzienniku Ustaw 1 czerwca 1921
roku. Na mocy jej postanowień weszła wówczas w życie. Zgodnie z tym
aktem Prezydent RP był wybierany
na 7-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną
większością głosów. Miał on prawo
odwołać rząd, zwoływać obrady sejmowe, obsadzać funkcje wojskowe,
miał najwyższą zwierzchność nad
siłami zbrojnymi, nie był natomiast
dowódcą naczelnym w czasie wojny,
mógł jednak wypowiedzieć wojnę
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Były socjalista

Józef Piłsudski
Źródło: www.wikimedia.commons

„Stary pan profesor” (jakiż stary? –
o dwa lata starszy od Piłsudskiego)
był od 1907 roku profesorem w Katedrze Budownictwa Wodnego na Politechnice w Zurychu. Był pionierem
elektryfikacji… Szwajcarii (której
obywatelstwo posiadał). Powrót
na ziemie polskie uniemożliwiała mu
dawna przynależność do lewicowej
partii Proletaryat. Do kraju przybył
we wrześniu 1919 roku na zaproszenie rządu polskiego. Był ministrem
robót publicznych, a następnie ministrem spraw zagranicznych. Politycznie popierał Piłsudskiego. Był ateistą
i wolnomularzem, czego nie ukrywał.
Już zatem w dniu przysięgi prezydenckiej (11 grudnia 1922) prawica narodowa przypuściła na niego ciężkie
ataki. Ich ideologicznym kierownikiem był Stanisław Stroński.
Podczas pobytu Narutowicza
na wystawie w Zachęcie (16 grudnia 1922), kiedy ten oglądał obraz
Teodora Ziomka Szron rozległy, padły 3 strzały oddane przez Eligiusza
Niewiadomskiego. Chwilę później
pierwszy Prezydent RP już nie żył. Został pochowany w katedrze św. Jana
Chrzciciela w Warszawie. Eligiusz Niewiadomski nie był ot, takim sobie,
człowiekiem z ulicy. Był utytułowanym krytykiem sztuki. Oprócz różnicy
poglądów politycznych łączyło go
z Narutowiczem pochodzenie szla-

A. Ajnenkiel, Gabriel Narutowicz, [w:] Prezydenci Polski, red. tenże, Warszawa 1991.
A. Garlicki, Przewrót majowy, Warszawa 1987.

Kolejnym prezydentem został Stanisław Wojciechowski. Wybrany,
podobnie jak Narutowicz, zgodnie
z konstytucją marcową. W wyniku
wzrostu nastrojów antyprawicowych,
po zabójstwie pierwszego prezydenta, nie miał właściwie konkurencji.
Odbyła się tylko jedna tura głosowania – Wojciechowski otrzymał 298
głosów, jego konkurent Kazimierz
Morawski tylko 221.
Wojciechowski był członkiem założycielem PPS. Odszedł z niej w roku
1905 i zajął się ruchem spółdzielczym. Po nastaniu wolnej Polski
był ministrem spraw wewnętrznych
w rządach Ignacego Paderewskiego
i Leopolda Skulskiego.
Niestety prezydentura Wojciechowskiego skończyła się podobnie jak Narutowicza – tragicznie.
Co prawda nie zginął, lecz musiał
złożyć rezygnację. W dniu 12 maja
1926 roku żołnierze i oficerowie
wierni Piłsudskiemu rozpoczęli demonstrację siły, aby wesprzeć jego
działania – nazywane zamachem
majowym. Miała być to tylko demonstracja, lecz skończyła się przelewem krwi. Żołnierz polski strzelał
do żołnierza polskiego! Tego dnia
o godzinie 17.00 spotkał się Prezydent RP z Marszałkiem RP na Moście
Poniatowskiego. Jedynym świadkiem
ich rozmowy, który słyszał słowa,
był dowódca wojsk wiernych prezydentowi, mjr Marian Porwit. Niestety w swoim testamencie (a zmarł
w roku 1988) postanowił, aby treść
tej rozmowy opublikować w 50 lat
po jego śmierci.
Dnia 14 maja o godzinie 17.30
prezydent, aby zapobiec przelewowi
krwi, postanowił ustąpić z urzędu.
Do końca życia zachował nienawiść
do Piłsudskiego. Zmarł w Gołąbkach pod Warszawą w roku 1953.
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checkie. Nowy prezydent Stanisław
Wojciechowski nie znalazł możliwości, aby Niewiadomskiego ułaskawić.
Rozstrzelano go na stokach Cytadeli
Warszawskiej 31 stycznia 1923 roku4.
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i zawrzeć pokój za uprzednią zgodą
Sejmu. Prezydent miał także prawo
darowania i łagodzenia kar, pełnił funkcję reprezentacyjną (w stosunkach międzynarodowych także
akceptującą i koordynującą). Akt
prawny podpisany przez prezydenta
nabierał mocy po podpisaniu go także przez premiera i odpowiedniego
ministra (kontrasygnata). Prezydent
nie miał żadnych uprawnień ustawodawczych. W razie popełnienia
przestępstwa, prezydent mógł być sądzony tylko na wniosek Sejmu przez
Trybunał Stanu.
W dniu 9 grudnia 1922 roku wystawiono aż 5 kandydatów na prezydenta:
● Jana Niecisława Baudouin de Courtenay – kandydat mniejszości
narodowych,
● Ignacego Daszyńskiego – kandydat wystawiony przez PPS,
● Gabriela Narutowicza – kandydat
bezpartyjny wystawiony przez PSL
„Wyzwolenie”,
● Stanisława Wojciechowskiego –
kandydat wystawiony przez PSL
„Piast”,
● Maurycego Zamoyskiego – kandydat prawicy.
Gabriel Narutowicz jako pierwszy w historii Polski został wybrany
na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 grudnia 1922 roku,
otrzymując 289 głosów liczącego
555 posłów i senatorów Zgromadzenia Narodowego. W rozstrzygającej
turze wyborów zyskał poparcie wynoszące 56% głosów parlamentarzystów, podczas gdy M. Zamoyski, kandydat prawicy, poparty w zasadzie
tylko jej głosami, otrzymał niecałe
44% głosów. Stało to się po ciężkich
5 turach głosowań. Ostatecznie profesor Gabriel Narutowicz przeszedł
dzięki poparciu ugrupowań lewicowych, PSL Piast i głosów mniejszości
narodowych.
Zapytacie – gdzie Piłsudski? Nie,
on nie startował. Nie cenił konstytucji, która wyposażyła prezydenta
w tak małe prerogatywy. W chwilach prawdziwie żółciowego humoru
nazywał ją „konstytuta – prostytuta”.
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W Polsce stalinowskiej nawet jego nekrolog ocenzurowano5.

Chemik głową RP
Po przewrocie majowym Piłsudski
poszukiwał osoby, która zechciałaby
objąć urząd prezydenta Polski. Marszałek nie chciał nim zostać, ponieważ
jego zdaniem konstytucja marcowa
dawała głowie państwa zbyt skromne
uprawnienia. W dniu 31 maja 1926
roku Zgromadzenie Narodowe wybrało
Piłsudskiego na prezydenta. Otrzymał
on 292 głosy, a jego endecki kontrkandydat Adolf Bniński – 193. Marszałek
jednak wyboru nie przyjął.
Zwolennik Piłsudskiego, premier
Kazimierz Bartel, zaproponował, aby
siły sanacyjne wysunęły kandydaturę
naukowca Mościckiego, którego znał
ze wspólnej pracy na uczelni. Marszałek
miał na to zareagować słowami: „Ignaś?
A to bardzo dobra myśl”. Kandydaturę Mościckiego poparł także marszałek
Sejmu Maciej Rataj. Ignacy Mościcki
otrzymał prezydenturę 281 głosami.
Złożył przysięgę 4 kwietnia 1926 roku.
Mościcki był profesorem nauk chemicznych i miał patent na pozyskiwanie
azotu z powietrza (co uwolniło go od jakichkolwiek problemów finansowych).
Jego rolę jako prezydenta umacniała
tzw. nowela sierpniowa, która pozwalała mu na wydawanie dekretów w momencie, w którym Sejm nie pracował.
Do 1935 roku Mościcki skupiał swe zainteresowania przede wszystkim na przemyśle i gospodarce państwa polskiego,
zatwierdzając wszystkie decyzje marszałka Piłsudskiego – np. o rozwiązaniu
parlamentu, odroczeniu lub zamknięciu
jego sesji, przyjęciu dymisji gabinetu
lub desygnowaniu na stanowisko szefa rządu konkretnej osoby (formalnie
uprawnienia te należały do prezydenta, jednak decyzje o tych posunięciach
podejmował Piłsudski). Pomysłodawcą
tych rozwiązań w stosunku do Sejmu
był prawnik Stanisław Car.
Po upływie 7 lat i całkowitym już
zmajoryzowaniu polskiej sceny politycznej przez sanatorów Mościcki został
wybrany po raz drugi. W dniu 23 kwietnia 1935 roku została podpisana konstytucja kwietniowa. Co prawda była
6

Gabriel Narutowicz
Źródło: www.wikimedia.commons

ona pisana dla Piłsudskiego, lecz wobec
jego rychłej śmierci (12 marca 1935)
z jej owoców skorzystał Mościcki. Robiła ona z prezydenta dyktatora. Organem wybierającym było Zgromadzenie
Elektorów, czyli: 5 wirylistów (mężów zaufania) w składzie Marszałek Senatu –
przewodniczący, Marszałek Sejmu – zastępca przewodniczącego, Prezes Rady
Ministrów (premier), Pierwszy prezes
Sądu Najwyższego, Generalny Inspektor
Sił Zbrojnych oraz 75 elektorów wybranych „spośród obywateli najgodniejszych” w 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez
Senat. Organ miał zwoływać Prezydent
najpóźniej na 15 dzień przed upływem
swego urzędowania. W ten sposób zwykli obywatele zostali całkowicie wykluczeni z wyborów prezydenckich.

Nowe prawa
Prezydent otrzymał władzę zwierzchnią względem parlamentu i rządu –
jednolitą i niepodzielną, był „odpowiedzialny przed Bogiem i historią”.
Konstytucja nadała mu prerogatywy
niewymagające kontrasygnaty odpowiednich ministrów. Mógł mianować
premiera i ministrów, zwoływać i rozwiązywać Sejm i Senat, wyznaczać
terminy ich sesji, powoływać 1/3 senatorów. Miał także prawo wskazania
następcy na czas wojny, kandydata
na prezydenta, mianowania lub odwołania Naczelnego Wodza. Dysponował
prawem łaski, wydawania dekretów
w czasie wojny, zarządzenia powszechnego głosowania. Za kontrasygnatą odpowiednich organów prezydent mógł
wydawać dekrety o stanie wojny lub

pokoju, mianować ministrów, wstrzymywać ustawy (weto zawieszające) oraz
powoływać Sejm i Senat w zmniejszonym składzie. Pełnił funkcję reprezentacyjną w stosunkach międzynarodowych
i miał zwierzchność nad siłami zbrojnymi.
Ponadto prezydent miał przywilej nieodpowiedzialności za wydane przez niego
akty urzędowe. Dodatkowo za czyny niezwiązane ze sprawowaniem władzy nie
mógł być pociągnięty do odpowiedzialności w czasie pełnienia urzędu.
W razie zagrożenia prezydent
mógł sam wyznaczyć następcę (artykuł 24). Zagrożenie przyszło wraz
z agresją III Rzeszy na II Rzeczpospolitą. W dniu 25 września 1939 roku
już z Rumunii na podstawie art. 24
konstytucji Mościcki wysłał do Paryża
(gdzie tworzył się nowy ośrodek władzy emigracyjnej) zalakowaną kopertę
z nazwiskiem swego następcy. Okazało
się, że wybrał na niego gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ówczesnego ambasadora Polski we Włoszech (kandydatura Rydza-Śmigłego
nie wchodziła w grę, ponieważ był on
internowany). To posunięcie spotkało
się z niezadowoleniem opozycji emigracyjnej skupionej wokół gen. Władysława Sikorskiego, a rząd francuski
stwierdził, że nie będzie mógł uznać
żadnego „rządu polskiego, powołanego przez gen. Wieniawę”. W efekcie
Mościcki nominował na swego następcę Władysława Raczkiewicza (m.in.
byłego wojewodę pomorskiego).
Dnia 30 września 1939 roku w Bicaz
Ignacy Mościcki złożył swój urząd. Prezydent Mościcki zmarł 2 października
1946 roku w Versoix niedaleko Genewy. Jego szczątki przeniesiono do katedry św. Jana w Warszawie w 1993 roku.
Władysław Raczkiewicz otwiera
poczet polskich prezydentów RP na emigracji. Służyli oni krajowi, mając w depozycie nie tylko insygnia prezydenckie
sprzed drugiej wojny światowej, lecz
i pamięć o niepodległości. My jednak
zostaniemy przy prezydentach krajowych6.

Po wojnie
Polska powojenna już tej przedwojennej nie przypominała. Wszystko

A. Chojnowski, P. Wróbel, Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Zgodnie z procedurą wyborczą zrezygnował ze stanowiska prezydenta
i od 20 listopada 1952 roku był premierem. Sprawował tę funkcję do 18
marca 1954 roku. Nie ulega wątpliwości, że za sowietyzację i stalinizację Polski był całkowicie odpowiedzialny. I nie
dawała mu tego ani funkcja prezydenta, ani premiera, tylko przewodnictwo
rządzącej partii. Zmarł 12 marca 1956
o godz. 21.30 w Moskwie, gdzie był
gościem XX Zjazdu KPZR. Okoliczności
śmierci do dziś uznaje się za niejasne7.

