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pierwsze lekcje historii, jakie przyszło mi prowadzić w 1990 r. Wykorzystując multimePny amiętam
dia, traciłem mnóstwo czasu na techniczne przygotowanie sprzętu. Przypomnę, ﬁlm edukacyjwyświetlano wówczas za pomocą specjalnego projektora na statywach. Taśma na szpulach często podklejana zacinała się lub zrywała, a uczniowie czerpali chyba więcej z techniki niż z historii.
Kolejne lata przynosiły zmiany w technice i w podejściu dydaktycznym do ﬁlmu. Również sam ﬁlm zyskał na
znaczeniu – jako środek wyrazu opinii i przekazu wiedzy historycznej. Sprawdziły się przewidywania Haydena
White’a formułowane w 1988 r. w „American Historical Review” o możliwości rekonstrukcji historycznej przez
obraz. Coraz częściej historiofotia staje w szranki z historiograﬁą, a język ﬁlmu włącza się w dyskurs nad przeszłością. Można by zweryﬁkować antyczną tezę Epikteta – „nie czyny wstrząsają człowiekiem, ale słowa o nich”
– wykazując, że to obrazy przejęły funkcję słów i opanowały świadomość społeczną.
Przemiany ostatnich lat stawiają nowe wyzwania przed dydaktyką. W jaki sposób wykorzystać potencjał kina,
teatru, telewizji? Na te pytania próbują odpowiedzieć autorzy „Wiadomości Historycznych”. Obok przeglądu
klasyki i rekomendacji arcydzieł X Muzy w tym numerze odnajdziemy wiele praktycznych porad i przemyśleń
nauczycieli pracujących z ﬁlmem na lekcjach i kółkach zainteresowań.
Miłej lektury i wrażeń ﬁlmowych!
Stanisław Roszak
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Filmowa historia
do II wojny światowej
Mimo że X muza1 dołączyła do panteonu bogiń sztuki i nauki całkiem niedawno, ze wszystkich gałęzi kultury rozwój filmu był bodaj najszybszy..
Joanna Orzeł

ęsknota do wyrażania ruchu
istniała w człowieku od zawsze.
Widać to w najstarszych zabytkach – w „ruchu” są zwierzęta
z groty w Lascaux, Dyskobol czy
Grupa Laokoona. Ludzie od zawsze
chcieli „żywej fotografii”, co można
dostrzec na obrazach poszczególnych epok, wreszcie fotografii. Wciąż
ją ulepszano, aż w końcu nadszedł
czas i odpowiednie warunki do robienia filmów. Badacze historii kinematografii podkreślają, że ich tworzenie było wynikiem ewolucji2.

T
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Jeśli nie wiadomo
o co chodzi…
Tym razem jednak nie pieniądze.
Spór o to, gdzie i kiedy narodziły się
ilm i kino, jest raczej dyskusją o tym,
któremu z państw należy się prestiż
z posiadania „ojca kinematogra ii”.
Mimo że w kilku krajach prześcigano się w wynalazkach i ulepszaniu
pierwszych urządzeń do rejestrowania ilmów, to przede wszystkim dwa
państwa rywalizują ze sobą, które
z nich było pierwsze.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki osobą mającą doniosłe znaczenie dla narodzin ilmu był Thomas
Alva Edison. Wynalazca m.in. fonografu czy żarówki pracował także
nad kamerą ilmową. W końcu jeden z jego współpracowników stanął naprzeciwko jego najnowszego
urządzenia, zażył tabakę i kichnął.
1

Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie

Tak powstał pierwszy „ ilm” – Kichnięcie Freda Otta zarejestrowano
7 stycznia 1894 r.3 Kino jednak
to masowy spektakl ilmowy, za który się płaci. Taki zaś jako pierwsi zorganizowali francuscy bracia Auguste
i Louis Lumière, którzy opatentowali nowe urządzenie – kinematograf. Pierwszy publiczny pokaz ilmowy odbył się 28 grudnia 1895 r.
w Salonie Indyjskim Grand Café
w Paryżu. Zaledwie 35 osób (na 100
możliwych) było gotowych zapłacić
jednego franka, by obejrzeć Wyjście
robotników z fabryki Lumière w Lyonie4.

Kino prymitywne
Tematyka ilmów braci Lumière
oscylowała wokół scen z życia wziętych. Oprócz Wyjścia robotników

z fabryki można przywołać Oblanego
ogrodnika (Podlanego podlewacza).
Obraz ten jest właściwie pierwszą
komedią
ilmową zaczerpniętą
z komiksu Hermana Vogla o psotnym chłopaku, który celowo postawił nogę na gumowym wężu trzymanym przez ogrodnika. Innym
ważnym ilmem był Wjazd pociągu
na stację w La Ciotat (1896). Z jednej
strony był to dokument, ale z drugiej
– reżyserowany. Stanowi przełom
w technice ilmowej – wykorzystując
najazd lokomotywy, mamy zmienny dystans: plan daleki i bliski.
Wszystko dzięki dobrze ustawionej
kamerze.
Film jednak zaczął być trochę
jarmarczną rozrywką i nie wiadomo, co by było, gdyby nie George
Méliès. Ten iluzjonista, prestydiga-

Określenie to na twórczość filmową czy ogólnie film związane jest z książką Karola Irzykowskiego zatytułowaną właśnie Dziesiąta Muza
(Kraków 1924).
2
T. Lubelski, Lumière i Méliès: fotograf i iluzjonista inicjują kinematograf, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme, red. tenże, I. Sowińska, R. Syska,
Kraków 2012, s. 77.
3
D. Shipman, Historia kina. Pierwsze stulecie, tłum. I. Siwiński, przedmowa B. Norman, Katowice 1996, s. 8.
4
J. Płażewski, Historia filmu 1895–2000, Warszawa 2001, s. 12.

Podróż na Księżyc

mierę Zabójstwa księcia Gwizjusza
(17 listopada 1908, reż. Charles Le
Bargy, André Calmettes). Zaledwie
piętnastominutowy ilm do dziś zachwyca dbałością scenogra iczną i aktorstwem10. Dzięki temu ilm zaczął
być identy ikowany ze sztuką, a nie
tylko rozrywką niższego rzędu11. Filmy artystyczne były jednak przeznaczone dla określonej widowni, a nie
dla masowej publiczności.

Rozwój sztuki filmowej
w USA
Lata 1914–1930 to bodajże najprężniejszy okres w rozwoju kinematogra ii. Nie do przecenienia jest
rola, jaką odegrał David Wark Grifith. Takie kino, jakie znamy dziś,
nadeszło z realizacjami tego amerykańskiego twórcy12. Jego Narodziny
narodu (1915) to pierwszy ilm pełnometrażowy. Fabuła oparta została
na schemacie wziętym z Romea i Julii osadzonym w wojnie secesyjnej.
Osobnym wątkiem jest tu działalność Ku Klux Klanu, przez co obraz
został uznany za rasistowski. Oprócz

Rozwój kina europejskiego
– postulat wysokiej sztuki
Europa w tym czasie komedii nie
tworzy. Postulat o wysokiej kultu-

O różnorodności gatunków filmowych stworzonych przez Mélièsa zob. T. Lubelski, Lumière i Méliès…, s. 123–131.
D. Shipman, dz.cyt., s. 26.
7
T. Lubelski, Lumière i Méliès…, s. 78.
8
R. Syska, Początki kina amerykańskiego, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…, s. 152.
9
G. Stachówna, Trzy europejskie kinematografie la belle époque – Francja, Wielka Brytania, Włochy, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…, s. 228.
10
Tamże, s. 230–234.
11
J. Płażewski, dz.cyt., s. 24.
12
M. Oleszczyk, David Wark Griffith: kino uczy się opowiadać, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…, s. 275.
13
Szerzej: I. Sowińska, Złoty wiek burleski, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…., s. 570–585.
6
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Polany ogrodnik

treści niezwykle ważne są tu wykorzystane środki ilmowe: plany ogólny, bliższy, aż w końcu zbliżenia, plan
amerykański (który wywołał głośne protesty), coraz krótsze odcinki
montażowe wpływające na szybkość
akcji, montaż równoległy (synchroniczny), dzięki któremu można było
sterować emocjami widza. Reżyser,
a właściwie autor ilmu miał bardzo
dużą świadomość kina.
Obok doniosłych tematów Ameryka także chciała i lubiła się bawić.
To właśnie w Stanach Zjednoczonych
narodził się nowy gatunek ilmowy –
komedia slapsickowa (burleska).
Oparta na komizmie sytuacyjnym
i gagach, z przerysowanym głównym
bohaterem, została stworzona przez
Macka Sennetta. To gatunek rdzennie kinowy, choć oczywiście nawiązywał do komedii dell’arte, kabaretu, sztuki estradowej. Twarzą, choć
w tym kontekście można by uznać,
że postacią-symbolem burleski, jest
oczywiście Charlie Chaplin13.
Jego nietuzinkowa biogra ia sprawiła, że był pierwszą osobą, która
stała się mitem, legendą za życia.
Jego lekkie komedyjki były jednak
przesycone uniwersalnymi wartościami, często kwestionującymi amerykański sen. Brzdąc (1920), Gorączka złota (1925), Światła wielkiego
miasta (1931) przeszły do historii
kina z jednej strony dzięki kultowym
burleskowym scenom, z drugiej –
dzięki wielkiemu humanizmowi
z nich płynącemu.
Nie można jednak zapominać
o innych aktorach komedii slapstickowej: człowieku z kamienną twarzą, czyli Busterze Keatonie, czy Haroldzie Lloydzie.

sztuki wizualne wczoraj i dziś

totor uznał, że kino ożywi jego seanse magiczne i że ilm to widowisko5. Dzięki jego twórczości tak też
się stało. Jedną z jego produkcji była
Podróż na Księżyc (1902). Opowieść
o wyprawie uczonych na ziemskiego
satelitę, bazująca na Z Ziemi na Księżyc Juliusza Verne’a oraz Pierwszych
ludziach na księżycu H.G. Wellsa, odniosła światowy sukces. Dzięki temu
reżyserowi „najważniejszą funkcją
kina staje się opowiadanie historii”6, a widzowie obejrzeli na ekranie „żywą” opowieść. Tak jak bracia
Lumière byli prekursorami dokumentu, tak Méliès – fabuły7.
W tym czasie w USA narodził się
gatunek typowo amerykański – western. Edwin Porter nakręcił Napad
na ekspres (1903), który charakteryzował się równoległą akcją i prymitywnym, ale jednak montażem. W ilmie połączono „ ikcję z odczuciem
realizmu i historyczną faktogra ią”8.
Ten okres w historii kinematogra ii to przede wszystkim próby
rozwoju języka ilmowego, często
nieświadome, intuicyjne. Można wyróżnić trzy rodzaje ilmów początków XX w.: dokumentalne, trickowe
i fabularne. Coraz śmielej też dokonywano adaptacji literatury. W USA
kinematogra ia rozwijała się szybciej: publiczność była masowa, a osoby związane z kinem emigrowały
ze Starego Kontynentu do Ameryki.
Bardzo szybko narodziły się tam formy produkcji przemysłowej.
Europa nieprzychylnie patrzyła
na to, w którą stronę podąża kinematogra ia – uważano, że kino powinno
być czymś więcej niż „jarmarczną
rozrywką”. We Francji pojawił się ilm
artystyczny ( ilm d’art), podejmujący
wyższą tematykę dzięki związkom ilmowców z innymi dziedzinami sztuki oraz rozwojem języka ilmowego9.
Za początek nowej epoki uznaje się
założenie wytwórni Film d’Art i pre-

sztuki wizualne wczoraj i dziś
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rze w kinie się sprawdził. Na Starym
Kontynencie poszukiwano nowych
form i tematów. Od początku kinematogra ii Skandynawia odgrywała
niemałą rolę w jej rozwoju: najpierw
Dania, potem Norwegia, w końcu
Szwecja.
Podwaliny pod przemysł ilmowy
w Skandynawii stworzył Ole Olsen
– wcześniej przedsiębiorca rozrywkowy. W 1906 r. założył wytwórnię
ilmową Nordisk Films Kompagni, która istnieje do dziś14. Przede
wszystkim skupiono się na adaptacjach rodzimej literatury oraz
ukazywaniu dramatów społecznych.
Najpopularniejszym reżyserem duńskim okazał się Urban Gada, a jego
żona – Asta Nielsen – zyskała międzynarodową sławę.
W Szwecji ojcem szwedzkiej kinematogra ii był Charles Magnusson.
Uznał, że w Europie nie ma szans
na kino komercyjne, postawił więc
na kino artystyczne. W latach 1916–
1923 dokonał się niezwykły rozwój
skandynawskiego ilmu (tzw. szkoła
szwedzka). W obrazach czołowych
reżyserów (Victora Sjöströma i Mauritza Stillera) dostrzec można przede
wszystkim wielką rolę natury, realizm fotogra ii, powagę problematyki
moralnej i psychologicznej. Najchętniej adaptowano utwory szwedzkiej pisarski Selmy Lagerlöf15. Ukoronowaniem reżyserskiej kariery
Sjöströma jest ilm Furman/Woźnica
śmierci (Wózek widmo, 1920), w którym przenikają się światy żywych
i umarłych. Film jest jednocześnie
moralitetem dla ówczesnego społeczeństwa szwedzkiego.
Europejczycy zaczęli zwracać
większą uwagę na estetyczną stronę ilmu. Na terenach niemieckich
po I wojnie światowej rozwinął się
ekspresjonizm16. W kinematograii można wyróżnić dwa jego nurty.
Pierwszy to nurt społeczno-psychologiczny, kino realistyczne. Przykładem jest Portier z hotelu Atlantic (reż.
Friedrich Wilhelm Murnau, 1924).
14

Zabójstwo księcia Gwizjusza

Brzdąc

Gabinet doktora Caligari

Drugim nurtem jest nurt fantastyczny. W jego obrębie mamy z jednej strony kino grozy z aurą tajemniczości, zjaw, koszmarów nocnych:
cieszący się wysokim uznaniem Gabinet doktora Caligari (reż. Robert
Wiene, 1920) czy Nosferatu – symfonia grozy (reż. F.W. Murnau, 1922).
Z drugiej strony nurt fantastyczny był
reprezentowany przez reżysera Fritza Langa w zupełnie inny sposób.
Jego Nibelugnowie (1924) to przykład wizualizacji mitologii germańskiej, a Metropolis (1927) jest mo-

dernistyczną wizją świata w 2000 r.
Zwłaszcza ten ostatni, mimo różnych
opinii krytyków, wpłynął na wyobraźnię ilmową, przede wszystkim
na ilm science- iction, lecz także
kryminał i czarny ilm amerykański.
Także w powojennej Rosji następowały zmiany. Rewolucja październikowa dokonała przewrotu nie
tylko w polityce, lecz także w sztuce. W kinie dostrzeżono świetne
narzędzie propagandowe. Ten
rozdział rosyjskiej kinematogra ii
wiąże się z osobą Lwa Kuleszowa.
Wykładowca szkoły ilmowej skupił
się na reżyserii i montażu (im więcej ujęć, tym więcej emocji u widza),
skąd pojawiła się nawet nazwa – radziecka szkoła montażu. Kuleszow
miał zdolnych uczniów: Siergieja Eisensteina, Wsiewołoda Pudowkina,
Ołeksandra Dowżenkę. Dokonali oni
przewrotu w estetyce kina. Ich ilmy
opiewały rewolucję – mit założycielski nowego ustroju. Sztandarowym
obrazem jest Pancernik Potiomkin
Eisensteina. Krok milowy w montażu przyćmił jednak glory ikację
rewolucyjnego zrywu marynarzy.
Precyzja w budowaniu napięcia
u widza, dramaturgia fabuły, krótkie
ujęcia, ciekawy montaż – dzięki tym
cechom dzieło rosyjskiego ilmowca
„olśniewa jasnością i porusza autentycznym patosem”17. To właśnie
Eisenstein zapisał się w historii kinematogra ii jako autor montażu
intelektualnego, lecz także licznych
dzieł z zakresu teorii ilmu.
W europejskiej ojczyźnie kinematogra ii – Francji – wciąż starano się nobilitować X muzę, by kino
było sztuką. Po wojnie w kinematogra ii francuskiej pojawiły się dwie
awangardy
ilmowe. Pierwsza
to impresjonizm ilmowy związany
z Louisem Dellucem i środowiskiem
skupionym wokół niego (także kobiet, m.in. Germaine Dulac). Postulowano m.in. odnowę na bazie literatury francuskiej, zwłaszcza realizmu
i psychologizmu, oraz malarstwa,

T. Szczepański, Skandynawia, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme..., s. 316.
Tamże, s. 366–367.
16
T. Kłys, Film niemiecki w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…, s. 393–462. Na temat tej epoki niemieckiej
kinematografii szerzej zob. S. Kracauer: Od Caligariego do Hitlera: Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. W. Wertenstein, E. Skrzywanowa, Warszawa 1958.
17
J. Wojnicka, Kino Rosji carskiej i Związku Sowieckiego, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…, s. 525.
15

Metropolis

Sokół maltański
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przede wszystkim impresjonizmu,
skąd nazwa. Awangarda francuska
przyniosła zerwanie z naśladowaniem teatru, pełną autonomię ilmu.
Delluc wprowadził także pojęcie fotogenii – cechę „obrazów ilmowych,
które po utrwaleniu na taśmie zyskiwały nowe artystyczne walory”18.
Ważna była rola oświetlenia, dzięki
czemu zdjęcia mogły być zamglone,
co prowadziło do poetyzacji obrazu.
Szczególną rolę przywiązywano też
do pejzażu i twarzy ludzkiej – jako
środka artystycznego wyrazu.
Innym nurtem była druga awangarda, zwana też awangardą właściwą. Można wyróżnić jej trzy grupy:
kino impresjonistyczne, kino czyste (absolutne), kino dadaistyczno-surrealistyczne. W obrębie drugiej
awangardy nie powstało dużo ilmów. Były to tak artystyczne obrazy,
że przeciętny widz ich nie rozumiał,
więc i tak oglądał te komercyjne.
Przykładem awangardy francuskiej
(mimo hiszpańskich twórców) jest
surrealistyczny Pies andaluzyjski Salvadora Dalego i Luisa Buñuela.

7

Przełom dźwiękowy

18

Triumf woli

pojawiają się też wstawki zsynchronizowane (lepiej lub gorzej) z obrazem.
Tak dokonała się rewolucja kinowa.
Początkowo nie wierzono, że kino
nieme się skończy, ilm braci Warnerów uważano za próbę mającą podnieść prestiż studia ilmowego20. Śpiewak jazzbandu odniósł jednak sukces
u widowni.
Początkowo tylko ilmy amerykańskie były dźwiękowe, na dodatek zaledwie ok. 20% kin miało
odpowiedni sprzęt. Nagle panami
planu ilmowego stali się nie produ-

cenci, reżyserzy, tylko dźwiękowcy –
to oni decydowali, co da się nakręcić.
Dźwięk niweczył estetykę kina montażowego i doprowadził do upadku
niektórych gatunków ilmowych –
w USA zwłaszcza burleski. Zaczęto
więc się zastanawiać, jak z technologii dźwięku wykrzesać wartości artystyczne. Hollywood stworzyło więc
ϐilmy muzyczne, przede wszystkim z niezapomnianą parą Freda
Astaire’a i Ginger Rogers21. Nie rezygnowano też z komedii, m.in. z braćmi
Marx. Także w Europie poszukiwano

I. Kolasińska-Pasterczyk, Francuska szkoła impresjonistyczna, [w:] Historia kina, t. 1 – Kino nieme…, s. 695.
I. Sowińska, Przełom dźwiękowy, [w:] Historia kina, t. 2 – Kino klasyczne, Kraków 2011, s. 30–31.
20
D. Shipman, dz.cyt., s. 94.
19
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Od początku kinematogra ii dążono do udźwiękowienia ilmu, jednak
nawet na początku lat 20. XX w. próby
te zostały stłumione przez…. producentów i twórców ilmów, którzy nie
chcieli innowacji. Dźwięk w ilmie
pojawił się dzięki spopularyzowaniu
radia w domach, przez co ludzie przestali chodzić do kina. Dzięki wprowadzeniu ilmów dźwiękowych niektórzy producenci, chociażby bracia
Warnerowie, nie splajtowali.
Pierwszym niemym udźwiękowionym
ilmem
(ścieżka
dźwiękowa bez słów) był ilm
wytwórni Warner Brothers w reżyserii Alana Croslanda Don Juan
(premiera: 6 sierpnia 1926 r.)19.
W kolejnym roku Crosland wyreżyserował pierwszy w historii kina ilm
dźwiękowy Śpiewak jazzbandu (premiera: 6 października 1927 r.). Film
był wciąż niemy, ale na udźwiękowionej taśmie ilmowej oprócz muzyki
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możliwości wykorzystania dźwięku. Za pierwszy duży ilm dźwiękowy uważa się wyprodukowanego w Niemczech Błękitnego anioła
(reż. Josef von Sternberg, 1930) z niezapomnianą rolą Marleny Dietrich.

Siła obrazu i dźwięku
Na Starym Kontynencie jednak
dźwięk został bardzo szybko wykorzystany w celach propagandowych.
Lata 30. to rozwój dwóch zagrożeń –
nazizmu i bolszewizmu. Za majstersztyk kina propagandowego przez
lata uchodził Triumf woli „dokument” ze zjazdu NSDAP w dniach
4–10 września 1934 r. w reżyserii
Leni Riefenstal. Jej obraz to wizja
nowej Rzeszy: ze średniowieczną
Norymbergę, muzyką stylizowaną na Wagnera, gotyckim pismem,
tradycjami ludowymi (zwłaszcza
bawarskimi) i mnóstwem pierwiastków kreujących nowego przywódcę – Führera. Riefenstal miała
nieporównywalne z innych warunki techniczne i obiektywnie trzeba
stwierdzić – potra iła reżyserować
i montować ilmy.
Tymczasem w Rosji rodziła
i utrwaliła się doktryna realizmu
socjalistycznego22. Przede wszystkim mitologizowano rewolucję październikową, glory ikowano kolektywizację wsi, prezentowano walkę
klas oraz sojusz miast i wsi (chłopów
i robotników). Od strony formalnej
tępiono stylistykę radzieckiej szkoły montażu i dążono do płaskiego
realizmu, bez żadnej awangardy czy
eksperymentów – tak by każdy widz
mógł zrozumieć przesłanie ilmu.
Jednym z lagowych dzieł tego okresu jest obraz Eisensteina Aleksander
Newski (1938).
W USA po wprowadzeniu dźwięku przyszedł czas na kolor. W 1938 r.
reżyser Victor Fleming stworzył arcydzieła z zastosowaniem technologii Technicolor: Przeminęło z wiatrem i Czarnoksiężnika z Oz. W latach
30. powracano także do westernu,
21

Obywatel Kane

(retrospekcji), montażu wewnątrzkadrowego, głębi ostrości, dzięki której
widz może się skupiać na kolejnych
planach: pierwszym, środkowym
i głębokim, i dostrzegać każdy fragment obrazu. Fabuła oparta na prawdziwych wydarzeniach wywołała
niemały skandal. William Randolph
Hearst (pierwowzór głównego bohatera – Charlesa Fostera Kane’a) poczuł
się urażony, że to ilm o nim. Masowa
kampania przeciwko obrazowi przyniosła odwrotny skutek – widownia
była ciekawa, z jakiego powodu Hearst
tak się oburza. Mimo to ilm nie znalazł
uznania widzów, w przeciwieństwie
do krytyków24. W Ameryce publiczność doceniła go dopiero wtedy, gdy
zrobiono to w Europie.

Tymczasem w Polsce

Barbara Radziwiłłówna

a lata 40. i 50. XX w. to rozwój ϔilmu
noir (czarne kino). Widzowi prezentowano opowieści o często niewyjaśnionych zbrodniach, bez wydźwięku
moralizatorskiego i bez happy endu
czy podziału na dobro i zło. Jednym
z najsłynniejszych takich ilmów
jest Sokół maltański (reż. John Hudson, 1941) z Humpreyem Bogartem.
Dzięki jego roli w tym oraz kolejnym
ilmie (Casablanca, reż. Michel Curtiz,
1942) Bogart zdobył status gwiazdy.

Przełom
W 1941 r. w USA powstał kolejny, jak się okazało, przełomowy ilm
w historii kina – Obywatel Kane Orsona Wellesa. Obraz, który do dziś przez
wielu jest uznawany za najlepszy ilm
w historii kinematogra ii, to „summa
dotychczasowych rozwiązań dramaturgicznych, plastycznych i akustycznych”23. Technicznie jest to dzieło
znakomite dzięki wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań: bardzo
dużych zbliżeń, nieliniowej narracji

Mimo że kinematogra ia rodziła się, gdy państwa polskiego nie
było na mapie Europy, Polacy byli
na bieżąco z technicznymi nowinkami. Filmy braci Lumière obejrzano 14 listopada 1896 r. w Teatrze
Miejskim (dziś Teatr Słowackiego)
w Krakowie. Dlaczego nie w Warszawie? Odpowiedź jest prosta – agenci
braci Lumière byli odsyłani od urzędu do urzędu i mieli trudności z załatwieniem wszystkim procedur25.
Oprócz Kazimierza Prószyńskiego, który jeszcze przed wynalazkiem francuskich braci pracował nad
własnym urządzeniem (zwanym paleografem), warto przywołać nazwisko Bolesława Matuszewskiego.
W latach 1896–1898 najprawdopodobniej był jednym z operatorów
braci Lumière w Paryżu i w Polsce.
Ponadto Matuszewski był twórcą pierwszej teorii ilmowej –
w wydanych po francusku broszurach
uznawał, że ilmy fabularne nie mają
żadnej wartości, a najważniejsza wartość ilmu to możliwość uchwycenia
rzeczywistości. Był również głosicielem postulatu społecznej użyteczności kinematogra ii, która powinna
służyć wiedzy i postępowi.

Ł.A. Plesnar, Hollywod: Pod znakiem Wielkiego Kryzysu, [w:] Historia kina, t. 2 – Kino klasyczne…, s. 91–92.
O socrealizmie w radzieckim kinie zob. J. Wojnicka, Kino stalinowskie, [w:] Historia kina, t. 2 – Kino klasyczne…, s. 273–295.
23
R. Syska, Dekada cienia: amerykańskie kino lat czterdziestych, [w:] Historia kina, t. 2 – Kino klasyczne…, s. 424.
24
Najprawdopodobniej Hearst przyczynił się do tego, że na dziewięć nominacji do Oscara Obywatel Kane otrzymał zaledwie jedną statuetkę.
25
T. Lubelski, Historia filmu polskiego, cz. 1 (1895–1918), Akademia Filmu Polskiego, https://www.youtube.com/watch?v=bp47Zk2JN90 (dostęp:
30.05.2016).
22

To się jednak stało dopiero
na początku lat 30. XX w. Pierwszym
dźwiękowym ilmem była Moralność pani Dulskiej w reżyserii Bolesława Newolina (1930). Dźwięk
jednak był zapisany na osobnej płycie, która uległa zniszczeniu. Stąd
pierwszym zachowanym ilmem
dźwiękowym jest Na Sybir (1930)
w reżyserii Henryka Szaro, z muzyką
Henryka Warsa.
Tadeusz Lubelski, dokonując charakteryzacji polskiej kinematograii tego okresu, wyróżnił trzy fazy,
w których dominowały trzy różne
gatunki28. Początek lat 30. to przewaga ilmów o tematyce historyczno-patriotycznej. Paradoksem jest,
że taka „polityka historyczna” była
podyktowana nie przez państwo,
ale przez inicjatywy oddolne – odczuwane zapotrzebowanie społeczne. Oprócz wspomnianego Na Sybir
warto przypomnieć takie ilmy, jak
Dziesięciu z Pawiaka (reż. Ryszard
Ordyński, 1931), Młody las (reż. Józef
Lejtes), Księżna Łowicka (reż. Mieczysław Krawicz, Janusz Warnecki,
1932) czy – pierwsze widowisko
ilmowe – Barbara Radziwiłłówna
(1936, reż. J. Lejtes). Środek dekady lat 30. to złoty czas dla polskiej
komedii. Niezapomniany aktorzy
(Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo,
Jadwiga Smosarska) w połączeniu
z utalentowanymi reżyserami gwarantowali sukces. Filmy Czy Lucyna
to dziewczyna (reż. Juliusz Gardan,
1934), Antek policjmaster (reż. Mi-

chał Waszyński, 1935) czy Piętro wyżej (reż. Leon Trystan, 1937) to klasyka, która bawi i dziś. Ostatnia faza
lat 30. to wzrost napięcia społeczno-politycznego, które wywołało potrzebę oglądania melodramatów,
jak chociażby Znachora (reż. M. Waszyński, 1937).
Skoro mowa o Waszyńskim, warto wspomnieć o kinie żydowskim.
Waszyński był Żydem (właściwie nazywał się Mosze Waks), podobnie jak
Lejtes. Kino żydowskie przeżywało
swoją złotą erę na ziemiach polskich
w latach 1936–1939. Osobowością
w tej materii był przede wszystkim
Józef Green (właśc. Greenberg),
który w latach 20. XX w. pracował
w Hollywood, by wrócić do Warszawy (wojnę udało mu się przeżyć,
gdyż z powodów inansowych wyjechał z Polski w 1939 r. jeszcze przed
jej wybuchem)29. Przede wszystkim
warto przypomnieć jego ilm Judel
gra na skrzypcach (1936) z amerykańską aktorką Molly Picon w roli
głównej.
Kinematogra ia lat 30. to – nie tylko na ziemiach polskich – świetne
produkcje, coraz lepsza technika, wyspecjalizowani rzemieślnicy w swym
zawodzie, utalentowani aktorzy i reżyserzy. Kolejną cezurą kina jest druga wojna światowa – niestety jednak
nie z powodów przełomowych dokonań w rozwoju kinematogra ii.
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Początkowo kinematogra ia polska skupiała się głównie na dokumentach, scenach z życia codziennego, zwłaszcza Warszawy. Pierwszym
ilmem fabularnym jest Pruska kultura w reżyserii Mojżesza Towbina
z 1908 r. Mimo że fabuła dotyczyła
polityki Prus wobec Wielkopolski,
carska cenzura nie pozwoliła na emisję. Kopia obrazu tra iła na Zachód –
do Włoch i Francji. Właśnie we Francji w 2000 r. odnaleziono taśmę
z zarejestrowanym ilmem. Wcześniej sądzono, że pierwszym ilmem
był Antoś pierwszy raz w Warszawie
(reż. Georges Meyer, 1908) z Antonim Fertnerem w roli głównej.
W przeciwieństwie do kilku europejskich krajów II Rzeczypospolita
nie do inansowywała kinematograii. Z jednej strony może to być zarzut, jednak z drugiej strony – dzięki temu państwo nie ingerowało
w tematykę ilmów, a ilmowcy dbali
o widownię. Dwudziestolecie międzywojenne rozpoczęto od licznych
adaptacji utworów, m.in. Henryka
Sienkiewicza, Gabrieli Zapolskiej,
Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego. Z polskiej kinematogra ii
lat 20. zachowało się ok. 20%, stąd
trudno dziś ocenić ten okres26. Krytycy ilmowi jednak już wówczas zwracali uwagę, że powstawały albo ilmy
martyrologiczne (Dla Ciebie, Polsko
czy Cud nad Wisłą), albo kiepskie melodramaty27. Nie było zaś komedii –
ta narodzi się (i od razu w świetnym
stylu), gdy nastanie ilm dźwiękowy.

9

Źródło zdjęć: domena publiczna.

26

Tenże, Historia filmu polskiego, cz. 2 (1919–1929), Akademia Filmu Polskiego, https://www.youtube.com/watch?v=TJMROOnCwaQ (dostęp:
30.05.2016).
27
Tamże.
28
Tenże, Historia filmu polskiego, cz. 3 (1930–1939), Akademia Filmu Polskiego, https://www.youtube.com/watch?v=KpdxQN2_bLg (dostęp:
30.05.2016).
29
Tamże.

History of cinematography till World War 2

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Birth of cinematography is connected with two countries: the USA where T.A. Edison was working on camera construction,
and France where A. & L. Lumière patented nickelodeon and organized first public display in 1895 showing Workers Leaving
the Lumière Factory in Lyon. In the US first movies showed rather daily life, while in Europe movies were perceived as examples
of so-called high culture, and especially in France this film d’art was a strong stream (but for example in Russia it was used as
a propaganda tool). First movies were silent because their producers were afraid of innovations such as sound but because of
rivalry from the side of radio they had to introduce soundtrack to movies. The next big innovation was Technicolor technology
used in 1938 by V. Fleming. Although Poland officially did not exist in time when cinematography was born, the Polish were
up to date with technical news. First Polish movies produced after gaining independence were focused on daily life, later these
were books’ adaptations, patriotic movies, comedies, melodramas. It should be mentioned that also Jewish cinema in Poland
was thriving. The beginning of the Second World War stopped the process for a few years.
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Łódź – nasze rodzime Hollywood,
stolica polskiego filmu
i wieloletnia kuźnia artystów
filmowych. To tu branża
i przemysł filmowy rozwijały się
najprężniej już od końca I wojny,
przez dekady PRL-u, aż do dziś.
To stąd wychodzili specjaliści
filmowi, których doceniano na
całym świecie.
Antoni Plebański

dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie
światowej związek Łodzi
z filmem był zasługą wielokulturowego
klimatu
miasta. Jego otwartość na kinematografię wynikała być może z tego,
że Łódź oraz kino narodziły się
i dorastały na przełomie wieków.
Przyszły na świat razem, będąc
świadectwem końca jednej epoki
i początkiem drugiej. Schyłek XIX
wieku to zwiastun apogeum cywilizacji, która eksplodowała w 1914 r.
Dla Łodzi, która do I wojny światowej rozwijała się raptownie i dynamicznie, czas ten okazał się końcem świetności. Dla kinematografii
natomiast nadchodziły nowe czasy
– większych perspektyw, które rozwijało przed sobą dwudziestolecie
międzywojenne.
Na początku swego istnienia
kinematograf braci Lumière budził kontrowersje. Przeciwna
szerzeniu nowej formy rozrywki
była zwłaszcza inteligencja, która widziała w niej zagrożenie dla
sztuki teatralnej i krytykowała
za niski poziom artystyczny. Dlatego w ośrodkach takich jak Kraków
czy Warszawa przyjmowała się
bardzo trudno.

W

Prężne łódzkie początki
W Łodzi było inaczej. Tutaj
na przełomie wieków warstwa
inteligencji była stosunkowo nieliczna i mało wpływowa, charak-

ter miasta był silnie robotniczy.
To właśnie robotnicy byli głównymi odbiorcami nowej formy
rozrywki. W mieście włókniarzy
kinematograf został użyty po raz
pierwszy 11 czerwca 1897 r. Dwa
lata później powstał tu pierwszy
na ziemiach zaboru rosyjskiego
stały kinematograf (jako lokal-instytucja) założony przez braci
Władysława i Antoniego Krzemińskich. W ciągu niespełna czterech lat funkcjonowania ich kino
kilkakrotnie zmieniało siedzibę:
początkowo działało przy ulicy
Piotrkowskiej 120, następnie Nowym Rynku 2 (jako Bioscop), ostatecznie przy Nowym Rynku 4 (jako
Teatr Żywych Fotogra ii – dziś Plac
Wolności).
Kinematograf był czynny tylko w sezonie zimowym – w letnim bracia Krzemińscy udawali
się w tournée po okolicy, dzięki
czemu popularyzowali nowy wynalazek na prowincji. W 1903 r.
przenieśli się do Warszawy, dzięki
czemu stolica uzyskała pierwsze
stałe kino. Tymczasem w Łodzi
działało już kilka innych kinematografów, wśród których do ważniejszych należało Optique Parisienne. Z kolei w 1908 r. wybudowano
pierwszy na ziemiach polskich
gmach od początku przeznaczony na kino – Odeon, późniejsze
kino Gdynia przy ul. Przejazd 2
(dzisiejsza ul. Tuwima).
Gdyby nie wybuch I wojny światowej, wielce prawdopodobne, że
w Łodzi powstałoby największe
w całym imperium rosyjskim stu-

dio ilmowe. W lipcu 1914 r. łódzcy przedsiębiorcy zawiązali nawet
w tym celu spółkę – Akcyjne Towarzystwo Budowy Atelier. Głównymi
udziałowcami byli Maks Glicenstein i Franciszek Fezer, właściciele kin Casino, Odeon i S inks. Plany
spółki były bardzo ambitne – w Łodzi, na Polesiu Konstantynowskim,
miało powstać miasteczko ilmowe produkujące ilmy na całe Cesarstwo Rosyjskie, w tym Polskę.
Firma zamierzała także zmonopolizować rynek kinowy w mieście
– w miejscu należących do niej kin
miały powstać sale na trzy tysiące
widzów każda, a także dwa mniejsze kina – na Bałutach i w okolicach
Górnego Rynku. Wszystkie inne
kina miały zostać wykupione i... zamknięte. Spółka uzyskała zezwolenie na działalność w lipcu 1914 r.,
ale kilka tygodni później wybuchła
wojna, co niweczyło te plany.
W okresie międzywojennym
w mieście działały prywatne
przedsiębiorstwa ilmowe. Wśród
ilmów z tego czasu dotyczących
Łodzi, które udało się zrealizować,
warto wymienić reportaże Aleksandra Forda z 1930 r. Nad ranem
oraz Tętno polskiego Manchesteru
obrazujące życie miasta. W 1939 r.
działały tu 33 kina.

Łódź stolicą Polski
– nie tylko filmową
Przełomem w historii „polskiego Hollywood” był rok 1945. Ponieważ Łódź jako jedno z nielicznych
dużych miast nie zostało zniszczone w wyniku działań II wojny świa-

Aleksander Ford (źródło: domena publiczna)

wstało Łódzkie Centrum Filmowe,
obsługujące produkcję ilmową.
Dziś można tam skorzystać m.in.
z olbrzymiej wypożyczalni kostiumów czy wszelkiego rodzaju broni
(atrapy).

Jedyne takie muzeum
w kraju
W Łodzi działa jedyne w Polsce Muzeum Kinematogra ii. Od
1976 r. było Działem Kultury Filmowej i Teatralnej Muzeum Historii
Miasta Łodzi, następnie Oddziałem
Muzeum, a od 1986 r. jest niezależną placówką. W tym samym
roku Muzeum otrzymało na swoją
siedzibę budynek dawnego pałacu

Karola Scheiblera przy Placu Zwycięstwa. Od 2006 r. w dawnej wozowni przylegającej do pałacu działa kino Kinematograf.
Muzeum Kinematogra ii zorganizowało wiele wystaw poświęconych historii kina i ilmu, jak
również sztuki współczesnej. Były
to m.in. wystawy scenogra iczne
do ilmów Jerzego Hoffmana –
Ogniem i mieczem oraz Stara baśń,
Jerzego Kawalerowicza Quo vadis
i Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz, oraz
wystawy biogra iczne poświęcone
wybitnym twórcom kina, jak „Ślady
i Pamięć” o Krzyszto ie Kieślowskim, „Fotogra ie z miasta Łodzi”
o Poli Negri, „Legendy Kina” czy
„Roman Polański – aktor i reżyser”.

sztuki wizualne wczoraj i dziś

towej, przeniesiono tu (z Lublina)
wytwórnię Filmową Wojska Polskiego kontynuującą działalność
powstałej w 1943 r. przy I Dywizji
im. Kościuszki Czołówki Filmowej Wojska Polskiego. Wytwórnia
zajęła budynek dawnej hali sportowej przy ulicy Łąkowej, a także
kilka fabryk na produkcję sprzętu
kinotechnicznego oraz kamienice
na mieszkania dla ilmowców. Początkowo problemem był niemal
całkowity brak sprzętu.
W celu zapewnienia zaplecza ilmowego dla laboratorium
i wytwórni polscy ilmowcy udali
się do Berlina. Choć najważniejsze niemieckie wytwórnie został
wcześniej zarekwirowane przez
Armię Czerwoną, Polakom udało
się przejąć sprzęt z prywatnych
irm usługowych. Niestety w większość okazał się przestarzały.
Do najważniejszych postaci budujących od podstaw Hollyłódź
należeli Aleksander Ford (komendant wojskowej wytwórni ilmowej) oraz Jerzy Bossak – programowy szef sztabu. W 1949 r.,
gdy centralne instytucje kulturalne przeniosły się do Warszawy,
to głównie dzięki ich zaangażowaniu Łódź pozostała ośrodkiem
produkcji ilmowej. Działały tu nie
tylko wytwórnie ilmów fabularnych, animowanych i oświatowych,
lecz także fabryka sprzętu kinotechnicznego, centralna wytwórnia
kopii ilmowych czy Wyższa Szkoła
Filmowa.

Jedyna taka kuźnia
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im.
Leona Schillera (PWSFTviT) powstała w 1958 r. w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni, które
działały w mieście od 1948 r.: Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej
(w 1954 r. przemianowanej na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną
im. Leona Schillera) i Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej. W 1970 r.
program nauczania poszerzono
o problematykę telewizyjną i odtąd
szkoła funkcjonuje jako Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Łodzi. Od 1949 r. przy
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Początkowo Łódzka Wytwórnia Filmów Fabularnych działała
jako niezależny ośrodek twórczy.
Po 1956 r. inicjatywy związane
z powstawaniem nowych ilmów
przeniesiono na tzw. zespoły realizatorskie (działające w Warszawie), a łódzka wytwórnia stała
się obiektem usługowym, wykonującym zlecenia produkcyjne.
W łódzkiej wytwórni zrealizowano m.in. pierwszy polski ilm barwny – Przygoda na Mariensztacie
(1953). W 1998 r., po zrealizowaniu kilkaset ilmów, WFF zakończyła działalność, na jej miejscu po-
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szkole istnieje Ośrodek Produkcji
Filmów, w którym studenci realizują prace praktyczne i dyplomowe.
Od początku w obu łódzkich
uczelniach, teatralnej i ilmowej,
kształcono aktorów oraz reżyserów
ilmowych i operatorów, chociaż
pierwsi studenci „Filmówki” uczyli
się na wydziale unitarnym, łączącym nauczanie reżyserii i sztuki
operatorskiej, później natomiast
wybierali odpowiednią specjalizację. Pierwszym rektorem uczelni
aktorskiej (wówczas Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi) był Leon
Schiller, który zmody ikował program nauczania sztuki aktorskiej,
wprowadził także przedstawienie
dyplomowe wieńczące szkolną edukację.
W 1949 r. szkołę przeniesiono
do Warszawy, a na jej miejscu w Łodzi powstała Państwowa Wyższa
Szkoła Aktorska, której rektorem
w latach 1950–1952 był Kazimierz
Dejmek, założyciel łódzkiego Teatru
Nowego. W latach 50. jej studentami
byli m.in. Jan Machulski i Jerzy Antczak.
Po zadekretowaniu realizmu socjalistycznego jako jedynie słusznej doktryny artystycznej, szkoła
została poddana politycznej presji.
Z boju o wolność twórczą uczelnia
wychodziła, jeśli nie zwycięsko,
to na pewno mocno opierając się
indoktrynacji władz. Wykładali
wówczas przedwojenni profesorowie, m.in. Jerzy Toeplitz – historyk
ilmu, reżyserzy ilmowi: Wanda
Jakubowska i Antoni Bohdziewicz,
dokumentalista Jerzy Bossak i operator Stanisław Wohl. Wśród pierwszych studentów Szkoły Filmowej
znaleźli się ludzie dojrzali, którzy
mieli za sobą doświadczenia wojenne, m.in. późniejsi wybitni reżyserzy, twórcy „szkoły polskiej”:
Andrzej Munk, Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern, Kazimierz Kutz,
dokumentaliści Kazimierz Karabasz
i Andrzej Brzozowski oraz twórcy
polskiej sztuki operatorskiej: Jerzy
Wójcik, Witold Sobociński, Mieczysław Jahoda, Wiesław Zdort.
W powojennym życiu kulturalnym i artystycznym Polski szkoła

Aleja Gwiazd w Łodzi – gwiazda Jerzego Toeplitza (autor: HuBar, źródło: https://commons.wikimedia.org/)

Pomnik Leona Schillera w Łodzi (źródło: https://commons.wikimedia.org/)

uchodziła za oazę wolności i przyciągała osobowości. Wykładowcy
i studenci nie kryli zainteresowań
europejską awangardą, teatrem absurdu, Witoldem Gombrowiczem
i Franzem Ka ką. Szkoła stała się
jednym z niewielu miejsc w Polsce,
w których można było zobaczyć arcydzieła światowego kina, klasykę
europejską i najnowsze ilmy.
Po odwilży, w 1957 r. rektorem
Szkoły Filmowej został wybitny historyk ilmu i publicysta Jerzy Toeplitz, który na uczelni wykładał
od początku jej istnienia, a w latach 1949–1951 był jej dyrektorem.
Po połączeniu się w 1958 r. uczelni
teatralnej i ilmowej dla przyszłych
aktorów pojawiły się nowe szanse
pracy w ilmie, już w czasie szkolnej edukacji. Oba wydziały, aktorski
oraz reżyserski i operatorski, zaczęły coraz ściślej ze sobą współpracować, biorąc udział w tzw. nauczaniu
zintegrowanym, którego twórcą
był Toeplitz. Polegało ono nie tylko
na międzywydziałowej współpracy,
ale przede wszystkim na jednoczesnym opanowywaniu przez studentów zarówno warsztatu ilmowego
i technologicznego, jak i pogłębianiu wiedzy humanistycznej. Dążono do tego, aby zajęcia praktyczne zintegrować z zajęciami

teoretycznymi. W połowie lat 50.
w szkole pojawiło się kolejne pokolenie studentów, a wśród nich m.in.
Henryk Kluba, Roman Polański, Janusz Majewski, Andrzej Kondratiuk,
Jerzy Skolimowski. Wielkim zagranicznym sukcesem szkoły stała się
etiuda Romana Polańskiego Dwaj
ludzie z szafą, nagrodzona w 1958 r.
na wystawie „Expo” w Brukseli.
Pod koniec lat 50. i na początku
60. o szkole zaczęło być głośno już
nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Uczelnia stała się fenomenem.
Okazało się, że sposób kształcenia
dawał świetne wyniki, byli studenci
stawali się niezależnymi, wybitnymi
indywidualnościami artystycznymi, a legenda szkoły coraz bardziej
się utrwalała. Od początku lat 60.
studenci mogli realizować ilmy
na potrzeby telewizji. W 1964 r.
ustanowiono nagrodę im. Andrzeja
Munka dla najlepszego debiutu –
pierwszym jej laureatem został Jerzy Skolimowski za ilm Walkower.
W tym czasie na uczelni rodziła się
postawa artystycznej kontestacji
wobec PRL-owskiej rzeczywistości.
Studiowali tu przyszli twórcy kina
moralnego niepokoju, m.in. Krzysztof Zanussi i Krzysztof Kieślowski,
a także Marek Piwowski, Wojciech
Marczewski, późniejszy dokumentalista Marcel Łoziński i operatorzy:
Adam Holender, Sławomir Idziak
i Edward Kłosiński.
Rok 1968 i wydarzenia marcowe
silnie uderzyły w szkołę. W wyniku
nagonki antysemickiej władze usunęły jej rektora Jerzego Toeplitza,
kilku innych profesorów i studentów zmuszono zaś do wyjazdu.
W latach 70. uczelnia powracała
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Pałac Oskara Kona – obecnie Filmówka w Łodzi (źródło: https://commons.wikimedia.org/)

Kolejną cechą wyróżniającą
uczelnię była jej wszechstronność.
Studenci mieli okazję pracować
z wybitnymi przedstawicielami innych dziedzin sztuki i humanistyki.
W Szkole Filmowej wykładali m.in.
teoretycy ilmu Bolesław Lewicki
i Aleksander Jackiewicz, Władysław
Jewsiewicki, Stefania Skwarczyńska – teoretyk i historyk literatury,
artyści malarze – Jerzy Mierzejewski i Krystyna Zwolińska, prozaik
i scenarzysta Piotr Wojciechowski,
reżyserzy teatralni Bogdan Hussakowski i Zbigniew Brzoza oraz wielu innych.
Sposób kształcenia w łódzkiej
szkole wpłynął również na postrzeganie i traktowanie zawodu
operatora, który stawał się, często
na równi z reżyserem, współtwórcą kreowanego obrazu ilmowego.
Właśnie w tym modelu nauczania
i w wybitnych twórcach, których
wykształcił Wydział Operatorski,
należy upatrywać dzisiejszego międzynarodowego znaczenia i prestiżu Camerimage – Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów
Zdjęć Filmowych, który odbywa
się w Polsce od 1993 r. – początkowo w Toruniu, od 2000 r. w Łodzi,
a od 2010 r. w Bydgoszczy.
Od 1952 r. w Szkole Filmowej
kształci się także organizatorów
produkcji ilmowej, później rów-

nież telewizyjnej. Na wydziale tym
wykładali m.in. Antoni Bohdziewicz,
Jerzy Mierzejewski, Jerzy Toeplitz,
Stanisław Wohl, a także pionierzy
polskiej organizacji produkcji: Ludwik Hager i Zygmunt Król, a potem
Wiktor Budzyński i Edward Zajiček.
Nauczanie od początku koncentrowało się nie tylko na przyswajaniu
wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, lecz także nauk humanistycznych. Dzisiaj studia mają charakter menadżerski i od razu dają
możliwość współpracy studenta
z reżyserami, operatorami, realizatorami telewizyjnymi i aktorami.
Obecnie w szkole istnieją: Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Wydział Operatorski i Realizacji
Telewizyjnej, Wydział Organizacji
Sztuki Filmowej i Wydział Aktorski,
którego absolwentami jest wielu
znanych i popularnych aktorów
ilmowych i teatralnych, m.in. Pola
Raksa, Janusz Gajos, Elżbieta Starostecka, Barbara Brylska, Mariusz
Benoit, Artur Barciś, Zbigniew Zamachowski, Cezary Pazura i Wojciech Malajkat. Szkoła prowadzi
też dwustopniowe studia scenariopisarskie stacjonarne na Wydziale
Reżyserii jako specjalność kierunku
reżyseria.
Od 1983 r. PWSFTViT jest organizatorem Festiwalu Szkół Teatralnych, wcześniej funkcjonują-
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do równowagi, pojawiło się w niej
sporo talentów. Nowymi studentami zostali m.in. Feliks Falk, Filip
Bajon, Piotr Szulkin, Juliusz Machulski, Janusz Kijowski na Wydziale
Reżyserii oraz m.in. Zbigniew Rybczyński na Wydziale Operatorskim
i Realizacji TV, późniejszy zdobywca
Oscara za krótkometrażowy ilm
Tango (1983). Drugim laureatem
nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, którego wychowała
łódzka Szkoła Filmowa, jest Andrzej Wajda uhonorowany Oscarem
za całokształt twórczości w 2000 r.
W latach 70. współpracę ze szkołą
rozpoczął Wojciech Jerzy Has, reżyser i pedagog, rektor PWSFTviT
w latach 1990–1996.
Uczelnia zaczęła przyciągać zagranicznych studentów, otwierała się
na świat, jej studenci zdobywali nagrody i wyróżnienia na wielu międzynarodowych festiwalach. Począwszy
od lat 70., na Wydziale Aktorskim zarysowała się tendencja w kształceniu
aktorów, która odznaczała się pewną
żywiołowością gry czy wręcz jej „nadekspresywnością”.
W latach 80. szkoła nadal kształtowała osobowości. Reżyserię studiowali m.in. Dorota Kędzierzawska,
Władysław Pasikowski, Jan Jakub
Kolski, Mariusz Grzegorek, Małgorzata Szumowska, Łukasz Barczyk,
a na Wydziale Operatorskim kształcili się m.in. Piotr Sobociński i Paweł
Edelman. W 1982 r. rektor Henryk
Kluba zaangażował jako wykładowców wybitnych operatorów
Witolda Sobocińskiego i Jerzego
Wójcika – byłych studentów szkoły, potwierdzając tradycję uczelni,
która nigdy nie traciła łączności
międzypokoleniowej. Byli studenci stawali się wykładowcami. Tak
było w przypadku Kazimierza Karabasza, Andrzeja Brzozowskiego,
Andrzeja Munka, Janusza Morgensterna, Grzegorza Królikiewicza,
Mariusza Grzegorzka i wielu innych.
Ponadto w szkole pracowali ludzie,
którzy byli nie tylko znakomitymi
pedagogami, ale bardzo często równocześnie pracowali w zawodzie,
co przyczyniało się do żywej łączności studentów ze światem i środowiskiem ilmowym.

sztuki wizualne wczoraj i dziś
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cego pod nazwą Ogólnopolskiego
Przeglądu Spektakli Dyplomowych
Szkół Teatralnych, a od 1993 r. Międzynarodowego Festiwalu Szkół
Filmowych i Telewizyjnych „MediaSchool”.
Główną siedzibą PWSFTviT jest
niezmiennie od 1948 r. dawny pałacyk łódzkiego przemysłowca
Oskara Kona, przy ul. Targowej
61–63, wokół którego znajduje
się kilka większych budynków,
z których część to zaadaptowane
dawne budynki fabryczne, a część
– nowoczesne budynki zaprojektowane specjalnie na potrzeby
uczelni. Sam zabytkowy pałac
zagrał kilka razy w ilmach, m.in.
był wytwórnią ilmową Duńczyka
w obrazie Juliusza Machulskiego
Vabank II, czyli riposta, a jego wnętrza możemy oglądać w Karierze
Nikosia Dyzmy w reżyserii Jacka
Bromskiego.
Absolwenci uczelni (w jednym
przypadku nawet student) otrzymali prestiżowe polskie i zagraniczne nagrody ilmowe, m.in. Zbigniew
Rybczyński (Oscar 1982), Roman
Polański (Oscar 2002 i Grand Prix
w Cannes), Krzysztof Zanussi (Złote
Lwy i Grand Prix w Cannes), Krzysztof Kieślowski (Grand Prix w Cannes), Juliusz Machulski (Złote Lwy),
Andrzej Wajda (Oscar 2000 i Grand
Prix w Cannes).

Szlakiem bajek i animacji
Łódź to jednak nie tylko ilmy
fabularne. W 1947 r. w mieście
zrealizowano pierwszy ilm animowany Za króla Krakusa. Produkcja
tego typu obrazów nabrała tempa
w kolejnych latach, początkowo
w ramach Wytwórni Filmów Fabularnych, a od 1956 r. w samodzielnym studiu (Studio Małych Form
Filmowych Se-Ma-For). Realizował on zarówno popularne bajki dla
dzieci, m.in. Miś Uszatek, Pingwin
Pik-Pok, lecz także inne produkcje,
w tym nagrodzone Oscarami Tango
Rybczyńskiego (1983) oraz Piotruś
i wilk Susan Templeton (2007). Studio zlikwidowano w 1999 r., jednak
na bazie dotychczasowej działalności dawni pracownicy zawiązali
prywatne studio kontynuujące działalność w zakresie ilmu animowanego.
W Łodzi powstało ponad 1400
znanych ilmów animowanych, które
były emitowane w telewizji w kilkudziesięciu krajach. Aby uhonorować
bajkowe postacie i ich twórców, w Łodzi powstał szlak turystyczny „Łódź
Bajkowa”. W miejscach związanych
z edukacją, rozrywką, kulturą, kinematogra ią ustawiono kilka rzeźb postaci nawiązujących do ilmów zrealizowanych przez Se-Ma-For.
Ulubieni bohaterowie wieczorynek wywołują sentymentalny

Rzeźba postaci z kreskówki „Zaczarowany ołówek”, Łódzki Dom Kultury, autorzy rzeźby – Magdalena Walczak i
Marcin Mielczarek (źródło: https://commons.wikimedia.org/)

uśmiech na twarzach przechodniów. Miś Uszatek wita gości spacerujących ulicą Piotrkowską; Mały
Pingwin Pik-Pok zaprasza do Aquaparku Fala; koty: Filemon i Bonifacy
sennie przeciągają się przed Muzeum Kinematogra ii; Piotruś i jego
piesek rysują zaczarowanym ołówkiem po ścianach Łódzkiego Domu
Kultury; Plastuś dźwiękiem swojego
dzwonka zaprasza dzieci na lekcje
w szkole mieszczącej się przy parku
im. H. Sienkiewicza; Trzy Misie witają gości zwiedzających Muzeum
Włókiennictwa i Skansen; Wróbelek
Ćwirek siedzi na gnieździe w Parku
Źródliska przed wejściem do Palmiarni; a Maurycy i Hawranek witają dzieci odwiedzające ogród
zoologiczny. Dziewiątą i najmłodszą
rzeźbą jest pilnujący wejścia do Galerii Łódzkiej, podparty na parasolu
Ferdynand Wspaniały – pierwszy
pomnik na szlaku „Łodzi Bajkowej”
s inansowany przez inwestora prywatnego.

Spacer po Ziemi Obiecanej
Na drugim biegunie łódzkiego
dziedzictwa
kinematogra icznego znajduje się, uznawana często
za najlepszy ilm polski, Ziemia
Obiecana Andrzeja Wajdy. Gdy obraz
Wajdy został nominowany do Oscara, był chwalony za doskonałą scenogra ię. W Stanach Zjednoczonych
nikt nie chciał uwierzyć, że aż 95%
ilmu powstało w autentycznych
plenerach, prawdziwych pałacach
i fabrykach Łodzi. Większość budynków istnieje do dziś, w paru
miejscach zachowała się nawet ilmowa dekoracja.
Jednym ze sławnych użytych
w ilmowej scenogra ii plenerów
jest dawna fabryka Izraela Poznańskiego (ul. Ogrodowa 17). Jej
najbardziej monumentalny gmach
to pięciokondygnacyjna przędzalnia wybudowana w latach 1877–
1878. Gdy kręcono Ziemię Obiecaną
(1974), budynki przy ul. Ogrodowej
wciąż były istotną częścią fabrycznej Łodzi. Filmowcy kręcili zarówno w przestrzeniach fabrycznych,
w halach i zaułkach produkcyjnych,
jak i na zewnątrz. Budynki domów
familijnych stoją do dziś niezmie-

są częścią wystroju muzeum. Uważny widz może dostrzec w wystroju
jadalni także elementy oryginalne,
takie jak malowidła Samuela Hirszenberga i wspaniałe drewniane
meble kredensowe.
Kolejna rezydencja, która zagrała w ilmie, to pałac Karola Poznańskiego, w którym dziś mieści
się Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów (ul.
Gdańska 32). Wzniesiona w latach
1904–1908 budowla dla syna Izraela Poznańskiego, ma charakter
eklektyczny: łączy dominujące w jej
architekturze elementy włoskiego
renesansu i baroku z m.in. motywami secesyjnymi. Pałac został zaprojektowany na planie podkowy
jako budynek jednopiętrowy, z wysokimi suterenami i mieszkalnym
poddaszem. Składa się z dwóch
skrzydeł bocznych i części frontowej, w której na obu kondygnacjach
znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne: salony i jadalnie
(dziś sale koncertowe i wykładowe), przeszklone halle, gabinety, buduary, pokój bilardowy (dziś Dział
Nauczania). Na piętrze mamy także
ogród zimowy przykryty efektownym szklanym dachem, widocznym
od strony ogrodu.
W dawnej jadalni na pierwszym
piętrze, gdzie dziś jest sala koncertowa, na początku ilmu modli
się Herman Bucholc (Andrzej Szalawski). W ilmie widać wspaniale
zachowane wnętrze, m.in. szeroki
bufet z półkolistym lustrem. To wnę-

trze rozpoznają jednak tylko znawcy łódzkiej architektury i bywalcy
łódzkiej Akademii Muzycznej. Z kolei w Sali koncertowej na parterze
zaaranżowany został kantor w fabryce Bucholca. To w tam w nadzwyczaj spektakularny sposób
zwalnia się z pracy von Horn (Piotr
Fronczewski).
Nie sposób omówić wszystkich
„łódzkich” scen w ilmie Wajdy.
Ziemia Obiecana aż kipi łódzkością
– zarówno tematycznie, jak i scenogra icznie. Zasłużone dla polskiej
i światowej kinematogra ii miasto
otrzymało od realizatorów obrazu
godny pomnik pamięci.
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nione. Ale przestrzeń, którą robotnicy pokonywali w drodze do fabryki, to dziś teren parkingu centrum
handlowo-rekreacyjnego Manufaktura, a także zabudowania części
komercyjnej. Domy robotnicze, czyli
tzw. familioki przy Ogrodowej, widać w paru sekwencjach ilmu, m.in.
kiedy Karol Borowiecki (Daniel Olbrychski) udaje się rano do fabryki
Bucholca, wysiada z dorożki i przekracza ulicę, za jego plecami widać
jeden z domów familijnych. Domy
robotników Poznańskiego pokazane są w całej okazałości także w scenie, gdy kamera powoli zbliża się
do okna w suterenie, gdzie w maleńkiej izbie muzykują dwaj Polacy:
Wilczek (Wojciech Siemioń) i Adam
Malinowski (Maciej Góraj) oraz
Stein (Jerzy Zelnik) i von Horn
(Piotr Fronczewski).
Operatorzy Ziemi Obiecanej zdecydowanie polubili łódzkie pałace.
Jedną z głównych ról „zagrał” pałac Izraela Poznańskiego, dziś
siedziba Muzeum Miasta Łodzi (ul.
Ogrodowa 15). Ta bezapelacyjnie
najokazalsza z łódzkich rezydencji,
zwana polskim Luwrem, to typowy
przykład eklektyzmu. Rezydencja
zagrała luksusową siedzibę Bucholca; w ilmie widzimy zarówno wystawną klatkę schodową, jak i salę
jadalną pałacu. Na potrzeby obrazu
ściany hallu na parterze obite zostały tkaninami, a schody wyłożono
dywanami. W jadalni upięto bordowe irany (tzw. lambrekiny), które
po realizacji ilmu zostały i do dziś

sztuki wizualne wczoraj i dziś

Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi (źródło: https://commons.wikimedia.org/)
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Teatr
dla wszystkich
Logo Teatru Telewizji

W 1953 r. w programie telewizji pojawił się Teatr. Od tej chwili kulturalna widownia w każdy
poniedziałek zasiadała przed ekranami odbiorników, oglądając inscenizacje ulubionych
dzieł literackich.
Łukasz Wróbel

oskonała gra aktorów, a także wysoki poziom artystyczny widowisk, ciekawy
i urozmaicony repertuar
spowodowały, że Teatr TV
szybko zdominował telewizyjną
ramówkę, a wkrótce stał się ważną
instytucją kulturalną, która w latach świetności miała 10 milionów
odbiorców. Dziś, kiedy „złote czasy” sceny telewizyjnej bezpowrotnie minęły, warto się zastanowić
nad fenomenem Teatru TV, etapami jego rozwoju oraz zajmowanym
przezeń miejscem.