III Rzeczpospolita
Na kolejnego prezydenta musieliśmy czekać do rozmów Okrągłego
Stołu w roku 1989. W dniu 19 lipca
1989 roku Wojciech Jaruzelski został
prezydentem PRL, a od 31 grudnia
1989 roku prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej wybranym przez
Zgromadzenie Narodowe (czyli połączone posiedzenie izb sejmowej i senackiej) przewagą dwóch głosów (wybór
poparło 270 spośród 537 biorących
udział w głosowaniu członków ZN;
do wyboru była potrzebna większość
bezwzględna, czyli 269 głosów).
O jego wyborze zadecydowała obawa przed Rosją (co na to starszy brat?).
Jednak dość szybko okazało się, że
to jednak prezydent przejściowy.
Czy było coś, co łączyło generała z przedwojennymi prezydentami?
Wydaje się, że nic, ponieważ to komunista. A jednak. Urodził się w rodzinie szlacheckiej herbu Ślepowron.
Chodził do katolickiego gimnazjum

J. Chyliński, Jaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999.
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ojców Marianów na warszawskich
Bielanach (mała matura 1939). Był
religijnym (!) harcerzem i przyjaźnił
się z Tadeuszem Gajcym. Po wybuchu
wojny rodzina uciekała w kierunku
wschodnim. W momencie najazdu
Polski przez ZSRR (17 września 1939)
rodzina Jaruzelskich przebywała w jednym z majątków w powiecie lidzkim
(województwo nowogrodzkie). W dniu
14 czerwca 1941 roku została deportowana w głąb ZSRR. Wojciech Jaruzelski rąbał tajgę w górach ałtajskich.
W 1943 roku wstąpił do LWP i został dowódcą zwiadu pułku w 2 DP.
Wielokrotnie odznaczany i chwalony.
Do PPR wstąpił w czerwcu 1947 roku.
Od 1968 roku minister obrony narodowej. W okresie słynnych 16 miesięcy
Solidarności do stanowiska ministra
dołożył stanowisko premiera i I sekretarza KC PZPR (formalnie skupił taką
władzę, jakiej nie miał nawet Bierut).
Odpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.
Z chwilą objęcia urzędu przez nowo
wybranego prezydenta elekta Lecha
Wałęsy 22 grudnia 1990 na mocy art.
2 Ustawy z dnia 27 września 1990
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej wygasła kadencja prezydenta
Wojciecha Jaruzelskiego.
Dnia 26 lipca 1990 roku doszło
do spotkania Lecha Wałęsy i Wojciecha
Jaruzelskiego. Następnego dnia parlamentarzyści Porozumienia Centrum
rozpoczęli zbiórkę podpisów z apelem
o dymisję generała. W dniu 18 września
doszło do spotkania w Pałacu Prymasowskim, na skutek którego większość
polityków biorących udział opowiedziało się za przyspieszeniem wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Dzień
później Wojciech Jaruzelski przesłał
do marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza projekt ustawy konstytucyjnej skracający jego kadencję oraz wprowadzający
do porządku konstytucyjnego wybory
powszechne prezydenta RP.
Dnia 21 września Sejm podjął
uchwałę o przeprowadzeniu wyborów
prezydenckich w grudniu 1990 r., 27
września przyjął ustawę o wyborze
prezydenta, a 2 października marszałek Sejmu wyznaczył wybory na 25
listopada. Według przyjętej ordynacji
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było zmienione: od granic poczynając,
na ustroju politycznym kończąc. Nad
Polską zawisła ciężka ręka Stalina,
a system komunistyczny miał trwać
do 1989 roku.
W dniu 5 lutego 1947 roku został
wybrany przez Sejm Ustawodawczy
(ukonstytuowany w wyniku sfałszowanych wyborów z dnia 19 stycznia
1947 roku) na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bolesław Bierut,
którym był – na mocy art. 2 Ustawy
Konstytucyjnej z dnia 22 lipca 1952
roku – Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 233)
– do czasu wyboru Rady Państwa przez
nowo obrany Sejm, tj. do 20 listopada
1952 roku. Uchwalona 22 lipca 1952
roku Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie przewidywała
stanowiska Prezydenta państwa.
Bolesław Bierut był pierwszą osobą
pochodzenia chłopskiego, która została głową państwa polskiego. Urodził
się 18 kwietnia 1892 roku w Rurach
Brygidkowskich. Naukę szkolną skończył w 5 klasowej szkole powszechnej,
wyrzucony za strajk podjęty przeciw
używaniu języka rosyjskiego na lekcjach (wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne). Ukończył jednak Szkołę
Wieczorową im. A. i J. Vetterów i uzyskał wykształcenie handlowe. Oczywiście należał do KPP i był wielokrotnie
aresztowany za działalność polityczną.
Po ostatnim wypuszczeniu z więzienia (1938) pracował jako księgowy
w warszawskim Społem (lecz nekrolog Wojciechowskiego ocenzurowano
za jego zezwoleniem).
Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został „genialnym” uczniem
Stalina. Zrzucony do Polski (Grupa
Inicjatywna PPR) objął przywództwo
Krajowej Rady Narodowej (31 grudnia 1943 / 1 stycznia 1944) jako jej
prezydent. W tym charakterze spotkał wolną Polskę. Co ciekawe, jako
prezydent kandydował jako osoba…
bezpartyjna. Rotę przysięgi zakończył
słowami: „Tak mi dopomóż Bóg!”.
Oczywiście kiedy powstała PZPR (15–
21 grudnia 1948) został jej sekretarzem generalnym. O bezpartyjności
już nie wspominano.
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wyborczej o urząd prezydenta mógł
się ubiegać każdy obywatel polski mający co najmniej 35 lat, korzystający
z pełni praw wyborczych do Sejmu,
który zbierze co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia. Do wyboru
potrzebna była większość 50% + 1
głos. W przypadku nieuzyskania przez
żadnego z kandydatów 50% + 1 głosu była przeprowadzana II tura wyborów, w której biorą udział dwaj kandydaci z największą liczbą głosów8.
Kolejnym prezydentem został Lech
Wałęsa (przysięga 22 grudnia 1990).
Legendarny robotnik, przywódca MKS
w Trójmieście, przywódca Solidarności. Szczerze mówiąc, nikt (no, prawie
nikt) nie wyobrażał sobie Wałęsy bez
prezydentury w nowej Rzeczypospolitej. Dla autora, świadka wydarzeń roku
1980, Lech Wałęsa jest człowiekiem
wielkim i takim pozostanie. Dlatego
też powstrzymam się przed opisywaniem jego, skróconej nawet, politycznej biografii. Urodził się w roku 1943
w Popowie. Ukończył Zasadniczą
Szkołę Zawodową w Lipnie, w latach
1963–1965 odbył zasadniczą służbę
wojskową. Od 30 maja 1967 roku
pracownik stoczni im. Lenina w Gdańsku. W grudniu 1970 roku był jednym z przywódców strajku w swoim
zakładzie pracy, wchodząc w skład
Komitetu Strajkowego. W 1976 roku
został zwolniony z pracy za publiczną
krytykę koncesjonowanych organizacji
związkowych. Do roku 1980 zatrudniony najpierw jako elektromechanik
w Gdańskich Zakładach Mechaniza-

cji Budownictwa ZREMB i następnie
w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku. W roku 1978
zaangażował się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był członkiem redakcji „Robotnika
Wybrzeża”, współpracował z KOR.
Co było potem – wiemy. Oczywiście
w stanie wojennym internowany.
Lech Wałęsa przegrał obie tury
wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 5 i 19 listopada 1995 roku,
z Aleksandrem Kwaśniewskim.
Aleksander Kwaśniewski urodził
się w roku 1954 w Białogardzie. Wybór na prezydenta RP tego człowieka
był wielkim sukcesem lewicy. Wszak
Kwaśniewski to były członek PZPR,
minister ds. młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera, przewodniczący
PKOL w latach 1988–1991, wreszcie
uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Wygrał jako jedyny wybory dwukrotnie –
w roku 1995 i 2000. Cokolwiek by nie
powiedzieć, za jego rządów wprowadzono nową konstytucję, podpisano
wstąpienie do NATO, Polska stała się
członkiem UE. Zgodnie z polską konstytucją (uchwalona za jego pierwszej
kadencji w 1997 roku) w kolejnych
wyborach nie mógł już startować9.
W następnych wyborach prezydenckich zmierzyło się dwóch głównych
pretendentów: Lech Kaczyński i Donald Tusk. W I turze wyborów, 9 października 2005 roku, głosy na Lecha
Kaczyńskiego oddało 4 947 927 wyborców (33,10%), dzięki czemu zajął
drugie miejsce tuż za Donaldem Tu-
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A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013, s. 122.
Tamże.
10
LechKaczynski.org – serwis poświęcony Lechowi Kaczyńskiemu [dostęp 28 kwietnia 2013].
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skiem i zmierzył się z nim w drugiej turze. W dniu 23 października 2005 roku
Lech Kaczyński otrzymał 8 257 468 głosów, co stanowiło 54,04% głosujących.
Lech Kaczyński urodził się w roku
1949 jako brat bliźniak Jarosława,
w Warszawie na Żoliborzu. Lech ukończył LO im. Joachima Lelewela w Warszawie, a następnie Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorem habilitowanym
nauk prawnych oraz profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu
Gdańskiego. W roku 1977 nawiązał
współpracę z KOR. Od 1978 roku działał w Wolnych Związkach Zawodowych,
prowadząc tam wykłady z prawa pracy
i historii Polski. W sierpniu 1980 roku
był jednym z doradców gdańskiego
MKS. W czasie stanu wojennego był
internowany w Strzebielinku. Do 1989
roku członek tajnych władz Solidarności.
Za prezydentury Lecha Wałęsy minister
stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta. W 2000 roku powołany przez Aleksandra Kwaśniewskiego
na stanowisko ministra sprawiedliwości
w rządzie Jerzego Buzka.
Od 18 listopada 2002 do 22 grudnia 2005 roku zajmował stanowisko
prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Od 23 grudnia 2005 roku do
10 kwietnia 2010 roku Prezydent RP.
Zginął, lecąc samolotem prezydenta
Tu-154M nr 101, by udać się na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej
(lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj). Pochowany na Wawelu wraz z poległą w wypadku małżonką. Sprawa katastrofy do
tej pory nie została wyjaśniona10.
W roku 2010 odbyły się przyspieszone wybory prezydenckie. W pierwszej turze Bronisław Komorowski (20 kwietnia)
otrzymał 6 981 319 głosów (41,54%),
Jarosław Kaczyński uzyskał poparcie
na poziomie 36,46%. W drugiej turze
głosowania Bronisław Komorowski
uzyskał 8 933 887 głosów ważnych, tj.
53,01%, wygrywając wybory.
Lecz o tym już cisza. Trwa kampania
wyborcza. Pisać i czytać o tej osobie
już nie powinniśmy. Wystarczą dziennikarze.

historia i style

1. Wawel – dziedziniec arkadowy
Źródło: fotolia

Architektura renesansowa
Michał Pszczółkowski

A

szego dworu, zrealizowana według
koncepcji architekta włoskiego
Santiego Gucciego. Ukształtowanie
przestrzenne zamku baranowskiego jest jeszcze tradycyjne – zwarta
bryła z basztami w narożnikach
bliższa jest gotyckim zamkom
niż włoskim pałacom, ale pod
względem form architektonicznych i detali mamy już do czynienia z renesansem. Baszty zamiast
blankami są zwieńczone lekkimi
hełmami ❶, mury nie mają wąskich otworów strzelniczych, tylko
duże, prostokątne, ujednolicone
pod względem formy i regularnie
rozmieszczone okna w renesansowych oprawach z wieńczącymi naczółkami ❷. Elewacje otynkowano, strefę przyziemia pokrywając
boniowaniem ❸ – typowo nowożytnym rozwiązaniem polegającym
na naśladownictwie układu kamieni, wykonanym w tynku. Wejścia
do zamku nie broni już masywna,
okuta krata; przeciwnie, fasada
otwiera się gościnnie arkadowym
(łukowym) podcieniem ❹. Słowem – średniowieczna obronność
ustępuje miejsca nowożytnej reprezentacyjności.
Dziedziniec zamku w Baranowie
rozwiązano według wzoru wawelskiego, wprowadzając dwie kondygnacje arkadowych krużganków ❺.
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rchitektura
renesansowa
na ziemiach polskich pojawiła się za sprawą Zygmunta I Starego, który jeszcze
jako następca tronu, w latach 1498–1501, gościł u swego
brata Władysława Jagiellończyka
na dworze węgierskim. W tym czasie architekci włoscy realizowali
przebudowę zamku królewskiego
w Budzie, polski królewicz miał
zatem możliwość oglądu nowych,
zupełnie nieznanych w naszym
kraju form włoskiego renesansu.
Podczas tego pobytu – w 1499 roku
– na krakowskim Wawelu wybuchł
pożar, który pochłonął część zamku. Wracając do Krakowa, Zygmunt miał już wizję odbudowy
i przekształcenia średniowiecznej,
chaotycznej i niezbyt spójnej pod
względem architektonicznym zabudowy Wzgórza Wawelskiego
w nowoczesną rezydencję godną
Jagiellonów.
Prace budowlane na Wawelu
nabrały rozmachu po koronacji
Zygmunta I w 1507 roku; trwały
niemal trzydzieści lat, obejmując
większą część zamku królewskiego. Na potrzeby tych robót król
sprowadził zespół budowniczych
włoskich z architektem Bartolo-

meo Berreccim na czele. Berrecci
pochodził z Florencji, znał więc
z autopsji najbardziej czyste formy
włoskiego renesansu. Najważniejszą realizacją Włochów na Wawelu jest zabudowa czworobocznego
dziedzińca zamkowego w postaci
krużganków arkadowych (il. 1),
a także budowa Kaplicy Zygmuntowskiej, przeznaczonej na mauzoleum ostatnich Jagiellonów. Są
to dzieła unikatowe w skali europejskiej – zarówno kaplica,
określona przez XIX-wiecznego
niemieckiego historyka sztuki Augusta Essenweina „perłą renesansu
na północ od Alp”, jak też dziedziniec wawelski, pierwszy wielopiętrowy dziedziniec arkadowy o takiej skali w tej części Europy.
Zamek królewski na Wawelu
stał się zachętą i wzorem do naśladownictwa dla magnaterii budującej swoje reprezentacyjne siedziby,
a jednym z najświetniejszych przykładów takiego naśladownictwa
jest zamek w Baranowie Sandomierskim, zwany „Małym Wawelem” (il. 3). Ta perła architektury
renesansowej została wzniesiona
w latach 1591–1606 z przeznaczeniem na rezydencję ówczesnego wojewody brzeskokujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego. Jest
to właściwie rozbudowa wcześniej-
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Lekkość i elegancja arkad wynika
z ich doskonałych proporcji opartych na teoriach architektury antycznej (il. 2). Stosunki wymiarów
odpowiadają zasadzie tzw. złotej
proporcji, odkrytej przez starożytnych Greków na podstawie obserwacji natury. Złota proporcja (złoty podział) to taka relacja dwóch
długości, w której stosunek części
dłuższej do krótszej jest taki sam,
jak całości do części dłuższej. W matematyce stosunek ten nazywa się
„złotą liczbą” i oznacza grecką literą
φ (fi). Analogicznie prostokąt o złotych proporcjach („złoty prostokąt”)
to prostokąt, którego boki pozostają
do siebie w złotym stosunku, dzieląc zaś odcinek dłuższego boku według złotego podziału, otrzymamy
kwadrat i nowy, mniejszy złoty prostokąt. Nieprzypadkowo więc balustrady tralkowe ❻ na pierwszym
piętrze baranowskiego zamku mają
taką, a nie inną wysokość, kolumny
parteru zaś zostały wsparte na cokołach – przedłużenie ich do poziomu posadzki zakłóciłoby system
idealnych proporcji. Dla renesansowego artysty włoskiego, zafascynowanego antykiem, były to kwestie
niesłychanie istotne; złote proporcje mają także otwory okienne zewnętrznych elewacji.
Na tym nie koniec. Każde arkadowe przęsło dziedzińca składa się
z nałożonych na siebie figur koła
i kwadratu – figur uważanych za idealne przez antycznych i renesansowych teoretyków architektury: koło

jako figura niemająca początku i końca było symbolem boga i pierwiastka
duchowego, kwadrat natomiast, jako
figurę solidną i trwałą, łączono z ziemią i pierwiastkiem materialnym.
Według takich samych zasad rozwiązano krużganki wawelskie, a sto
lat wcześniej pionier włoskiego renesansu Filippo Brunelleschi zaprojektował w taki sposób fasadę florenckiego Ospedale degli Innocenti.
Charakterystyczna dla renesansu
fascynacja antykiem przejawia się
nie tylko w zastosowaniu antycznych
proporcji, ale też architektonicznego
detalu: arkady baranowskie wsparto
na kolumnach w klasycznym porządku jońskim ❼.
Od czasu przebudowy Wawelu
arkadowe krużganki stały się powszechnie stosowanym elementem w architekturze polskiego
renesansu. Podnosiły okazałość
i dekoracyjność budowli, ale przede
wszystkim pełniły określoną funkcję, służąc komunikacji na wyższe
kondygnacje. Można je spotkać
na dziedzińcach zamków i pałaców
(m.in. w Krasiczynie, Niepołomicach i Pieskowej Skale), a nawet
w okazałych kamienicach (Kamienica Królewska we Lwowie). Arkady wychodzą także na elewacje
zewnętrzne jako podcienia i loggie,
czyli rodzaj „wgłębnego balkonu”
(ratusz w Poznaniu).
Do najbardziej charakterystycznych motywów polskiej architektury
renesansowej należy ponadto attyka
❽ – dekoracyjna ścianka wieńcząca