D

Początki
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i dla każdego

Narodziny Teatru Telewizji nieodłącznie wiążą się z pojawieniem
się telewizji. Początki nowego
medium datuje się na 1928 r., kiedy odbyła się pierwsza transmisja
telewizyjna z Londynu do Nowego
Jorku. W kilka miesięcy później,
gdy w czasie wielkiej berlińskiej
wystawy radiowej europejscy widzowie mogli podziwiać wdzięk
Apolonii Chałupiec, a za oceanem
nadano Posłańca królewskiego, pojawił się teatr telewizji1. Rozwój
1

techniki i narodziny społeczeństwa
masowego spowodowały, że nowe
medium prawdziwą popularność
zdobyło dopiero po II wojnie światowej. W 1952 r. telewizja rozpoczęła nadawanie w Polsce. Podobnie jak za granicą wśród pierwszych
programów znalazły się spektakle
teatralne. Pierwszym przedstawieniem teatralnym w historii telewizji polskiej był fragment Lalki
z Teatru Polskiego w Warszawie2.
Część spektaklu, w którym główną
rolę grała Nina Andrycz, wyświetlono 15 listopada 1952 r.3
Na pełen spektakl widzowie
musieli poczekać prawie rok. Dnia
6 listopada 1953 r. ze studia teatralnego telewizji nadano Okno
w lesie Leonida Rachmanowa
i Jewgienija Ryssa. Widowisko
teatralne o sensacyjnych losach
radzieckich partyzantów zostało
specjalnie przygotowane i wyreżyserowane przez Józefa Słotwińskiego. Spektakl grany był na żywo,
więc od aktorów wymagano zaangażowania i dyscypliny4. Wymagania te nie szły w parze z honorariami, które były symboliczne,
a także z publicznością, gdyż – jak
wspomina jeden z pierwszych
kierowników sceny telewizyjnej,

Jan Marcin Szancer – aktorzy grali
w zasadzie dla nikogo, bo na mieście było raptem kilka telewizorów,
których w dodatku nikt nie włączał5. Niestety ten, jak i pozostałe
widowiska z lat 50. nie zostały
zarejestrowane, stąd dziś nie możemy się przekonać o tym, z jakimi
trudnościami borykali się biorący
udział w przedsięwzięciu twórcy.

Epoka Hanuszkiewicza
W latach 1957–1963 na stanowisku naczelnego reżysera Jana
Marcina Szancera zastąpił Adam
Hanuszkiewicz. Pod jego kierownictwem teatr rozpoczął nową epokę.
Epokę, w której scena telewizyjna
zyskała niezależność od ilmu
i teatru. Dzięki odpowiednim zbliżeniom, oświetleniu i muzyce widz
skupiał się na mimice, spojrzeniu
i ruchach aktora, które z kolei dopełniały znaczenie słów dramatu6.
Można się o tym przekonać
na przykładzie Apolla z Bellac Jeana Giraudoux (reż. A. Hanuszkiewicz). Po raz pierwszy spektakl wystawiono w 1958 r., jednak w 1961 r.
– kiedy pojawiła się możliwość
nagrywania w systemie telerecordingu – inscenizację odtworzono
w niezmienionym składzie. Dziś

L. Prorok, Okno dziwów. Rzecz o teatrze TV, Warszawa 1966, s. 17.
Choć wcześniej, na początku 1952 r., nadano fragmenty Awansu Wandy Żółkiewskiej, Intrygi miłości Friedricha Schillera, Poematu pedagogicznego Antona Makarenki, Świętoszka Moliera, Trzech pomarańczy Siergieja Michałkowa i Wzgórza 39 Jerzego Lutowskiego.
3
Na początku był… Teatr Telewizji, http://www.teatrtelewizji.tvp.pl/9421271/na-poczatku-byl-teatr-telewizji (dostęp: 15.03.2016).
4
Tamże.
5
J.M. Szancer, Teatr cudów, Warszawa 1972, s. 96.
6
W. Filler, Teatr Hanuszkiewicza, Warszawa 1974, s. 80.
2

Fenomen
wszechstronności

7

prezentowano premiery teatrów
pozawarszawskich. Jednakże najważniejszym cyklem był i do dziś
jest Teatr Poniedziałkowy. Tego
dnia teatry nie pracowały i aktorzy
mogli wziąć udział w widowisku
telewizyjnym
transmitowanym
na żywo. W ten sposób teatr gościł
w domu widzów 4–5 razy w tygodniu.
To jednak nie inscenizacje najważniejszych sztuk przyciągały
najszerszą widownię. Tę przyciągał
przed telewizory Teatr Sensacji
„Kobra” (początkowo Teatr Sensacji i Fantastyki „Kobra”), którego
pierwszym spektaklem były Zatrute litery według Agathy Christie
wyreżyserowane przez Hanuszkiewicza 6 lutego 1956 r. Spektakl odniósł sukces i szybko postanowiono stworzyć osobny cykl. Za jego
twórcę uznaje się telewizyjną redaktorkę Illję Genachow, a reżyserem pierwszych spektakli i współtwórcą stylu „Kobry” był „polski
Hitchcock” Józef Słotwiński (reżyser m.in. Dziesięciu murzynków
czy Amerykańskiej gumy do żucia
„Pinky”)10.
Widowiska „teatru spod znaku
węża” realizowane były przez wielu wybitnych reżyserów: Janusza
Morgensterna (Znowu „Łut Szczęścia”), Jerzego Gruzę (słynna Pomyłka, proszę się wyłączyć) czy Marka
Piwowskiego (Kłopoty to moja
specjalność), którzy prezentowali repertuar klasyków kryminału:
Agathy Christie, Arthura Conan
Doyle’a, Raymonda Chandlera czy
Alistaira MacLeana. Wystawiano
również dzieła polskich pisarzy,

Czasy Antczaka
Na początku lat 70. nie tylko
„Kobra”, ale cały Teatr TV cieszył
się ogromną popularnością. Jego
widownia wynosiła prawie 10 milionów widzów, więc tyle, ile liczba
widzów odwiedzająca wszystkie
polskie teatry w ciągu całego roku.
To wtedy właśnie nadano po raz
pierwszy spektakl w kolorze, którym była adaptacja sztuki Antona
Czechowa O szkodliwości palenia
tytoniu w reżyserii Jerzego Antczaka (1971)12. Antczak, który w latach 1963–1975 był naczelnym
reżyserem Teatru TV, prezentował
własną, odmienną od Hanuszkiewicza, wizję sceny telewizyjnej. Jej
cechą rozpoznawczą był niezwykle
dopracowany realizm.
Potwierdzenie tej dążności znajdujemy w Epilogu norymberskim.

Apollo z Bellac, reż. A. Hanuszkiewicz, http://ninateka.pl/kolekcja-teatralna/material/apollo-z-bellac-adam-hanuszkiewicz (dostęp: 15.03.2016).
W. Filler, dz.cyt., s. 80, 85.
9
A. Rudzińska, Od teatru do telewizji i Internetu. Rzecz o Teatrze Telewizji, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14), s. 267–268.
10
M. Wesołowski, Dzień dobry, jestem z „Kobry”, „Duży Format” dodatek do „Gazety Wyborczej” 2013, nr 45/1052, s. 20.
11
S. Kmiecik, Ukąszeni przez „Kobrę”, „Głos Wielkopolski”, nr 197, 24.08.2007, s. 23.
12
K. Dzierzbicka, 50 lat Teatru Telewizji. Krótka historia telewizyjnej sceny, Kraków 2004, s. 29.
8
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Od połowy lat pięćdziesiątych
Teatr Telewizji zaczynał odgrywać dominującą rolę w regularnej
i coraz dłuższej ramówce. Liczba
prezentowanych widzom sztuk
teatralnych wzrastała, w 1956 r.
obejrzeć można było 14 inscenizacji dramatu (m.in. fundamentalną
dla sceny inscenizację Skowronka
Jeana Anouilha), natomiast w sezonie 1958/1959 Teatr TV przedstawił 30 premierowych widowisk.
Repertuar stawał się coraz bardziej
wszechstronny. Widzów stopniowo
zapoznawano z nowymi gatunkami – melodramatem (Dama kameliowa Dumasa), teatrem literackim
(Jesienny zmierzch Dürrenmatta)
oraz zagranicznymi twórcami,
ekranizując dzieła wielkiej klasyki (np. Makbeta Szekspira)9.
W latach 60. pojawiło się kilka
scen i cykli Teatru TV, prezentujących dzieła współczesne („Studio
63” i „Telewizyjne Studio Literackie”), literaturę dla młodzieży
(„Teatr Młodego Widza”) czy literaturę popularną. Oprócz tego
w niedziele transmitowano spektakl dla dzieci, natomiast w piątki

Logo „Kobry”

którzy występowali pod anglosasko brzmiącymi pseudonimami:
Joe Alexa (Maciej Słomczyński), Patricka G. Clarka (Janusz Majewski),
Maurice’a S. Andrewsa (Andrzej
Szczypiorski) czy krajowe adaptacje ze Stawką większą niż życie
na czele (dopiero po sukcesie teatralnym nakręcono kultowy serial).
W tym i innych spektaklach
spragnieni Zachodu widzowie mogli obejrzeć rzeczywistość i obyczaje ze „zgniłego” świata kapitalistycznego, gdzie trup ścieli się
gęsto, bandyci są bezwzględni,
a pijący whisky policjanci prowadzą śledztwa na własną rękę11.
Wszystkie te elementy sprawiły,
że emitowany w czwartkowe wieczory (stąd również Teatr Czwartkowy) kryminalno-sensacyjny cykl
osiągał… 90% oglądalność, a charakterystyczną animowaną czołówkę z wijącym i uśmiechniętym
wężem wszyscy pamiętają do dziś.
Nic zatem dziwnego, że w 1992 r.
nakręcono poświęcony cyklowi dokument Pod znakiem węża – Wspomnienie o Teatrze Kobra.

sztuki wizualne wczoraj i dziś

jednoaktową komedię o poszukiwaniu piękna uznaje się za najstarszy zachowany w całości spektakl.
Kameralne, pozbawione teatralnej
emfazy role Jacka Woszczerowicza,
Kaliny Jędrusik i samego reżysera
do dziś zachwycają7. Oprócz zbliżeń twarzy – jak zauważa Witold
Filler – Hanuszkiewicz w niewielkim kadrze potra ił pokazać tłum
– de facto złożony z kilku aktorów –
w odpowiednim scenicznym ruchu
(np. w Matce Joannie od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza). Sukcesów
Hanuszkiewicza nie byłoby bez
utalentowanego grona aktorów,
do których należeli Zo ia Kucówna,
Mariusz Dmochowski, Daniel Olbrychski czy Kazimierz Opaliński8.

sztuki wizualne wczoraj i dziś
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Rekonstrukcja procesu przeciwko
zbrodniarzom z czasów III Rzeszy
oparta została na autentycznych
stenogramach, dokumentach oraz
zbiorach wspomnień członków polskiej delegacji z procesu. Pionierski
spektakl zdobył wiele nagród i osiągnął zamierzony efekt, gdyż wielu widzów i krytyków określiło dzieło Antczaka „przerażająco rzeczowym”13.
Ponadto Epilog stał się początkiem
nowego cyklu – tzw. teatru faktu.
Antczak starał się, by prezentowane
dzieła tra iały do jak najszerszej widowni, stąd kładł nacisk na komunikatywność. Reżyser chciał również,
by teatr upowszechniał klasykę,
stąd w cyklu Teatr Popularny realizował spektakle na podstawie dzieł
Balzaca, Czechowa, Zoli14.
Wśród wielu wyreżyserowanych
przez Antczaka spektakli znaleźć
można także obsypanego nagrodami, m.in. Prix Italia, Mistrza. Napisany przez Zdzisława Skowrońskiego
dramat swój sukces zawdzięcza
roli Janusza Warneckiego, który
przeszedł do historii, wcielając się
w rolę heroicznie znoszącego swoje kalectwo starego aktora.
Spektakle te, a także dekadę lat
70. uznaje się za „złote lata” Teatru
Telewizji. O jego roli i popularności w tym okresie niech świadczy
liczba cykli, których było 11: Teatr
Poniedziałkowy, Teatr Piątkowy,
Teatr Niedzielny, Scena Prozy, Studio Współczesne, Studio 63, Scena
Monodramu, Estrada Literacka,
Teatr TV na Świecie, Teatr Sensacji
i Fantastyki, VII Telewizyjny Festiwal Teatrów Dramatycznych15.

Drugoplanowi ojcowie
sukcesu
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Obok wybitnych reżyserów i aktorów Teatr Telewizji wykształcił
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również wielu scenografów. W pisanej dziesięć lat po powstaniu
sceny telewizyjnej książce Okno
dziwów Leszek Prorok zauważał, że
widowisko telewizyjne, inaczej niż
scena tradycyjna, wymagało własnej oprawy plastycznej. Szklany
ekran żądał od scenografów innego
spojrzenia na fakturę i symbolikę
materiałów stosowanych w tworzeniu przestrzeni studyjnej. Te w telewizji, dzięki zbliżeniom oraz innemu oświetleniu, wyglądają inaczej
i odgrywają znacznie większą rolę
niż na scenie teatralnej. Stąd scenografowie telewizyjni przez wiele
lat uczyli się dobierać odpowiednie
kostiumy, dekoracje, rekwizyty oraz
charakteryzację mające stworzyć
pożądane efekty16.
Wśród plastyków telewizyjnych
największą rolę odegrała Xymena
Zaniewska, która nieprzerwanie
przez prawie 25 lat, aż do 1981 r.
była naczelnym scenografem Telewizji Polskiej. Przez te lata stworzyła oprawę dla kilkuset spektakli, m.in. do Wizyty starszej pani
Dürrenmatta, Beniowskiego Słowackiego czy Trzy po trzy Fredry.
W wielu z nich zastosowała własne
oryginalne rozwiązania, z których
przywołać warto chociażby technikę sugerowanego realizmu zastosowaną w Dziewczętach z Nowolipek w reżyserii Stanisława Wohla17.
Wśród wielu wybitnych autorów
scenogra ii znajdują się również
Allan Starki, Iwo Dobiecki i Jerzy
Gorazdowski.

Czasy Koeniga
Po stanie wojennym, proteście
środowiska i okresie bez nowych
produkcji Teatr TV wrócił do stałej ramówki. W latach 80., przez
okres transformacji ustrojowej aż

do 1998 r. Teatrem TV kierował
Jerzy Koenig. W tym czasie powstało wiele ważnych spektakli, które
później znalazły się wśród 100
najważniejszych spektakli sceny
telewizyjnej. Należą do nich Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha
Dolna chorwackiego dramaturga
Ivo Brešana w reżyserii Olgi Lipińskiej (1985), Wielopole, Wielopole
autorstwa i w reżyserii Tadeusza
Kantora (1984) czy Opowieści Hollywoodu Christophera Hamptona w reżyserii Kazimierza Kutza
(1987)18.
Okres transformacji ustrojowej
to także stały spadek publiczności Teatru TV. O ile poniedziałkowy
teatr telewizji – wedle badań OBOP
– w latach 80. skupiał przed telewizorami 40% spośród ogółu widzów,
to od roku 1988 widownia już tylko
malała, w połowie lat 90. oscylując
wokół 14%, a w 1998 r. wynosząc
4,3%19. Niska frekwencja doprowadziła do obcięcia budżetu, a także
prób przeniesienia poniedziałkowych spektakli do programu drugiego, czemu udało się zapobiec.
W okresie tym do pracy nad
inscenizacjami telewizyjnymi coraz częściej zapraszani byli reżyserzy ilmowi. Swoje widowiska
zrealizowali Piotr Szulkin, Robert
Gliński czy Maciej Dejczer. Szybko
estetyka teatralna zdominowana
została przez efekty techniczne
i cięcia montażowe. Dzięki nim
Teatr Telewizji chętniej wychodził
w plener lub kręcony był w naturalnych wnętrzach. Rozwiązania
te nie wszystkim przypadły do gustu, choć z drugiej strony odczytywane były jako forma odświeżenia skostniałej formuły Teatru
TV i próba ratowania malejącej
widowni20.

Epilog norymberski, reż. Jerzy Antczak, http://ninateka.pl/kolekcja-teatralna/material/epilog-norymberski-jerzy-antczak (dostęp: 15.03.2016).
K. Dzierzbicka, dz.cyt., s. 34.
14
B. Zatońska, Największy teatr świata, http://www.tvp.info/8851566/najwiekszy-teatr-swiata (dostęp: 15.03.2016).
15
L. Prorok, dz.cyt., s. 125–126.
16
K. Lubczyński (w rozmowie z Xymeną Zaniewską), Xymena Zaniewska: król-żołdak w wykwintnym salonie, http://www.teatrtelewizji.tvp.
pl/18806640/xymena-zaniewska-krolzoldak-w-wykwintnym-salonie (dostęp: 15.03.2016).
17
K. Dzierzbicka, dz.cyt., s. 34.
18
Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Poniedziałkowy Teatr Telewizji w ocenie widzów, Warszawa 1994; T. Mielczarek, Misja czy komercja –
ewolucja programu Telewizji Polskiej S.A., „Zeszyty Prasoznawcze” 2013, t. 56, nr 4, s. 471.
19
A. Rudzińska, dz.cyt., s. 271.
20
Złota Setka Teatru Telewizji, http://www.teatrtelewizji.tvp.pl/9421257/zlota-setka-teatru-telewizji (dostęp: 15.03.2016).
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Jerzy Koenig

tyści czy Nigdy tu już nie powrócę),
Jerzego Jarockiego (Ślub czy Kasia
z Heilbronnu), Aleksandra Bardiniego (Trzy siostry, Wujaszek Wania) i naturalnie spektakle wspomnianych Adama Hanuszkiewicza
i Jerzego Antczaka.
W zestawieniu najwięcej spektakli (33) powstało w latach 90., niewiele mniej w latach 70. (32), więc
okresie, w którym Teatr TV cieszył
się największą widownią i poziomem artystycznym. Również z lat
80., kiedy Teatr, jak i życie kulturalne w Polsce zostało zatrzymane,
wyłoniono sporo spektakli – 26.
Najmniej natomiast jest widowisk
z lat 60. – tylko 10, na co wpływ
z pewnością miał ich stan techniczny. Z takiego samego powodu w zestawieniu nie znalazły się
spektakle z lat 50. Poszczególne tytuły Złotej Setki od początku można
było kupić na kasetach VHS, a dziś
łatwo dostępne są w Internecie
i sklepach z wydawnictwami ilmowymi w formie estetycznie wydanych „boxów”.

atr Telewizji miał około 100 nowych widowisk rocznie, to liczba
ta znacznie malała z kolejnymi latami, w 1994 r. wyprodukowano 50
spektakli, w 2004 było 12 premier,
w 2010 r. – 8, a w 2012 i 2013 r. –
po 1023. Scenie telewizyjnej również nie pomagało przesuwanie
emisji spektakli, często na późne
godziny.
Próbując zmienić ten smutny
stan rzeczy i ratować Teatr TV,
w październiku 2011 r., prawie
po 40 latach, postanowiono powrócić do spektakli na żywo. Powrót ten zainicjowała Boska! Petera Quiltera w reżyserii Andrzeja
Domalika z Krystyną Jandą w roli
głównej. Widowisko, w którym
brała również udział publiczność,
okazało się sukcesem komercyjnym i artystycznym (wedle danych
OBOP oglądane było przez 2,7 mln
widzów) i było prawdziwym świętem teatru, o którym jeszcze długo
dyskutowało się w mediach elektronicznych i tradycyjnych24.
Kolejne dwa lata wyglądały
jeszcze ciekawiej. W ciągu 2012 r.,
na żywo i w jakości HD, widzowie
mogli obejrzeć Skarpetki, opus 124
Daniela Colasa (reż. M. Englert),
Szkołę żon Moliera (reż. J. Lassalle),

Wiek XXI
Z początkiem XXI wieku zmniejszyła się liczba premier. O ile
jeszcze w początkach lat 90. Te-

K. Dzierzbicka, dz.cyt., s. 51.
T. Mielczarek, dz.cyt., s. 470; Rocznie co najmniej 10 premier w Teatrze TV, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rocznie-co-najmniej-10-premier-w-teatrze-tv (dostęp: 15.03.2016).
23
A. Rudzińska, dz.cyt., s. 272.
24
Tamże, s. 272–273.
22
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W 1999 r. specjalnie powołana
Akademia Teatru i Telewizji złożona z ludzi kultury, sztuki, nauki i biznesu wyłoniła sto najważniejszych
spektakli teatru telewizji – Złotą
setkę Teatru Telewizji. Na liście znalazły się najważniejsze i najpopularniejsze spektakle – od wielkich narodowych dramatów, przez
dzieła klasyki, do lekkich komedii – zrealizowane w ciągu prawie
pół wieku przez najwybitniejszych
polskich reżyserów teatralnych
i ilmowych21. Złotą Setkę ułożono
alfabetycznie, tak by – jak podkreśla dyrektor Teatru TV w latach
1999–2004 i pomysłodawca serii,
Jacek Weksler – lista była wartością samą w sobie, a nie poszczególne spektakle22.
Zestawienie w układzie chronologicznym otwiera wspomniany Apollo z Bellac (z 1958, de facto z 1961 r.), zamykają natomiast
spektakle z 1998 r.: Miłość na Krymie (reż. E. Axer), Kartoteka rozrzucona (reż. K. Kutz) i Kalkwerk
(reż. K. Lupa). Oprócz nich w zestawieniu znajdujemy dzieła m.in.
Zygmunta Hübnera (Nie-Boska komedia, Poskromienie złośnicy), Tadeusza Kantora (Niech sczezną ar-

Jerzy Antczak

sztuki wizualne wczoraj i dziś

Adam Hanuszkiewicz

sztuki wizualne wczoraj i dziś
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Daily Soup Amanity Muskarii (reż.
M. Bogajewska) oraz Iluzje Iwana
Wyrypajewa w reżyserii Agnieszki
Glińskiej25. W 2013 r. z kolei widzowie podziwiali trzy jednoaktówki
Fredy: Świeczka zgasła w reżyserii
Jerzego Stuhra, Zrzędność i przekora zrealizowaną przez Mikołaja
Grabowskiego oraz Nikt mnie nie
zna w reżyserii Jana Englerta.
Jednak najszerzej komentowanym wydarzeniem tamtego roku
był powrót do teatru „spod znaku
węża”, czyli „Kobry”. Spektakl Dawne grzechy Rogera Mortimera-Smitha w reżyserii Krzysztofa Langa
z głównymi rolami Adama Woronowicza, Tomasza Karolaka i Kamilli Baar obejrzało półtora miliona
widzów26. Był to najlepszy wynik
oglądalności premier z 2013 r.,
a dla wielu starszych widzów sentymentalny powrót do ulubionej
czwartkowej rozrywki z dawnych
lat.

Tradycja
w nowoczesności
Większość spektakli na żywo
można było również oglądać
w Internecie, a nawet w telefonie
komórkowym. Ponadto widzowie mogli wybrać jedną z kamer,
z której chcieli oglądać widowisko. W ostatnich latach scena
telewizyjna ochoczo korzysta
z możliwości nowych mediów,
w tym społecznościowych. Teatr

Telewizji stworzył swój profil
na Facebooku. Z niego widzowie
dowiadują się o nadchodzących
premierach i powtórkach, a także pełnym repertuarze (rozsianym po kilku kanałach telewizji
publicznej) na kolejny miesiąc.
Za pośrednictwem kanału widzowie mogą także oglądać zdjęcia,
fragmenty wyemitowanych i zapowiedzi nadchodzących spektakli oraz wyrażać opinie na ich temat. W zgodzie z interaktywnym
charakterem profilu, użytkownicy
zgłaszają propozycje spektakli,
które chcieliby obejrzeć.
Z kolei 29 października 2012 r.
Telewizja Polska uruchomiła „Internetowy Teatr TVP dla szkół”.
Projekt ma na celu dotarcie
ze sztuką do masowej widowni
przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu27. Obiorcami
transmisji spektakli z teatrów z całej Polski są zatem widzowie szkół
i placówek oświatowych oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych, niemający łatwego dostępu
do wydarzeń kulturalnych. Dzięki
bezpłatnemu udziałowi szkół ich
uczniowie mogli na żywo obejrzeć
m.in. Czarnoksiężnika z krainy Oz
emitowanego z Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie czy Anię
z Zielonego Wzgórza transmitowaną z Teatru Muzycznego w Poznaniu28. Działając ponad trzy lata,

iTeatr przekroczył liczbę miliona
widzów.
Ciekawą propozycją nie tylko dla
młodzieży, lecz także pozostałych
widzów są serwisy ninateka.pl29
oraz strony Teatru Telewizji na kanałach Telewizji Polskiej30. Na obu
znajdują się informacje poświęcone telewizyjnej scenie i – przede wszystkim – zapisy całych
spektakli, zarówno z pierwszego
okresu (np. Męczeństwa Piotra
Ohey’a w reż. E. Axera czy W małym dworku w reż. Z. Hübnera), jak
i ostatnich lat (np. Damy i huzary
z 2015 r. w reż. K. Jandy), które
widzowie mogą oglądać w dowolnym momencie. Rzeczową bazą
wiedzy, zawierającą hasła poświęcone aktorom, reżyserom i spektaklom teatru telewizji jest także
internetowa Encyklopedia teatru
polskiego31.
Niestety nowe media, platformy przekazu i powrót do widowisk na żywo nie przyniosły scenie
dawnego blasku. Nie czyni tego
również jej fundament – Teatr Poniedziałkowy, który w ostatnim
czasie w domach widzów gości
raz w miesiącu, a niekiedy wcale,
będąc zastępowany różnego rodzaju ogólnonarodowymi quizami,
a nawet serialami. Mimo tego Teatr
TV dysponuje wierną widownią
spragnioną kolejnych premier.
Źródło zdjęć: domena publiczna.
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Półtora miliona widzów obejrzało poniedziałkową „Kobrę” w TVP. 9 grudnia kolejna premiera!, „Gazeta Wyborcza”, 26.11.2013, http://
wyborcza.pl/1,75475,15021857,Poltora_miliona_widzow_obejrzalo_poniedzialkowa__Kobre_.html (dostęp: 15.03.2016).
26
iTeatr-podsumowanie i plany, http://www.iteatr.tvp.pl/13396841/iteatrpodsumowanie-i-plany (dostęp: 15.03.2016).
27
O projekcie iTeatr TVP dla Szkół, http://www.iteatr.tvp.pl/20686244/o-projekcie-iteatr-tvp-dla-szkol (dostęp: 15.03.2016).
28
ninateka.pl. Na stronie znaleźć możemy ponad 50 przedstawień teatru telewizji i radia realizowanych od końca lat 40. XX w. do czasów
współczesnych.
29
http://teatrtelewizji.tvp.pl/.
30
http://www.encyklopediateatru.pl/.

Theatre for one and all – Television Theatre
November 6, 1953, along with the play Okno w lesie, directed by Joseph Słotwiński, in a polish television began Theatre. From
that moment on cultural audience every Monday sat in front of screens receivers, watching adaptations of classic and modern
plays. Prominent actors, as well as a high level of artistic performances, interesting and varied repertoire made the TV Theatre
quickly dominated the television programming schedule, and soon became an important cultural institution, which in its heyday
had 10 million viewers. Today, when the “golden age” of television scene are long gone, author is considering the phenomenon
of TV Theatre, stages of its development and its legacy.
Tłumaczył: Łukasz Wróbel

Film historyczny
i jego walory dydaktyczne

forum edukacyjne

Współczesne młode pokolenie jest „mocno multimedialne” i tradycyjne metody nauczania
z dominacją słowa jako formy przekazu wiedzy coraz mniej do niego przemawiają.
Jednym z narzędzi edukacyjnych, które może urozmaicić zajęcia szkolne i zachęcić do
zdobywania wiedzy, są materiały filmowe.

Barbara Techmańska

rodki audiowizualne zawierające treści historyczne stanowią wśród nich sporą grupę
i umożliwiają przekazywanie
wiedzy o przeszłości w sposób atrakcyjny, stosunkowo łatwy
i niejako mimochodem, przy okazji.
Filmy historyczne mogą mieć charakter fabularny, dokumentalny,
szkolny (dydaktyczny) czy dosyć
popularny w ostatnich czasach –
animowany1.

Ś
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Film dydaktyczny (szkolny)

1

Podział jest umowny.

Wizje wojny z Krzyżakami: Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki i fragment filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra
Forda

należy go wykorzystać). Ponadto
zazwyczaj dołączane są do niego
materiały, które ułatwiają pracę z ilmem (np. karta pracy, lista
problemów).

Film dokumentalny
W działaniach dydaktycznych
ważną rolę odgrywają ilmy dokumentalne, które należy traktować
jako źródło historyczne. W nich
również często występuje narrator
i autorytet naukowy. Tego rodzaju
obrazy mogą również wykorzystywać formy paradokumentalne (aby
przybliżyć ubiory czy uzbrojenie

charakterystyczne dla epoki), sceny odgrywane są przez aktorów lub
przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne.
Filmy nagrywane w PRL,
np. Polskie Kroniki Filmowe, stają
się przykładem źródła historycznego
(wymagającego poddania krytyce!),
pokazującego choćby funkcjonowanie propagandy socjalistycznej,
ale także prezentującego charakterystyczne elementy życia codziennego. Na zorganizowanej przez Muzea
Narodowe w Krakowie i Wrocławiu
wystawie „Moda w PRL” na dużych
ekranach wyświetlane są fragmenty
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Szczególnie polecane do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych są krótkie (10–20 min.) ilmy szkolne. Dotyczą konkretnych
wydarzeń historycznych i zwykle
zawierają komentarz naukowy.
Charakterystyczne jest stosowanie w nich głosu narratora, który
„prowadzi” uczniów przez kolejne etapy prezentowanych treści.
Zasadą jest wykorzystanie w nich
fragmentów dokumentu lub
obrazów historycznych oraz
podkładu dźwiękowego (piosenki, pieśni, muzyki z epoki, utworu
klasycznego). Czasami w tego rodzaju produkcjach pojawiają się
elementy fabularyzujące. Zaletą ilmu dydaktycznego jest to, że
jest łatwy do wkomponowania
w lekcję (zawiera wyraźną sugestię, w którym momencie zajęć
i przy jakim konkretnym temacie

forum edukacyjne
Wiadomości Historyczne 4/2016
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PKF prezentujące ówczesne trendy obowiązujące w socjalistycznej
odzieżowej rzeczywistości; przypominające sylwetki znanych projektantów. Obrazy te są świetnym
uzupełnieniem ekspozycji, a przede
wszystkim nadają jej właściwy kontekst2.

Film fabularny
Z perspektywy nauczyciela najtrudniejsze do wykorzystania na lekcji są ilmy fabularne. Nigdy nie są
one czystą rekonstrukcją faktów,
tylko ich wizualną interpretacją
w ramach scenariusza, posługującą
się różnymi narzędziami, czyli muzyką, światłem, grą aktorską – zawsze
zamkniętą w określonym gatunku.
Często ich fabuła skupia się na ważnym, przełomowym wydarzeniu historycznym. Obok bohaterów ikcyjnych występują postaci historyczne.
Filmy fabularne prezentują określony pogląd na historię narodu w danym okresie; stanowią pewną autorską wizję przeszłości. Często historia jest jedynie tłem fabuły (zresztą
poziom inspiracji prawdą historyczną jest mocno zróżnicowany, zwykle
wyeksponowany jest całkiem inny
wątek, np. miłosny czy przygodowy).
Dzięki jednak tej atrakcyjnej formie
przekazu uczeń tworzy sobie w sposób łatwy i przystępny wyobrażenia
o przeszłości.
Problemem jest jednak to, że
czasami są one błędne, zwłaszcza
kiedy w fabule ikcja dominuje nad
prawdą historyczną. I w tym wypadku potrzebna jest konfrontacja
ekranowej i pozaekranowej wizji przeszłości. Natomiast ilmowa
adaptacja powieści historycznych
może zachęcić do zainteresowania
pierwowzorem, a następnie epoką,
wydarzeniem. Czasami mimo sporej
dawki „ ikcji dziejowej” ilm może
mieć i tak walory dydaktyczne oraz
przekazywać stosowną wiedzę. Dobry przykładem są ilmy Stanisława
Barei, które w humorystyczny spo2

sób prezentują absurdy życia codziennego w PRL. Oddają zarówno
klimat czasu, w którym powstały,
jak i zachowania, postawy (czasami
w wersji karykaturalnej).
Filmy fabularne mogą także pełnić funkcję wychowawczą. Prezentują pewne wzorce osobowe, namawiając do naśladowania. Eksponują
bohaterskie, patriotyczne postawy,
negują niewłaściwe, piętnując choćby zdradę. Wystarczy wspomnieć,
że podczas wyświetlania (po raz
pierwszy) serialu Czterej pancerni
i pies każda dziewczynka chciała być
Marusią, a każdy chłopiec Jankiem.
Filmy mogą podejmować rewizję
(lub też utrwalać) zakorzenionych
w świadomości schematów.

Film animowany
Ciekawym rodzajem ilmu są produkcje animowane, tworzone za pomocą klasycznych technik poklatkowych – rysunkowych, przestrzennych lub najnowszych technik komputerowych – animacji 3D. W tym
miejscu warto wspomnieć Historię
Polski Tomasza Bagińskiego oraz
Nie było żadnej nadziei Kamy Veymont (z animacjami Łukasza Rusinka). Autor pierwszego z wymienionych ilmów twierdzi, że jego dzieło
to „wizualny poemat, gdzie ważne
momenty naszej historii wymieszane są ze skojarzeniami, z symbolami,
prezentacjami miast, ludzi, charakterystycznych budowli”.
Bagiński „ogrom historii Polski”
przedstawił w ośmiominutowym
ilmie. Zmuszony więc był skorzystać z zaprezentowania „wrażenia
ogólnego, nastroju, klimatu” i zapewnienia odbiorcy „zaskoczeń,
odpłynięcia w inną rzeczywistość,
zachwytu obrazem i muzyką”3. Trudno jest znaleźć miejsce w programie
szkolnym na wykorzystanie tego ilmu, ale może warto w ramach np. zajęć Historii i społeczeństwa. Dziedzictwa epok na bazie wspomnianego
obrazu porozmawiać (może nawet

Polska Kronika Filmowa – odcinek 4 z 1953 roku

podyskutować) o Polsce i Polakach,
zastanowić się, czy autor dokonał
słusznego wyboru narzędzi i scen
oraz wydarzeń do zaprezentowania
dziejów Polski.
Nieco inne założenie przyświecało autorom kolejnego ilmu animowanego4: Nie było żadnej nadziei.
Powstanie w getcie warszawskim
1943, którzy chcieli „opowiedzieć
historię powstania w sposób, w jaki
nigdy jeszcze tego nikt nie robił – metodą animacji. […] Dzięki niej, będziemy mogli pokazać powstanie z całym
ładunkiem emocjonalnym i potencjałem dramatycznym”5. Trudno nie
przyznać autorowi animacji Łukaszowi Rusinkowi racji. Przekaz przyciąga
uwagę bardziej niż zwykle przypominane z okazji kolejnych rocznic powstania niemieckie ilmy propagandowe. Animacja mimo oszczędnej kolorystyki i słów jest niezwykle interesująca. Warta podkreślenia jest także
wartość poznawcza ilmu, ponieważ
animowane postaci bohaterów są
wiernie odwzorowane na podstawie
archiwalnych fotogra ii, a warstwa
narracyjna nawiązuje bezpośrednio
do słów wypowiadanych przez nich
w getcie.

Dostępność
Zarówno do wspomnianych obrazów dźwiękowych, jak i wielu innych
ilmów historycznych istnieje stosunkowo łatwy dostęp. Możliwość
ich obejrzenia dają o icjalne media, portale, kanały historyczne,
a zdarza się, że uczniowie korzystają z „mniej o icjalnych” źródeł. Nie

Modna i już! Moda w PRL, Muzeum Narodowe w Krakowie, 19.12.2015–17.04.2016 r.; Muzeum Narodowe we Wrocławiu 17.05–28.08.2016 r.
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/1222-animowana-historia-polski (dostęp: 9.06.2016).
4
Faktycznie animacja stanowi fragment filmu. Nie było żadnej nadziei łączy elementy filmu animowanego z dokumentalnym. Film jest elementem programu edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
5
http://film.onet.pl/wiadomosci/film-nie-bylo-zadnej-nadziei-powstanie-w-getcie-warszawskim-1943-dostepny-w-sieci/q3s1w4 (dostęp:
9.06.2016).
3
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Spójność środków
dydaktycznych
Większość wydawnictw przygotowujących i wypuszczających
na rynek podręczniki opracowuje
też do nich oprawę multimedialną, w tym również krótkie ilmy
edukacyjne możliwe do wykorzystania na konkretnych jednostkach
lekcyjnych, np. Nowa Era (seria
„Wczoraj i dziś”: Początki państwa
polskiego, Społeczeństwo średniowiecza czy Społeczeństwo II RP);
PWN („Historia. Filmy edukacyjne
dla gimnazjum”). Zwykle do materiału ilmowego dołączone są karty pracy, które wspomagają pracę z obrazem. W ukazujących się
na rynku „multibookach” także
jednym z elementów, które mają
uatrakcyjnić przekaz, są krótkie
ilmy, zwykle o charakterze dokumentalnym.

Rola nauczyciela
Mimo że wykorzystanie ilmu
dydaktycznego byłoby najbardziej
wskazane, to walory poznawcze,
kształcące i wychowawcze mają

także pozostałe rodzaje obrazów audiowizualnych. Z perspektywy uczniowskiej nierzadko ilmy fabularne
czy animowane wydają się znacznie
bardziej interesujące i chętniej oglądane. Jedyny problem polega tylko
na tym, że ilmy te muszą zostać
w sposób właściwy „opracowane”
przez nauczyciela i przygotowane
do „celowego” odbioru przez ucznia.
Podstawową kwestią jest, aby
ilm „współgrał” z tematyką lekcji,
realizując jej cele i treści programowe. Nie może być za długi i powinien
być dostosowany do możliwości
„odbiorczych” ucznia. Najlepiej też
wykorzystać ilm w takim momencie
lekcji, aby zaabsorbował uwagę uczniów najbardziej.

Filmy na lekcji
W wykorzystaniu ilmu w procesie dydaktycznym sugeruje się trzy
etapy. Przede wszystkim uczniowie
muszą być przygotowani do odbioru ilmu. W drugim etapie powinni
go obejrzeć, po czym przekazać
swoje luźne re leksje na temat
odebranego materiału, natomiast
w ostatnim stadium zrealizować
założone przez nauczyciela cele, dokonać ich prezentacji i porównania.
Najtrudniejszym etapem pracy
z punktu widzenia nauczyciela jest
etap pierwszy. Wiele ilmów, z których korzysta się na lekcji, nie powstało z myślą o szkolnym odbiorcy,
więc nie ma w swoim założeniu charakteru dydaktycznego. Nauczyciel
musi dokonać wyboru właściwych
fragmentów (zastanawiając się, jakie informacje są w stanie uczniowie
realnie pozyskać z ilmu), ale przede
wszystkim wprowadzić w tematykę ilmu i ukierunkować odbiór.
Powinien podać informacje na temat
reżysera, scenarzysty, kompozytora
muzyki itp., a także czasu i okoliczności powstania ilmu. Odbiorcy
powinni mieć świadomość wpływu sytuacji społeczno-kulturowej, w jakiej powstaje dany obraz,

Michał Przeperski, pełniący w latach 2012–2014 funkcję redaktora portalu histmag, zaproponował wykorzystanie kilkunastu filmów,
w tym także najnowszych, jak choćby Ida, Pokłosie czy Czarny czwartek.
7
http://historiaimedia.org/2014/10/31/karta-analizy-filmu-historycznego-propozycja/ (dostęp: 9.06.2016). O innych propozycjach wykorzystania filmu zob. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/flash/LAPR/pdf/k2_e10_Jak_pracowac_z_filmem_na_zajeciach_szkolnych.
pdf (dostęp: 9.06.2016).
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1. Czy film jest historyczny? Na jakiej podstawie uznał/aś/eś,
że film jest historyczny?
2. Czy w filmie zostały wykorzystane archiwalne zdjęcia i dokumentalne kroniki filmowe? Jeśli
tak, to jaką rolę odgrywają one
w narracji?
3. Wybierz dwie sceny z filmu, które szczególnie zapadły Ci w pamięć. Zastanów się, dlaczego tak
się stało. Jaką rolę pełnią te sceny w fabule filmu?
4. Wskaż sceny z filmu, które odzwierciedlają prawdziwe histo-

ryczne wydarzenia lub historyczną rzeczywistość. Wskaż
również te, które są fikcyjne
i wskaż nieścisłości historyczne.
Opisz, co naprawdę się stało.
5. Jaki wpływ może mieć opisywany film i przedstawiana
w nim wizja historii na postawy
widzów w życiu społecznym
i osobistym oraz ich stosunek
do przeszłości?
6. Czy film pozytywnie wpływa
na rozumienie historii przez widzów? Zastanów się, czy film historyczny można oceniać tak, jak
ocenia się prace historyczne pisane przez historyków? Spróbuj
wskazać podobieństwa i różnice
w przedstawianiu historii przez
film historyczny i pisane prace
historyczne (np. podręczniki).

forum edukacyjne

ma także najmniejszego problemu
z zakupem ilmów historycznych
na DVD w księgarniach, Internecie. Popularne portale historyczne,
np. HISTMAG, dokonują cyklicznie
przeglądu ilmów historycznych dostępnych na YouTube. Telewizyjne
kanały informacyjne (o charakterze
„historycznym”) emitują sporo ilmów historycznych, przeważnie dokumentalnych. Ciekawe przykłady
obrazów ilmowych możemy również znaleźć, zaglądając do IPNtvPL.
Instytut przedstawił też kilka lat
temu propozycję wykorzystania ilmów fabularnych na lekcji, wypuszczając na rynek płytę PRL w ilmie.
Do DVD dołączona jest książeczka
z sugestiami wykorzystania zaprezentowanych 11 ilmów (m.in.
Pułkownik Kwiatkowski, Śmierć jak
kromka chleba, Człowiek z żelaza).
Omówienia ilmów fabularnych,
które można wykorzystać w ramach
zajęć historycznych, zamieszcza
również portal historiaimedia.org6.
Tam też można odnaleźć szczegółowe i praktyczne sugestie dotyczące
pracy z ilmem, zwłaszcza propozycję „Karty analizy ilmu historycznego”7. Karta ta może stanowić nie
tyle wzór, co inspirację dla nauczyciela decydującego się na wykorzystanie ilmu na lekcji historii. Niektóre z zawartych w karcie pytań warto
tu przytoczyć:

forum edukacyjne
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uwarunkowań komercyjnych oraz
możliwości technicznych. Uczniowi należy także wyjaśnić, skąd decyzja o wykorzystaniu tego dzieła
lub konkretnych fragmentów i jakie
ma to odniesienie do lekcji. W wypadku ilmu fabularnego nauczyciel powinien także zwrócić uwagę
na realia historyczne, ewentualnie
wyjaśnić ewidentne przekłamania
w przekazie dziejów8 oraz zaznaczyć, jaki był stopień współpracy
z osobami kompetentnymi w zakresie znajomości problematyki
dziejów. Umieszczenie informacji
o konsultacji historycznej nie jest
równoznaczny z faktyczną dbałością twórców w doborze rekwizytów,
strojów, elementów słownictwa itp.
Uczniowie powinni dostać listę
problemów lub konkretnych pytań, na które mają znaleźć odpowiedź w trakcie oglądania ilmu. Muszą też mieć pewną wiedzę, bez której odbiór dzieła będzie utrudniony
albo wręcz niemożliwy. Nauczyciel
powinien się w związku z tym zastanowić, jakie wiadomości są potrzebne do optymalnego odbioru.

Podstawowe zalety
wykorzystania filmu
historycznego9
Materiały audiowizualne pozwalają lepiej zobrazować (zilustrować)
omawiane tematy i zjawiska. Mogą
stanowić główne źródło przekazu
informacji i wpływają na wzrost
wiedzy historycznej: dokument
ilmowy „lepiej” przekazuje wiedzę oraz kształtuje pojęcia historyczne ze względu na to, że obrazy
ilmowe powodują wzrost wyobrażeń odtwórczych. Zwiększają
8

rzutuje na ekran swoje pragnienia
i obawy, do oglądanych treści dodaje swoje własne interpretacje oparte
o marzenia i fantazje”13. Typ emocjonalny można podzielić na dwa
podtypy: subiektywny (którym
dominują uczucia emocjonalne skierowane na przeżycia bohaterów)
i obiektywny (charakteryzujący się
dominacją uczuć intelektualnych,
czyli zaciekawieniem, zaskoczeniem,
oczekiwaniem). Filmy zatem wpływają na kształtowanie zdolności
obserwacji, spostrzegania, myślenia
historycznego.
Filmy historyczne niewątpliwie
też kształtują świadomość historyczną. Choć należy zauważyć, że
równocześnie mogą prowadzić
do utrwalania mitów, stereotypów, zakorzenić fałszywy pogląd
na dzieje. Prezentowana na ekranie
wizja przeszłości często funkcjonuje
w powszechnej świadomości. Podobnie jak władców Polski widzimy
tak, jak namalował ich Matejko, tak
samo obraz bitwy pod Grunwaldem
utrwalił się świadomości odbiorcy
w taki sposób, w jaki zaprezentował
go w ilmowej adaptacji Krzyżaków
Aleksander Ford.
Kolejna zaleta ilmu odtwarzanego zwykle z płyty lub Internetu
to możliwość kilkakrotnego zaprezentowania, co z kolei wpływa
na poprawę jakości odbioru wiedzy,
a także na odnalezienie odpowiedzi
na postawiony przez nauczyciela
problem (jeśli nie za pierwszym,
to za kolejnym razem). Korzystając
ze stopklatki, można też zatrzymać
obraz, co w opisie lub potrzebie
zwrócenia uwagi na określony szczegół jest równie istotne.

M. Sokołowski, Historia na ekranie – konteksty, mity, interpretacje, „Edukacja Medialna” 2000, nr 2, s. 25–30.
O wykorzystaniu filmu i jego walorach historycznych zob. m.in. M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
10
D. Konieczka-Śliwińska, Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 3, s. 42–48;
A. Suchoński, Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się historii, Warszawa 1987; tenże, Film i telewizja w nauczaniu i uczeniu się historii,
[w:] Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. C. Majorek, Warszawa 1988, s. 368–386; tenże, Film w edukacji historycznej, [w:]
Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 75–77; W. Strykowski, Struktura filmu naukowodydaktycznego, Poznań 1973, s. 13; tenże, Wstęp do teorii filmu dydaktycznego, Poznań 1977.
11
M. Pawlak, K. Sanojca, Ideologiczna funkcja filmu w szkole PRL, [w:] Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002, s. 222–230; J. Orzeł, Polska Kronika Filmowa – dokument z dziejów propagandy, [w:] Obraz, dźwięk i smak w edukacji
historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2010, s. 69–74; A. Chłosta-Sikorska, Rejestr bieżących wydarzeń. PKF jako źródło
wspomagające proces nauczania na lekcjach historii, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk,
Lublin 2015, s. 105–125.
12
J. Koblewska, Propaganda i wychowanie, Warszawa 1975.
13
Za: Z. Korsak, Kultura filmowa – problem zakresu i treści, [w:] Historia, dydaktyka, media, księga pamiątkowa poświęcona prof. Januszowi
Rulce w czterdziestolecie pracy naukowej, red. B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002, s. 284.
9
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liczbę zapamiętanych faktów, rozbudowę związków między nimi,
co ma szczególne znaczenie w przypadku faktów skomplikowanych.
Filmy przybliżają klimat epoki,
pozwalają ją zrozumieć, popularyzują bohaterów, ale pomagają postrzegać ich jako nie tylko genialne
jednostki, lecz zwykłych ludzi, nam
podobnych. Filmy są dla nauczyciela historii przykładem źródła
historycznego10, w którym została
przedstawiona autorska rekonstrukcja minionej rzeczywistości
w sposób bardziej atrakcyjny (niż
wykład nauczyciela). Jako źródło
mogą (a wręcz powinny) zostać
poddane przez uczniów i nauczyciela krytyce. Kształtują wyobraźnię
i postawy. Choć z tą rolą wiąże się
pewne niebezpieczeństwo. Realizując cel wychowawczy, mogą stać
się narzędziem głoszenia jedynie
słusznej ideologii. W okresie PRL
ilmy stanowiły jedno z narzędzi
indoktrynacji11.
Jako środek dynamiczny budzą
odruch orientacyjno-badawczy, skupiają na sobie uwagę. Przez to jako
atrakcyjna forma przekazu potra ią
zainteresować ucznia przedmiotem i zmobilizować do aktywności
i dalszych poszukiwań. Wywołane
przez ilm emocje ułatwiają kontakt
z minioną rzeczywistością.
Janina Koblewska dokonując typologii przeżyć odbiorców ilmowych12, m.in. wyróżniła dwa, które
na pewno będą miały odniesienie
do odbiorców kina historycznego:
typ wyobraźniowy i emocjonalny. Ten pierwszy „jest podstawą
do snucia fantazji i marzeń osnutych na tle akcji ilmowej. Odbiorca

Filmy mogą być wykorzystane
na różnych etapach procesu dydaktycznego. Podczas wprowadzania
nowego materiału zastosowane
na wstępie lekcji pozwalają „wejść”
w sytuację problemową czy zainteresować tematyką. Umożliwiają też przypomnienie wiadomości
potrzebnych w dalszych etapach
pracy. Przede wszystkim przekazują istotne treści, co ułatwia kształtowanie umiejętności czy de iniowanie
pojęć, ułatwia wyjaśnianie zjawisk
czy demonstrowanie przebiegu wydarzeń. Podczas utrwalania wiedzy
właściwie dobrane ilmy pozwalają
na strukturalizowanie informacji i ich
zapamiętywanie, ilustrują zaprezentowane słownie treści, nierzadko też
je wzbogacają, wprowadzają szerszy
kontekst. Podczas kontroli wiadomości i umiejętności pozwalają na samodzielną interpretację i ocenę wydarzeń historycznych, umożliwiają
sprawdzenie zakresu ich opanowania.

Nie tylko na lekcjach

14

ponowano na portalu historiaimedia.org Zasugerowano, że wykorzystanie ilmu w ramach zajęć lekcyjnych może zainspirować uczniów
do stworzenia własnego „ ilmiku
historycznego”.
Bezproblemowy
dostęp do sprzętu cyfrowego i doświadczenia wskazujące na to, że
grupą uzupełniającą zasoby YouTube są uczniowie, pozwalają przypuszczać, że mogą próbować sami
opracować scenariusz a następnie
zrealizować krótkie dzieło ilmowe
o charakterze historycznym: może
to być „ ilm kostiumowy” – choćby
odegranie konkretnego wydarzenia historycznego, dokumentalny,
np. prezentujący wspomnienia ludzi
pamiętających lub współtworzących
ważne wydarzenia czy o charakterze
popularnonaukowym, np. swoisty
reportaż o miejscu historycznym, zabytkach.
Praca nad takim ilmem może
zmobilizować do zainteresowania
się konkretną tematyką, zainspirować do dalszych poszukiwań, pozwala też odkryć czasami ukryte do tej
pory talenty. Tego typu praca uczniowska będzie miała jednak sens
i walory dydaktyczne, kiedy zrealizowany obraz zostanie przedyskutowany, omówione jego zalety i wady,
zaznaczone elementy realizmu historycznego, nastąpi oddzielenie
faktów od elementów „artystycznej
wizji”. Uczniowie powinni też wytłumaczyć, jaki mieli cel w stworzeniu
akurat takiego dzieła, z jakich źródeł
i literatury skorzystali.

Istotny środek dydaktyczny
Mimo trudności, na jakie nauczyciel napotyka w pracy z ilmem historycznym, nie może z tego środka dydaktycznego zrezygnować. Wiedząc
o tym, że uczniowie chętnie wybierają
się na kina na „wielkie produkcje” historyczne, wcześniej długo zapowiadane, reklamowane (np. Miasto 44),
warto z nimi na lekcjach czy zajęciach pozalekcyjnych podyskutować
o fabule, zwrócić uwagę na to, w jaki
sposób prezentowane są w nich fakty,
co stanowi ikcję.
Może też należy czasami odwołać
się do ilmów o „lżejszym charakterze”, ale niewątpliwie popularyzujących historię i mających spore grono
odbiorców. Dobrym przykładem jest
tu działalność młodych pasjonatów
historii z Lublina (w tym absolwentów uniwersyteckiej historii) z charyzmatycznym „frontmanem” Wojtkiem Drewniakiem i ich produkcje
ilmowe z serii „Historia bez cenzury”, niektóre mające dziś grubo
ponad milion wyświetleń15.
Nie unikniemy tego, że swoją wiedzę
o przeszłości dzieci i młodzież w dużej
mierze budują na podstawie przekazu
medialnego, możemy się jednak postarać, aby na ile to możliwe, zwery ikować
pewne elementy. W szkole próbujmy
przybliżyć im zasady odbioru i interpretacji ilmów. Wskazać drogę do „krytycznego”, a nie biernego oglądania.
Najlepsze efekty daje obejrzenie ilmu
po wcześniejszym omówieniu okresu
dziejów, epoki, wydarzenia, którego
ilm dotyczy.

D. Konieczka-Śliwińska, Filmy i programy telewizyjne w edukacji regionalnej, [w:] Film jako pomoc dydaktyczna w edukacji regionalnej.
Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów, red. taż, Poznań 2012, s. 23–28; I. Wysocka, Edukacja filmowa we współczesnej szkole,
[w:] Film jako pomoc dydaktyczna w edukacji regionalnej…, s. 29–35; http://www.nina.gov.pl/media/102367/film-jako-pomoc-dydaktyczna-w-edukacji-regionalnej.pdf (dostęp 9.06.2016).
15
Zob. https://www.youtube.com/watch?v=p-0lIw9WMz4 (dostęp: 11.06.2016).
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Z ilmem można także pracować
na zajęciach pozalekcyjnych. Można wykorzystywać go w kształceniu
regionalnym. Właściwy dobór pozwala nim zainteresować zarówno
ucznia zdolnego, jak i słabego. Można go wykorzystać na każdym etapie
edukacyjnym, dostosowując do możliwości wiekowych i intelektualnych
uczniów14.
Ciekawą propozycję pracy z ilmem, właściwie nad ilmem, zapro-

Powstanie w getcie warszawskim w filmie Nie było żadnej nadziei Kamy Veymont

forum edukacyjne

Dramat wojenny Polaków w 1939 roku przedstawiony w animacji Tomasza Bagińskiego

forum edukacyjne

Multimedia

na lekcjach historii
XXI wiek przyniósł wiele zmian związanych z procesem edukacji. Jedną z najistotniejszych
jest rozwój informatyki, a co za tym idzie – nowych form komunikacji. Obecność komputera
czy laptopa w szkolnych salach nie jest już niczym rewolucyjnym.
Agnieszka Pawłowska-Kubik

oraz więcej szkół może się
również pochwalić posiadaniem tablic multimedialnych
czy tabletów. Przed nauczycielami stanęło wyzwanie:
jak wzbogacić nauczanie przedmiotu, wykorzystując będące dzisiaj naturalnym środowiskiem
większości uczniów multimedia?
I czy rzeczywiście warto sięgać
po tego typu nowinki? Warto! Nawet jeśli trzeba będzie poświęcić
trochę czasu na opanowanie ich
obsługi czy wyszukanie potrzebnych materiałów.
Wykorzystanie nowych technologii podczas lekcji na pewno

C
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pozwoli przyciągnąć uwagę uczniów, a odpowiednio dobrane
materiały zainteresują przedmiotem. Nie bójmy się tego, że
będąc cyfrowymi neo itami, nie
wszystko, co zaplanowaliśmy,
uda się zrealizować. Należy liczyć
się z tym, że sprzęt może się zawiesić, a my możemy się pogubić
w trakcie obsługiwania bardziej
skomplikowanego urządzenia. Nie
wpadajmy w panikę, gdy okaże
się, że pieczołowicie przygotowywane materiały nie będą chciały
się na szkolnym sprzęcie odtworzyć. Otwórzmy się na wiedzę
i doświadczenie uczniów w tym
zakresie i nie bójmy się poprosić
ich o pomoc. To w końcu ich naturalne środowisko. Sprawdźmy

więc, czy potra ią dzielić się swoją
wiedzą. Odwróćmy na chwilę relację uczeń–nauczyciel, wejdźmy
w rolę ucznia i pozwólmy poprowadzić się przez meandry cyfrowego świata. Kolejnym pożytkiem
będzie pogłębienie relacji z młodzieżą.
Oprócz niepokoju związanego
z umiejętnościami posługiwania
się narzędziami multimedialnymi,
nauczyciele historii niejednokrotnie zastanawiają się, czy multimedia rzeczywiście mogą sprawdzić
się na ich lekcji. Pozornie wydaje
się, że większe zastosowanie będą
mieć na biologii, chemii czy izyce,
gdzie oprócz przyswajania wiedzy
teoretycznej przeprowadza się
także doświadczenia czy eksperymenty. Obawy, czy multimedia
sprawdzą się na lekcji historii, nie
są jednak uzasadnione.
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Powiększ, podkreśl, zaznacz, czyli tablica multimedialna / „Kowalski,
proszę do tablicy!”
Jeśli w szkole, w której pracujemy, znajduje się tablica multimedialna, warto wykorzystać ją
na lekcji historii. I to nie tylko dlatego, że przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania naukowe
wykazały, że używanie tablic interaktywnych wpływa na zwiększenie motywacji uczniów do nauki1.
Przede wszystkim dzięki tablicy
interaktywnej otrzymujemy możliwość wyświetlenia niemal wszystTablica interaktywna w użyciu (źródło: http://www.interwrite.pl/index.php?mai
n=product&menu=produkty&product=477&tab=756)

1

C. Rose, Sukces z multitablicą, „Edukacja i Dialog” 2013, nr 11–12, s. 9.

Tablica bądź rzutnik multimedialny pozwalają na lekcji historii
o wiele lepiej wykorzystać gotowe
materiały, będące obudową dydaktyczną wybranego przez nas
podręcznika. Praktycznie wszystkie wydawnictwa dołączają dzisiaj
do obudowy dydaktycznej e-book
lub multibook. Nie jest on jedynie cyfrową wersją podręcznika.
Przede wszystkim zawiera wiele
dodatkowych materiałów, które
mogą urozmaicić lekcję. Rozmawiamy o sztuce epoki renesansu?
Idealnie sprawdzi się pokaz slajdów z najbardziej znanymi dziełami architektury czy malarstwa tej
epoki. Omawiamy rozwój terytorialny państwa Bolesława Chrobrego? Pomocna będzie interaktywna
mapa, dzięki której łatwiej można
zaobserwować wszelkie zmiany.
Dość często elektroniczne wersje
podręczników dla nauczycieli zaopatrzone są w krótkie ilmy edukacyjne. Warto z nich skorzystać,
bo pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienie. Jeśli obawiamy
się, że odtworzenie na lekcji ilmu
spowoduje dekoncentrację uczniów,
zawsze można przygotować do niego
kartę pracy, którą młodzież będzie
musiała uzupełnić w trakcie pokazu.
To samo dotyczy także słuchowisk.
Multibooki i e-booki zawierają
również interaktywne ćwiczenia.
Są one szczególnie przydatne podczas rekapitulacji pierwotnej pod
koniec lekcji. Wykorzystanie w tym
konkretnie momencie multimediów ma duże znaczenie. Przede
wszystkim po 35–40 minutach lekcji znacząco spadają możliwości zarówno przyswajania nowych treści,
jak i skupienia uwagi, koncentracji.
Interaktywne ćwiczenie pomoże
na nowo zmobilizować uczniów
do podjęcia intelektualnego wysiłku.