2. Renesansowe proporcje arkad (kolorem czerwonym oznaczono złoty podział, zielonym – zasadę koła i kwadratu)
(opr. M. Pszczółkowski)

elewację. Attyka była elementem
o znaczeniu nie tylko zdobniczym,
lecz także praktycznym – stanowiła przeciwpożarową osłonę dachu,
co było istotne zwłaszcza w zwartej zabudowie miejskiej, utrudniając rozprzestrzenianie się ognia
po drewnianych dachach. Attyka
wieńcząca południową elewację zamku w Baranowie reprezentuje typ
tzw. polski – wyjątkowo dekoracyjny,
złożony z reguły z cokołu podzielonego arkadkami i pilastrami oraz
wieńczącego tzw. grzebienia, projektowanego z wykorzystaniem wolut,
sterczyn, akcentów rzeźbiarskich
i różnych elementów dekoracyjnych.
Jedna z najwcześniejszych tego typu
attyk, projektu zresztą Santiego Gucciego, wieńczy krakowskie Sukiennice. W późniejszych latach attyki były
powszechnie wprowadzane do budynków ratuszowych (m.in. w Tarnowie, Chełmnie, Zamościu) i kamienic mieszczańskich.
W narożnikach elewacji zamku
baranowskiego attyki przechodzą
w dekoracyjne szczyty ❾ – to już
element późnorenesansowy, popularny zwłaszcza na Lubelszczyźnie
(tzw. renesans lubelski). Wysoki,
dekoracyjny, trójkątny szczyt, rozczłonkowany gzymsami, pilastrami,
sterczynkami, wolutami, obeliskami
itp. szczególnie często pojawia się
w architekturze sakralnej regionu,
ale jest także spotykany w innych
typach budynków, nawet podrzędnych pod względem funkcji, jak
np. budynkach spichrzowych.
Popularną techniką dekorowania tynkowanych elewacji renesansowych budynków było sgraffito
❿. Nazwa tego włoskiego sposobu dekoracji pochodzi od słowa
„sgraffiare”, tj. „skrobać”, i rzeczywiście główną czynnością było
tu skrobanie, ale najpierw mur pokrywano warstwą ciemnego tynku,
uzyskiwanego dzięki domieszce
sproszkowanego węgla. Następnie
kładziono warstwę tynku w jasnym kolorze, a kiedy tynk wysechł,
wówczas artysta przenosił na ścianę rysunek, potem zaś zdrapywał
partie zewnętrznej warstwy, odsłaniając w ten sposób ciemny
tynk i uzyskując dwubarwny wzór
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dekoracyjny. W zamku baranowskim zakres dekoracji sgraffitowej
jest dość skromny, ogranicza się
do ornamentalnych fryzów w partiach wieńczących baszt i bocznych

elewacji. Często jednak możemy
się spotkać z rozbudowanym programem dekoracji sgraffitowych,
niekiedy tworzących całe sceny
figuralne (zamek w Krasiczynie,

Dom Pod Przepiórczym Koszem
w Legnicy). Rzadziej stosowano
kilka warstw tynków o różnych
barwach, otrzymując w ten sposób
efekt malowideł ściennych.
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3. Zamek w Baranowie (opr. M. Pszczółkowski, fot. fotolia)

historia od kuchni

Dawne książki kucharskie są
świadectwem swoich czasów:
przedstawiają specyficzny
kulinarny i estetyczny styl epoki,
ważne kiedyś wartości i idee.
Pasternak. Zapomniane warzywo wg historycznej receptury w wykonaniu Karola Okrasy
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Fot. Jarosław Dumanowski

„Niepożyteczne trudy
nowomodnych kuchmistrzów”
– kulinarny romantyzm Jana Szyttlera
Jarosław Dumanowski

zisiaj czytamy receptury
sprzed wieków, jednocześnie wyobrażając sobie odległy, zapomniany świat
i, chcąc czy nie chcąc, przykładając do niego swoją miarę
i przywołując skojarzenia z naszego życia.
Chcielibyśmy
zaproponować
czytelnikom „Wiadomości” wspólną lekturę fragmentów dzieł Jana
Szyttlera, autora pierwszych systematycznych, fachowych i nowoczesnych
polskich
książek
kucharskich. Choć palma pierwszeństwa należy bezsprzecznie do
Stanisława Czernieckiego, autora
wydanego w 1682 roku Compendium ferculorum, choć wcześniej
niż Szyttler swoje książki wyda-
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wał także Wojciech Wincenty
Wielądko, to właśnie Jan Szyttler
był pierwszym profesjonalnym
autorem serii zbiorów przepisów
skierowanych do szerokiego grona
odbiorców. Był on przede wszystkim i najpierw kucharzem, jednym
z najsłynniejszych kuchmistrzów
swoich czasów, o którego względy
zabiegało wielu magnatów i przedstawicieli bogatej szlachty.

Kto zacz
Urodzony w 1763 roku w Warszawie Szyttler pierwsze kroki
w dziedzinie sztuki kulinarnej stawiał na dworze księżny Józefy Aleksandry Sapieżyny (z drugiego małżeństwa hetmanowej Ogińskiej)
w Siedlcach, a potem pracował pod
kierunkiem samego Paula Tremo,
słynnego kucharza Stanisława Au-

gusta. W ciągu swojej kariery kuchmistrza Szyttler pracował m.in. dla
hrabiny Sołtykowej, Szczęsnego
Potockiego w jego słynnej rezydencji w Tulczynie na Ukrainie, u hrabiego Przeździeckiego na Podolu
oraz u napoleońskiego gubernatora Litwy, Holendra Dirka van Hogendorpa.

Pisarz
Słynny kucharz, przez lata gotujący dla kresowych magnatów,
wręcz rozrywany przez możnych
pracodawców, w 1820 roku osiadł
na stałe w Wilnie i poświęcił się pisaniu książek kucharskich. Opublikował szereg często po kilka razy
wznawianych lub przerabianych
czy też wydawanych pod różnymi
tytułami dzieł, które zyskały ogromną popularność. Po niewielkiej roz-

Jan Szyttler

Strony tytułowe książek Szyttlera

Nowe spojrzenie
na kuchnię

Jednocześnie jednak w tej naj-obszerniejszej pracy wileńskiego
kuchmistrza możemy znaleźć także
receptury znacznie prostsze, do których nawiązywał później w swych
kolejnych książkach. Zupy z marchwi czy grochu, chłodniki, dania
z polskich ryb słodkowodnych czy
swojskich warzyw wskazują na szerokie i chętne używanie produktów
lokalnych i sezonowych. Na ogół
jednak autor używał popularnych
składników w sposób niekonwencjonalny, wplatając je w oryginalne
i eleganckie konstrukcje smakowe. Przykładem takiej postawy
wyrafinowanego kuchmistrza bawiącego się inspiracjami z kuchni
popularnej jest np. melon pieczony pod kołderką z przyrządzonej
na słodko drobnej kaszy gryczanej
albo owsianka na winie z rodzynkami i cukrem (ciągle jeszcze był
to drogi, importowany cukier trzcinowy).
Szyttlerowski opis przygotowania korniszonów to już z kolei prawdziwa poezja, godna rozsławienia
w całym świecie ogórkożerców.
Składniki „prostego” zdawałoby się
barszczu z buraków (w tym czasie
ciągle jeszcze pamiętano gdzieniegdzie o barszczu z… barszczu, tzn.
liści i łodyg barszczu zwyczajnego)
na zawsze zniechęciłyby do Szyttlera wszystkie polskie i litewskie
„kucharki oszczędne” i „niekosz-
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Jan Szyttler był pierwszym polskim autorem popularnych, nowoczesnych książek kucharskich.
W swych pierwszych pracach opisywał przede wszystkim swe doświadczenia kuchmistrza ziemian i arystokratów. Kolejne tytuły wskazują
jednak na zupełnie nowe, w tamtych
czasach zupełnie wyjątkowe podejście pisarza. Swe dzieła adresował
do wiejskich gospodyń, oszczędnych kucharek, „niekosztownych
kuchmistrzów” i osób zatroskanych
o swoje zdrowie, poszukujących receptur na dania lekkie, proste i dietetyczne (w języku epoki: postne).
W Kucharzu dobrze usposobionym pisał więc o francuskich zupach à la ré, delikatnych filetach
drobiowych à la minute, skomplikowanych, pracochłonnych, mocno
redukowanych sosach, kilku rodzajach zupy żółwiowej, podawanych
w muszlach ostryg pasztecikach,
a także potrawach z łosia, jemiołuszek, bekasów czy kwiczołów. Jako
składniki tych starannie opracowywanych receptur wymieniał m.in.
szparagi, karczochy, ostrygi, cytryny
i pomarańcze, a także uważane wtedy za równie luksusowe kawę, czekoladę czy cukier.

wielokrotnie wznawiane i szeroko
komentowane.

historia od kuchni

miarów Kuchni myśliwskiej wydał
w 1830 roku dwa tomy Kucharza
dobrze usposobionego. Opisywał
w nim elegancką kuchnię wzorowaną na francuskiej sztuce kulinarnej,
ale sięgał też po inspiracje związane
z lokalnymi produktami i swojskimi
daniami.
Kolejne tytuły dzieł Szyttlera
wskazują na zainteresowanie kuchnią prostą, dzisiaj byśmy powiedzieli ekologiczną, regionalną i dietetyczną. W 1835 roku nasz kucharz
wydał Kucharkę oszczędną, czyli
przepisy dla gospodyń wiejskich,
a w roku 1837 opublikowano jego
dzieło pt. Kuchmistrz nowy, czyli
kuchnia udzielna dla osób osłabionych, w wieku podeszłym, tudzież
do zdrowia powracających. Dwa
lata później z wileńskiej drukarni
wyszedł Wyśmienity niekosztowny
kuchmistrz, a w 1846 roku autor
opublikował Skrzętną gospodynię,
czyli drugi tom kucharki oszczędnej.
W 1848 roku wydrukowano kolejne
dzieło Szyttlera zatytułowane Kuchnia postna podająca najoszczędniejsze sposoby sporządzania potraw rybnych oraz zup, chłodników,
pieczystego, marynat, jarzyn, melszpeizów, ciast itp. Ten nadzwyczaj
płodny autor był jeszcze autorem
poradników dla gospodyń, książki o ptactwie i kolejnego dzieła
o myślistwie. Wszystkie jego prace
okazywały się bestsellerami, były
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townych kuchmistrzów”, do których
autor zwracał się w swych kolejnych dziełach.

(Nie)typowa twórczość
To właśnie te książki kucharskie
najbardziej przyciągają dziś naszą
uwagę. Prace Szyttlera o eleganckiej kuchni ziemiańskiej czy myśliwskiej, choć cenne i interesujące
jako dokumentacja coraz szerszej
recepcji wzorów francuskich i kosmopolitycznych oraz kuchni ziemiańskiej, czy w najskromniejszym
wydaniu, bogatych mieszczan, są
jednak czymś typowym i spotykanym w Polsce znacznie wcześniej.
Oprócz Czernieckiego czy Wielądki taki styl kulinarny opisywali także
autorzy i tłumacze wydanej w Warszawie w 1825 roku Kucharki doskonałej wiedeńskiej czy opublikowanej we Lwowie Książki kucharskiej
powszechnej do użytku w każdem
gospodarstwie. Natomiast programowe, wychodzące poza zawarte
w tytule deklaracje zwrócenie się
do kuchni prostej, regionalnej i taniej z naciskiem na wszechstronne
wykorzystanie dostępnych lokalnie
produktów, to zasługa Jana Szyttlera.
Począwszy od wydanej w 1835
roku Kucharki oszczędnej nasz autor opisywał szczególnie chętnie
zupy z jabłek, głogu, topinamburu, rzepy, rzeżuchy czy niezliczone
chłodniki ze szczawiu lub botwinki
albo z owoców czy też przyrządzane na kwasie chlebowym lub z dodatkiem ryb. Podawał ciekawe receptury na różne smakowe „kasze”
(drobne kluseczki w formie krup)
np. z dodatkiem marchwi, szpinaku,
róży czy lebiody, by potem przyrządzać z nich pomysłowe „budenie”
i leguminy. Z upodobaniem rozpisywał się na temat wykorzystania jarmużu, pasternaku, pędów chmielu,
brukwi i najważniejszej przez wieki
w Polsce rzepy. Na odrobinę rozpusty w postaci raków pozwolił sobie
w opisie skądinąd bardzo prostej
„baby” z kaszy jaglanej na słoninie.
Na przypomnienie zasługują jego
najróżniejsze pierogi czy to zawijane w liście kapusty, czy lepione
z mąki gryczanej oraz niezwykłe
„torty” z marchwi czy ziemniaków.