Historia na Facebooku
Nowoczesna edukacja historyczna, w której wykorzystujemy

multimedia, powinna uwzględniać
również zdobywanie czy poszerzanie wiedzy dzięki istniejącym portalom społecznościowym. Duże
możliwości w tym zakresie daje
nam Facebook, na którym konto
ma dzisiaj duża część uczniów.
Dlatego warto zachęcić do polubienia profesjonalnych, historycznych fanpage’ów. Należą do nich
przykładowo: Historia.org.pl –
Polski portal historyczny, Historykon czy Ciekawostki historyczne.
Na Facebooku funkcjonują także
fanpage’e związane z konkretną
historyczną epoką, zagadnieniem
lub wydarzeniem. Należą do nich
chociażby: Medievalists.net, Historia II wojny światowej, Kobiety i Historia. Warto zwrócić także
uwagę uczniów na historyczne fanpage muzeów: Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum PRL-u, a z zagranicznych
Natural History Museum, London.
Inną formą zachęcenia uczniów
do zdobywania wiedzy historycznej za pomocą portalu społecznościowego jest założenie własnego
fanpage’a. Pozwoli nam to sprawnie przekazywać uczniom bieżące
informacje, przykładowo przesłać
zagadnienia, które należy powtórzyć przed sprawdzianem. Jednocześnie możemy w tym miejscu
zamieszczać linki do ilmów czy
artykułów, które będą uzupełniać
omówiony w czasie lekcji materiał.
Fanpage może być też miejscem,
gdzie nauczyciel i uczniowie wzajemnie będą polecać sobie książki
historyczne, recenzować je i oceniać. Możliwości jest wiele. Istotne
jest, by w kreowanie fanpage’a zaangażować uczniów, których pomysły pozwolą rozszerzyć zakres
prowadzonej on-line działalności.

Otwórz się na Otwarte
Zasoby Edukacyjne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
(w skrócie OZE) to materiały, które
są publicznie dostępne w internecie, a korzystanie z nich jest możli-

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, oprac. K. Grodecka, K. Śliwowski, Warszawa 2012, s. 9–10.
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E-booki i multbooki jako
uzupełnienie „papierowego” podręcznika

forum edukacyjne

kich materiałów multimedialnych.
Historykowi daje to olbrzymie
ułatwienie w pracy. Możemy powiększyć mapę historyczną lub
tylko dowolny jej fragment. Analiza tekstu źródłowego, który jest
wyświetlony na tablicy, pozwala
na znaczne ułatwienia w pracy,
dzięki możności podkreślenia czy
zaznaczenia ważniejszych fragmentów. Jest to szczególne pomocne od momentu, gdy w myśl nowej
ustawy uczniowie nie są właścicielami swoich podręczników, a jedynie ich czasowymi użytkownikami.
Niedozwolone jest więc „pisanie
po książkach”. To spore utrudnienie dla wszystkich wzrokowców,
którym w przyjmowaniu wiedzy
pomaga wyróżnienie najważniejszych partii tekstu. Rolę taką z powodzeniem może przejąć interaktywna tablica.
Multitablica umożliwia również dodawanie uwag i komentarzy do wyświetlonych treści.
Po rozłożeniu tekstu źródłowego
na czynniki pierwsze, wyróżnieniu i skomentowaniu najistotniejszych informacji całość można zawsze zapisać i przesłać na mailowe adresy uczniów. Zaoszczędzi
to wiele czasu, który zostałby
zmarnowany podczas mozolnego
przepisywania przez młodzież
wyświetlonych na tablicy treści.
Funkcja przekształcania pisma
odręcznego w pliki tekstowe,
możliwość wycinania i wklejania
fragmentów tekstu w inne miejsce pozwala sprawnie i szybko
sporządzić notatkę z lekcji. Można ją rozesłać do uczniów pocztą
elektroniczną lub wydrukować
i rozdać jako podsumowanie.
Wreszcie, jeżeli nasza tablica
wyposażona jest w zestaw pilotów, możemy szybko sprawdzić
wiedzę uczniów. Test przeprowadzony pod koniec lekcji lub podczas lekcji powtórzeniowej pozwoli błyskawicznie ocenić, w jakim stopniu uczniom udało się
przyswoić przerobiony niedawno
materiał.

forum edukacyjne

we na podstawie wolnych licencji
(Creative Commons)2. Co to oznacza
w praktyce? OZE są dostępne z wielu
urządzeń bez konieczności logowania i w dowolnym czasie. Materiały
można przekształcać, dostosowywać
do swoich potrzeb i udoskonalać.
Otwarte Zasoby Edukacyjne są
szczególnie przydatne podczas
wyszukiwania materiałów, które
uatrakcyjnią lekcję. Poniżej wyszczególniono parę stron, które są
pomocne na lekcjach historii:
●
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http://www.scholaris.pl/ –
bodaj największy portal wiedzy dla nauczycieli zawierający interaktywne materiały
dydaktyczne. Wśród nic znaleźć można m.in. filmy, mapy,
prezentacje multimedialne
czy ćwiczenia interaktywne.
Wiele plików zawiera całościowe opracowanie danego
zagadnienia,
uwzględniając różnorodne formy pracy
z uczniami na lekcji;
http://bnd.ibe.edu.pl/ – baza
narzędzi dydaktycznych, zawierająca zadania do pracy
z uczniem (teksty źródłowe,
gry dydaktyczne, scenariusze
lekcji);
http://www.filmotekaszkolna.pl – na stronie Filmoteki
Szkolnej można znaleźć filmy, które uzupełnią wiedzę
historyczną uczniów (m.in.
Kanał Andrzeja Wajdy, Świadectwo urodzenia S. Różewicza czy Poznań’56 Filipa Bajona). Do filmów dołączone
są komentarze oraz materiały
metodyczne;
http://pl.wikisource.org/
– Wikiźródła to projekt siostrzany Wikipedii, zawierający teksty źródłowe;
https://pl.khanacademy.org
– Khan Academy to edukacyjna organizacja non-profit,
dostarczająca wysokiej jakości materiały edukacyjne.
Na stronie dostępne są głównie krótkie wykłady wideo,

tłumaczące pewne zjawiska
i zagadnienia. Minusem jest
brak polskiej wersji językowej, ale prace nad nią są
w toku.

Nowy wymiar kółka
historycznego
Technologia informacyjna może
się okazać szczególnie przydatna
w dłuższych projektach edukacyjnych, realizowanych np. na kółkach
historycznych. Dobrym pomysłem
rocznego projektu jest założenie
i prowadzenie przez uczniów bloga historycznego. Może on dotyczyć historii miasta, gminy, regionu, szkoły czy znanej postaci związanej z „małą ojczyzną”.
Plusów takiego projektu jest wiele. Przede wszystkim pozwala ona
na wyjście spoza szkolnych murów.
Młodzi adepci historii pod okiem nauczyciela mogą poszukiwać źródeł historycznych w domowych archiwach
oraz archiwach i muzeach regionu.
Wiele ważnych informacji mogą dostarczyć wycieczki terenowe, w trakcie których przedmiotem zainteresowania staną się okoliczne pomniki,
tablice upamiętniające, cmentarze
i inne miejsca pamięci o historii regionu. Jednocześnie, jeśli projekt będzie
ciekawie i mądrze pomyślany, można się starać o jego do inansowanie
z urzędu miasta, gminy czy województwa. Dodatkowe środki pozwolą zrealizować śmiałe pomysły i założenia,
a tych w pracy z twórczą i kreatywną
młodzieżą nigdy nie brakuje.
Co istotne, wykorzystanie w takim projekcie technologii informacyjnej pozwala zaangażować większą grupę uczniów niż tylko tych,
których interesuje historia. Warto
wykorzystać wiedzę i pomoc pasjonatów informatyki (pomogą w kwestiach technicznych), fotografów
(przygotują dokumentację fotograiczną na bloga), plastyków (zadbają o spójny layout strony) czy dziennikarzy (będą o postępach projektu
pisać w szkolnej gazetce).
Najważniejsze,
co
możemy osiągnąć, realizując projekt,

to jednak rozbudzenie w uczniach dumy z tego, że robią coś
ważnego dla swojej społeczności.
Dlatego istotne jest, by rezultaty pracy zostały przedstawione
na szerszym niż tylko historyczne
kółko forum. Dobrym pomysłem
jest pokazanie wyników prac podczas uroczystości kończących rok
szkolny lub na posiedzeniu rady
miasta lub gminy. Pomysł prowadzenia bloga historycznego umożliwia kształcenie umiejętności
społecznych, wyjście ze swoją wiedzą dalej, poza ramy kółka i mury
szkoły. Jednocześnie rozwija zainteresowania historią, bo historykami, tropicielami, odkrywcami
stają się sami uczniowie. Wszystko
to jednocześnie odbywa się w znanym uczniom cyfrowym świecie.
Natomiast ten cyfrowy świat pozwala także, co istotne, zwiększyć
zasięg oddziaływania projektu.
Wymienione w artykule sposoby, dzięki którym można wykorzystać multimedia na lekcji historii,
nie wyczerpują oczywiście tematu.
Wspomnieć należy jeszcze chociażby o możliwościach, jakie przynoszą historyczne gry i aplikacje czy
youtube’owe kanały o tematyce
historycznej. Najbardziej interesujące z nich zostały już omówione
na łamach „Wiadomości Historycznych”3.
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Polska

dyplomacja
– spojrzenie
od kuchni
Krzysztof Olszewski

Polityka zagraniczna i dyplomacja

Ambasada RP w Ankarze (źródło: http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/o_ambasadzie/)

Kto prowadzi politykę zagraniczną Polski?
Nasz kraj, położony w centrum Starego Kontynentu,
od wieków znajduje się na styku interesów mocarstw –
przede wszystkim Rosji i Niemiec, wcześniej również Turcji, Austrii i Szwecji. Polityka zagraniczna zawsze odgrywała nad Wisłą istotną rolę. Często w naszej historii zgoda
największych sił politycznych, sprawne współdziałanie zaangażowanych instytucji państwowych oraz profesjonalna
dyplomacja miały decydujące znaczenie dla skutecznej
realizacji interesu narodowego.
W obecnym systemie politycznym, określonym przez
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., na podstawie jej artykułu 146, politykę zagraniczną prowadzi
Rada Ministrów, czyli rząd. Artykuł 133 natomiast przyznaje szereg kompetencji w tej sferze Prezydentowi RP.
To on według ustawy zasadniczej reprezentuje Polskę
w stosunkach zewnętrznych. W tym zakresie głowa państwa współdziała z premierem oraz ministrem spraw zagranicznych. Ponadto m.in. ratyﬁkuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje ambasadorów
oraz stałych przedstawicieli Polski przy organizacjach
międzynarodowych. Przyjmuje też listy uwierzytelniające
i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli
dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych5.
Instytucją, bez której nowoczesne państwo nie mogłoby sprawnie prowadzić swojej polityki na arenie międzynarodowej, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Jest ono powołane do obsługi ministra, który jako członek
rządu wymieniony w ustawie zasadniczej ma status mi-

1
The Practice of Diplomacy being an English rendering of François de Callières’s „De la manière de négocier avec les souverains” presented with an
introduction by A.F. Whyte, London 1919, s. V–VI.
2
Tamże, s. VI.
3
Tamże, s. VI–VII.
4
J. Sadecki, Ambasador. Z ambasadorem Jerzym Bahrem rozmawia Jerzy Sadecki, Warszawa 2013, s. 221.
5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz.
1471, z 2009 r, Nr 114, poz. 946.
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W mowie potocznej na określenie polityki zagranicznej często używa się słowa „dyplomacja”. W codziennych
artykułach prasowych traktowanie obu pojęć jako synonimów jest zrozumiałe. Jednak analizując je, należy dostrzec
subtelną granicę między ich znaczeniem. Na początku
XX w. brytyjski polityk i publicysta Alexander Frederick
Whyte napisał, że polityka zagraniczna to „substancja”,
„treść”, dyplomacja zaś służy do wprowadzenia jej w życie
– jest „procesem”1. Według Whyte’a polityka zagraniczna
jest domeną rządu. Odpowiedzialność spoczywa tu na ministrze (Whyte pisał o Sekretarzu Stanu jako ówczesnym
brytyjskim odpowiedniku tej funkcji). To on kieruje polityką
zewnętrzną i do jej wykonywania wyznacza dyplomatów2.
François de Callières, francuski dyplomata, autor dzieła
z 1716 r. tłumaczonego na język polski jako Sztuka dyplomacji, traktował ją jako sztukę prowadzenia negocjacji zgodnie z instrukcjami wydanymi przez mężów stanu
i władców. Dyplomata postrzegany jest jako „sługa”, a nie
autor polityki3. W odniesieniu do osób pracujących w ministerstwach spraw zagranicznych oraz na placówkach
dyplomatycznych używa się określenia „służba dyplomatyczna” lub „służba zagraniczna”. Doniosłość tego faktu
ładnie ujął Jerzy Bahr, były ambasador RP na Ukrainie,
Litwie i w Rosji. W wywiadzie-rzece z 2013 r. stwierdził,
że ambasadorzy powinni w pewnych sytuacjach przypominać sobie maksymę: „nie ja tu jestem, w mojej osobie
reprezentowana jest Rzeczpospolita Polska”4.

WOS w teorii i praktyce

Według konstytucji politykę zagraniczną Rzeczypospolitej prowadzi rząd. Szerokie uprawnienia w tej sferze ma również prezydent. Codzienną, mniej eksponowaną pracę wykonuje natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Od blisko
stu lat kształtuje ono tradycję polskiej dyplomacji.
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nistra konstytucyjnego, naczelnego organu administracji
publicznej.

Struktura polskiej dyplomacji

Resort spraw zagranicznych powstał po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918 r.. Jego centrala mieści się w Warszawie, w budynku przy Alei Jana Chrystiana
Szucha 23. Przy tej samej arterii znajdują się również m.in.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Trybunał Konstytucyjny, Nuncjatura Apostolska, Rządowe Centrum Legislacji
oraz ambasada Ukrainy. Wybudowany w 1935 r. gmach
MSZ mieścił przed II wojną światową Najwyższą Izbę Kontroli. W czasie niemieckiej okupacji rezydowała tu policja
porządkowa. Siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych
budynek o fasadzie z czerwonego piaskowca stał się
w połowie 1945 r. Poza nim resort wykorzystuje obecnie również kilka innych nieruchomości w stolicy, m.in.
położony obok głównej siedziby nowoczesny biurowiec
Articom.
Na czele struktury organizacyjnej resortu stoi kierownictwo, w którego skład wchodzą: minister spraw zagranicznych, wiceministrowie (obecnie dwóch w randze sekretarza stanu i czworo w randze podsekretarza stanu) oraz
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej. Część komórek
organizacyjnych podlega bezpośrednio szefowi resortu. Są
to m.in. Sekretariat Ministra, rzecznik prasowy i jego biuro, Protokół Dyplomatyczny MSZ, Departament Strategii
Polityki Zagranicznej, a także jednostki odpowiedzialne
za ochronę informacji niejawnych oraz kontrolę i audyt.
Każdy z wiceministrów nadzoruje dwa lub więcej departamentów spośród tych, które są najistotniejsze z punktu
widzenia polityki zagranicznej. Są to departamenty terytorialne (Dep. Ameryki, Dep. Afryki i Bliskiego Wschodu, Dep. Azji i Pacyﬁku, Dep. Polityki Europejskiej, Dep.
Wschodni) i „tematyczne” (m.in. Dep. Ekonomiczny UE,
Dep. Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Dep. Prawa UE, Dep. Prawno-Traktatowy, Dep. Współpracy Ekonomicznej, Dep. Współpracy Rozwojowej). Bardzo często
zdarza się, że dane zagadnienie należy do kompetencji
więcej niż jednego departamentu. Jest tak np. w przypadku współpracy rozwojowej z krajami Afryki i Azji – to materia zarówno Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu
(albo też Dep. Azji i Pacyﬁku lub Dep. Wschodniego), jak
i Departamentu Współpracy Rozwojowej. W takich sytuacjach wyznaczany jest departament prowadzący. Istotna
jest sprawność obiegu dokumentów w ministerstwie. Żadna z komórek organizacyjnych nie może być pominięta
w dostępie do informacji związanych z zagadnieniem dotyczącym jej kompetencji.
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej to funkcja zapewniająca ciągłość pracy resortu. Jest on odpowiedzialny m.in. za departamenty prowadzące sprawy kadrowe,
administracyjne, ﬁnansowe, infrastruktury, informatyki

Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J.Ch. Szucha 23 w Warszawie
(fot. A. Grycuk, http://commons.wikipedia.org)

i telekomunikacji, archiwum oraz zarządzania informacją6.
Przyznaje on również stopnie dyplomatyczne, z wyjątkiem
najwyższego – ambasadora tytularnego, który otrzymuje
się na podstawie decyzji ministra.
Na mocy ustawy z 2001 r. w polskiej służbie zagranicznej obowiązuje osiem stopni dyplomatycznych.
Same w sobie nie zawierają one szczegółowej informacji. Dlatego oprócz stopnia dyplomatycznego zwyczajowo podaje się też nazwę komórki organizacyjnej
i zajmowanego stanowiska. Nowo przyjęci adepci służby zagranicznej otrzymują zazwyczaj stopień najniższy
– attaché. Później, stosownie do przebiegu służby, posiadanych kwaliﬁkacji i uzyskiwanych ocen służbowych,
nadawane są wyższe stopnie. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach członkowi służby zagranicznej
można nadać wyższy stopień z pominięciem kolejności
nadawania (np. o dwa lub trzy stopnie wyżej). Takie
rozwiązanie stosuje się na czas nie dłuższy niż rok. Również osoba, która dotychczas nie wchodziła w skład
służby dyplomatycznej, a jest powołana do pełnienia
funkcji Ambasadora RP, otrzymuje na ten czas stopień
dyplomatyczny7.
Stopnie dyplomatyczne w polskiej służbie zagranicznej:
1) ambasador tytularny,
2) radca-minister,
3) I radca,
4) radca,
5) I sekretarz,
6) II sekretarz,
7) III sekretarz,
8) attaché*.
* T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Warszawa 2005, s. 92.

6
Schemat struktury organizacyjnej MSZ można obejrzeć na oficjalnej stronie internetowej, http://msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/struktura_organizacyjna_msz/ (dostęp: 11.06.2016).
7
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o służbie zagranicznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

Instrumenty dyplomacji

Istotnym elementem polskiej dyplomacji jest exposé,
czyli przemówienie szefa resortu spraw zagranicznych,
w którym podsumowuje on dotychczasową politykę

i określa jej główne zadania na przyszłość. Przemówienie
to nosi oﬁcjalną nazwę „Informacja o zadaniach polskiej polityki zagranicznej”. Minister spraw zagranicznych wygłasza je w Sejmie zazwyczaj na początku roku kalendarzowego. Według obyczaju oprócz posłów podczas
wystąpienia obecny jest Prezydent RP oraz akredytowani
w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego11.
W wielosetletniej historii dyplomacji wypracowano
instrumenty, które ułatwiają jej prowadzenie. Za pomocą not dyplomatycznych minister oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych prowadzą korespondencję z przedstawicielami dyplomatycznymi państw akredytowanych
w państwie przyjmującym oraz innymi przedstawicielami
obcych państw. Natomiast korespondencja z innymi niż
MSZ resortami i instytucjami państwa ma formę „listów”
i „pism”12.
Wśród not dyplomatycznych wyróżniamy te pisane
w pierwszej osobie, znane jako noty podpisane (osobiste), a także te pisane w trzeciej osobie, czyli noty słowne
(werbalne)13. Ich formę określają reguły, według których
miejscowość, datę, adres, nagłówek (jeśli jest wymagany),
pieczęć i parafkę (lub podpis) należy umieszczać w konkretnym miejscu.
Ponadto w instrumentarium wykorzystywanym przez
dyplomację można znaleźć wiele innych form epistolarnych. Notę okólną wysyła głównie Protokół Dyplomatyczny MSZ lub dana misja dyplomatyczna do wszystkich
szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w określonym państwie. Ten rodzaj noty służy do powiadomienia
korpusu dyplomatycznego o różnych sprawach dotyczących go jako całości14.

Zakładka na stronie internetowej MSZ poświęcona podmiotom, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, http://www.msz.gov.pl/
pl/p/msz_pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/podmioty_z_ktorymi_polska_utrzymuje_stosunki_dyplomatyczne/ (dostęp: 28.05.2016).
9
Mapa polskich placówek dyplomatycznych na świecie, http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/mapa_
placowek_na_swiecie/ (dostęp: 29.05.2016).
10
Zakładka na stronie internetowej MSZ poświęcona działalności Instytutów Polskich, http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/
dyplomacja_publiczna/instytuty_polskie/instytuty_polskie (dostęp: 28.05.2016).
11
Informacja o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, Oficjalna strona internetowa MSZ, http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/ (dostęp: 9.06.2016). J. Sutor, Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2008, s. 145.
12
Tamże.
13
Tamże, s. 183.
14
Tamże, s. 195.
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8

Konsulat Generalny RP we Lwowie (źródło: http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/)

WOS w teorii i praktyce

Drugim obok centrali ﬁlarem służby dyplomatycznej
jest sieć placówek na całym świecie. Polska utrzymuje
stosunki dyplomatyczne ze 194 podmiotami stosunków
międzynarodowych8. Jednak nie we wszystkich miejscach
istnieją przedstawicielstwa naszego kraju (niektórzy ambasadorowie są bowiem akredytowani w więcej niż jednym
państwie). Obecnie działa 89 polskich ambasad (w tym
42 w Europie, 25 w Azji, po 10 w Afryce i obu Amerykach, a także po jednej w Australii i Nowej Zelandii).
Dodatkowo Polska utrzymuje siedem stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych oraz
34 konsulaty i dwie agencje konsularne9. Te ostatnie
działają w miejscach, w których zapotrzebowanie na polską pomoc konsularną jest największe (głównie na Ukrainie i Białorusi, w Rosji, w Europie Zachodniej oraz w USA
i Kanadzie).
Według ustawy każdym przedstawicielstwem dyplomatycznym Rzeczypospolitej w innym państwie oraz
stałym przedstawicielstwem przy organizacji międzynarodowej kieruje ambasador. Na czas jego nieobecności
lub w razie wakatu kierownictwo obejmuje inny członek
personelu dyplomatyczno-konsularnego, zwany na tę
okoliczność chargé d’aﬀaires. Natomiast najważniejszą
osobą w każdym konsulacie jest konsul, a w konsulacie
generalnym – konsul generalny. Kierujący przedstawicielstwami dyplomatycznymi podlegają bezpośrednio
dyrekcji odpowiedniego departamentu terytorialnego,
natomiast konsulowie – dyrekcji Departamentu Konsularnego.
Poza placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi
nasz kraj ma sieć 25 instytutów polskich, formalnie
podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Ich
działalność związana jest z potrzebą prowadzenia dyplomacji publicznej i kulturalnej. Mają one za zadanie promować wizerunek Polski oraz wpływać na jej
międzynarodową rozpoznawalność i konkurencyjność.
Tworzą kręgi miejscowych przyjaciół i promotorów Polski, osób o wysokim autorytecie, należących do środowisk opiniotwórczych. Instytuty współpracują również
z partnerami krajowymi, np. z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Instytutem Fryderyka Chopina i Instytutem Adama Mickiewicza10.
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Podobnym rodzajem korespondencji jest nota identyczna. Jedno państwo wysyła ją do dwu lub więcej
państw. Może się też zdarzyć, że dwa lub więcej państw
wysyła identyczne noty do jednego państwa. Nota
identyczna może być redagowana jako nota podpisana, nota słowna, memorandum itp.15 Natomiast wspólna nota dwu lub więcej państw skierowana do jednego
państwa w tej samej sprawie nazywana jest notą zbiorową16.
W protokole dyplomatycznym funkcjonują ponadto
noty o charakterze kurtuazyjnym. W przypadku śmierci ważnej osobistości Ministerstwo Spraw Zagranicznych
lub placówka dyplomatyczna za pomocą noty żałobnej
oﬁcjalnie powiadamia o fakcie zgonu oraz terminie,
miejscu i czasie składania wizyt kondolencyjnych, wyłożeniu księgi kondolencyjnej, dacie pogrzebu itp. Jest
to zazwyczaj nota werbalna lub okólna17. Pozostałe strony przekazują współczucie, używając noty kondolencyjnej. Pisana jest ona w formie noty osobistej lub podpisanego pisma (listu)18.
Często spotykane słowo „memorandum” oznacza „to,
co należy zapamiętać”. Pismo tego rodzaju wykorzystuje
się zazwyczaj, aby szczegółowo przedstawić ważne propozycje i kwestie z zakresu polityki zagranicznej (memorandum wyjaśniające) lub też aby podsumować
rozmowy dwustronne (memorandum w sprawie konsultacji)19. Na ten rodzaj pisma druga strona odpowiada
za pomocą memorandum zwanego kontrmemoriałem.
Natomiast umowa zawarta w formie memorandum nosi
nazwę „memorandum o porozumieniu” lub też „memorandum intencji”. Z kolei memorandum przedstawiające przebieg rozmowy w istotnych sprawach zwane
jest po angielsku memorandum of conversation20.
Francuskie określenie aide-mémoire („pomoc pamięci”) czasami zastępuje notę werbalną. Służy załatwieniu
konkretnych spraw lub prezentacji stanowisk. Jest zazwyczaj podsumowaniem dyskusji lub rozmów, przedstawieniem nowych idei, propozycji, informacji, interpretacji, zamierzeń i tym podobnych21. Aide-mémoire
jest mniej formalne niż memorandum i bardziej formalne niż pro memoria22. Odpowiada się na nie w tej
samej formie23.

15

Tamże, s. 197–198.
Tamże, s. 234.
17
Tamże.
18
Tamże, s. 205.
19
Tamże, s. 206.
20
Tamże, s. 219.
21
Tamże, s. 219–220.
22
Tamże, s. 220.
23
Tamże, s. 225.
24
Tamże, s. 228.
25
Tamże.
26
Tamże.
27
K. Warszewicki, O pośle i poselstwach, oprac. J. Życki, Warszawa 1935, s. 170.
28
Tamże, s. 196–197.
29
Tamże.

Wiadomości Historyczne 4/2016

16

Pro memoria to formalny zapis rozmowy między
przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz placówki dyplomatycznej państwa wysyłającego.
W odróżnieniu od memorandum i aide-mémoire pro
memoria nie jest wykorzystywana jako oﬁcjalna nota dyplomatyczna24.
Poza wymienionymi w użyciu dyplomatów bywają
również dokumenty niższej rangi. Luźną propozycję
dyskusji można zawrzeć w non-paper. W ten sposób
można też zareagować na propozycję drugiej strony.
Z non-paper można się łatwo wycofać25. Aby przedstawić
szczegółowe fakty i argumenty w określonej sprawie,
można się posłużyć position paper. Zastępuje on aide-mémoire i nie ma oﬁcjalnego charakteru26.
Podczas negocjacji na konferencjach międzynarodowych używane są takie formy, jak tekst przejściowy oraz
nota objaśniająca. Przewodniczący delegacji lub grup
mogą w ten sposób przedstawić swoje stanowisko. W razie impasu do przedstawienia koncepcji w danej kwestii
służy papier koncepcyjny27.

Tradycje polskiej dyplomacji

Oprócz tych wymienionych w dyplomacji ważnych
jest wiele innych elementów. Do niezbędnika dyplomaty
zaliczyć trzeba przede wszystkim przestrzeganie zasad
protokołu dyplomatycznego, które ukształtowały się
na przestrzeni stuleci i ciągle ewoluują. Ponadto cenne
jest opanowanie sztuki negocjacji.
Dyplomata powinien również mieć szereg cech,
które ułatwiają mu wykonywanie obowiązków. Krzysztof Warszewicki w podręczniku dla dyplomatów
z 1595 r., zatytułowanym O pośle i poselstwach, pisał m.in. o „darze gładkiej wymowy” 28, szczodrości,
znajomości wielu krajów, ich języków i historii, obeznaniu z etyką, wymiarem sprawiedliwości i sztuką
rządzenia29. Ponadto zdaniem autora podręcznika dyplomata winien odznaczać się wiernością względem
monarchy (dziś wobec swojego państwa), życzliwym
stosunkiem do swych rodaków, uprzejmością wobec
obcych, inteligencją, zdolnością prowadzenia dyskusji,
a także gruntowną znajomością literatury. Nie mniej
ważna jest również „uprzejmość w życiu towarzyskiem
i w rozmowie, stałość w przyjaźni, ostrożność w doborze przyjaciół przy jednoczesnej niechęci rozwiązywania, w żadnym jednak razie zrywania, stosunków
towarzyskich”30.
Dzień Służby Zagranicznej obchodzony jest w Polsce 16 listopada. Tego dnia w 1918 r. Józef Piłsudski
wysłał do przywódców mocarstw zachodnich pierwszą
depeszę, w której poinformował o powstaniu państwa
polskiego. Okrągła rocznica tego wydarzenia przypadnie
za dwa lata. Przez dziesięciolecia w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych RP swoją wiedzą i doświadczeniem służyło Polsce wielu wybitnych ludzi. Zadaniem polskiej
służby dyplomatycznej na kolejne lata i dekady jest nawiązywanie do swych najlepszych tradycji w myśl obowiązującego w ministerstwie motta: „Polsce – służyć,
Europę – tworzyć, Świat – rozumieć”.