Dzisiejszego czytelnika zaciekawią też owocowe lub warzywne
serwatki oraz niskoalkoholowe jabłeczniki i gruszeczniki, pomysłowe
ciasta, grzanki czy sposób kiszenia
kapusty w główkach albo sposoby
przyrządzania „sztokfiszu”, czyli
suszonego na kamień dorsza, który
przez wieki był jednym z głównych
źródeł białka podczas zimy.

Praktyka kulinarna
Z całego tego bogactwa wybraliśmy tylko kilka przepisów, starając
się raczej przedstawić postać autora i wskazać na jego oryginalną
kulinarną ideologię, którą sformułował, gdy najwyraźniej znudziło
mu się odtwarzanie paryskich, petersburskich czy wiedeńskich rarytasów. Zainteresowanie Szyttlera
kuchnią prostą i lokalną stopniowo się pogłębiało w kolejnych
publikacjach. Z naszego punktu
widzenia wiele tych receptur może
uchodzić za wyrafinowane, pracochłonne i skomplikowane, ale programowa prostota autora nie jest
tylko deklaracją: i prostotę, i wyrafinowanie mierzono kiedyś w innej
skali.
W tym zwróceniu się do kuchni swojskiej Szyttler nie był może
pierwszy (pewne elementy takiej
postawy możemy zauważyć już
u Paula Tremo, kucharza Stanisława Augusta), ale bardzo długo był
jedyny. W swoich dziełach przedstawiał kuchnię sezonową, opartą
na produktach z przydomowego
ogródka, pola, łąki i lasu, dostępnych i najlepszych w danej porze
roku. Ze względu na wynoszoną
do rangi cnoty oszczędność dawny kuchmistrz najbogatszych magnatów Rzeczypospolitej kładł duży
nacisk na wykorzystanie przyrodniczego bogactwa: opisywał potrawy z roślin dzikich, łąkowych ziół,
zapomnianych kasz i zbóż, a potrafił jednocześnie wyczarować z nich
niezliczoną liczbę potraw i smaków.
Tworzący w pierwszej połowie
XIX wieku w Wilnie kucharz, autor
wielkich czytelniczych bestsellerów,
propagował prawdziwy kulinarny
romantyzm, z zacięciem sięgając
po inspiracje ludowe, wykorzystu-

jąc zapomniane już dzikie rośliny
i zioła, opiewając prostotę, nie bojąc
się łamać ustalonych już kulinarnych zasad.
Jan Szyttler zdawał sobie przy
tym sprawę z wagi materii, którą się
zajmował. Tytuły jego książek, ich
zawartość i wyznawane przez niego
poglądy na temat kuchni i żywienia
nie były dziełem przypadku. Autor opatrywał swe prace starannie
zredagowanymi, pełnymi emocji
wstępami-przesłaniami do czytelników, w których przedstawiał rozwiniętą ideologię dotyczącą sztuki
kulinarnej i jej społecznych, kulturowych i zdrowotnych funkcji.
We wstępie do wydanego w 1837
roku Kuchmistrza nowego Szyttler
zapewnia nas o doniosłości kuchni
i żywienia oraz konieczności zachowania odpowiedniej diety. W drugim, bardziej obszernym szkicu
(wstęp do Kuchni postnej z 1848
roku) Szyttler daje wyraz swojemu
zgorzknieniu z powodu działalności
licznych konkurentów i naśladowców oraz przedstawia zalety postu
jako diety, formułując przy tym idee
bliskie wegeterianizmowi. Ale o tym
wszystkim najlepiej opowie on sam
– kucharz, który odważył się być
pierwszym w powszechnym obecnie uwielbieniu dla kuchni regionalnej, swojskiego jadła i kulinarnej
prostoty, które dziś stają się już często karykaturami samych siebie.
J. Szyttler, Kuchmistrz nowy czyli
kuchnia udzielna dla osób osłabionych, w wieku podeszłym tudzież
do zdrowia powracających, Wilno
1837:
Powszechnie jest uznaną prawdą, iż pokarmy, napoje i w ogólności
tryb życia, na utrzymanie w zdrowiu
i czerstwości organizacyi ludzkiej,
do lat najpóźniejszych, najistotniej
wpływają; tak dalece, że z pewnem
ograniczeniem, od ich rozważnego i trafnego używania, cała prawie błogość i przyjemność naszego
bytu zależy. Okazali tę prawdę jawnie głębokiej nauki mężowie, już
to w dziełach wyłącznie przedmiotom lekarskim poświęconych, już
w pismach popularnych o hygienie

Przepisy Jana Szyttlera
Przemowa
Tyle się w tych czasach pojawiło
wydań kuchmistrzowskich, tyle namnożyło potraw świeżo wymyślonych lub nowomodnych, iż ledwie
się ośmielić mogę odkryć na jaw ni-

Szczupak w burakowym rosole
Wziąć świeżego szczupaka, pokrajać w zwyczajne dzwony, posoliwszy należy nieco przemyć, i tak
przygotowany, kładzie się do rondla,
posypuje się kminem i zalewa się

burakowym czysto – przecedzonym
rosołem, który uprzednio powinien
być przegotowany z włoszczyzną,
różnymi korzeniami, i utarty ćwikłowym burakiem. Stawić rondel
z rybą na mocnym ogniu i gotuje
się pod pokrywą; po niejakim czasie dodaje się funt młodego masła zarobionego z pszenną mąką,
w której powinno być trzy łyżki
stołowe, można zamiast masła rozrobić szklankę oliwy z mąką. Niech
się gotuje, dopóki sos cokolwiek nie
będzie zawiesistym. Gdy się to wykona, wykłada się rybę na blat i wydaje się do stołu.
Kucharz dobrze usposobiony, Wilno 1830
Zupa jarmużowa
Bierze się z ogrodu jeden krzak
jarmużu (kiedy dobrze przemrożony), boczne liście precz odrzucić,
same środki poodrywać, przebrać
czysto, przepłukać w wodzie, wrzucić do wrzącej wody, która powinna bydź trochę zasolona, gotować
do miękkości, wybrać to do zimnej
wody, wycisnąć oną rękoma zupełnie, usiekać drobno, przetrzeć przez
rzadkie sito, trzy łyżki stołowe tej
masy włożyć do garnka polewanego, łyżeczkę kawianą masła świeżego, tyleż mąki pszennej, rozmieszać
i dobrze bulionem* rozprowadzić,
(którego powinno bydź pół kwarty),
gotować blisko kwadransa, dając do
stołu dawać parę kawałków mostku
cielęcego.
Kuchmistrz nowy (1837)
Krupy marchwiane
Wybiera się marchew zdrowa
i piękna, żółta lub czerwona; oczyszcza się należycie z powierzchownej
łuski, i trze się na zwyczajnéj tarce
nakształt chrzanu. Po czém, nie wyciskając bynajmniéj soku z utartéj
marchwi, dodaje się mąki pszennéj
trzy części, (to jest: do kwarty marchwianéj miazgi, trzy kwarty mąki)
zagniata się twardo ciasto, i wyrabia się mocno, aby mąka z miazgą
dobrze wymieszana była; co gdy
się uskuteczni, należy tę wyrobioną massę pokrajać i usiekać drobno
wedle upodobania, i potém zaokrąglać taczając dłonią. Urządzone tym
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J. Szyttler, Kuchnia postna podająca najoszczędniejsze sposoby sporządzania potraw rybnych oraz zup,
chłodników, pieczystego, marynat,
jarzyn, melszpeizów, ciast itp., Wilno
1848:

niejszy skromny mój zbiórek. Mnóstwu dzieł tego rodzaju dają popęd
przedsiębiorcy szukający zysku;
nie potrzeba bowiem nic więcej, jak
pochwycić z kilkudziesięciu książek
w tym rodzaju po kilka tylko potraw,
ułożyć je jakim bądź porządkiem,
nadać nieistniejący jeszcze tytuł,
a już będzie „Dzieło kucharskie”!
Tym sposobem klecą się podobne
wydania, przez tych nawet, którzy
ani teorii, ani praktyki kuchennej
wyobrażenia nie mają; czegoż się
więc można stąd spodziewać, jeżeli
nie próżnego na książkę taką kosztu?
Nie widzę potrzeby rozbierania
i krytyki ogromnej liczby tych książek; wspomnę tylko, iż w nowych
wydaniach, goniących za modą lub
przepychem zapomniano najczęściej o dawnych, zdrowych i prawdziwie posilających, a mniej kosztownych potrawach; na ich zaś miejsce
często wprowadzono ckliwe, przesycające lub szkodliwe i drogie.
Z żalem przychodzi wyznać, iż
w czasach, kiedy wszelki zbytek,
uważany z moralnego stanowiska
za rozpustę, z ekonomicznego zaś
za zgubę, wytępianym bydź powinien, wydawcy dzieł kucharskich
silą się, na przekór logice, mnożyć i wymyślać zbytkowne dania,
zalecając, aby pod niemi uginały
się stoły Obywateli. Zaiste! Jest
to najpewniejsze remedium przeciw oszczędności i prostocie!
Wszyscy dziś niemal naturaliści
i agronomowie europejscy, zachęceni nagrodami rządów, pragnących
zapobiedz powszechnej drożyźnie
i głodowi, pracują nad wynalezieniem substancji pożywność chleba
zastępującej. Do tego więc punktu
zwrócić by należało uwagę i zdolność, nad tem się bacznie i pracowicie zastanowić, jak z najtańszego
przedmiotu wyrobić rzeczywisty
dla człowieka zasiłek.

historia od kuchni

i prawie każdemu z czytelników pojętnych i przystępnych.
Jest ich wielkie mnóstwo,
w przedmiotach odnoszących się
do życia materjalnego człowieka,
również jak traktatów moralnych;
bogdajby tylko ludzie korzystać
z ich użyteczności, chętnie, na dobro
swoje, umieli!
Jeżeli tedy w stanie normalnym
zdrowego człowieka, posiłek, jakim
życie utrzymuje, nie jest rzeczą bynajmniej obojętną, jakże więc w stanie chorowitym, jedynie częstokroć
od jego natury, tudzież sposobu
sporządzenia i przygotowania, ułatwienie powrotu do zdrowia, nie
ma należeć? Lekarstwa bowiem,
chociażby najstosowaniej zalecone i najskuteczniejsze, żadnego nie
przynoszą pożytku i pomocy, ba
jeszcze szkodliwie częstokroć działają i pogorszają cierpienia, jeżeli
chory przyzwoitej dyety nie zachowa. Prócz tego jeszcze, osoby powracające już do zdrowia, czyli tak
zwani konwalescenci, ludzie słabowitego i delikatnego składu, ludzie
wycieńczeni pracą, mianowicie
umysłową, chorobami, nieregularnym i wyczerpującym siły trybem
życia, kłopotami i przygodami nieoddzielnemi od przeznaczenia doli
naszej, ludzie defektowi sukcessyjnie lub z nabycia, starzy itp., nie
mogą bez braku tych samych pokarmów, nie szkodząc sobie, używać,
co człowiek w sile i czerstwości
zdrowia, w kwitnącej dobie rozwijającego się i do dojrzałości zmierzającego ciała. Dla takich tedy zupełnie innej dyety, a zatem i oddzielnej
kuchni potrzeba.
[...]
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sposoben marchwiane krupy, wysuszywszy należycie, utrzymują się
w woreczkach.
Skrzętna gospodyni, 1846
Kasza jaglana
Krupy jaglane zgotować, czyli
utuszyć w mleku, świeżem, niezbieranem; a gdzie nie jest trudno
o śmietankę, tedy lepiej w śmietance, z dodaniem suto masła, i tak
przygotowaną kaszę, upiec w rądelku nakształt babki.
NB. Rądel powinien być wyłożony
cienko w plasterki, skrojoną świeżą
słoninką; na spód używa się szyjek
rakowych, kładąc je w równej od siebie odległości, włożyć dopiero kaszę,
zakryć szczylnie pokrywą i w gorącym piecu niech się z godzinę popiecze, aby kolor rumiany znalazł się
w słonince.
Raki powinny być odgotowane,
szyjki same z łuski oczyszczone, kłaść
czerwoną strona na dno, aby gdy się
kasza upiecze, widać było z pod słoninki szyjki rakowe. Rodzaj ten kaszy
ma wiele amatorów, którzy szczególniejsze znajdują w niej upodobanie.
Skrzętna gospodyni, 1846
Pirożki z serem, pieczone
w kapuścianych liściach,
czyli ukraińskie
Wziąć półtory kwarty gryczanej
mąki najlepszej, rozrobić ją gęstą
świeżą śmietaną, aby ciasto było
ni gęste ni rzadkie, z kwadrans
mieszać w misie, a wymieszawszy
wziąć liści kapuścianych świeżych
w Prost z ogrodu, każdy wytarłszy
płótnem, pomienione liście nakładać ciastem wielkości spodka
filiżanki, ciasto powinno być tak
zrobione aby się na liściu rozchodziło, oraz nakładać na środek sera
świeżego i przyprawionego i utartego z jajami, przydać nieco masła,
cukru i rodzenek. Ser ułożywszy
na liść, złożyć liść każdy z ciastem
i wsadzić do gorącego pieca pirogi
na pół godziny, ażeby się zarumieniły liście dobrze. Wydawać do stołu gorące, liście precz zdejmować,
a osobno na talerzu dawać śmietanę świeżą, i masło klarowane rozpuszczone.
Kucharka oszczędna, 1835

Hylzen na balu,
czyli staropolskie rozrywki
Łukasz Wróbel

la dobrze wykształconych
młodych szlachcica i szlachcianki wszelkiego typu biesiady stawały się dogodnym
miejscem na publiczny debiut, sposobem umilenia sobie czasu, a nawet okazją do znalezienia
małżonka.
Młody magnat inflancki Józef Jerzy Hylzen1, szambelan króla Augusta III, na początku listopada 1754
r. zanotował w swoim dzienniku:
„Bywałem na balach u różnych panów, operach i komediach, galach
i assamblach u dworu”2. Po powrocie
z europejskiego Grand Tour – dwuletniej tury kawalerskiej3, gdzie zdobył polor i wiedzę o świecie – przed
szlachcicem otworzył się nowy rodzaj aktywności w życiu podzielonym między rodzinnymi Inflantami,
Gdańskiem a Warszawą. Do codziennych obowiązków, spraw rodzinnych
i publicznych dołączyła sfera rozrywki. Z tego fragmentu dziennika
dowiadujemy się, jak była urozmaicona. A to tylko pierwszy zapis.
Kolejne strony znajdującej się
w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego „Kontynuacyi Dyaryusza
od Roku 1754 Mca Augusta 25
Dnia we Gdańsku” przynoszą barwny opis rozrywek wypełniających

D

1

wolne chwile młodego Sarmaty.
W latach 50. XVIII w. to oczywiście Warszawa z przebywającym
w niej, z powodu porażek Saksonii
w wojnie siedmioletniej, dworem
Augusta III przynosi najwięcej możliwości dla żądnego wrażeń szlachcica. To w stołecznym grodzie, będąc szambelanem, a później posłem
na sejm, Hylzen bawi się najczęściej.

Asamble
Z lektury Kontynuacji diariusza można wywnioskować, że
Józef Jerzy najczęściej bawił się
na asamblach, a więc uroczystych
biesiadach, zebraniach towarzyskich odbywanych w doborowym
gronie4. W dzienniku wzmianka
o tej formie rozrywki pada prawie
60 razy. W październiku 1758 r.,
po zerwanym sejmie, szlachcic
odnotował nawet, że „Przepędził
się ten miesiąc na codziennych assamblach”5. Mimo takiej częstotliwości Hylzen nie zapisuje, jak one
wyglądały. Zabawę tę komentuje
najczęściej w sposób lakoniczny: „Wieczorem znajdowałem się
na assamblach u p. marszałka nadwornego koronnego”6; „Wieczorem zaś na kolacji u JMC Sołtyka
biskupa kijowskiego, gdzie na assamblach i na kolacji znajdowałem
się”7. Być może Hylzenowi nie przy-

Józef Jerzy Hylzen herbu Hilzen (1736–1786) – syn Jana Augusta, wojewody mińskiego,
i Konstancji z Platerów. Po powrocie z podróży edukacyjnej (1752–1754) Hylzen pełnił kilka
funkcji i obejmował kilka urzędów. Był paziem i szambelanem Augusta III, starostą brasławskim, parchowskim i kazuńskim. W 1754 i 1758 r. posłował na sejm. W latach 1760–1767 był
kasztelanem inflanckim, od 1767 r. wojewodą mińskim, a od 1770 r. wojewodą mścisławskim.
W latach 70. Hylzen aktywnie działał w wolnomularstwie. Zob. E. Rostworowski, Hylzen Józef
Jerzy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. X, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 130–133.
2
„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754 Mca Augusta 25 Dnia we Gdańsku”, Biblioteka
Uniwersytetu Wileńskiego, F1-D1124, s. 5. Liczący 153 karty diariusz stanowi opis młodzieńczego etapu życia szlachcica i obejmuje lata 1754–1759. Dalsze cytaty za tym źródłem.
3
Zob. Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754, wstęp i oprac. A. Pacevičius, J. Orzeł, S. Roszak, Wilno 2013.
4
S.B. Linde, Słownik języka polskiego[…], Warszawa 1807, t. I, cz. I, s. 31.
5
„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 108.
6
Tamże, s. 133.

staropolskie rozrywki

[Para rozpoczynająca taniec], powst. ok. 1800 r., grafika ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

szło do głowy, żeby opisać tę formę
rozrywki, ponieważ była pospolita.
Staropolscy pamiętnikarze odnotowywali to, co wyjątkowe czy
w jakiś sposób dziwne. Komentując rzeczywistość, ograniczano się
do podawania wielkości, ilości czy
kosztowności danego przedmiotu,
zjawiska8. Stąd wiemy, że asamble
odbywały się wieczorem i trwały
kilka godzin, jak te u marszałka
Bibersztejna. Czas ten u Hylzena zazwyczaj zamykał się w 3 godzinach,
po upływie których, około dziewiątej, dziesiątej czy ostatecznie o północy, szlachcic wracał do siebie.
Podczas asamblu można było zjeść
kolację czy posłuchać muzyki, gdyż
te wypełniały koncerty i śpiewy
włoskich lub niemieckich solistów
i solistek. Niezainteresowani tymi
rozrywkami mogli się oddać grom
karcianym: kupcowi, kasztelanowi
bądź ryzykowniejszemu faraonowi.

Źródło informacji
i doborowe grono

7

nych odmianach. Na zabawach
można się było dowiedzieć również o operacjach wojskowych
toczonych w Europie.
Tuż po kolejnym asamblu Hylzen
odnotowywał etapy wojny siedmioletniej prowadzonej przez Fryderyka II z prawie całą Europą. Wreszcie
1 marca 1759 r. przyszło mu nawet
zapisać: „Wieczorem [byłem] u królewicza i na assamblach u ks[ię]cia
w[ojewo]dy lubelskiego, gdzie rano
doszła arcyokropna wiadomość, że
król pruski na 30m wojska wszedł
na granicę polską i przez Leszno
i Wschowę wojsko jego przeszło”9.
Stąd 2 i 3 marca dziennik przynosi
informacje o naradach króla z ministrami, pracach dyplomatycznych
i kolejnych ruchach wojsk, natomiast
wpis z 4 marca dotyczy… kolejnego
asamblu, tym razem u marszałka
nadwornego, czyli Jerzego Augusta
Wandalina Mniszcha. Marszałek, który jako minister należał do najwyższych dostojników państwowych,
może być jednak rozgrzeszony, gdyż
kolejnego dnia odbyła się gala połączona z fajerwerkami i iluminacją
zamku z okazji imienin króla.
Asambl pozwalał gościom przebywać w lepszym lub bardzo dobrym towarzystwie. Hylzen często wymienia znamienitych gości
znajdujących się na tego typu zabawie. Zawsze natomiast odnoto-

Tamże, s. 76.
H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991, s. 52–53.
9
„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 126.
10
Tamże, s. 104.
8
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Alegoria karnawału – D. Chodowiecki, Die Monate
oder auch Jahreszeiten genannt. Znane także jako Dwanaście ilustracji do kalendarza – luty, data powst. 1777 r.,
grafika ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej
Polona

wuje, jeśli na zabawie znajdował
się król lub członek rodziny królewskiej. Jeśli imiennie nie spisuje
poszczególnych gości, to ogólnie
stwierdza, że „prawie cała Warszawa dystyngowana znajdowała się”10 na asamblu. Kontakt
z jak największą grupą szlachty
był niezwykle istotny dla Hylzena
jako przybysza z In lant. Szlachcic
przed odjazdem chciał zawrzeć
jak najwięcej znajomości, a także
pokazać się na stołecznych salonach. Oprócz prezentacji w doborowym gronie częste bywanie
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Asambl jako zabawa skromniejsza, mniej hulaszcza, w której był czas na dłuższą rozmowę,
stawał się źródłem tak pożądanej
w społeczeństwie staropolskim
informacji. Podczas niego rozmawiano o stosunkach panujących
na europejskich dworach, polityce europejskiej i jej radykal-

A. Orłowski, Panowie i damy w strojach z końca XVIII wieku na przechadzce, powst.
ok. 1800 r., rysunek ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

staropolskie rozrywki

Bilet wstępu na bal kupiecki z lutego 1759 zorganizowanego w Zamku Królewskim - awers, zdjęcie z:
A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze
Augusta III. Cz. 1, Lublin 2012, s. 509

Bilet wstępu na bal kupiecki z lutego 1759 zorganizowanego w Zamku Królewskim – rewers z podpisem
prezydenta Warszawy Jana Feliksa Dulfusa, zdjęcie z:
A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze
Augusta III. Cz. 1, Lublin 2012, s. 509
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w towarzystwie podkreślało pozycję, kontakty i stosunki osobiste,
a tym samym rangę rodu.
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Reduty, czyli zabawy
karnawałowe
Do dłuższych zabaw osiemnastowiecznych należały reduty,
a więc publiczne bale maskowe.
Ten obyczaj miał przyjść do Rzeczpospolitej z Włoch z renesansem,
a dokładniej królową Boną, która
miała wydać pierwszy bal karnawałowy na Wawelu w 1519 r.
Jędrzej Kitowicz z kolei pisze, że:
„Reduty zjawiły się najpierwej
w Warszawie w średnich latach
panowania Augusta III, odprawiały
się tylko w jednym miejscu na całą
Warszawę”11.
Hylzen odnotował, że reduty
„przy karnawale 2 razy w tydzień
11

dawać ma sieur Salvatori”12. Włoskiego pochodzenia mieszczanina
warszawskiego Józefa Salwatora
(Salvadora) uznaje się za pioniera
tej formy rozrywki w Warszawie.
Ten antreprener organizował reduty w swojej kamienicy przy ul. Piekarskiej 10513. Jednak w połowie
XVIII w. to nie jedyne miejsce, gdzie
można było wziąć udział w tej włoskiej zabawie. Reduty odbywały
się również w pałacu Radziwiłłowskim na Krakowskim Przedmieściu
oraz w salach za teatrem14.
Przebywający w Warszawie Fryderyk Schulz zauważył, że reduta w sali teatralnej była znacznie
wytworniejsza z powodu staranniejszego stroju i gustowniejszych
rozrywek, natomiast ta w pałacu
Radziwiłłowskim prostsza15. Hylzen podkreśla również, że reduty
odbywały się dwa razy w tygodniu
(wtorek i czwartek) przez cały karnawał.

Drogie zabawy
Reduty można uznać za jedne
z pierwszych imprez masowych –
cieszyły się tak wielką popularnością, że według niektórych źródeł
sprzedawano nawet po kilka tysięcy biletów16. Zakup biletu Hylzen
odnotowuje następująco: „Po obiedzie byłem u JejMC p. starościny
błońskiej, którą dostałem przez
bilet […] za moitie [drugą połowę,
„żonę” – Ł.W.] na balu następującym ostatnim alias redutach”17.
Antreprenerzy, prowadząc redutę jak przedsiębiorstwo rozrywkowe, starali się, oprócz płatnych
wejściówek, zarobić nieco więcej.
Kitowicz pisze, że „na redutach
po zapłaconym bilecie te dwie
rzeczy służyły wszystkim w powszechności darmo: światło i kapela. Resztę trzeba było sowicie
opłacić, której kto potrzebował

do posiłku. Szklanki wody czystej
nie dano tam darmo; trzeba było
za nią, pijąc w kredensie tam, gdzie
stała, dać dwanaście groszy, a jeżeli
miała być przyniesiona do innego
pokoju, to tak drogo jak zaprawna”18.

Karnawałowe hulanki
Po lekturze dzienników Hylzena można wysnuć wniosek, że
szlachcicowi reduty szczególnie
się spodobały. Przy okazji innych zabaw diarysta milczy lub
podaje lakoniczne informacje.
Tutaj natomiast mamy obszerny wpis i emocjonalny doń stosunek. Staropolska powściągliwość, skromność w opisywaniu
stanów wewnętrznych tak różna
od tej, którą znamy z dzienników
romantycznych i późniejszych,
powodowała, że rzadko który
diarysta z takim entuzjazmem
opisywał własne przeżycia. Stąd
warto przytoczyć w całości emocjonalny opis jednej z najlepszych zabaw Hylzena.
„Reduta rozpoczęła się 25 lutego 1759 r., już po obiedzie, kiedy
byłem u moitie mojej, starościny
błońskiej, po tym zaś ustrojony
w maszeże en jardinier jechałem do marszałka nadw[ornego]
kor[onnego], gdziem krysa już
masek zastał. Moja zasłużyła
na wszystkich aprobatę. Doczekawszy się u JMC p. marszałka
na przyjazd innych niedostępnych masek, jechaliśmy podług
porządku numerów do ks[ię]cia
JMCi nominata krak[owskiego],
gdzieśmy w dziesiąt par jedni po drugich tańcowali […] do
4 z północa.
26 lutego
Z rana wstałem o godzinie 2. Obiad zjadłszy jechałem

J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 300.
„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 111.
13
D. Lewandowska, Staropolskie maskarady – reduty, http://www.wilanow-palac.pl/staropolskie_makarady_re-duty.html, dostęp 1.12.2014 r.
14
Tamże.
15
A. Roćko, Reduty, pikniki, hece – rozrywki „warszawskiego świata” w XVIII wieku, http://www.wilanow-palac.pl/reduty_pikniki_hece_rozrywki_warszawskiego_swiata_w_xviii_wieku.html, dostęp 1.12.2014 r.
16
D. Lewandowska, dz.cyt.
17
„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 123.
18
J. Kitowicz, dz.cyt., s. 301.
12
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i dziewki20. Hylzen na reducie
u marszałka nadwornego koronnego założył maskę ogrodnika,
która jak zauważa, wszystkim
przypadła do gustu. Maska ta dowodzi, jak na co dzień wielcy panowie lubili podczas zabawy udawać plebejuszy lub przeciwną
płeć, doznając satysfakcji, jaka
płynie z odmienności.
Oprócz anonimowości i bycia na chwilę kimś innym stroje
z maskami demokratyzowały
stosunki panujące na reducie.
Dzięki nim osoby z niższych stanów (o ile udało im się zdobyć zaproszenie na zabawę i nie zostać
zdemaskowanym) mogły bawić
się ze szlachciankami, kamerdynerzy mogli obtańcowywać wszystkie hrabianki. Oczywiście maska
nie była w stanie na długo utrzymać anonimowość i „demokrację”
– plebejusz zdradzał się brakiem
ogłady i językiem.