Polska lokalna

– aktorzy i działanie samorządu terytorialnego
Adam Jarosz

K

ażda gmina, miasto, powiat czy województwo stanowi
osobną scenę polityczną, na której przebiega rywalizacja i kształtuje się lokalny system polityczny i partyjny.
Istnieją także ugrupowania i grupy artykułujące swoje
potrzeby i dążące do ich spełnienia przez uzyskanie reprezentacji w lokalnych organach władzy. Na szczeblu
lokalnym co cztery lata odbywają się wybory, a w towarzyszącej im kampanii wyborczej partie i inicjatywy lokalne oraz poszczególni kandydaci zabiegają o poparcie
wyborców, przedstawiając swoje pomysły i programy1.

Zwycięzcy i przegrani

1

Ugrupowania polityczne na szczeblu gminnym

W ciągu ponad 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego można zaobserwować pewne trendy powtarzające się z kolejnymi wyborami. Specyﬁką polskiej polityki
lokalnej jest znacznie mniejszy stopień jej upartyjnienia.
Oznacza to, że partie polityczne mają znacznie słabszą pozycję niż w wielu krajach europejskich. Spowodowane jest
to słabą instytucjonalizacją partii, mało rozbudowanymi
strukturami, stosunkowo mało liczną bazą członkowską
oraz częstymi przeobrażeniami i zmianami szyldów, szczególnie w latach 90. XX w.
Lukę tę wypełniają komitety lokalne, które w kolejnych wyborach uzyskują największą reprezentację w gminach do 20 tys. mieszkańców (głównie wiejskich), zdobywając przytłaczającą większość głosów i mandatów.
W tego typu gminach partie polityczne są zmarginalizowane, a jedyną partią ogólnopolską mającą wielu radnych jest Polskie Stronnictwo Ludowe, reprezentujące
interesy rolników. Ponadto istnieją gminy, w których nie
ma żadnego radnego reprezentującego komitet partyjny2.
W gminach liczących więcej niż 20 tys. mieszkańców
i w miastach partie ogólnopolskie mają mocną pozycję,
a najważniejszymi graczami są dwie największe polskie
partie – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. W miastach PSL jest prawie nieobecne. Sojusz
Lewicy Demokratycznej traci poparcie w kolejnych wyborach od 2002 r. Istotną pozycję w wielu miastach mają
także komitety lokalne, które można podzielić na:
● partie ukryte – podstawą dla nich jest komitet partii politycznej, ale występuje on w danych wyborach
pod innym szyldem lub wchodzi w koalicję z lokalnymi
ugrupowaniami,
● ugrupowania wodzowskie – skupione wobec lokalnego lidera lub urzędującego wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

A. Jarosz, Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej. Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym
(1990–2014), Toruń 2015.
2
A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń 2004.
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Kluczowym czynnikiem polityki, także tej lokalnej, jest
możliwość realizacji swojego programu przez kształtowanie procesów decyzyjnych lub wywieranie na nie wpływu. Najważniejszymi aktorami polityki lokalnej są każdorazowo osoby piastujące stanowiska wójtów w gminach,
burmistrzów i prezydentów w miastach oraz starostowie i marszałkowie stojący na czele zarządów powiatów
i województw. Mają one największy wpływ na podejmowane decyzje, a dużą część z nich kształtują samodzielnie. Silną pozycją charakteryzują się także ugrupowania
mające większość w radach (gmin, miast i powiatów) lub
sejmikach województw, dającą możliwość rządzenia oraz
ugrupowania mniej liczne będące w koalicji.
Siły opozycyjne, które uzyskują reprezentację w radach i sejmikach, także mogą aktywnie wywierać wpływ
na podejmowane decyzje. Mając swoich radnych, biorą
udział w debatach, a czasem ich głosy mogą być potrzebne do przeforsowania danego projektu (np. w sytuacji sporów w koalicji). Ugrupowania, które nie dostają się do rad
i sejmików, pełnią jedynie funkcje artykulacyjne – mogą
wskazywać problemy oraz propozycje ich rozwiązań.
Wspomnieć należy także o grupach interesu, które
artykułują swoje potrzeby i starają się wpływać na decyzje oraz lobbować za konkretnymi, korzystnymi dla siebie,
rozwiązaniami. Zazwyczaj jednak dezaktywizują się, gdy
decyzja w danej kwestii zostaje podjęta, część tworzy się
wręcz tylko po to, by zatrzymać lub zmienić kształt danego przepisu, rozwiązania itp. Na scenie lokalnej w ta-

kiej roli występują organizacje biznesowe, przedsiębiorcy,
spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia mieszkańców
(dzielnicowe), Kościoły, organizacje ekologiczne, sportowe czy mniejszości. Często zabiegają one o swoje interesy
również w sposób nieformalny, za pomocą działań zakulisowych.

WOS w teorii i praktyce

Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce spowodowało powstanie nowej sfery polityki. Warto więc
przedstawić najważniejszych aktorów funkcjonujących w jego ramach i rezultaty ich działań.
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ugrupowania i stowarzyszenia lokalne – powoływane przez mieszkańców i działające na rzecz lokalnej
społeczności3.
Warto zaznaczyć, że częstym przypadkiem jest tworzenie
się lokalnego komitetu wokół niezależnego, popularnego
kandydata na wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.
Często urzędujący wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
tworzą swoje ugrupowania, uniezależniając się od partii politycznych, do których wcześniej należeli. Najwięcej
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wywodzi się
z komitetów lokalnych. Dużą ich liczbę ma PSL, szczególnie w gminach wiejskich. W miastach znaczący odsetek włodarzy reprezentuje pozostałe partie: PiS, PO i SLD,
choć i tutaj wielu jest niezależnych.
●

Sortownia odpadów komunalnych „Barycz” – inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie (źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/
top-inwestycje-komunalne-2015/nominacje/68189.html)

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Warto wspomnieć o szczególnej pozycji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. W 2002 r. została ona bardzo
mocno wzmocniona przez wprowadzenie jego bezpośredniego wyboru i utrudnienie odwołania. Teraz może się
to odbyć tylko w referendum lokalnym. By odwołanie było
skuteczne, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby
wyborców uczestniczących w wybraniu danej osoby na stanowisko. Praktyka pokazuje, że najtrudniejszym elementem
jest mobilizacja mieszkańców, co powoduje, że odwołanie
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest bardzo trudne,
choć nie niemożliwe. W toku zmian nastąpiło także zmniejszenie liczebności rad gmin i miast, odebrano radom także różne kompetencje, osłabiając ich pozycję.
Wzmocnienie pozycji gminnego organu wykonawczego
przyniosło także zmianę formuły kształtowania się koalicji. Wcześniej zarząd gminy lub miasta wybierała rada.
Koalicję trzeba było sformować, by mając większość, móc
powołać zarząd z wójtem, burmistrzem lub prezydentem
miasta na czele. Zawiązywało ją albo największe ugrupowanie, dobierając sobie partnera, albo ugrupowania, które wybory przegrały, ale razem mogły uzyskać większość.
Obecnie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi
szukać większości w radzie i zabiegać o porozumienie
z siłami w niej zasiadającymi. Istnieją sytuacje, że kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wprowadza swoje ugrupowanie do rady – jeśli uzyska ono większość, oba organy mogą bezproblemowo współpracować.
Często jednak ugrupowanie kandydata uzyskuje miejsca
w radzie, ale nie wygrywa do niej wyborów – wtedy konieczna jest koalicja i zaproszenie do współpracy innych
ugrupowań. Ponieważ nie ma zarządu, ich przedstawiciele otrzymują stanowiska zastępców wójta, burmistrza lub
prezydenta czy też inne eksponowane stanowiska w strukturach administracji i spółkach gminnych lub miejskich.
Z racji swojej silnej pozycji wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest w stanie rządzić bez wspierającej go
większości w radzie. W praktyce jednak sprowadza się
to do administrowania gminą lub miastem, a nie rządzenia zakładającego realizację śmiałych wizji rozwojo3
4

Most im. Gen. Elżbiety Zawackiej – inwestycja Gminy Miasta Toruń, dofinansowana
ze środków Unii Europejskiej (źródło: http://www.torun.pl/pl/inwestycje/wielkie-projekty-inwestycyjne/nowy-most-drogowy)

wych czy planów inwestycyjnych. Rada gminy lub miasta
ma na tyle ważne kompetencje, że nie da się jej pominąć
w podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Polityka na szczeblu powiatów i województw

W powiatach najliczniej reprezentowane są ugrupowania lokalne i PSL. Na tym poziomie jednak pozostałe
partie otrzymują także znaczącą reprezentację, a dysproporcje między partiami, a komitetami lokalnymi w skali
całego kraju nie są aż tak znaczące jak w gminach.
Na szczeblu województw rywalizacja rozgrywa się prawie wyłącznie między partiami politycznymi. Wybory te są
wręcz testem poparcia dla najważniejszych partii przed
wyborami parlamentarnymi a do najważniejszych graczy
na scenach wojewódzkich należą PiS, PO i PSL. Także na tym
szczeblu po 2002 r. na znaczeniu stopniowo traci SLD,
co wpisuje się w tendencje na szczeblu ogólnokrajowym. Pojawiają się tu także aktorzy lokalni i udaje im się uzyskiwać
reprezentację, jednak mają marginalne znaczenie, ponieważ
zdobywają pojedyncze mandaty. Tylko mniejszość niemiecka
jest znaczącym aktorem w województwie opolskim4.
W powiatach i województwach organem wykonawczym jest zarząd, wybierany odpowiednio przez radę

P. Swianiewicz, Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11.
Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013.

Układ sił w Radzie Miasta Poznania w kadencji 2014–2108 (źródło: http://poznan.
wyborcza.pl/poznan/56,36001,16992919,radni-platformy-wrocili-z-dalekiej-podrozy,,1.html)

powiatu i sejmik województwa. Oznacza to tradycyjną
formułę budowania koalicji – zwycięskie ugrupowanie
zaprasza do współpracy mniejszych partnerów bądź przegrane ugrupowania zawierają porozumienie mające większość. Na tej podstawie wybierany jest zarząd ze starostą
powiatu lub marszałkiem województwa na czele. W skład
zarządu wchodzą najczęściej przedstawiciele ugrupowań
tworzących koalicję.
Warto wspomnieć, że nawet gdy w danej jednostce samorządowej najważniejszymi aktorami są partie polityczne, nie
zawsze kierują się swoją orientacją ideologiczną i światopoglądową. Częstokroć zwycięża podejście pragmatyczne i chęć działania na rzecz gminy lub miasta. Z tego też
powodu koalicje na szczeblu lokalnym mogą się znacząco
różnić od tych na szczeblu centralnym, wręcz współpracować
ze sobą potraﬁą siły otwarcie się zwalczające się w parlamencie. Bardzo elastyczne w tej kwestii są lokalne inicjatywy,
skupiające często osoby o różnych poglądach5.

Wybory lokalne

5

Tabela 1. Liczebność organów samorządowych
Organy
Rady gmin

Liczba mieszkańców
Liczba radnych
15
do 20 000
21
do 50 000
23
do 100 000
25
do 200 000
+3
na każde kolejne rozpoczęte
100 000
45
maksymalna liczba
Rady
do 40 000
15
powiatów
na każde kolejne rozpoczęte
+2
20 000
maksymalna liczba
29
Sejmiki
do 2 000 000
30
województw na każde kolejne rozpoczęte
+3
500 000
Źródło: Opracowanie własne.

Działalność lokalnych polityków
Podstawowym wynikiem działań organów samorządowych, a co za tym idzie – lokalnych polityków są podejmowane decyzje. Dotyczą one wielu dziedzin życia, zgodnie
z kompetencjami władz samorządowych oraz ich zakresem
działania wyznaczonym przez państwo zawartym w przepisach ustawowych8. Samorządy terytorialne służą spełnianiu
potrzeb społeczności lokalnych. To one odpowiedzialne są
za utrzymanie dróg, chodników, szkół, terenów rekreacyjnych,
terenów zielonych, placów zabaw, instytucji kultury czy infrastruktury sportowej. Zapewniają transport publiczny, dostawy
ciepła, wody, odbiór ścieków, usuwanie śmieci i ich unieszkodliwianie, pomoc społeczną, a także dbają o obsługę administracyjną mieszkańców w wielu sprawach.
W polskich uwarunkowaniach jednak największym
wyzwaniem dla samorządów wszystkich szczebli stała się
szeroko pojęta modernizacja. Władze samorządowe musiały wziąć na swoje barki odnowę infrastruktury lokalnej
– dróg, taboru, budynków użyteczności publicznej. Wiele
obiektów, dróg czy wodociągów musiało zostać zbudowa-

Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń 2008.
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112.
7
W. Sokół, Polityka reform systemów wyborczych w wyborach do rad gmin, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, nr 47.
8
Z. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 2011.
6
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System wyborczy w samorządach częstokroć determinuje skład i kształt organów gmin, powiatów i województw. Na szczeblu powiatów i województw wybory
mają charakter proporcjonalny, w okręgach wielomandatowych. Konieczne jest też przekroczenie 5% progu
poparcia, by móc otrzymać mandaty. Oznacza to, że każde
ugrupowanie zgłasza listy kandydatów. Mandaty rozdziela się metodą d’Hondta – bierze się pod uwagę liczbę
głosów, która padła na daną listę w okręgu i ustala, ile
mandatów uzyskała. Mandat otrzymują kandydaci z najwyższym poparciem w ramach danej listy, np. dwóch
kandydatów z najwyższym wynikiem, jeśli lista uzyskała
dwa mandaty w danym okręgu. System ten funkcjonuje
także w miastach na prawach powiatu.

WOS w teorii i praktyce

W gminach i miastach, które nie mają tego statusu,
funkcjonuje system większościowy, radnych zaś wybiera
się w okręgach jednomandatowych. Oznacza to podział
danej jednostki np. na 21 okręgów (tyle, ile jest miejsc
w radzie) i w tych okręgach poszczególne komitety zgłaszają jednego kandydata. Osoba, która uzyska najwięcej
głosów w danym okręgu, zostaje radnym. System wyborczy
w gminach zmieniał się na przestrzeni lat, a obecne regulacje wprowadził Kodeks wyborczy w 2011 r.6 W praktyce
po raz pierwszy zafunkcjonowały w wyborach z 2014 r.7
Liczebność rad gmin, miast i powiatów oraz sejmików
województw określana jest na podstawie liczby mieszkańców, według klucza – im więcej osób mieszka na terenie
danej jednostki, tym liczniejsza jest rada lub sejmik. Tabela 1 przedstawia liczebność organów samorządowych.

WOS w teorii i praktyce
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Sala posiedzień Rady Miasta Krakowa (źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/10370,
30,komunikat,rada_miasta_przyjela_budzet_na_2012_rok.html)

nych od nowa. Stąd też samorządy terytorialne stały się
jednymi z najważniejszych inwestorów w sektorze publicznym w skali całego kraju.
W ten sposób duża część działań samorządów nastawiona została na szeroko pojęty rozwój w wielu dziedzinach. Wyrazem tego jest upowszechnienie się przyjmowania strategii rozwojowych, które są dogłębną analizą stanu danej jednostki, jej słabych stron, a także potencjału.
Pozwalają również określić priorytety i cele do osiągnięcia
w przyszłości – tej bliższej i bardziej odległej.
Proces modernizacji, inwestycji i generowania rozwoju
przez samorządy zintensyﬁkował się z wejściem Polski
do Unii Europejskiej w 2004 r. Już wcześniej jednak samorządy mogły korzystać ze środków przedakcesyjnych.
Szeroki napływ funduszy unijnych dał organom samorządowym narzędzia do inwestowania na szeroką skalę
oraz przyczynił się do sukcesu wielu lokalnych polityków
i ich wielokrotnych reelekcji. Mogli oni dzięki temu realizować inwestycje – te najbardziej potrzebne, ułatwiające
codzienne życie mieszkańców, a przede wszystkim łatwo
dostrzegalne i podwyższające jakość życia9.
Zrealizowano dzięki temu tysiące dużych i małych
przedsięwzięć, niejednokrotnie takich, które planowane
były od lat, lecz nie podejmowano ich ze względu na brak
środków. Skala i liczba tych inwestycji spowodowała
prawdziwą rewolucję infrastrukturalną w całym kraju.
Poparte to było licznymi programami rewitalizacyjnymi,
które wpłynęły na odnowienie m.in. zabytkowych centrów
miast i renowację wielu zabytków. Poprawił się znacząco
stan dróg i ich bezpieczeństwo, komfort transportu publicznego, nauki w szkołach czy infrastruktury sportowej
i kulturalnej. Dużą wagę przykładano także do spraw
ochrony środowiska, budując oczyszczalnie ścieków, in-
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stalacje utylizacji odpadów czy ograniczając emisje szkodliwych gazów (np. w miejskich elektrociepłowniach). We
współpracy z prywatnymi deweloperami i spółdzielniami
mieszkaniowymi budowano także masowo nowe bloki
mieszkalne, odpowiadając na olbrzymie potrzeby w tym
obszarze, szczególnie wśród osób mniej zamożnych.
Niektóre duże inwestycje budziły kontrowersje, czy są
potrzebne, w całości podniosło to jednak wyraźnie jakość
życia mieszkańców. Negatywnym skutkiem jest zadłużanie się samorządów, które muszą zaciągać kredyty m.in.
na wkład własny, konieczny, by dostać dotację ze środków
europejskich. Warto jednak podkreślić, że inwestycje zostają na długi czas, a często też generują dalszy rozwój
lub podnoszą atrakcyjność danej gminy dla inwestorów
prywatnych i działalności biznesowej. Poza tym w końcowym bilansie, biorąc kredyt na wkład własny, uzyskuje się
znacznie więcej środków, ponieważ dotacje unijne sięgają
85% wartości projektu i są bezzwrotne. Istotnym zatem
zadaniem jest konieczność stworzenia sprawnych mechanizmów obsługi zadłużenia.

Obywatel = partner

Reforma samorządowa okazała się jednym z największych sukcesów polskich przemian. Polskie gminy, powiaty
i województwa są bardzo dobrze zarządzane. Przyczyniło
się to do postępującej dynamicznej modernizacji Polski.
Stało się tak mimo istnienia wielu negatywnych zjawisk
(np. nepotyzm w rekrutowaniu urzędników, bierność społeczności lokalnych, nadużywanie władzy).
Wybierając swoich przedstawicieli, społeczności lokalne
uzyskały realny wpływ na stan swoich gmin i miast – rośnie też ich rola w podejmowaniu decyzji w trakcie trwania
kadencji. Najnowszymi trendami, które można zaobserwować, jest stopniowe otwieranie się władz samorządowych
na dialog z obywatelami oraz na współpracę z biznesem w realizacji zadań publicznych, zgodne z koncepcją
współzarządzania (governance). Mieszkańcy, ze wzrostem
świadomości i zamożności, coraz bardziej interesują się
lokalnymi sprawami i naciskają na to, by lokalne władze
z nimi rozmawiały. Środków do dialogu jest wiele, najpopularniejszym z nich stały się konsultacje społeczne w różnych formach. Pozwala to na poznanie oczekiwań i najbardziej optymalną realizację inwestycji, dostarczania usług
i inne działania. Zainteresowanie mieszkańców lokalnymi
sprawami pozwala też na lepsze rozliczanie władz z obietnic wyborczych i przeciwdziałanie nadużyciom10.

M. Drzonek, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013.
Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Warszawa 2015.

10

Local Poland – Actors and Activities of Local Self-Government
In the article the actors of local politics in Poland were discussed, summarizing that municipality level, especially in the rural
areas is dominated by local initiatives. At this level also the strong position of directly elected mayor has to be emphasized. In
cities national political parties are important actors, as well they are main competitors at regional level.
In the final part of the article functioning of local self-government was presented. The most important task for Polish local governments has been broad modernization after the socialist period. Within this process many investments have been realized. This
was intensified after Poland joined European Union in 2004 and got access to European structural and investment funds.
Tłumaczył: Adam Jarosz

Michał Pszczółkowski

K

il. 1. Pawilon polski na wystawie paryskiej 1925 (źródło: „Architektura i Budownictwo” 1925–1936)

il. 2. Kapliczka Bożego Narodzenia – replika, fragment
(źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, culture.pl)

il. 3. Budynek WSH w Warszawie (fot. Michał Pszczółkowski)
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apryśna sztuka secesji z wijącymi się liniami i organicznymi kształtami około 1910
roku ustąpiła miejsca eleganckiej prostocie form geometrycznych. W dekoracji architektury i wnętrz pojawiły się gładkie,
krystalicznie cięte płaszczyzny
– formy uproszczone, a jednocześnie szlachetne dzięki ekskluzywnym materiałom: różnokolorowym
marmurom, pozłacanej metaloplastyce, cennymi gatunkami drewna
czy wyprawianą skórą ze złoceniami. Było to art déco (skrót od francuskiego art décoratif) – reakcja
na secesję, sprzeciw wobec wybujałości i braku dyscypliny stylu
Gaudiego i Horty.
W 1925 roku zorganizowano
Międzynarodową Wystawę Sztuki
Dekoracyjnej w Paryżu. Wydarzenie to było punktem kulminacyjnym rozwoju art déco, a jednocześnie spektakularnym sukcesem nowoczesnej sztuki młodego państwa
polskiego. Polska reprezentacja artystów zdobyła łącznie 172 nagrody, plasujące nasz kraj na pierwszym miejscu. Polski pawilon narodowy (il. 1), dzieło Józefa Czajkowskiego, został zaprojektowany
w taki sposób, aby uwzględniając
aktualne tendencje w architekturze i sztuce, jednocześnie wyrażać
„polskiego ducha”. W tym celu architekt wykorzystał formy ludowe
(przede wszystkim zakopiańskie),
poddając je kubizującej stylizacji
z wykorzystaniem motywu trójkątów, rombów i pryzmatów. Efektem
tych poczynań były formy zgeometryzowane, kryształkowe czy też,
jako to określano, „jodełkowe” lub

„kozikowe” (sprawiające wrażenie
wycinanych ludowym kozikiem).
W ten sposób narodziła się polska
odmiana art déco, propozycja narodowego, nowoczesnego stylu,
zidenty ikowana jeszcze w latach
międzywojennych i opatrzona etykietą „szkoły krakowskiej”.
Pawilon polski był prawdziwą
sensacją, jednym z najczęściej opisywanych i chwalonych obiektów
na wystawie. Strzelista, dominująca nad całością wieża, skonstruowana ze szklanych trójkątów
i rombów, była nocą podświetlana;
z ukośnych narożników, jak z górskich zboczy, wyrastały niby-pazdury w kształcie jodełek. Całość
uzupełniały ludowe, geometrycznie stylizowane ornamenty linearne i roślinne, jodełki i wycinanki,
wykończone ostrymi, pryzmatycznymi kształtami.
Wyposażenie pawilonu zaprojektowano zgodnie z założeniami
„szkoły krakowskiej”. Wielką popularnością cieszyła się między innymi Kapliczka Bożego Narodzenia
(il. 2) projektu Jana Szczepkowskiego: dzieło to, łączące wpływy
sztuki góralskiej z ostro ciętym,
kubistycznym rysunkiem, stało się
jednym z symboli polskiej ekspozycji. Po wystawie kapliczka nie
wróciła już do kraju – po wyróżnieniu Grand Prix została zakupiona
przez rząd francuski do kościoła
w Dourges (starania o zakup czynił
też król szwedzki). Jej replikę można dziś podziwiać w warszawskim
Muzeum Narodowym.
Dzięki sukcesowi paryskiemu
„szkoła krakowska” zdobyła wielką
aprobatę społeczną i państwową,
stając się wręcz znakiem irmowym polskiej sztuki i architektury
w drugiej połowie lat dwudzie-
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Szkoła krakowska
– polskie art déco
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stych. Stylistyka kierunku pozwalała na dość duże zróżnicowanie,
od lekko zgeometryzowanych
motywów
przedstawieniowych
(malarstwo Zo ii Stryjeńskiej)
do abstrakcyjnej gry igur geometrycznych (architektura wnętrz
Wojciecha Jastrzębowskiego). Nigdy jednak nie zatracono elementu góralskiego folkloru, zawartego
zarówno w ludowej formie, jak
i w symbolice, związanej z kształtem trójkąta jako symbolem góry
oraz wielościanu w randze górskiego kryształu.
Do najbardziej znanych przedstawicieli „szkoły krakowskiej” należy Jan Koszczyc-Witkiewicz, bratanek twórcy stylu zakopiańskiego,
Stanisława Witkiewicza. Wśród zaprojektowanych przez niego obiektów na uwagę zasługują zwłaszcza
budynki Wyższej Szkoły Handlowej (obecnej SGH) w Warszawie,
w których przejrzysta struktura
konstrukcji żelbetowej integralnie
łączy się z motywami typowymi dla
szkoły krakowskiej (il. 3). Narożniki zostały zwieńczone akroterionami, ukształtowanymi w formie
góralskich, „kozikowych” zaciosów,
poniżej architekt wprowadził kwadratowe płyciny, wypełnione kubizującymi dekoracjami.
Innym,
charakterystycznym
przykładem omawianego nurtu był
pawilon Związku Hut Szklanych
(il. 4), wybudowany na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu
w 1929 roku. Budynek składał się
z dwóch leżących prostopadłościanów, zwieńczonych krystaliczną
wieżą. Całość została wykonana
z kolorowych płyt szklanych różnego kształtu (prostokątne, kwadratowe, trójkątne), osadzonych
w stalowej konstrukcji. Układy
trójkątne tworzyły wertykalne
akcenty w postaci stylizowanych
jodeł, całość natomiast wieńczyła
wieża z formą grzebieniastą, rozcapierzoną niczym samotna jodła
na górskim szczycie. Przełomowym na gruncie polskim rozwiązaniem było całkowite przeszklenie
stalowej konstrukcji, co przy okazji
stanowiło wyraźną i jednoznaczną
reklamę produktów hut szklanych.

il. 4. Pawilon Związku Hut Szklanych w Poznaniu (zbiory autora)

il. 5. Kościół św. Rocha w Białymstoku (fot. Michał Pszczółkowski)

W nocy pawilon był podświetlony,
co z wieżą stanowiło odniesienie
do pawilonu polskiego na wystawie paryskiej.
W kręgu architektury sakralnej za najwybitniejsze dzieło o cechach „szkoły krakowskiej” uchodzi kościół św. Rocha w Białymstoku (il. 5) projektu Oskara Sosnowskiego. Cechy stylu w postaci
motywów kryształowych, trójkątnych i gwieździstych pojawiają się
tu wielokrotnie. Pierwotnym wezwaniem kościoła miała być Gwiazda Zaranna, symbolizująca jutrzenkę Niepodległości. Z tej przyczyny
architekt posłużył się w projekcie
planem gwiazdy, którą następnie
wykorzystał w innych elementach
wnętrza, na przykład sklepienie
rozwiązał w pryzmatycznej, krysz-

il. 6. Dom profesorów UJ w Krakowie (źródło: domena
publiczna)

tałowej formie, co przy okazji było
nawiązaniem do sklepień lokalnej
architektury gotyckiej.
Sporo interesujących realizacji
w zakresie budownictwa mieszkaniowego powstało w Krakowie. Należy do nich dom profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (1924–
1926, il. 6) projektu Ludwika Woj-

il. 8. Dom ZUPU w Krakowie (fot. Grzegorz Karkoszka, szlakmodernizmu.pl)

i romb to bardzo charakterystyczne elementy „szkoły krakowskiej”
– sceptycy tego nurtu ukuli pojęcie
„maniery na trójkątno” lub „krystaliczności na graniasto”. Popularność trójkąta i rombu wynikała
z dążenia do geometryzacji formy, a przede wszystkim z tego, że
trójkąt i romb jako igury geometryczne są najbardziej dynamiczne
– w przeciwieństwie do kwadratu
czy koła opierają się na diagona-
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tyczki, Piotra Jurkiewicza i Stefana
Żeleńskiego. Założenia „szkoły krakowskiej” oddano tu sgraf itową
dekoracją o formach wycinankowo-ludowych oraz zastosowaniem
motywu trójkąta – pojawia się
w trójkątnych wykuszach, dodatkowo podkreślonych przez trójkątne
wyłamania gzymsu, ponadto okna
umieszczone w wykuszach zostały
wyłamane w trójkąt, dzięki czemu
osiągnięto efekt pryzmatu. Trójkąt

historia i style

il. 7. Dom profesorów UJ w Krakowie (fot. Michał Pszczółkowski)

lach, czyli liniach ukształtowanych
w różnych kierunkach.
Trójka wspomnianych architektów zaprojektowała w Krakowie
jeszcze jeden obiekt o takiej samej
funkcji (1929–1932, il. 7), rozwiązując go w podobnej stylistyce.
W tym przypadku dążenie do uzyskania efektu kryształu osiągnięto
przez pryzmatyczne ukształtowanie narożnika w postaci dwóch
wielobocznych,
przeszklonych
wykuszy, opartych na uskokowych
konsolach.
Jeszcze jeden interesujący przykład krakowski omawianego nurtu
to budynek mieszkalny z lat 1927–
1929 (tzw. kryształowy dom), wybudowany przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
według projektu Wacława Nowakowskiego. Motywy trójkątne
i rombowe pojawiają się w zwieńczeniach witryn sklepowych w partii przyziemia i w przekrojach wykuszy klatek schodowych, a nawet
w rzutach pomieszczeń – znajdziemy tu pięcioboczne kuchnie oraz…
romboidalne toalety. Pod gzymsem wprowadzono wyrazisty fryz
– klinkierową plecionkę rombów
i trójkątów, najbardziej jednak charakterystycznym elementem jest
narożnik budynku (il. 8) z „kanciastymi”, trójkątnymi balkonami, które wraz z oknami tworzą pryzmatyczną, „kryształową” strukturę.
Realizacji całościowych, można rzec – Gesamtkunstwerków
„szkoły krakowskiej” nie powstało
bardzo dużo, stylistyka ta przejawiała się bowiem najczęściej w wystroju wnętrz (do najwybitniejszych przykładów należą wnętrza
warszawskiego teatru Ateneum
oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego)
lub elementach dekoracyjnych
na elewacjach, w opracowaniu
szczytów, portali wejściowych itd.
Są to nie tylko pojedyncze motywy,
ale i większe układy zgeometryzowanych ornamentów, a nawet całe
zespoły dekoracji, dostosowane
do funkcjonalno-ideowych programów budynków. Przykładów
takich znajdziemy wiele w całej
Polsce.

historia i filmy

Antyk w kinie
Filmy fabularne mogą być niezwykle atrakcyjnym uzupełnieniem szkolnej edukacji. Nie
zastąpią nigdy tradycyjnych metod nauczania, a pod kątem wiarygodności przekazu
nie mogą się równać ze źródłami historycznymi, podręcznikami czy nawet filmami stricte
edukacyjnymi.
Artur R. Jęcka

eśli jednak potraktujemy je jako
dodatkowy bodziec, a także
poddamy stosownej krytyce
oraz dyskusji z uczniami, i jednocześnie pamiętamy, że zawsze
mamy tu do czynienia z mniejszą
lub większą dozą filmowej fikcji,
to taki zabieg może wyjść młodym
ludziom jedynie na dobre.
Nie chodzi oczywiście o ciągłe
puszczanie ilmów na lekcjach historii zamiast ich tradycyjnego prowadzenia, lecz o wykorzystywanie
przynajmniej najbardziej interesujących fragmentów na zajęciach
powtórzeniowych, dodatkowych
czy na też fakultetach. W grę może
również wchodzić polecanie młodym ludziom najciekawszych dzieł,
które następnie zostaną przez nich
obejrzane w domu, a na zajęciach
jedynie omówione oraz zinterpretowane.

J
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Fascynacja antykiem
Motywy starożytne od zawsze
fascynowały twórców sztuki ilmowej. Antyk jest jednak nie tylko fascynującym, lecz i niestety bardzo
trudnym do zekranizowania tematem. Podejmowanie się tego dzieła
wymagało bowiem zawsze ogromnego wysiłku i wielkich nakładów
inansowych. Na skutek tego starożytność pojawia się w kinematogra ii zdecydowanie rzadziej niż
inne epoki.

Klasyka
Złotą erą superprodukcji osadzonych w antyku były z całą pewnością lata 50. i 60. XX w., które

szybko zdystansowały wcześniejsze próby przeniesienia na ekran
dziejów Egiptu, Grecji czy Rzymu.
Wiele osób uważa za jej prawdziwy
początek premierę ilmu Quo Vadis
z roku 1951. Uhonorowaną literacką Nagrodą Nobla powieść Henryka Sienkiewicza zekranizowano
co prawda wcześniej trzykrotnie:
w latach 1901, 1913 i 1925, a później także w 1985 i 2001, jednak
wszystkie te wersje pozostają
w cieniu ilmu z roku 1951, który wyreżyserował z ogromnym
rozmachem Mervyn LeRoy. Jego
najbardziej
charakterystycznym
elementem wydaje się genialna
kreacja aktorska wcielającego się
w postać Nerona i nagrodzonego
Złotym Globem Petera Ustinova,
któremu partnerowali m.in. Robert
Taylor, Deborah Kerr i Leo Genn.
Kolejnym arcydziełem opisywanego nurtu stał się Ben Hur z roku
1959 w reżyserii Williama Wylera.
Była to zresztą trzecia ekranizacja
powieści Lewisa Wallace’a, gdyż
poprzednie dwie powstały w latach 1906 i 1925. Główny bohater
ilmu to żydowski książę Juda Ben
Hur, a tło jego ciężkich losów stanowią wydarzenia z dziejów Izraela
pod okupacją rzymską. Wśród postaci drugoplanowych pojawia się
także Jezus z Nazaretu, a do historii kina przeszła zwłaszcza słynna
scena wyścigu rydwanów. Ben Hur
otrzymał aż 11 Oscarów, w tym
za najlepszy ilm i za główną rolę
męską dla Charltona Hestona.
Rok po premierze Ben Hura
Stanley Kubrick wyreżyserował legendarnego dziś Spartakusa. Produkcja ta jest ekranizacją powieści
Howarda Fasta, ukazującej losy

słynnego Traka, który stanął na czele największego z powstań niewolników w dziejach starożytnego
Rzymu. Poza walką ilm pokazuje
relację Spartakusa z Varinią, a także głębokie rozterki głównego bohatera związane z dźwiganą przez
niego odpowiedzialnością za życie
tysięcy ludzi. Spartakus uchodzi
za ilm, który całkiem nieźle oddaje klimat antyku, zazwyczaj zwraca
się także uwagę na znakomitą grę
aktorską. W tytułową postać wcielił się rewelacyjny jak zwykle Kirk
Douglas, a produkcja doczekała się
w sumie czterech Oscarów.
Jedną z ulubionych bohaterek
antyku pojawiających się na wielkim ekranie jest oczywiście królowa Egiptu Kleopatra VII. Za najlepsze ekranizacje jej biogra ii uchodzą ilmy z lat 1917, 1934, 1963
i 1999, jednak spośród nich palma
pierwszeństwa przypada trzeciej
produkcji, wyreżyserowanej przez
Josepha L. Mankiewicza. Znakiem
rozpoznawczym tego przedsięwzięcia jest oczywiście zachwycająca rola główna Elizabeth Taylor.
Film powstawał w sumie przez
całe trzy lata, a jego budżet opiewał na 44 mln dol., czyli sumę jak
wówczas astronomiczną. Z czasem
dla jednych ilm ten stał się symbolem przepychu, dla innych zaś
synonimem kiczu. Dla przykładu
w słynnej scenie wjazdu Kleopatry
do Rzymu wzięło udział 7 tysięcy
statystów. Mimo ostrych ataków
krytyków ilmowych Kleopatra
przyciągnęła do kin tłumy widzów.
Stało się tak głównie na skutek
świetnie przeprowadzonej kampanii reklamowej, która miała być
od tej pory wzorem dla wielu na-

nikającej z tego popularności.

Nowsze dzieje
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Kolejne dekady XX w. i początek następnego stulecia przyniosły
niezwykły rozwój techniki komputerowej. Dzięki temu możliwe
stało się pokazanie w ilmie tego,
czego do tej pory nie udawało się
przenieść na ekrany kin. Produkcje
nabrały jeszcze większego rozmachu, niestety zaczęły także coraz
bardziej odchodzić od faktów historycznych. W rezultacie w wielu
ilmach pewne nieścisłości i drobne przekłamania zostały zastąpione przez rażące błędy. Nastąpiło
również pewne nasycenie rynku
ilmowego tematem antyku. Wydawało się nawet, że wszystko,
co warte jest pokazania, zostało
już zaprezentowane i to na dodatek na wszelkie możliwe sposoby.
W efekcie, choć do kin tra iały oczywiście kolejne produkcje na temat
starożytności, to zazwyczaj uchodziły one jedynie za marną kopię
swoich poprzedników. Prawdziwy
renesans gatunku przyniosła zaś
dopiero premiera Gladiatora.
Film Ridleya Scotta z roku 2000
to porywająca historia rzymskiego
generała Maximusa, granego przez
Russella Crowe’a, który marzy
o powrocie do domu po kolejnej
udanej wyprawie wojennej. Niestety zazdrosny o jego wpływy u cesarza Marka Aureliusza dziedzic
tronu Kommodus zleca egzekucję
dzielnego generała i jego rodziny.
Cudem unikając śmierci, Maximus
zostaje wzięty do niewoli i wyszkolony na gladiatora, co przysparza
mu z czasem coraz większej popularności. W końcu zaś dociera
do Rzymu, gdzie pragnie pomścić
śmierć swoich najbliższych.
Wspomniany renesans nie ominął
również Polski i przyniósł kolejny
ilm Jerzego Kawalerowicza. W roku
2001 nakręcił on bowiem pierwszą
polską ekranizację Quo Vadis, która ma również swoją rozszerzoną
wersję serialową, mającą premierę
rok później. W rolę Winicjusza wcielił się Paweł Deląg, Ligii – Magdalena
Mielcarz, w Petroniusza – Bogusław
Linda, a Nerona – Michał Bajor. Najbardziej zapada jednak w pamięć
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stępnych akcji promocyjnych. Film
ten, podobnie jak Spartakus, zdobył
cztery Oscary.
Do kultowych produkcji osadzonych w starożytności i powstałych
w omawianym okresie zalicza się
także Dziesięcioro przykazań w reżyserii Cecila B. DeMillea z roku
1956. Warto zaznaczyć, że ten sam
wątek wykorzystał wcześniej w ilmie Dziesięć przykazań z roku 1923.
Wielu fanów mają także dwa kolejne
ilmy z roku 1956: Aleksander Wielki
i Helena Trojańska, a także legendarny dziś Upadek Cesarstwa Rzymskiego w reżyserii Anthony’ego Manna.
Ostatni z tych ilmów miał premierę
w roku 1964, a główną rolę żeńską
zagrała w nim Sophia Loren.
Najlepszym polskim
ilmem
„starożytniczym” z tamtych lat jest
zaś z całą pewnością ekranizacja
Faraona Bolesława Prusa z roku
1966. Produkcja ta należy zresztą do największych przedsięwzięć
w dziejach naszej rodzimej kinematogra ii. Jerzy Kawalerowicz
wykorzystał w niej m.in. plenery
Uzbekistanu i Pustyni Błędowskiej.
W roli Ramzesa XIII toczącego zażarty spór z kapłanem Herhorem
obsadził zaś zaczynającego wówczas swoją karierę ilmową Jerzego
Zelnika. Faraon to opowieść o drodze młodego władcy do tronu i jego
nieszczęśliwej miłości do pięknej
Żydówki Sary.
Złotą erę ilmów o antyku zamyka Medea Piera Paolo Pasoliniego
z roku 1969. Reżyser dostrzegł
w dziele Eurypidesa powiązania
ze współczesnością i uczynił z ilmu swoistą parabolę stosunków
między zachodnią cywilizacją
a krajami Trzeciego Świata. Tytułową bohaterkę, która zabija Jazona i ich wspólnych synów, zagrała
Maria Callas.
Zupełnie inną pozycją, lecz nie
mniej ważną dla dziejów kina, jest
natomiast młodsza o 10 lat produkcja spod znaku ekipy Monty Pythona. Żywot Briana, w reżyserii
Terry’ego Jonesa, stanowi skandaliczny pastisz na życie Jezusa Chrystusa. Jego główny bohater Brian
zostaje mylnie uznany za Mesjasza
i bezskutecznie usiłuje uciec od wy-
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charyzmatyczna rola Jerzego Treli,
który stworzył bodaj najlepszą aktorską interpretację postaci Chilona
Chilonidesa w dziejach kina.
Prawdziwy urodzaj
ilmów
o starożytności nastąpił w roku
2004, kiedy światło dzienne ujrzały m.in. Troja Wolfganga Petersena,
Aleksander Oliviera Stone’a i Pasja
Mela Gibsona. Troja to luźna adaptacja Iliady z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi z Odysei oraz
Eneidy. Podobnie jak w oryginale,
porwanie pięknej Heleny przez Parysa staje się pretekstem do trwającego dekadę oblężenia Troi przez
Greków. Z kinowej historii usunięto
jednak wątki ingerencji w kon likt
bogów olimpijskich, co nadało ilmowi nieoczekiwaną dawkę historycznego realizmu. Znakomite
kreacje stworzyli zaś Brad Pitt, Eric
Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger oraz Sean Bean.
W tytułowego Aleksandra wcielił się natomiast Colin Farrell, który
w epickim stylu przemierza ze swymi żołnierzami kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Podróż ta ob ituje
w krwawe bitwy i niezapomniane
podboje, a ich ukoronowaniem
staje się stworzenie gigantycznego imperium. Życiorys głównego
bohatera to oczywiście nie tylko
nieustana wędrówka i wojna, lecz
także: jego niekonwencjonalne relacje z zaborczą matką Olimpias,
kreowaną przez Angelinę Jolie,
próby sprostania wyolbrzymionym
wymaganiom ojca Filipa II, którego zagrał Val Kilmer, oraz miłosne
związki z Hefajstionem i Roksaną,
w których wcielili się odpowiednio
Jared Leto i Rosario Dawson.
Z kolei Pasja wzbudzała ogromne emocje i kontrowersje, jeszcze

zanim weszła na ekrany kin. Opowiada o ostatnich godzinach życia
Jezusa z Nazaretu i należy wyraźnie zaznaczyć, że jest przeznaczona
tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych oraz mających mocne nerwy. Męka Chrystusa została w niej
bowiem zaprezentowana w sposób
wyjątkowo krwawy i dosłowny.
Ogromnym plusem produkcji jest
jednak jej niezwykły pietyzm w oddawaniu historycznych realiów.
Wielki atut stanowi również możliwość usłyszenia z ust aktorów
dialogów wypowiadanych w językach hebrajskim i aramejskim oraz
po łacinie.
Kolejne lata przyniosły następne superprodukcje, a wyróżniały się wśród nich zwłaszcza: 300
Zacka Snydera z roku 2006, Agora
Alejandro Amenábara z 2009 oraz
Centurion Neila Marshalla z 2010.
Film 300 to ekranizacja powieści
gra icznej Franka Millera i wyjątkowo brutalny obraz starożytnej
Grecji oraz bitwy pod Termopilami z roku 480 p.n.e. Grany przez
Gerarda Butlera Leonidas i jego
spartańscy wojownicy walczą
w niej z przeważającymi wojskami perskimi do ostatniej kropli
krwi. Warto przypomnieć, że kontynuacją ilmu jest 300. Początek
Imperium Noama Murro z roku
2014. Ateńczyk Temistokles prowadzi w nim do walki gracką lotę
w starciu pod Salaminą. Podobnie
jak w pierwszej części, otrzymujemy wówczas ogromną dawkę
przerysowanych scen walki, jednak najbardziej zapada w pamięć
grana przez Evę Green okrutna
Artemizja.
Akcja Agory rozgrywa się natomiast w Egipcie w IV w. n.e., a jej
główną bohaterką jest aleksandryjska uczona i ilozo ka Hypatia,
którą zagrała Rachel Weisz. Skomplikowane relacje kobiety z niewolnikiem Davusem i wpływowym
Orestesem zostały zaprezentowane na tle wielkich przemian dziejowych, zwłaszcza rozwoju chrześcijaństwa, którego część wyznawców
zmieniła się wówczas z prześladowanych o iar w oprawców i fundamentalistów.

Z kolei Centurion przenosi widzów do Brytanii z roku 117 n.e.
Waleczny Quintus Dias, grany
przez Michaela Fassbendera, dołącza wówczas do generała Virilusa
i jego słynnego IX Legionu, który
przekracza Wał Hadriana i rusza
przeciwko Piktom. Misja bardzo
szybko wymyka się jednak spod
kontroli, a na czele śmiertelnych
wrogów Rzymian staje okrutna wojowniczka Etain, kreowana
przez Olgę Kurylenko.
Najnowsze ciekawe pozycje poświęcone antykowi to: Pompeje
Paula W.S. Andersona i Exodus: Bogowie i królowie Ridleya Scotta, obie
pochodzące z roku 2014. Pierwszy
z ilmów opowiada historię gladiatora Milo, który zakochuje się
w pochodzącej z zamożnej rodziny
pięknej Casii. Kiedy dociera do niego wieść o zaręczynach dziewczyny
ze skorumpowanym rzymskim senatorem Corvusem, próbuje temu
zapobiec, lecz wkrótce najważniejszym problemem bohaterów staje
się katastrofalny w swych skutkach
wybuch Wezuwiusza.
Exodus: Bogowie i królowie to natomiast zrealizowana
z ogromny rozmachem opowieść
o życiu Mojżesza, który uwolnił
Izraelitów z niewoli egipskiej i poprowadził ich do Ziemi Obiecanej.
Główną rolę zagrał w nim brawurowo Christian Bale, a ilm zachwyca
precyzją pod każdym względem
i w moim odczucia stanowi połączenie wszystkiego, co najlepsze
w dziełach z dawnych lat z zachwycającym klimatem Gladiatora.
Na tym kończy się subiektywna
lista najlepszych produkcji kinowych poświęconych antykowi. Najmocniej przepraszam wszystkich
tych czytelników, których ulubione
ilmy pominąłem. Jednocześnie apeluję do pedagogów o rozważenie
jak najszerszego wykorzystywania
osiągnięć kinematogra ii podczas
ich codziennej pracy z dziećmi
i młodzieżą. Pamiętajmy jednak
również zawsze, że nawet najdoskonalsze ilmy fabularne nie są
podręcznikami i nie można oceniać
ich tylko i wyłącznie przez pryzmat
zgodności z prawdą historyczną.

Peregrynacje akademickie po wiedzę, polor i ogładę były jednym z wiodących elementów
kultury umysłowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polscy studenci jednak nie zawsze
wykazywali się kulturą i ogładą osobistą, a przywileje studenckie czasem okazywały się
początkiem międzynarodowego skandalu.
Robert T. Tomczak

łodzież szlachecka, ale
także mieszczańska wyjeżdżała do dalekich krain, by poszerzyć swoje
horyzonty myślowe, zdobyć wiedzę o świecie i kulturze,
poznać nowych ludzi, dwory, nauczyć się języków obcych, a także
podjąć studia na uniwersytetach
i akademiach nowożytnej Europy.
Często młodzieńcy ci zapisywali
się do metryk lokalnych uczelni
wyższych, by móc w pełni korzystać z przywilejów studenckich,
które znosiły z nich m.in. uciążliwą
jurysdykcję prawną (po wpisaniu
do metryki leżała w gestii władz
uniwersytetu).

M

Grand Tour po magnacku

Hojnie wyposażony przez ojca
Krzysztofa w środki inansowe,
instrukcję rodzicielską oraz liczną świtę złożoną m.in. z opiekunów peregrynacji (Przypkowski,
Dembowski), pisarza, masztalerza,
kucharza, szafarza, kamerdynera,
szambelana, kapelana, chłopców
posłuchowych i woźniców (w sumie kilkanaście osób), 13 września 1628 r. młody magnat ruszył
w swoją europejską eskapadę.
Jego marszruta biegła początkowo
przez niemieckie miasta: Berlin,
Stralsund, Lipsk, gdzie w 1629 r.
podjął studia i został nawet mianowany rektorem na semestr zimowy
(jako kalwin na luterańskiej uczelni), oraz Altdorf, gdzie z kolei zapisał się na akademię (1630).
Pobyt w Rzeszy trwał stosunkowo
dość długo, co wzbudziło obawę ojca
Janusza, dla którego o wiele istotniejszy był przyszły pobyt syna w Niderlandach, dokładniej: podjęcie nauki
na Uniwersytecie w Lejdzie, który był
wówczas bardzo popularny wśród
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Zajęcia księcia w Lejdzie
Podczas pobytu w Lejdzie, który
trwał do 1633 r., książę na Birżach
i Dubnikach, jak przystało na studenta uczęszczał na liczne wykłady, choć jak pisał jego preceptor
do ojca Krzysztofa: „w naukach
mógłby Książę Jegmość sporsze
i większe czynić progressa”. Radziwiłł spotykał się z również możnymi i wojskowymi holenderskimi. Poznał m.in. księcia Fryderyka
Henryka Orańskiego – wybitnego
dowódcę i stadhoudera Republiki
Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich, z którym – co ciekawe – znajomość okaże się później
dość istotna. Dodatkowo niespełna
20-letni magnat z powodu osłabienia kurateli rodzicielskiej stał
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Jednym z autorów skandalu był
słynny książę Janusz Radziwiłł
(1612–1655), który jako niezwykle
kontrowersyjna i ogólnie znana postać historyczna został unieśmiertelniony, a raczej jego sugestywna
postawa w czasie „potopu szwedzkiego” przez Henryka Sienkiewicza. Jego barwne młodzieńcze życie
często jednak pozostawało w cieniu późniejszej kariery politycznej
czy wojskowej. Również jego biografowie (Edward Kotłubaj, Henryk
Wisner) nie do końca szczegółowo
zbadali najwcześniejszy okres życia jednego z najbogatszych książąt
w Europie. Pewne jest natomiast,
że młody Radziwiłł przykładem całej rzeszy polskiej szlachty udał się
w wieloletnią podróż po Europie, która ob itowała w liczne, nie
do końca godne księcia przygody.

Pieczęć Uniwersytetu w Lejdzie (źródło: http://communicatie.leidenuniv.nl/huisstijl/basiselementen/
beeldmerk.htm)

protestanckiej młodzieży, także tej
z Rzeczypospolitej. Dlatego też słał
liczne listy z upomnieniami do ochmistrza swego syna, w których perorował: „nie na tom go do cudzych
krajów wysłał, nie na to taki koszt
ważę, aby się Janusz norymberskich pierniczków robić nauczył;
siedźcie tam sobie, jako raczycie,
nudźcie się, jako chcecie, bo o was
pewnie ani wiedzieć, ani myśleć nie
będę, póki o was w Niderlandzie nie
usłyszę”. Janusz był kalwinem, wychowywano go z dala od rozrywek
i ograniczano do minimum różne
przyjemności. Młody książę miał się
uczyć, a nie bawić podczas peregrynacji. Wkrótce więc zostawił za sobą
„norymberskie pierniczki” i z orszakiem oraz dworzanami zapisał się
14 kwietnia 1631 r. na najstarszy holenderski uniwersytet i mógł w pełni
korzystać z przywilejów braci studenckiej.

podróże do źródeł

Studencki zatarg Janusza Radziwiłła
z Uniwersytetem w Lejdzie w 1632 r.

podróże do źródeł
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Portret Janusza Radziwiłła (1612–1655) autorstwa
Daniela Schultza (źródło: domena publiczna)

Najstarszy budynek Uniwersytetu w Lejdzie – dawna kaplica Dominikanek z 1516 roku (autor fot. Pete Bobb,
źródło: https://commons.wikimedia.org)

się zupełnie samodzielny, pewny
siebie, butny, a także nie stronił
od burd i pojedynków, czym zdecydowanie przysporzył sobie wrogów i nieprzyjemności. Jedna taka
zwada z obywatelami Lejdy z roku
1632 okazała się niezwykle brzemienna w skutkach.
Podczas pewnej bójki w mieście
(co zdarzało się nader często) kamerdyner Radziwiłła – niejaki Lazarowicz zabił w pojedynku jednego
z lokalnych mieszczan. Ponieważ
Lazarowicz był zapisany na uniwersytet, sprawa dostała się pod osąd
trybunału uniwersyteckiego. Bardzo
rzadko trybunał ten skazywał któregokolwiek z osądzanych na surowe
kary, tym bardziej że winowajca miał
za protektora „najznamienitszego
i najwspanialszego księcia i pana panów” (jak głosiła uniwersytecka metryka). Jednakże tym razem trybunał
nie okazał miłosierdzia i skazał kamerdynera na śmierć przez ścięcie.
Wyrok, co ciekawe, wykonano. Dość
powiedzieć, że był to jedyny wyrok
śmierci, jaki kiedykolwiek wydał
trybunał uniwersytecki w Lejdzie.

w jego osobisty honor. Postanowił
zatem ostro zareagować na tak gorszące w jego odczuciu zaniedbanie
władz uniwersytetu. Okazja przytra iła się trzy tygodnie później,
gdy hucznie obchodzono uroczystości przeniesienia rektoratu uniwersyteckiego do innego budynku.
Podczas rzeczonej ceremonii Radziwiłł nagle wstał i zdecydowanie
wygłosił po łacinie mowę, w której
nie tylko obelżywie potraktował
decyzję trybunału, ale także wezwał innych studentów, by stanęli
po jego stronie w obronie przywilejów studenckich. Sprawa okazała się niezwykle poważna, gdyż
władze uniwersytetu odwołały
się do rządu w Hadze. Dodatkowo został w nią zamieszany książę Fryderyk Henryk Orański, gdyż
wystąpienie Radziwiłła uznano
za złośliwą obrazę godności nie tylko uczelni, lecz samej Holandii.
Z uwagi na to, że książę Orański
znał Radziwiłła, postanowił odzyskać honor profesorów, zachowując jednocześnie honor młodego
magnata, czym miał zamiar załagodzić całą sprawę. Wysłał zatem
swego sekretarza z jednym z profesorów, by przekonali księcia, aby
złożył oświadczenie, że nie działał
z własnej woli, lecz został do tego
czynu podburzony. Jednakże Radzi-

Honorowy awanturnik
Janusz Radziwiłł rzecz jasna
oburzył się na takie postępowanie
z jego sługą i uznał wyrok za niesprawiedliwy, a w dodatku godzący

wiłł ani myślał ustępować, a dodatkowo postanowił zaognić sytuację.
Nie dość, że młody magnat nie
zważał na dobrą wolę drugiej
strony, to w dodatku podburzył
studiującą młodzież w Lejdzie,
która zaczęła wszczynać rozruchy
w mieście, wręcz doprowadziła
do ogólnego strajku i paraliżu uniwersyteckiej
praworządności.
Oczywiście opiekunowie księcia
nie zamierzali informować jego
ojca o tak karygodnym zachowaniu
syna. Jednakże pewne wiadomości
dotarły do Krzysztofa Radziwiłła, który pisał w liście do Przypkowskiego: „snać patricii Belgiae
przy Magistracie a cudzoziemcy
przy synu moim stanęli i kilkakroć
po łbie sobie dawszy, kilkanaście
trupa między sobą położyli”. Samowola magnacka młodego Janusza
przyniosła dość krwawy obrót.

Akcja i reakcja
Tymczasem Stany Generalne (najwyższa władza w Republice Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich)
zdecydowały się wydać specjalny
dekret, który miano odczytać w auli
uniwersyteckiej, czym zamierzano
zakończyć niewygodną dla każdej
ze stron sprawę. W o icjalnym piśmie
książę Orański postanowił zaznaczyć, że za ten czyn to nie Radziwiłł

Na bakier z protokołem

Ratusz w Lejdzie z 1597 roku (autor fot. Pete Bobb, źródło: https://commons.wikimedia.org)

„najznamienitszego, znakomitego,
wspaniałego, hojnego, szlachetnego
i godnego uwagi”, a nie „wspaniałym
i potężnym”, jak było przyjęte w Holandii. Dwukrotnie zatem wprawił
Stany Generalne w zakłopotanie
i zdziwienie oraz został autorem kolejnego afrontu.
Potem jeszcze przez wiele lat
w relacjach dyplomatycznych polsko-holenderskich starano się zaznaczać właściwe posługiwanie się
tytułami i protokołem. Widać to wyraźnie w 1635 r., kiedy do Polski
przybyła delegacja holenderskich
ambasadorów, których król Władysław IV przyjął z wszystkimi honorami i poprosił o niezdejmowanie
kapeluszy z głów podczas audiencji.
Gdy ci jednak to uczynili, król również zdjął swoje nakrycie głowy
i uprzejmie poprosił, aby Holendrzy
ponownie założyli swoje kapelusze.

Dookoła Europy
Janusz Radziwiłł tymczasem udał
się w dalszą podróż w ramach swojej peregrynacji akademickiej i 9
maja 1633 r. był już w Paryżu. Następnie zapisał się w maju w poczet
studentów Akademii w Orleanie,
a z końcem lata zawitał do Hamburga. Ostatecznie do kraju powrócił
na jesieni roku 1633 i w październiku bawił już na rodzinnej Litwie.
Jego pobyt w Holandii okazał się
zatem dość burzliwy i sprawiają-

cy wiele kłopotu lokalnej administracji uniwersyteckiej i miejskiej.
W licznych archiwach holenderskich można znaleźć dokumenty,
w których dość często pojawia się
nazwisko Radziwiłł, ale głównie
z powodu licznych zatargów księcia z prawem, afrontami skierowanymi w stronę Stanów Generalnych
czy nieobyczajnych zachowaniem
niepokornego magnata względem
magistratu. Widać nie zawsze szlacheccy młodzieńcy z Rzeczypospolitej nabierali ogłady i dobrego wychowania w cudzych krajach.
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Jeszcze dwukrotnie książę Radziwiłł zaskoczy wrażliwych na tle ceremoniału i protokołu Holendrów.
Rok po wydarzeniach z 1632 r.
król Władysław IV Waza postanowił
za pośrednictwem przebywającego
jeszcze w Lejdzie księcia Janusza
przekazać na ręce Stanów Generalnych uroczyste zaproszenie na swoją koronację. Książę odpowiednie
pismo oczywiście przekazał, ale
znów zaskoczył Holendrów. Odwiedzających go deputowanych odprowadził jedynie do holu wejściowego
swej rezydencji, a nie – jak powinien
w myśl protokołu – do schodków
karety. Dodatkowo tytułowano go
przez kancelarię królewską mianem

podróże do źródeł

ponosi odpowiedzialność (mimo
swego niestosownego zachowania),
a jedynie jego doradcy, którzy wykorzystali jego młody wiek i status
ważnej osobistości.
Wszystkim się wydawało, że
honor profesorów, uniwersytetu
i trybunału zostanie zachowany,
a i Radziwiłłowi nie stanie się ujma
na honorze. Dość zaznaczyć, że ówczesna Holandia bardzo lubowała
się w rozbudowanym ceremoniale i pewnym ustalonym z góry
protokole, nie zawsze rozumianym
przez licznych gości. Dlatego też
postanowiono podnieść rangę o icjalnego odczytu dekretu Stanów
Generalnych i oddelegować asystę
złożoną z osobistej straży księcia
Orańskiego, która niosła kolorowe
lagi i biła w bębny. Jednakże znów
książę Radziwiłł zachował się
niestosownie i opuścił aulę uniwersytecką z odkrytą głową. Wydawać by się mogło, że jest to zwykła
błahostka, której zapewne młody
magnat sam nie rozumiał, ale dla
Holendrów była to wyraźna oznaka braku szacunku i niedostosowania się do obowiązującego protokołu. Janusz Radziwiłł nic sobie
jednak z holenderskiego protokołu
nie robił i nadal uznawał, że to jego
pozycja księcia została naruszona.
Z czasem na szczęście afera odeszła w zapomnienie. Jednakże młody książę nie dał o sobie zapomnieć
w Niderlandach.

klucz do epoki

Polska w Europie
Brunona z Kwerfurtu
– wskazówki dydaktyczne
Tysiąc pięćdziesiąta rocznica przyjęcia chrztu przez Mieszka I zachęca (a może nawet
obliguje) do tego, aby również w szkolnej edukacji szczególnie zaakcentować okoliczności
i następstwa wejścia Polski w łaciński krąg cywilizacyjny. Ideowym przewodnikiem na tej
drodze może być postać świętego Brunona z Kwerfurtu.
Stanisław Zając
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roponowane wskazówki w zasadzie odnoszą się
do IV etapu edukacyjnego (w zakresie rozszerzonym). Pozwalają realizować zarówno niektóre
wymagania ogólne, jak i wymagania szczegółowe
zawarte w podstawie programowej.
Najpełniejsze możliwości wykorzystania zaproponowanych wskazówek stwarza metoda biogra iczna.
Krzysztof Kruszewski zaliczył ją do gier dydaktycznych.
Uznał, że nie jest trudna do przygotowania dla nauczyciela, ale wymaga sporo pracy od uczniów. Niekiedy
zbliża się do gry symulacyjnej – gdy dane zawarte w biogra ii służą do rozwiązywania ikcyjnych problemów1.
Może być szczególnie efektywna w stosunku do postaci,
których życiorys „pozwala wejrzeć w szerokie procesy
stanowiące przedmiot poznania”2. Biogra ia i spuścizna
Brunona z pewnością spełniają wskazany wymóg.
Szerokie uwzględnienie poniższych wskazówek daje
możliwość przeprowadzenia dwugodzinnych zajęć,
które miałby dynamiczną i elastyczną strukturę. Łączyłyby elementy lekcji bieżącej i lekcji powtórzeniowej
syntetyzującej. Pozwalałby kształtować różne umie-

P

Scena przybycia św. Wojciecha do Prus umieszczona na Drzwiach Gnieźnieńskich

jętności i wpłynąć na to, aby uczniowska wiedza stała
się bardziej operacyjna, czyli taka, po którą w przyszłości będzie łatwiej sięgnąć3.
Jeszcze ambitniejszym rozwiązaniem byłaby metoda projektu. Natomiast znacznie prostsze będzie
wykorzystanie (zależnie od potrzeb) tylko wybranych
wskazówek i uwzględnienie ich podczas lekcji realizowanych w sposób bardziej tradycyjny.
Wyjaśnienia może wymagać – zawarty w tytule
tego szkicu – zwrot „Europa Brunona w Kwerfurtu”.
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Cele kształcenia – wymagania ogólne:
– Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych […].
– Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok […], rozpoznaje rodzaje
źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia procesu historycznego […].
– Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu […] problemowym, […] integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.