Bale
Jeszcze inną kategorię rozrywki dla Hylzena stanowił bal. Bale
w przeciwieństwie do odbywających się tylko w karnawale redut były wydawane prawie przez
cały rok – zazwyczaj z jakiejś okazji. Mogła to być zatem uroczy-

„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 125–126.
M. Bogucka, Między obyczajem a prawem. Kultura Sarmatyzmu w Polsce XVI–XVIII wieku, Warszawa 2013, s. 210.
„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 109.
W Saksonii August III rządził jako Fryderyk August II.
A. Roćko, dz.cyt.
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Komentując wydarzenia, które zachodzą w tym długim opisie
biesiady, warto zwrócić uwagę
na maski. Maska obok podkreślania fantazji noszącego tworzyły
aurę tajemniczości. Anonimowość
w wysoko urodzonym towarzystwie pozwalała rozluźnić sztywny gorset obyczajów stanowych.
Umożliwiała żądnym przygód
miłosnych żonom i mężom prowadzenie romansów. W razie
przyłapania niewiernego małżonka na zdradzie kochanek mógł szukać ucieczki, gdyż broń zostawiano
przy wejściu.
Maskę uzupełniał strój. Przebrania były bardzo różnorodne,
do najpopularniejszych figur
należeli: mnisi, stróże, woźnice, domokrążni handlarze, Kozacy, diabły i Żydzi. Szlachcianki najczęściej przebierały się
za Żydówki, Cyganki, wieśniaczki

J.E. Ridinger, Wer aũf das spiel erpicht, hörf nicht, was
wird gepfeffen [...] Lusibus intentum recreat non tibia
canta, powst. przed 1767 r., grafika ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

stość coroczna (imieniny króla,
rocznica objęcia przez tegoż tronu) czy przypadkowa, jak przyjazd państwowego dygnitarza
czy członka rodziny królewskiej
do miasta: „Królewicz JMC Karol
[Karol Krystian Wettyn – Ł.W.]
przybył tu od wojska rosyjskiego. Codziennie bywałem na kolacjach u przytomnego tu państwa
i na kilku balach, które in gratiam
przybycia pana tego dawane były
u ks[ięs]twa w[ojewo]dztwa lubelskich i marszałków nadw[ornych]
koron[nych]”21. Wydarzenia z życia rodziny królewskiej często
bywały świętowane balem. Ich
organizatorem był ktoś przedniejszy z towarzystwa, kogo stać było
na takowy gest. Hylzen wspomina,
jak biskup-nominat krakowski Kajetan Sołtyk w dzień św. Fryderyka22 wydał bal i fajerwerk z okazji
imienin króla, dodatkowo iluminując pałac, w którym duchowny
mieszkał.
Na balach goście również mogli mieć maski, a czasem stroje.
Na ślubnym balu niejakiej Kleszczewskiej wychodzącej za mąż
za pana Tomaszewicza Hylzen miał
na sobie strój polski. Strój mógł
uzupełniać płaszcz lub charakterystyczny dla maskarad włoskich
kaptur zwanych domino23. Hylzen
dwukrotnie wspomina, że znajdował się na balu w domino, jednym
organizowanym przez hetmana
wielkiego kornego, drugim – biskupa krakowskiego.
Hylzenowi zdarzało się bywać
również na balach organizowanych
dla mieszczaństwa. W latach 50.
XVIII w. organizowane w Warszawie dla tego stanu bale były najgłośniejsze. Blasku przydawała
im często rodzina królewska i wysocy przedstawiciele dworu, którzy podczas wojny siedmioletniej
przebywali w Warszawie. In lancki
szlachcic opisuje jeden z balów,
który odbył się w Sali Zamkowej,
gdzie 200 mieszczan i 100 miesz-

staropolskie rozrywki

do moitie mojej starościny błońskiej, z którą rozmówiwszy się,
do siebie powróciwszy, oddałem
wizytę ks[ię]ciu staroście holsztyńskiemu. Stamtąd jechałem
do JMC pana marszałka Biberszteyn, gdzie znalazłem prawie
wszystkie maski bandy naszej
tańcujące, gdzie też i moitie
moja nadjechała. Kolację tam
jedliśmy, po której posławszy
bilet na reduty jechaliśmy, które w zamku były, gdzie przyjechawszy, zasłoniliśmy się póty,
póki wszyscy bandy naszej nie
zebraliśmy się i gdy całą się
nasza zeszła w kupę gromada
podług porządku, wszyscy tańcować w sali zaczęliśmy na widok całej Warszawy, która była
zgromadzona dla oglądania bandy naszej splendoru. Królewicz
i inni przebrali się po tym, ja też
także, i bawiliśmy się wszyscy
do dnia białego do godziny wpół
do 7 i około tego czasu wszyscy
prawie rozjechali się. Poszedłem
spać po 7 z rana”19.

staropolskie rozrywki

czek specjalnie zaproszonych usługiwało królowi. Nie omieszkuje dodać, że wydarzenie te nie obyło się
bez małego skandalu – sprzeczki
dwóch zamożnych kupców. W Sali
Zamkowej również odbył się bal
dziękczynny po dokonaniu inwestytury wspominanego już królewicza Karola Krystiana Wettyna
na księstwo kurlandzkie.

Debiut towarzyski
Na balu można było również
być wprowadzonym do towarzystwa lub w sposób o icjalny przedstawiony ministrom, członkom
dworów czy innym osobistościom.
W ten sposób tworzył się określony
krąg towarzyski, który funkcjonował poza balem.
Dla
młodego
szlachcica
i szlachcianki bal obok ważnego
24
25
26

publicznego debiutu stawał się
dogodnym miejscem na znalezienie czy poznanie przeznaczonego
od dawna małżonka. W swoim
dzienniku Hylzen kilkukrotnie
wyznaje swoje uczucie się do
Teofili Radziwiłłówny. To właśnie na balu udało się szlachcicowi
„zabrać wielką estymę i przyjaźń
do księżniczki hetmanównej starszej, która się zdawała […] korespondować”24. Młody szlachcic
mógł mieć nadzieję, że znajomość
z księżniczką skończy się formalnym związkiem (była to nie lada
partia) i na kolejnej publicznej
zabawie być może wystąpi w roli
nie kawalera, a narzeczonego,
jak miało to miejsce na zabawie
u w[ojewo]dy kijowskiego, gdzie
„odprawiła się deklaracja JejMC
panny wojewodzianki kijowskiej

favore JMC p. Brühla, starosty
warszawskiego”25.

Zabawy do świtu
Jeśli chodzi o długość bali, to
najkrótsze trwały do północy,
a najdłuższe do czwartej, piątej.
Tych drugich Hylzen odnotowuje
więcej. Szlachcic zauważa, że w zależności od okazji za niektóre bale
płacić było trzeba: „Dwa bale były
tu kawalerskie koszta onych (ponieważ każdy 10# dać musiał), na którym cała Warszawa dystyngowana
znajdowała się. Bale te dawane były
w pałacu ks[ię]cia Sułkowskiego26.
Jednak koszty te nie rujnowały
żądnego zabawy młodego magnata przybywającego do stołecznego grodu z dalekich In lant. Młody
szlachcic, będąc już w Warszawie,
chciał bawić się i tańczyć do rana.

„Kontynuacya Dyaryusza od Roku 1754…”, s. 8.
Tamże, s. 138.
Tamże, s. 109.
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One of the most characteristic features of the Polish nobility from XVIIIth century was a passion for entertainment.
Especially for a young nobleman and noblewoman all types of gatherings were a convenient place for a public
debut, a nice way to spend time, and even an opportunity to ﬁnd a spouse. From the journals of the young
magnate George Joseph Hylzen we learn that the nobility willingly spend time on asambl – solemn feasts, social
gatherings to be completed in particular company. Other types of eighteenth-century gatherings were public
masked balls. Those can be considered as one of the ﬁrst mass events so popular that, according to some sources,
attended by several thousand participants. Another form of entertainment was ball. Balls, in spite of carnival
balls, were organized almost whole year – usually with some occasion. It could be an annual celebration or random event- arrival of a dignitary of the state or a member of the royal family to the city.

Sprostowanie
W numerze 2/2015 „Wiadomości Historycznych” w artykule Tamary Olszewskiej Jak przygotować
uczniów do nowej matury nie podano nazwiska Wandy Królikowskiej jako autorki zadań wykorzystanych w tekście. Zadania pochodzą z przykładowego arkusza maturalnego autorstwa Wandy Królikowskiej, będącego elementem publikacji Teraz matura. Historia. Zadania i arkusze maturalne 2015.
Redakcja przeprasza za zaistniałą sytuację.

czyli o historii w muzeum

forum edukacyjne

Powstanie styczniowe
w obwodzie jasielskim,
Mariusz Świątek

P

Muzealny punkt widzenia
Wśród pamiątek powstańczych
przez nas gromadzonych zwraca
uwagę przede wszystkim licząca

Muzeum Regionalne w Jaśle
to instytucja samorządowa, która
od ponad 40 lat zajmuje się gromadzeniem eksponatów dokumentujących historię Jasła i Regionu oraz
oferuje młodzieży szkolnej rozmaite
formy edukacji. Ma bogate zbiory
archeologiczne, etnograﬁczne i historyczne. Systematycznie organizuje wystawy ukazujące przeszłość
regionu i aktywność jego mieszkańców. Dyrektorem Muzeum jest
mgr Alfred Sepioł. Adres strony:
www.muzeum.jaslo.pl

blisko 200 egzemplarzy kolekcja
biżuterii patriotycznej i czarnych ozdób stroju z okresu żałoby narodowej. Są to krzyżyki, brosze, zawieszki, bransolety i korale
wykonane z metalu, srebra, ciemnego drewna lub ebonitu. Dochodzą do tego aplikacje do sukien żałobnych, noszonych po upadku powstania we wszystkich zaborach.
Dzięki współpracy z prywatnymi
kolekcjonerami muzeum jest w stanie prezentować zwiedzającym
również nietuzinkowe egzemplarze broni palnej z epoki, mianowicie karabiny produkcji francuskiej,
bawarskiej, austriackiej i rosyjskiej, rozmaite pistolety i drobne
akcesoria rusznikarskie.

Powstanie styczniowe
Osłabienie Rosji na arenie międzynarodowej w połowie XIX w.
i podjęcie pewnych reform wewnętrznych ożywiło w społeczeństwie polskim nadzieje na rozszerzenie swobód obywatelskich,
a być może nawet na odzyskanie
niepodległości. Po krwawo stłu-

Biżuteria patriotyczna, zawieszka z wizerunkiem Adama Mickiewicza

mionych manifestacjach warszawskich nastąpiła radykalizacja
postaw. Chcąc sparaliżować ruch
rewolucyjny, władze postanowiły przeprowadzić pobór młodych
mężczyzn do wojska carskiego.
Uprzedzając ten krok, konspiratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu
zbrojnego powstania, licząc na odzew rodaków ze wszystkich zaborów i na pomoc międzynarodową.
Patriotycznie nastawione kręgi
ludności Galicji włączyły się do powstańczych przygotowań, w których prym wiodła tutejsza szlachta.
Nie wdając się w dłuższe rozważania na temat zabarwienia polityczno-ideowych przekonań tych
ludzi, trzeba zauważyć, że na terenie Jasła, jednego z głównych miast
Podkarpacia, będącego też siedzibą
obwodu, prowadzili oni szeroko
zakrojoną agitację niepodległościową.

Jasielscy powstańcy
Spiritus movens tych poczynań
był Franciszek Wiesiołowski, niegdyś organizator powstania 1846 r.
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owstania narodowe należą do zagadnień pokazujących najważniejsze dylematy, przed jakimi stawali
w przeszłości Polacy, i to –
podkreślmy – częstokroć ludzie
dopiero u progu dojrzałości. Muzeum Regionalne w Jaśle stara się
wspierać nauczycieli pracujących
w okolicznych szkołach, organizując okresowe wystawy historyczne,
na które z powodzeniem można
realizować tematy występujące
w podstawie programowej.
Po wystawie eksponaty powracają do magazynów lub prywatnych kolekcji, ale dzieje i postawy
ludzkie, które dzięki narracji muzealnej śledziliśmy przez pryzmat
starych przedmiotów i dokumentów, powinny na trwałe zostać
w pamięci. Dlatego przypominamy
ekspozycję, której zasadniczym celem edukacyjno-wychowawczym
było ukazanie wsparcia, jakiego
Galicja udzieliła w 1863 r. sprawie
narodowej, a także zaprezentowanie losów powstańców związanych z powiatem jasielskim, którzy
zbrojnie walczyli na terenie Królestwa Polskiego, doznając ran, więzienia, zsyłki, a nawet tracąc życie.
Ważne było również ukazanie dalszych dróg młodzieży, która przetrwawszy klęskę i represje, włączała się w inne nurty życia regionu,
kładąc z czasem znaczne zasługi
na niwie gospodarczej, społecznej,
politycznej lub kulturalnej.

forum edukacyjne

POTRZEBA DALSZYCH BADAŃ
Jak zauważał Marian H. Terlecki,
wysiłek regionu podkarpackiego
(tzn. ówczesnych obwodów jasielskiego i sanockiego) na rzecz
powstania styczniowego wciąż
czeka na pełne opracowanie, oparte na szerokiej kwerendzie archiwalnej; nawet jego skądinąd
bardzo cenna praca nie stanowi
ostatecznego podsumowania tej
tematyki.
Gwardia Dębowiecka ze sztandarami z okresu powstania styczniowego
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w regionie mieleckim, sparaliżowanego przez rabację chłopską. Już
w okresie Wiosny Ludów na terenie powiatu jasielskiego uaktywniła się także rodzina Trzecieskich.
Należeli oni do pionierów przemysłu naftowego i podczas powstania
nie szczędzili pieniędzy na organizację i wyposażenie oddziałów.
Znana jest działalności Tytusa
i Franciszka Trzecieskich, warto
jednak wspomnieć również o córce
Franciszka, Franciszce z Trzecieskich Łętowskiej.
Po ojcu odziedziczyła nie tylko
imię, ale i zaangażowanie w sprawę
niepodległości – była jedną z bardziej aktywnych działaczek Komitetu Niewiast Polskich Obwodu
Jasielskiego. Organizacja ta zbierała fundusze i ekwipunek, szyła
mundury, opiekowała się rannymi.
Franciszka wspierała wysiłki swego męża, Marcelego Łętowskiego.
Ich dom w Gliniku Mariampolskim
stał się punktem zbornym ochotników i formowania kolejnych oddziałów. Podobną funkcje pełnił
pałac w Gorajowicach, który stanowił posag Franciszki. Na wystawie
prezentowana była jej fotogra ia
z w sukni z czarną biżuterią. Nawiązywała ona do eksponowanych
oryginałów biżuterii patriotycznej.

Jan Siwiński
Być może z punktu rekrutacyjnego Łętowskich do powstania
tra ił Jan Siwiński. Urodził się 25
stycznia 1845 r. w Binarowej; był
1

Franciszka z Trzecieskich Łętowska w sukni żałobnej

synem Michała, organisty i nauczyciela z Harklowej. Mając lat 18,
zgłosił się na ochotnika do powstania. Sam tak oceniał swe entuzjastyczno-młodzieńcze pobudki:
„jakkolwiek nie miałem dokładnego pojęcia ani o sprawie narodowej, ani o patriotyzmie, to jednak coś mnie
parło i wyganiało z domu
w daleki i szeroki świat; toteż
bez pożegnania z rodzicami
uciekłem z domu […] i udałem się do Jasła…”.
Po krótkim przeszkoleniu w Podgrodziu koło Dębicy został wcielony do liczącej około 1000 ludzi par-

tii gen. Zygmunta Jordana. Przed
wymarszem do Królestwa oddział
ten podzielono na dwie „partie”. Siwiński tra ił do grupy Chościakiewicza, którą uzbrojono w doskonałe karabiny produkcji belgijskiej
podczas postoju w lasach hrabiego
Tarnowskiego. Po sforsowaniu Wisły 20 VI 1863 r. powstańcy zostali zaatakowani pod Komorowem
przez czyhających na nich Rosjan.
Rejterując w kierunku granicznej
rzeki, zostali rozbici pod Ratajami.
Rannych Rosjanie dobijali, ale skłutego bagnetem Siwińskiego wzięli
do niewoli i skierowali do więzień
w Kielcach, potem w Radomiu
i w Warszawie.
Skazano go na 4 lata robót aresztanckich w fortecy w Iwanogrodzie,
potem wyrok został zaostrzony
(ponoć za sprawą samego namiestnika Berga) do 8 lat katorgi na Syberii. Przez całą podróż i pobyt na zesłaniu sporządzał szczegółowe notatki. Do kraju powrócił w 1869 r.,
zwolniony dzięki amnestii. Swe
wspomnienia z pobytu w niewoli
opublikował w wydanej w 1905 r.
książce Katorżnik, czyli pamiętnik Sybiraka, opisując szczegóły
z życia uwięzionych powstańców.
Upamiętnił też nazwiska współtowarzyszy i nazwy miejscowości,
w których przebywał oraz wykonał szkice, ukazujące drogę na Sybir i sylwetki zesłańców. Rękopis
i oryginały rysunków prezentowane były na wystawie. Rodzina Jana
Siwińskiego1 kultywowała patrio-

Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VI: B. i S. Józefowiczowie, W służbie Marsa i Hestii, oprac. I. Homola-Skąpska, Kraków
2010.

Wzorowy patriota
– Antoni Lisowiecki

2

Jan Siwiński z rodziną – fotografia z przełomu
wieku XIX–XX.

Pieczęć Komitetu Niewiast Polskich Obwodu
Jasielskiego

sady austriackiej, argumentując,
że na terenie Królestwa przebywał w interesach. Na jego korzyść
przemawiał fakt, że ujęto go bez
bojowego ekwipunku. Poza tym
wykorzystano rodzinne koneksje
i wstawiennictwo Honoraty Łukasiewiczowej, żony Ignacego Łukasiewicza, który mieszkał wówczas w Jaśle i wspierał powstanie
materialnie. Pani Łukasiewiczowa
przebywała w Królestwie z wizytą u brata i wstawiła się u władz
rosyjskich o uwolnienie Lisowieckiego jako szanowanego obywatela i ziemianina. Dodatkowo
do Kielc udała się pani Zielińska,
która dotarła do samego naczelnika wojennego powiatu kieleckiego
i wyjednała ostateczne zwolnienie
Antoniego.

A. Laskowski, Jasło w dobie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń, Kraków 2007, s. 31.
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Działalnością niepodległościową wsławił się także Antoni Lisowiecki herbu Lis. Jego ojcem był
Kasper Lisowiecki, właściciel Niegłowic pod Jasłem, a matką Joanna
z Macudzińskich, córka właściciela
Gorzyc. Antoni urodził się w 1836 r.;
wcześnie stracił rodziców. Po bezpotomnej śmierci rodzeństwa cały
majątek przeszedł w jego ręce.
W omawianym okresie był on jednym z organizatorów powstańczego ruchu w regionie jasielskim.
Wraz ze wspomnianym Marcelim
Łętowskim zajmował się rekrutacją ochotników, urządzając dla
nich w swym domu kolejny punkt
zborny, z którego tra iali w okolice Dębicy, skąd oddziały przerzucano za Wisłę, do Królestwa. Sam
wielokrotnie podróżował w celach konspiracyjnych do Krakowa.
W październiku 1863 r. przyłączył
się do oddziału Dionizego Czachowskiego i w randze porucznika
został o icerem sztabu. Wraz z Lisowieckim wyruszyli do powstania
Teodor Kurc, syn ekonoma z Niegłowic, i Walerian Macudziński,
student medycyny, kuzyn ze strony
matki.
Oddział przeszedł do Królestwa
20 października i w tym samym
dniu wpadł w zasadzkę pod Rybnicą. Pomimo początkowego zamieszania udało się Czachowskiemu
opanować sytuację i przechylić
szalę zwycięstwa na polską stronę.
Niestety, następnego dnia pod Jurkowicami oddział ponownie wpadł
w zorganizowaną przez Rosjan zasadzkę i tym razem uległ rozbiciu.
Małe grupy powstańców starały się
przebić do innych partii lub na teren Galicji. Ostateczna klęska nastąpiła 6 listopada, gdy w potyczce
zginął sam Czachowski. Lisowiecki,
już bez broni, został ujęty przez
Rosjan i uwięziony w Kielcach.
Rodzina starała się o jego uwolnienie za pośrednictwem amba-

Jego działalnością zaniepokojone były już jednak miejscowe
władze austriackie. By zmylić ich
czujność, Lisowieckiego przewieziono z Królestwa do Galicji
w trumnie, pozorując kondukt żałobny. W przygotowanie tego transportu był zaangażowany Wawrzyniec Cichoń, wierny sługa, który
przepracował we dworze ponad
50 lat. (Po śmierci został on godnie
pochowany tuż przy rodowej kaplicy Lisowieckich na cmentarzu w Jaśle). Mimo tych zabiegów w marcu
1864 r. po rewizji w Niegłowicach
Antoni Lisowiecki został aresztowany i za „zbrodnię zaburzania
spokojności publicznej” osadzony
w austriackim więzieniu, skąd
wyszedł 25 VI 1864 r.
Po upadku powstania Lisowiecki
nie wycofał się z życia publicznego.
Wspierał rozwój społeczności lokalnej, pomagając w organizowaniu szkoły w Niegłowicach. Jeszcze
przed powstaniem angażował się
w organizację życia gospodarczego, organizując Krajową Wystawę Rolniczo-Przemysłową w Jaśle
1858 r., w czasie której główną nagrodę za produkty naftowe otrzymał Ignacy Łukasiewicz2. Antoni
Lisowiecki był również czynnym
członkiem C.K. Towarzystwa Gospodarczego w Krakowie i Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie oraz rzeczoznawcą
Sądu Okręgowego w Tarnowie i Jaśle „w kwestii wyceny dóbr ziemskich”. Aktywnie pracował w Radzie Powiatowej w Jaśle, prezydując jej w latach 1871–1874.
Na niwie kulturalnej odznaczył
się jako członek Towarzystwa
Sztuk Pięknych w Krakowie
i Towarzystwa Tatrzańskiego.
Być może wspomnienia z okresu
powstania skłoniły go do wstąpienia w 1894 r. do Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża.
Lisowiecki zmarł w Niegłowicach
w 1903 r. Pochowano go w okazałej
i pięknej kaplicy grobowej w stylu
secesyjnym, największej tego typu
budowli na starym cmentarzu
w Jaśle.
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tyczne tradycje, a jego potomkowie
do dziś zamieszkują w Jaśle.
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Walerian Macudziński

Jan Stella-Sawicki

Wspomniany już kuzyn Lisowieckiego, Walerian Macudziński,
również szczęśliwie powrócił z wyprawy. Jako student medycyny organizował opiekę medyczną i jadąc
do rannego powstańca, dostał się
do niewoli. Udało się go uwolnić
za poręczeniem spokrewnionego
z Macudzińskimi naczelnika Stobnicy, Skierskiego. Po powstaniu
ukończył studia medyczne i został
lekarzem miejskim i prymariuszem
(ordynatorem) jasielskiego szpitala; położył wielkie zasługi dążąc do
jego rozwoju i poprawy warunków
leczenia. Jego dom była zawsze otwarty dla obywateli Jasła i powiatu,
a jako weteran był z wielką estymą
traktowany przez gimnazjalistów
jasielskich. W Muzeum zachował
się szkaplerz, jaki nosił on podczas
powstania, z naszytym skrawkiem
zakrwawionego opatrunku.

Z grona wybitnych uczestników
powstania styczniowego mających
w swym życiu jasielskie epizody
na szczególną uwagę zasługuje
pułkownik Jan Stella-Sawicki. Urodził się w 1831 r. w miejscowości
Szawle na Litwie, zmarł w 1911 r.
we Lwowie. Zawodowy o icer armii
rosyjskiej i wyróżniający się absolwent Akademii Wojskowej w Petersburgu, otrzymał przydział do
Gwardyjskiego Sztabu Generalnego i doszedł do rangi pułkownika.
W 1863 roku, na wezwanie Rządu
Narodowego, przeszedł na stronę
powstańców. Jako szef sztabu generała Wysockiego wziął udział
w bitwie pod Radziwiłłowem (stoczonej 2 VII 1863 r.), a w jej końcowej fazie przejął dowodzenie. We
wrześniu 1863 r. udał się do Krakowa, gdzie spotkał się na naradzie
poświęconej dalszej strategii powstania z R. Trauguttem, E. Różyckim, M. Heidenreichem-Krukiem,
J. Hauke-Bosakiem. Sawicki został
wówczas mianowany Naczelnikiem Wojskowym Galicji, przejmując odpowiedzialność za przerzut
na teren Król estwa ochotników,
broni i materiałów wojennych.
W maju 1864 r., gdy kontynuowanie walki stawało się już bezcelowe, wyemigrował do Francji,
gdzie ukończył studia medyczne
w Strasburgu. W latach 1870–1871,
jako lekarz, uczestniczył w wojnie
francusko-pruskiej. Powróciwszy
z emigracji, osiadł we Lwowie i objął stanowisko inspektora szpitali
galicyjskich, kładąc wielkie zasługi na polu porządkowania i unowocześniania publicznej służby
zdrowia. Organizacji szpitalnictwa
oraz popularyzacji higieny poświęcił szereg publikacji. Od 1891 r.
był radcą Wydziału Krajowego we
Lwowie. Przedmiotem jego służbowej troski był także jasielski szpital miejski. Rada Gminy przyznała
mu tytuł Honorowego Obywatela
miasta Jasła, licząc na jego przychylność w czasie starań o dodatkowe fundusze na budowę nowego
szpitala. Swe wspomnienia z okre-

Józef Zajączkowski
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Inną postacią zasługującą na
bliższe poznanie jest fotograf Józef
Zajączkowski (urodzony w 1817 r.
w Krakowie). Terminował u słynnego Karola Beyera, zwanego „ojcem polskiej fotogra ii” (pierwszego polskiego zawodowego
fotogra ika, czynnego w Warszawie). Sam Zajączkowski prowadził
atelier w Jędrzejowie i Zgierzu, po
czym przeniósł się do Łodzi, gdzie
prowadził zakłady przy Nowym
Rynku i przy ulicy Konstantynowskiej. Podjął aktywną działalność
konspiracyjną i w 1863 r. został
mianowany przez Rząd Narodowy
naczelnikiem miasta Łodzi. Uczestniczył w stoczonej przez oddziały
powstańcze 24 lutego 1863 r. bitwie pod Dobrą. Walczył w oddziale Mariana Langiewicza. Następnie
przeniósł się do Galicji i pod koniec
życia był związany z Jasłem, gdzie
jego syn prowadził potem własny, renomowany zakład3. (Dzięki
uprzejmości Muzeum Miasta Łodzi,
na wystawę wypożyczono fotokopię nominacji na powstańczego
naczelnika Łodzi oraz portret J. Zajączkowskiego).
3

Tamże, s. 74.

su powstania Sawicki wydał na
przełomie XIX i XX w. (Pamiętniki
pułkownika Strusia (1890); Galicja
w powstaniu styczniowym (1909).
Na wystawie, dzięki uprzejmości
rodziny, zaprezentowano dyplomy
i patenty z czasu służby w armii
carskiej, dyplom doktora medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz piękny dyplom Honorowego
Obywatela Miasta Jasła. Największą
wartość miały jednak dokumenty
i rozkazy z pieczęciami Rządu Narodowego, między innymi potwierdzenie formalnego zwolnienia ze
służby powstańczej w 1864 r. Prezentowany był również dorobek literacki Stelli-Sawickiego, mianowicie jego opracowania na temat powstania styczniowego i z dziedziny
nauk medycznych.

Bolesław Fijałkowski
Postacią związaną z regionem
był Bolesław Fijałkowski, urodzony
w 1846 lub 1847 r. we wsi Perespa
k. Tartakowa w obwodzie żółkiewskim. Przed powstaniem był terminatorem kotlarskim w Przemyślu
i stąd wraz ze swoim ojcem udał się
do Królestwa Polskiego. Walczył jako
szeregowiec kawalerii w oddziałach
Czechowskiego, Junga, Lelewela
i Ćwieka. Ranny w potyczce pod Wygodą, dostał się do niewoli. Na mocy
decyzji dowódcy Lubelskiego Oddziału Wojennego skazany został na
zamieszkanie w głębi Rosji.
Przebywał w Pskowie i po pozbawieniu wszelkich praw, skazany został na 2 lata robót publicznych w Niżegorodzkiej rocie aresztanckiej. Do
kraju powrócił w 1866 r. W 1891 r.
był o icjalistą prywatnym w Bobrownikach (pod Tarnowem), a następnie w Cieklinie (wieś położona
między Jasłem a Gorlicami), gdzie
zmarł w 1894 r. i został pochowany.
Na jego nagrobku widnieje zagadkowy napis: Prawnuk Kościuszki. Na
ekspozycji prezentowana była oryginalna tablica z tego pomnika. Trudno
o potwierdzenie więzi rodzinnych
z naczelnikiem Kościuszką, gdyż dokumenty prywatne uległy zniszczeniu podczas wojny.

4

ciele, gdyż obawiano się, że może
on zostać zarekwirowany4; ponownie wydobyty na światło dzienne
został dopiero w 1900 r., co dało
wówczas impuls do odtworzenia
owej formacji w sprzyjających takim inicjatywom warunkach autonomii krajowej. Tradycje gwardii są
współcześnie znów kultywowane.

Panteon Ojczysty
Mimo upływu lat ważne jest,
by zachować pamięć o tych bohaterskich ludziach, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Realizując
nowy program nauczania historii
z polskim Panteonem Ojczystym,
warto przypominać mniej znane,
regionalne postacie, które rów-

nież mogą stać się wzorem i inspiracją dla dzisiejszej młodzieży.
Temu właśnie miała służyć skromna jasielska wystawa, licznie nawiedzana przez uczniów okolicznych szkół.

LITERATURA
Ważniejsze opracowania niecytowane wcześniej:
❚ R. Marcinek, Materiały do udziału jasielskiego
w powstaniu styczniowym, „Rocznik Jasielski”
1990, t. 4, s. 161–168.
❚ A.S. Sepioł, Udział obwodu jasielskiego w powstaniu styczniowym. Biografia Jana Siwińskiego
(1845–1924) – powstańca i zesłańca z Harklowej,
Jasło 2009.
❚ Z. Świstak, Słownik biograficzny znanych postaci
Jasła i regionu, Jasło 1998.
❚ M.H. Terlecki, Udział Podkarpacia w powstaniu
styczniowym, Krosno 1997.
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Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Miłośników Dębowca na wystawie podziwiać można było autentycznego orła haftowanego srebrem, znak od 1848 roku zdobiący
sztandar Gwardii Dębowieckiej,
społecznej organizacji paramilitarnej, która (z przerwami) istniała
do 1939 r., a po 1999 r. została reaktywowana. Mieszkańcy Dębowca stanowili bodaj najliczniejszą
grupę ochotników, jacy wyruszyli
z powiatu jasielskiego do powstania; doliczyć się ich można aż 23,
gdy ich miejscowość liczyła około
półtora tysiąca mieszkańców. Orła
z historycznego sztandaru gwardyjskiego po powstaniu styczniowym ukryto w miejscowym koś-

Ks. Piotr Jamioł MS, Historia Dębowca, Kraków 2009, s. 124.