2.4)
4.5)
8.2)
8.3)

Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
II Średniowiecze. Uczeń:
opisuje proces powstawania państw w Środkowo-Wschodniej Europie z uwzględnieniem wpływu cywilizacji łacińskiej i bizantyjskiej;
synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski
i Europy w X–XII wieku;
ocenia włączenie ziem polskich do cywilizacyjnego kręgu
świata zachodniego (łacińskiego);
identy ikuje dokonania kultury okresu średniowiecza
w zakresie piśmiennictwa […].

1
K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1998, s. 188–189. W przywołanej publikacji omówione są poszczególne fazy metody biograficznej.
2
Tamże, s. 190.
3
Tenże, 45 minut. Prawie cała historia jednej lekcji, Warszawa 1993, s. 129.
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Poznawane, wzbogacane lub przypominane informacje
– zasięg terytorialny, organizacja i znaczenie państwa niemieckiego w X w.
– Saksonia jako jedno z księstw niemieckich
nauka w szkole katedralnej w Magdeburgu – średniowieczny system kształcenie
– utworzenie i aspiracje arcybiskupstwa magdeburskiego
(od 986 r.)
poznanie Thietmara (późniejszego biskupa i kronikarza)
uzyskanie godności kanonika magdeburskiego
(w 995 r.)
objęcie funkcji jednego z sekretarzy cesarza Ottona III – idea uniwersalnego cesarstwa podjęta przez Ottona III
przyjazd z cesarzem do Rzymu (w 997 r.)
– rola Rzymu w łacińskiej Europie
decyzja o wstąpieniu do klasztoru benedyktyńskiego – rola zakonu benedyktynów w kształtującej się Europie
na Awentynie
przyjęcia imienia zakonnego Bonifacy (w 999 r.)
– kanonizacja biskupa Wojciecha
– początek ponty ikatu Sylwestra II
udział w przygotowaniach do misji wśród Wieletów
– sytuacja Słowian Połabskich na przełomie X i XI w.
– przybycie benedyktyńskich eremitów do Polski
– śmierć eremitów w Międzyrzeczu (w 1003 r.)
wyświęcenie na biskupa (z uprawnieniami arcybisku- – geneza wojny niemiecko polskiej
pa misyjnego) w Magdeburgu w 1004 r.
– Wieleci sojusznikami Henryka II
misja (misje) na Węgrzech
– okoliczności chrystianizacji Węgier
– miejsce Węgier w łacińskim kręgu cywilizacyjnym
napisanie Żywota św. Wojciecha (w 1004 r., w Niem- – hagiogra ia jako źródło historyczne
czech lub na Węgrzech)
– różne formy upamiętnienia św. Wojciecha (żywot napisany
napisanie Żywota Pięciu Braci Męczenników (zapewne
przez Jana Canapariusa, zjazd gnieźnieński, Drzwi Gnieźw 1006 r. podczas pobytu w Polsce)
nieńskie)
wysłanie misji do Szwecji
– okoliczności chrystianizacji państw skandynawskich
– miejsce państw skandynawskich w łacińskim kręgu cywilizacyjnym
– związki dynastyczne pierwszych Piastów z monarchami
skandynawskimi
wyjazd do Kijowa
– okoliczności chrystianizacji Rusi Kijowskiej
misja wśród Pieczyngów (w 1008 r.)
– miejsce Rusi Kijowskiej w bizantyjskim kręgu cywilizacyjnym
– ludy koczownicze na stepach czarnomorskich
napisanie Listu do Henryka (w Polsce, zapewne pod ko- – etapy wojny polsko-niemieckiej
niec 1008 r.)
– epistologra ia jako źródło historyczne
misja na pogranicze polsko-ruskie
– północno-wschodnia granica monarchii Bolesława Chromęczeńska śmierć (9 marca 1009 r.)
brego
– sytuacja ludów bałtyjskich na przełomie X i XI w.

(„Młodsza Europa”). Terminy te
można uznać za dwa wymiary dla
biogra ii Brunona z Kwerfurtu, którego Jerzy Strzelczyk sugestywnie
nazwał „apostołem ludów wschodnich”5.

W kręgu biografii
Całościowe spojrzenie na postać
Brunona z Kwerfurtu, przydatne
do celów dydaktycznych, ułatwi
powyższa tabelka. Lewa kolumna
zawiera uproszczone informacje
biogra iczne – tym bardziej że niektóre epizody, zwłaszcza dotyczące

m.in. pobytu (pobytów) na Węgrzech i w Polsce, są dyskusyjne6.
Dla potrzeb edukacyjnych te kwestie nie mają istotnego znaczenia.
Biogra ia naszego bohatera, potraktowana jako fabuła, stwarza
szerokie możliwości odwołania się
do wiedzy uczniów lub do jej wzbogacenia. Możliwości te zostały podane w prawej kolumnie.
Niezbędnym uzupełnieniem tabelki
powinna być mapa (mapka) Europy
ok. 1000 r. Spośród dostępnych publikacji, które byłyby przydatne dla uczniów, mapkę taką (zatytułowaną Chri-

4
Inspiracją do takiego rozumienia problematyki był tytuł esej Aleksandra Gieysztora zatytułowany Europa ponad geografią. Starsze dzieje
idei, [w:] Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury, Warszawa 2000, s. 25–36.
5
J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997, s. 210–229.
6
Tamże, s. 220; J. Tyszkiewicz, Bruno z Querfurtu w Polsce i w krajach sąsiednich. W tysiąclecie śmierci, Pułtusk 2009, s. 113–115.
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Ze względu na zbitkę nazw własnych prezentuje się on mało elegancko. Jednak w lapidarnej formie
zawiera istotę problemu. Europa
Brunona to nie tylko zbiór państw,
krain i ludów z przełomu X i XI w.
(czego oczywiście nie można lekceważyć). To również system wartości, które propagował ten zakonnik, biskup, męczennik, święty4.
Dlatego niezbędne jest, aby uczniowie rozumieli dwa terminy: jeden
pochodzący z poznawanej epoki
(Christianitas), a drugi używany
we współczesnej historiogra ii

klucz do epoki

Biogra ia i twórczość Brunona
– rodowód i dzieciństwo (do 12 roku życia)

klucz do epoki

stianitas w X i XI wieku) zawiera książka
Jerzego Kłoczowskiego Europa. Chrześcijańskie korzenie7. Jednak do proponowanej tematyki mapkę tę należałoby
uzupełnić o nazwy ludów pogańskich,
w szczególności: Wieletów (Luciców),
Prusów, Jaćwingów, Pieczyngów. Tabelka – w połączeniu z mapką oraz materiałami ikonogra icznymi – może służyć
jako przewodnik po Europie w okresie
milenijnego przełomu.

W kręgu ważnych postaci
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Jerzy Strzelczyk zwrócił uwagę
na to, że Bruno z Kwerfurtu obracał
się w najwyższych kręgach ówczesnego społeczeństwa. Miał wśród
nich osobistych znajomych, niekiedy przyjaciół8. Do osób tych należeli:
papieże (Grzegorz V, Sylwester II),
monarchowie (Otton III, Henryk II,
Bolesław Chrobry, Stefan Wielki,
Włodzimierz Wielki) oraz reformatorzy życia kościelnego (m.in.
Romuald, Radzim-Gaudenty oraz
zapewne Nil-eremita). Warto też
pamiętać o ewentualnym uwzględnieniu ideowych więziach łączących

Miniatura z Ewangeliarza Ottona III (źródło: domena
publiczna)

Brunona ze św. Bonifacym i św. Wojciechem.
Działalność Brunona można
więc ukazać przez odwołanie się
do zasług i zamierzeń niektórych
z wymienionych osób. Najbardziej
atrakcyjną formą byłyby krótkie inscenizowane spotkania i rozmowy
naszego bohatera z tymi osobami.
Za bardziej erudycyjny zamysł
należy uznać konfrontację Brunona z Thietmarem – dwóch nie-

Włodzimierz Wielki (źródło: domena publiczna)

mieckich duchownych, którzy byli
ze sobą spokrewnieni i pobierali
naukę w tej samej szkole katedralnej. Konfrontacja ta nie musiałaby
wymagać przygotowania inscenizacji. Mogłaby polegać na zestawieniu odpowiednio dobranych
tekstów źródłowych, zwłaszcza
tych dotyczących postaci Bolesław
Chrobrego.

W kręgu tekstów źródłowych
Znacznie prostszym rozwiązaniem – a jednocześnie kształtującym pożądane umiejętności uczniów – jest analiza krótkich fragmentów piśmiennictwa Brunona z Kwerfurtu. Oto kilka tekstów źródłowych (ostatni autorstwa
Thietmara), do których zostały dołączone polecenia dla uczniów. Analiza pierwszego z nich wymaga odwołania się
również do sceny z Drzwi Gnieźnieńskich ukazującej przybycie biskupa Wojciecha do kraju Prusów.
Tekst A. Fragment Żywota Świętego Wojciecha [początek misji wśród Prusów]
[…] Wstępuje do łodzi, którą troskliwie książę obsadził znaczną załogą wojów, aby nikt niepowołany nie ważył się
jej tknąć. Po niewielu dniach żeglugi docierają do ziemi Prusów nie znających Boga Żeglarze zaś spiesznie wysadzają
na ląd święte brzemię i pod osłoną nocy spiesznie uciekają z powrotem9.
Polecenia dla uczniów:
– Porównaj rozpoczęcie misji biskupa Wojciech opisane przez Brunona z Kwerfurtu i ukazane na Drzwiach Gnieźnieńskich.
– Czy scena przestawiona na płaskorzeźbie jest zgodna z tekstem? Uzasadnij odpowiedź.
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Tekst B. Fragment Żywota Świętego Wojciecha [konfrontacja biskupa z Prusami]
Biskup Wojciech

Prusowie

[…] otworzył usta, lecz ponieważ nie są zdolni sługo słuchać,
przemówił do nich krótko: „Z kraju Polan, w którym sąsiedni
Bolesław chrześcijańskie sprawuje rządy, przychodzę do was
dla waszego zbawienia, jako sługa tego, który stworzył niebo i ziemię […] abyście poznali swojego Stwórcę, zaniechali
bezbożnych obrzędów, wyrzekli się do śmierci prowadzących
dróg wraz z ich bezwstydem”.

[…] szydzą z niebiańskich słów, uderzają kijami o ziemię, wszelako rąk na niego nie podnoszą, z wściekłością wykrzykują
i miotają w uszy przybyszów słowa nieubłaganej srogości:
„Z powodu takich ludzi – mówią – ziemia nasza nie wyda plonów, drzewa nie będą owocować, zwierzęta przestaną się rodzić […] jeśli nie oddalicie się jak najprędzej, zginiecie nędzną
śmiercią, dręczeni okrutnymi karami”10.

7

J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, s. 56.
J. Strzelczyk, dz.cyt., s. 228.
9
Tamże, s. 139–140.
10
Brunon z Kwerfurtu, Świętego Wojciecha Żywot Drugi, [w:] Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa
1966, s. 136–137.
8
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Polecenia dla uczniów:
– Porównaj zachowanie się i treść wypowiedzi biskupa Wojciecha oraz Prusów.
– Wyjaśnij przyczynę opisanej reakcji Prusów na wypowiedź biskupa.
– Sformułuj ogólny wniosek dotyczący trudności w chrystianizowaniu ludów pogańskich w średniowieczu.
Wskazane jest, aby analiza tekstu odbyła się pod kierunkiem nauczyciela, co pozwoli uwzględnić sugestie,
jakie sformułował Karol Modzelewski. Badacz ten uznał wiarygodność opisu – powstałego na podstawie relacji uczestników misyjnej wyprawy. Wskazał, że emocjonalna postawa Prusów jest świadectwem ogólniejszego
zjawiska. Umożliwia bowiem spojrzeć na chrzest ludów barbarzyńskich jako na akt burzenia ich obrazu świata.
Dlatego uderzanie kijami o ziemię nie wyrażało bezpośredniej agresji wobec misjonarzy, ale miało charakter
rytualny10.
Tekst C. Fragment Listu do króla Henryka II [o sojuszu Henryka z Lucicami]
[…] czy godzi się prześladować lud chrześcijański, a żyć w przyjaźni z pogańskim? W jaki sposób mogą zgodzić się
diabeł Swarożyc oraz wódz święty, wasz i nasz Maurycy? Jakim czołem schodzą się święta włócznia i chorągwie diabelskie tych, którzy poją się krwią ludzką11.
Te – cytowane w wielu publikacjach – retoryczne pytania sformułowane przez Brunona z Kwerfurtu mogą być
materiałem wyjściowym do rozmowy nauczającej, która dotyczyłaby kilku zagadnień. Pozwoliłaby uczniom
w głębszej perspektywie dostrzec znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego, w szczególności symboliczną wymowę wręczenia Bolesławowi Chrobremu kopii włóczni św. Maurycego. Warto wyjaśnić, jaką rolę na przełomie X i XI w.
odgrywał w Niemczech kult tego świętego. Uczniowie powinni zwrócić uwagę na sformułowanie: „wasz i nasz
Maurycy”. Jak należy rozumieć zwrot „nasz Maurycy”? Odpowiedź na to pytanie będzie podsumowującym elementem pracy z tekstem.
Przytoczony fragment listu może służyć, co oczywiste, do zilustrowania walk Henryka II z Bolesławem Chrobrym. Może jednak również być wykorzystany do ukazania (przypomnienia) zmian w relacjach między Polską
a Wieletami od czasów Mieszka I.
Tekst D. Fragment Listu do króla Henryka II [konfrontacja postaw Henryka II i Bolesław Chrobrego]
Dwie przykrości wnet odczuje nowy Kościół […]. Po pierwsze, książę Bolesław, który siłami ducha i ciała z największą gorliwością, chciał mi pomóc do nawracania Prusów i postanowił wcale nie żałować pieniędzy na ten cel
[…]. uwikłany w wojnę, którą mądry król uznał za konieczność […] nie może dopomóc mi w rozkrzewieniu Ewangelii.
Po wtóre; chociaż Lucice są poganami i czczą bałwany, Bóg nie zdołał pobudzić serca króla, aby dla chrześcijaństwa
w chwalebnej walce pokonał takich wrogów […]. Ten Bolesław inaczej, niż myśli nasz król, zapewnia Cię, że na wieki
Ciebie nie opuści, lecz w zwalczaniu pogan zawsze będzie wspierał z największą gorliwością i we wszystkim chętnie
służyć12.
Polecenia dla uczniów:
– Określ stosunek autora do polityki Henryka II wobec Bolesława Chrobrego.
– Wyjaśnij, jaką rolę w kon likcie między tymi monarchami chciał odgrywać Bruno?
– Czy Bruno jest zwolennikiem idei Christianitas? Uzasadnij odpowiedź.
– Na podstawie tekstu oraz informacji pozaźródłowych scharakteryzuj miejsce Polski w Christianitas na przełomie X i XI w.

11

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 456–457.
Brunon z Kwerfurtu, List do króla Henryka II, [w:] Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego…, s. 255–256
13
Tamże, s. 258–260.
12
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Tekst E. Fragment Kroniki Thietmara [śmierć Brunona]
W dwunastym roku swego zbożnego pustelniczego żywota podążył do Prus […]. Kiedy 14 lutego głosił słowo Boże
na granicy tego kraju i Rusi, sprzeciwili się temu tubylcy, schwytali go i za to, że kochał Chrystusa, który jest głową
Kościoła, obcięli głowę zarówno jemu […], jak i jego osiemnastu towarzyszom. Ciało tylu męczenników leżały nie
pochowane, aż dopiero Bolesław, dowiedziawszy się o tym, wykupił je i w ten sposób przysporzył swemu domowi
błogosławieństwo na przyszłość13.
Polecenia dla uczniów:
– Na podstawie tekstu oraz mapy (Polska w czasach Bolesława Chrobrego) wyjaśnij, dlaczego zorganizowanie
tej wyprawy była poważnym przedsięwzięciem. Uwzględnij liczbę uczestników, porę roku i odległość od Gniezna
do miejsca śmierci misjonarzy.
– Porównaj okoliczności śmierci biskupa Wojciecha oraz Brunona z Kwerfurtu.
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W ojczystym Panteonie?
Część z proponowanych wskazówek może być wykorzystana podczas zajęć z przedmiotu historia i społeczeństwo.
Pozwala na pełniejszą realizację następujących wymogów z wątku „ojczysty Panteon i ojczyste spory”:
Uczeń:
B.9.1. charakteryzuje, na wybranych przykładach, koncepcje polityczne władców z dynastii piastowskiej;
B.9.2. charakteryzuje oraz ocenia, na wybranych przykładach, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego.
Działalność Brunona przypadła na ważne lata w dziejach Polski; na lata, których symbolem były przesłanki i następstwa zjazdu gnieźnieńskiego związane z imperialną ideą Ottona III. Jadwiga Karwasińska użyła bardzo sugestywnego
określenia. Uznała, że Brunon to „świadek czasów Chrobrego”14. Ponadto – na co zwrócił uwagę Jerzy Strzelczyk – był on
bardzo przyjaźnie usposobiony do Polski i do jej księcia15. Postawa ta szczególnie widoczna jest w Liście do króla Henryka II. Jednak występuje również w hagiogra icznych tekstach Brunona. Przykładowo: w Żywocie św. Wojciecha autor
wspomniał o księciu Bolesławie, „którego Bóg przygotował jako jego [Wojciecha – S.Z.] pomocnika w jego pracy”16. Natomiast w Żywocie Pięciu Braci Męczenników rozwinął tę myśl. Wyjaśnił etymologię imienia Bolesław („górujący sławą”).
O księciu tym, do którego dotarli benedyktyńscy misjonarze, napisał: „Ponieważ on jedyny spośród naszego wieku zasłużył na to, że męczennika Wojciecha […] wysłał na misje, i zamordowanego pochował w swym państwie, więc zgodnie
ze swym zwyczajem przyjął sługi Boże z niezwykłą uprzejmością i z wielkim pragnieniem”17.
Bruno opisywał zasługi Bolesława Chrobrego na rzecz chrystianizacji, ale również realizował niektóre jego zamysły. Dotyczy to nie tylko ostatniej, tragicznie zakończonej misji. Bolesław zapewne wspierał również inne misje: podejmowane osobiście przez Brunona (na Węgrzech i wśród Pieczyngów) i organizowaną przez niego misję do Szwecji.
Bruno kształtował pozytywny wizerunek Bolesława nie tylko dzięki swoim tekstom, lecz także – chyba w jeszcze większym stopniu – dzięki osobistym kontaktom z wieloma przedstawicielami wpływowych kręgów Niemiec.
Działania te okazały się skuteczne. W źródłach z epoki Bolesław Chrobry był postrzegany głównie dzięki zasługom
na polu chrystianizacji. Mniejszą rolę odgrywały militarne przedsięwzięcia piastowskiego monarchy18.
Warto również uwzględnić jeszcze jedno zagadnienie. Wskazał je Przemysław Urbańczyk, który – jak wiadomo –
kwestionuje istnienie plemienia Polan. Badacz ten właśnie z osobą Brunona wiąże początki upowszechnienia nazwy
„Polska” (Polania, Polonia), co nastąpiło na przełomie X i XI w. Przesłanką do tej nazwy zapewne była wzmianka,
którą zapisał Jan Canaparius, autor pierwszego Żywota św. Wojciecha. Dzieło to powstało w Rzymie ok. 999 r. Autor
nazwał Bolesława Chrobrego „księciem Palan” (Palaniuorum duce). Według hipotezy Przemysława Urbańczyka informatorem Canapariusa był „słowiański przybysz” z państwa Bolesława Chrobrego19. W latach 1001–1004 w kilku miastach niemieckich zapisane zostały nazwy: Polania, Polonia, Polani… Wkrótce odnotowano je na Węgrzech i w Polsce.
„Kolporterem” tych nazw był najprawdopodobniej Bruno z Kwerfurtu20.
Niedawno literacką wizję powyższej hipotezy przedstawiła Elżbieta Cherezińska. Autorka ta uczyniła naszego bohatera również inicjatorem wprowadzenia nowej nazwy: „Prosił też Bruno księcia o podanie mu nazwy jego państwa,
którą powinien się posługiwać, by uniknąć mylącego i nieokreślonego miana «Sklavinia»”. W powieściowym dialogu
biskup Unger wyjaśnia Bolesławowi wagę sprawy: „Teraz albo nigdy: jak już raz podasz Brunonowi nazwę kraju,
to tak zostanie. To uczony, ale i kancelista. Będzie pisał dokumenty dla ciebie, dla siebie, będzie rozmawiał z wieloma
ludźmi, nim tu przyjedzie. […] Musisz dobrze pomyśleć, Bolesławie! Książę odpowiada natychmiast: Nie muszę. Mam
tę nazwę w sobie od dawna. Polana. Napisz Brunonowi: «Polana, państwo Bolesława»”21. W literackiej wizji nazwa
„Polonia” pochodzi od „leśnych polan”.
W przypadku uwzględnienia przedstawionej hipotezy warto odwołać się do znanej miniatury ukazującej Ottona III
oraz cztery personi ikacje krajów. Jedna z nich – Sclavinia – łączona jest z monarchią Bolesława Chrobrego. Bruno
z Kwerfurtu był wierny idei cesarstwa Ottona III. Być może przyczynił się też do zamiany nazwy Sclavinia na Polonia.

14

J. Strzelczyk, dz.cyt. s. 224. Należy zwrócić uczniom uwagę na pomyłkową datę podaną przez kronikarza. Brunon z Kwerfurtu – jak podają
niemieckie roczniki – zginął 9 marca. J. Karwasińska, Świadek czasów Chrobrego – Brunon z Kwerfurtu, [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów
kultury polskiej, Warszawa 1972, s. 91–105.
15
J. Strzelczyk, dz.cyt., s. 228.
16
Brunon z Kwerfurtu, Świętego Wojciecha Żywot Drugi, s. 133.
17
Tenże, Żywot Pięciu Braci Męczenników, [w:] Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego…, s. 181.
18
A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963–1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008, s 148–149.
19
P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław 2008, s. 340–341.
20
Tamże, s. 345–346.
21
E. Cherezińska, Gra w kości, Poznań 2010, s. 360.

Rekomendacje „WH”

Imperium Romanum na mały ekranie
E

dycje kolekcjonerskie seriali, wydawane obecnie
m.in. na płytach DVD i Blu-Ray, umożliwiają powrót
do najlepszych produkcji
historycznych, również tych
poświęconych starożytnemu Rzymowi. Mogą stanowić zarówno bardzo cenny
element każdej domowej
wideoteki, jak i nieocenioną pomoc dydaktyczną dla
pedagogów. Na szczególną
uwagę zasługują trzy telewizyjne produkcje.
W latach 70. XX w. wielką popularnością cieszył
się wyprodukowany przez
BBC serial Ja, Klaudiusz. Jest
to adaptacja obu powieści
Roberta Gravesa poświęconych temu cesarzowi, więc

nie tylko Ja, Klaudiusz, ale
także Klaudiusza i Messaliny.
W polskiej telewizji emitowano wersję ze znakomitym
dubbingiem, który do dziś
zachwyca kolejne pokolenia fanów. Perypetie przedostatniego przedstawiciela
dynastii
julijsko-klaudyjskiej, kreowanego przez
Dereka Jacobiego, przedstawiono bowiem w niezwykle
interesujący sposób.
Akcja emitowanego w latach 2005–2007 Rzymu rozgrywa się natomiast u schyłku republiki i w początkach
cesarstwa
rzymskiego,
a głównymi bohaterami są
Lucjusz Worenus i Tytus
Pullo, grani przez Kevina
McKidda i Raya Stevenso-

na. Bohaterowie spotykają
na swojej drodze najważniejsze postacie historyczne
z tamtych lat i dzięki temu
widz może śledzić dzieje
wielkich przemian w Imperium Romanum z niezwykle
interesującej perspektywy,
a wszystko z ogromną dbałością o historyczne detale.
Trzeci istotny serial
to Spartakus: Krew i piach
z roku 2010, który prezentuje życie głównego bohatera
od momentu trafienia przez
niego do szkoły gladiatorów
do początków buntu, który zmienił całe jego życie.
Prequelem, a może bardziej
spin-offem tej produkcji są
Bogowie areny z roku 2011,
a sequelami: Zemsta z 2012

i Wojna potępionych z 2013 r.
W pierwszym sezonie trackiego bojownika zagrał
Andy Whitfield, a po jego
przedwczesnej śmierci rolę
przejął Liam McIntyre.
W przypadku obu nowszych
seriali należy jednak pamiętać o dość dużej dawce
brutalnych sekwencji walki
oraz bardzo śmiałych scenach erotycznych. Pozycje
te w całości są więc przeznaczone tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych,
co nie przeszkadza jednak
w wykorzystywaniu przynajmniej ich fragmentów
w pracy z młodzieżą.
Artur R. Jęcka

Radiowe audycje historyczne
„Historia żywa”
Ponad trzydziestominutową audycję prowadzi Dorota
Truszczak, która w każdym odcinku gości profesora Andrzeja Nowaka. Ideą programu jest pokazanie tysiącletnich dziejów Polski w przystępnej, niezamkniętej w podręcznik, formie. Dlatego rozmowę wzbogacono odczytami źródeł, muzyką i śpiewami, co nadaje audycji oryginalny klimat. Pierwsze
słuchowiska poświęcono najdawniejszym dziejom Polski –
tym związanym z początkami państwa polskiego i przypadającą w tym roku 1050. rocznicą chrztu Polski. Na podstawie
najnowszych badań historycznych i archeologicznych w pięciu kolejnych odcinkach prowadzący opowiadają o tym,
jak dziejopisarze poszukiwali korzeni Polski i polskości,
o naszym wejściu w krąg państw chrześcijańskich w 966 r.
i związanymi z tym problemami, a także o bohaterach tamtych czasów: Mieszku I, Ottonie III czy Bolesławie Chrobrym
(audycja „Między wschodem i zachodem – imperium Bolesława Chrobrego”). Program emitowany jest w każdą sobotę
po godzinie 15.00 w programie pierwszym Polskiego Radia.
„Opowieści po zmroku”
Co prawda emitowany w programie drugim Polskiego Radia
cotygodniowy (poniedziałek, godz. 21.30) godzinny cykl nie
jest pasmem o tematyce stricte historycznej, a raczej programem dokumentalno-reportażowym, to miłośnicy Klio w nim
też znajdą coś dla siebie. Chociażby odcinki, w których prowadzący z gośćmi (świadkami historii, uczonymi) przybliżają sylwetki bohaterów historii (np. Stanisława Kasznicę), artystów
i twórców kultury (Stefana Kisielewskiego, Eugeniusza Bodo)

czy historię zwykłych ludzi. W ramach „Opowieści po zmroku” możemy słuchać także najlepszych reportaży o tematyce
historycznej. Do tych należy „Rozstrzelany zegarek” Agnieszki
Czarkowskiej – historia dziennikarskiego śledztwa i próba zidentyfikowania ofiar okupacji hitlerowskiej po złotym zegarku.
Nagrodzony m.in. Gran Prix KRRiT oraz przez Instytut Pamięci
Narodowej w konkursie na najlepszą audycję historyczną roku
w kategorii historia regionalna program oraz inne archiwalne
odcinki dostępne są na stronie „Dwójki” w zakładce Pasma.
„Trójkowa powtórka z historii”
To cykl audycji o historii najnowszej. Prowadzony przez
Magdalenę Jethon program miał ambicję przypomnieć najważniejsze wydarzenia historyczne, kulturalne i obyczajowe
od 1950 do 2000 r., dlatego każdy odcinek poświęcono kolejnemu miesiącowi. Czerwiec 1956 r. to informacje o pierwszym
w PRL strajku w Poznaniu, ale także o pierwszym samoobsługowym sklepie w Polsce powstałym w Białymstoku. Z kolei
audycja poświęcona październikowi 1962 r. przypomina o kryzysie kubańskim i… pojawieniu się nowej dobranocki – Jacka
i Agatki. W opowieść o tych oraz innych miesiącach wplatane
są archiwalne materiały polskiego radia – fragmenty reportaży
i wywiadów, a całość tworzy lekką, około czterominutową opowieść. Co prawda cykl nie jest już emitowany, jednak ci, którzy
go przegapili lub mają ochotę na historię XX wieku w pigułce,
powinni odwiedzić stronę internetową programu trzeciego
Polskiego Radia, gdzie znajduje się wiele odcinków.
Opracował Łukasz Wróbel
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23 czerwca 2016 r.
Wielka Brytania powiedziała Unii „DOŚĆ”. Wyspy są podzielone między triumfatorami i przegranymi – wciąż wierzącymi w unijną jedność.
Unia Europejska, Stary Kontynent, świat – zmieniają się na naszych
oczach. Za powtórzeniem referendum zebrano ponad 4 mln podpisów,
ale rząd nie zgodził się na powtórne głosowanie...