VI edycja Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego
Piotr Trojański

L

dyrektora, istotną rolę w przyznaniu nagrody odgrywa również
opinia samorządu uczniowskiego,
formy prowadzenia lekcji, praca
pozalekcyjna z uczniami, lekcje
muzealne i archiwalne, liczba uczniów uczestniczących w konkursach historycznych, aktywność
w stowarzyszeniach kulturalnych
i naukowych.
Nagroda jest przyznawana corocznie jednemu z nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych Krakowa, na podstawie osiągnięć
zakończonego roku szkolnego,
z uwzględnieniem całokształtu
działalności w latach poprzednich.
Nagrodę przyznaje Kapituła. Zgłoszenia kandydatów do VII edycja
Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego należy nadsyłać do dnia
31 października 2015 r. na adres
Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
ul. Podchorążych 2; 30-084 Kraków z dopiskiem „Nagroda im. T.
Słowikowskiego”. Kapituła Nagrody dokona wyboru laureata do dnia
10 listopada br.
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aureatem VI Edycji Nagrody
został mgr Wojciech Rak,
nauczyciel historii w VI LO
w Krakowie. Nagroda została
ustanowiona w 2009 r. przez
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Krakowie (http://pth.
krakow.pl/). Honorowy patronat
nad Konkursem objął Prezydent
Miasta Krakowa, który ufundował
nagrodę rzeczową.
Patronem Nagrody jest prof. Tadeusz Słowikowski (1907–1993),
wybitny nauczyciel szkolny i akademicki, wieloletni wykładowca
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie (obecnie Uniwersytet
Pedagogiczny) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Słowikowski
jest uważany za nestora polskiej
dydaktyki historii. Stał się popularną postacią w środowisku
nauczycielskim dzięki pracom
z zakresu edukacji historycznej,
jak również swojej działalności
na polu doskonalenia nauczycieli.
W swoich pracach popularyzował

nie tylko dorobek polskiej powojennej myśli dydaktycznej, lecz
także swoje bogate doświadczenie nauczyciela krakowskich szkół
średnich. Na jego podręczniku Metodyka nauczania historii. Podręcznik dla studium nauczycielskiego
(Warszawa 1967 i nast.) wychowały się całe pokolenia nauczycieli
historii w Polsce. Prof. Słowikowski
był człowiekiem nieskazitelnego
charakteru, przyjacielem młodzieży. Jego życie i działalność może
być dzisiaj wzorem do naśladowania przez nauczycieli.
Nagroda jest przeznaczona dla
nauczycieli historii wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji przedmiotu oraz dziejów
i kultury Krakowa. Szczegółowy regulamin przyznawania nagrody został opracowany przy
wsparciu doświadczonych nauczycieli, dydaktyków historii
i członków Zarządu Krakowskiego
Oddziału PTH. Zgłoszeni do nagrody nauczyciele są poddawani ocenie na podstawie rozbudowanego
kwestionariusza. Oprócz opinii

Jan WRÓBEL

„Polak, Rusek i Niemiec…

czyli jak psuliśmy plany naszym sąsiadom”
Recenzja książki w nowej serii: Historia Polski 2.0 wydawnictwa Znak Horyzont

H

istoria pisana na twitterze, komentowana na fejsie,
a może w postaci komiksu czy storyboardu? Znak
Horyzont wydał całkowicie niezwykłą książkę traktującą z humorem o naszej przeszłości w duchu XXI wieku.
Podtytuł tego przekomicznego dziełka to „jak psuliśmy plany naszym sąsiadom”. Robi się ciekawie?
Oczywiście – wszak lata powstań, rozbiorów, niewoli
nauczyły część Polaków knuci i psucia i na takie hasło z pewnością zareagują. Wszak łatwiej coś zepsuć
czy „zhejtować”, niż zbudować i uzasadnić zachwyt.
Ale można pokazać w zabawny sposób plusy i minusy. W taki brawurowy sposób Jan Wróbel rozpoczyna opowieść o roku 1612. Od razu uśmiech rozkwita
na twarzy, kiedy czytamy umieszczone obok siebie
dwie wersje tej samej historii – polską i rosyjską. Polska twierdzi, że w Księstwie Moskiewskim był bałagan
i przemoc, więc pomogliśmy im z dobrego serca. Rosyjska – że jak sępy spadliśmy im na karki. Od razu widać,

że będzie ciekawie, niesztampowo i – mimo że sięgamy XVII wieku – jakoś tak bardzo współcześnie. Genialne ilustracje Joanny Wójcik połączone z łamaniem
książki przez Michała Pawłowskiego dają efekt wprost
oszałamiający. Mamy sﬁngowaną okładkę pisma „Rajtuzy” skrupulatnie odnotowującego zabiegi Maryni
Mniszkówny w staraniach o rękę Dymitra Groźnego
czy komiks z hetmanem Żółkiewskim. W następnych
historiach dowiemy się, że wojnę najlepiej prowadzić
na kredyt, a potop szwedzki rzeczywiście spustoszył
kraj, bo żołdacy rabowali co popadło, bo taka była ﬁlozoﬁa najmujących ich Szwedów. Triumfy Szwedów opisano w formie twittów, by już za chwilę przedstawić
sytuację Polaków w zaborze pruskim w formie wyimaginowanej dyskusji na forum internetowym.
Zaśmiewając się z fantastycznie współczesnych
interpretacji wielkich wydarzeń z naszej historii, poznajemy choćby, jak postrzegali Piłsudskiego Pola-

cy w XX wieku, a z jaką czołobitnością te same
fakty z jego życia interpretują dzisiejsi historycy.
Wersja „jak było” przypomina, że Polacy bali się
Piłsudskiego socjalisty, bo to był rosyjski ruch rewolucyjny pragnący ludzkiej krwi. Wydrukowana
obok „wersja dzisiejsza” widzi w socjalistycznym
działaczu nieustraszonego przywódcę narodowego. Jakże aktualnie brzmią powody, dla których
„fajnie było założyć państwo Ukraina” i dlaczego
„trudno było stworzyć Ukrainę”. Ale nie tylko dlatego warto zajrzeć do książki Wróbla. Przypomina też postaci dziennikarza Janusza Rolickiego,
premiera Mieczysława Rakowskiego i spawaczki
Anny Walentynowicz. Każdą z nich na swój sposób, zgodnie z podtytułem książki „psuło plany
naszym sąsiadom”. Rolicki rzucił pracę w stanie
wojennym, Rakowski zlikwidował PZPR, a co stało
się dzięki Annie Walentynowicz, chyba każdy Polak jeszcze pamięta. Jeśli nie – tym bardziej warto
sięgnąć po „Historię Polski 2.0”.
To lektura wręcz idealna dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, a i powodów do dyskusji
z nauczycielami będzie co nie miara. Nawet jeśli
ktoś do tej pory uważał, że historia to nudy, po tej
przezabawnej i oryginalnie zbudowanej książce
ma poważną szansę na przemianę. Warto spróbować. Ja czekam na 27 sierpnia – wtedy ukaże
się tom drugi.
Jerzy Doroszkiewicz
Poranny.pl
Książki szukaj na Znak.com.pl
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Źródło nadziei Russella Crowe’a,
– inne spojrzenie na skutki Wielkiej Wojny

N

iestety w kinach produkcja ta przeszła w naszym kraju niemalże bez echa, a szkoda, gdyż stanowi
niezwykłą gratkę dla miłośników historii. Przede wszystkim mamy okazję obejrzeć na ekranach
opowieść, która zaczyna się w okopach I wojny światowej. Konflikt ten od niemal zawsze pozostawał
w kinematografii w cieniu wojny z lat 1939–1945. Istnieją oczywiście ciekawe wyjątki od tej reguły,
jak chociażby genialny film Stanleya Kubricka Ścieżki chwały z roku 1957 z niezapomnianą rolą Kirka
Douglasa. W Źródle nadziei Wielka Wojna pojawia się jednak głównie w retrospekcjach. Kilka lat
po bitwie o Gallipoli główny bohater, w którego wcielił się reżyser, rusza do Turcji, aby odnaleźć ciała
swoich trzech poległych synów. Przy okazji wplątuje się w początki rewolucji Atatürka oraz zakochuje
w buntującej się przeciwko tradycji i konwenansom młodej Turczynce, którą przekonująco zagrała
Olga Kurylenko. Największą zaletą filmu jest możliwość spojrzenia na wydarzenia sprzed niemal stu lat
z punktu widzenia Australijczyków i Turków, a nie jak dzieje się to zazwyczaj Europejczyków czy Amerykanów. Dla młodych widzów będzie to także okazja na dokładniejsze przyjrzenie się okolicznościom
upadku Imperium Osmańskiego, które na tradycyjnych lekcjach historii jest omawiane jedynie pokrótce w ramach analizowania skutków I wojny światowej. Źródło nadziei może być także przyczynkiem
do ciekawej dyskusji na wiedzy o społeczeństwie na temat tego, jak polityka i wojna wpływają na życie zwykłych ludzi, mieszkających
niejednokrotnie na drugim końcu świata. Nie sposób przejść bowiem obojętnie obok rozpaczy Australijczyka, którego dzieci giną w Turcji
podczas konfliktu wywołanego dokonanym w Sarajewie zabójstwem następcy tronu Austro-Węgier.

Hiszpanka

Asteriks – mały Gal,

– nietypowa lekcja
o powstaniu
wielkopolskim

który zaraża miłością do antyku

O

d 23 stycznia 2015 w kinach w całej Polsce można
było oglądać film Łukasza Barczyka Hiszpanka. Naukowcy, nauczyciele oraz pasjonaci historii
bardzo często przeżywają rozczarowanie, widząc na ekranie
zupełnie inną wersję dziejów
niż znaną im ze źródeł oraz podręczników. Dodatkowo w przypadku historii najnowszej oczekiwania widzów nakładają się
często na nadal aktualne spory
społeczno-polityczne. Hiszpanka z całą pewnością nie jest przeznaczona
dla ludzi pozbawionych dystansu wobec wytworów kinematografii. Nie
przypadnie do gustu filmowym purystom. Wszystkim pozostałym polecamy jednak obejrzenie filmu.
Po pierwsze, Hiszpanka stanowi coś zupełnie nowego w polskim kinie.
Po drugie, co rzadkie w filmach historycznych, jej bohaterowie mówią
swoimi językami, a nie dominującym na świecie językiem angielskim czy
też „za pomocą” polskiego dubbingu. Po trzecie, na ekranie zebrano aktorów z kilku państw świata, choć wśród nich i tak najbardziej przykuwają uwagę Jan Peszek jako Tytus Ceglarski oraz Jan Frycz jako Ignacy Jan
Paderewski. Po czwarte, choć wbrew niektórym informacjom medialnym
nie jest to film stricte o powstaniu wielkopolskim, a tylko ocierający się
o jego tematykę, to i tak może stanowić początek pouczającej dyskusji
o tym niezwykłym zrywie narodowowyzwoleńczym z lat 1918–1919.
Co widzimy więc na ekranie? Ignacy Jan Paderewski próbuje dotrzeć do Polski, lecz zamierza mu w tym przeszkodzić pracujący dla
niemieckiej armii mroczny Doktor Abuse. W grupie spirytystów ratujących Mistrza przed atakiem medium znajduje się między innymi para
głównych bohaterów – młodzi kochankowie, których zagrali Patrycja
Ziółkowska i Jakub Gierszał. Kiedy zastanawiałem się, do jakiego filmu można by porównać Hiszpankę, na myśl przyszło mi jedynie Iron
Sky z 2012. Nie jest to porównanie najszczęśliwsze, ale przynajmniej
częściowo oddaje klimat filmu. Dzieło Łukasza Barczyka jest od niego
z całą pewnością dużo mniej kontrowersyjne, choć ma w sobie liczne
elementu absurdu, które jednak przy odrobinie wyobraźni mogą przywoływać skojarzenia z najlepszymi filmami Luisa Buñuela, na przykład
z Widmem wolności.

N

iemal żaden młody człowiek nie potrafi przejść obojętnie
obok znakomitych prac René Gościnnego oraz Alberta
Uderzo. Po ukończeniu pierwszego albumu czytelnik niemal
natychmiast pragnie chwycić za kolejne, apetyt na nie zaś
rośnie z każdym następnym tomem. Na dodatek fascynacja
bajkową opowieścią przeradza się błyskawicznie w miłość do
historii starożytnej. Duża w tym zasługa samych twórców,
którzy paradoksalnie oddali klimat imperium rzymskiego
z I wieku p.n.e. lepiej niż większość kinowych superprodukcji. Nie siląc się na nieosiągalny w tej formule realizm,
a jednocześnie dysponując dużą wiedzą o antyku, osiągnęli
znakomite i wiarygodne efekty. Pierwszy album pod tytułem
„Przygody Galla Asteriksa” ukazał się w roku 1961, choć sam
mały Gal zadebiutował już dwa lata wcześniej na łamach
magazynu „Pilote”. Do tej pory ukazało się w sumie, również
w Polsce, 35 tomów kanonicznych oraz kilka pomniejszych
wydawnictw niezaliczanych do oficjalnej serii. Na ich łamach
Asteriks wraz ze swym przyjacielem Obeliksem nie tylko
dzielnie bronią ostatniego wolnego bastionu w podbitej
przez Rzymian Galii, lecz także odwiedzają niemal wszystkie
zakątki Imperium Romanum oraz poznają osobiście między
innymi Kleopatrę oraz Juliusza Cezara. Podczas gdy komiksy
prezentują zawsze równy i wysoki poziom, to nie można powiedzieć tego niestety już o ich ekranizacjach. Animowane
wypadają zazwyczaj dużo lepiej od filmów aktorskich. Seria
francuskich komiksów o przygodach Asteriksa od lat stanowi
inspirację dla kolejnych pokoleń młodych umysłów.

Opracował Artur Ryszard Jęcka
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Mała włoska wyspa Lampedusa leżąca między Maltą
a Tunezją stała się celem emigrantów z Afryki i Azji, którzy
w przepełnionych łodziach starają się dotrzeć do Europy.
Od stycznia do września 2014 r. utonęło na Morzu Śródziemnym
3072 osób, w 2015 roku utonęło już ponad 1600.
Foto PAP

