Czasopismo dla nauczycieli historii i WOS nr 1/2018 (styczeń/luty), Indeks 381160, cena 27,50 zł (w tym 5% VAT)

Wiadomości

Historyczne
z Wiedzą o Społeczeństwie

Jak handlowano życiem Żydów
Uratowani za pięć dwunasta

Nauczyciel WOS:

Jakie kwalifikacje,
jakie predyspozycje?

TRUDNA SZTUKA PISANIA
ESEJU NA MATURZE
Dworzanin idealny

– kariera na średniowiecznym
i nowożytnym dworze

Historia II RP: Karnoprawna

Ochrona

Marszałka

Najważniejsze problemy współczesnego świata
ie
an ne
d
l
y
w ja
e- pec
s

Tylko 10 zł!

nr 1/2017
ISSN 0511-91-6
2
cena 10,00 zł
(w tym 23% VAT
)

ie

Bezrobocie,
demografia,
migracja,
nierówności społeczne,
polski parlamentaryzm,
terroryzm,
Brexit,
przyszłość
Unii Europejskiej

Wydanie elektroniczne (plik PDF)

Wiado

mości
History
czne
z Wiedzą o Sp
ołeczeństw

Tematy z WOS

Polska, Unia Eu
ropejska i ঔwia
t

Wybór artykułów o

najważniejszych ws
półczesnych proble
mach drukowanych
na

łamach „Wiadomośc
i Hi

storycznych”

Szczegóły i zamówienia na naszej stronie: www.aspress.com.pl/wos/

W

nowym roku kontynuujemy cykl praktycznych porad, w jaki sposób lepiej przygotować ucznia do egzaminu. Tym razem Maria Jadczak analizuje maturalny arkusz
rozszerzony, wnikliwie komentując jego najtrudniejszą część – wypracowanie. Sięgając do tradycji
francuskich, brytyjskich i do polskich dobrych wzorów, autorka dowodzi, że nie wystarczy tylko faktogra ia czy znajomość kryteriów oceny. Potrzebne są ćwiczenia pozwalające na zdobycie biegłości
w pisaniu eseju. Warto więc nie tylko przeczytać, lecz także poćwiczyć zgodnie ze wskazówkami doświadczonego metodyka.
Stanisław Roszak
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Żydzi uratowani za pięć dwunasta
Pertraktacje Heinricha Himmlera i Felixa Kerstena z aliantami
o los więźniów obozów koncentracyjnych w przeddzień
zakończenia II wojny światowej
Alicja Bartnicka

U progu klęski
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W lutym 1943 r., kiedy wojska niemieckie poniosły katastrofalną klęskę w bitwie pod Stalingradem,
stało się jasne, że droga Trzeciej Rzeszy w II wojnie
światowej zmierza ku upadkowi. Zniweczone szanse
na pokonanie Armii Czerwonej nieodwracalnie nadwyrężyły stosunki Niemiec z Włochami, Rumunią i innymi sojusznikami. Walczące na Wschodzie armie w wyniku porażki poniosły ciężkie straty: „Ponad 150 000
żołnierzy państw Osi, w większości Niemców, poległo
lub zostało rannych na podejściach do miasta i w jego
ruinach; 108 000 kolejnych pomaszerowało do radzieckiej niewoli, 91 000 w samych tylko trzech ostatnich
dniach bitwy (choć Hitler nigdy nie dowiedział się jaki
los ich spotkał, to tylko 6000 kiedykolwiek powróciło
do Niemiec)”1. Przegrana Trzeciej Rzeszy nad Wołgą uznawana jest za moment przełomowy w działaniach na froncie wschodnim. Siłę, jaką dysponowały
hitlerowskie Niemcy na początku wojny ze Związkiem
Sowieckim, utracono wówczas bezpowrotnie, a do całkowitego załamania przyczyniło się zatrzymanie niemieckiej ofensywy w bitwie na Łuku Kurskim.
Świadomość o przegranej wojnie i wynikających
z tego konsekwencjach była w kręgach narodowosocjalistycznego kierownictwa obecna na długo przed
klęską pod Stalingradem. W obliczu porażki coraz
częstsze stawały się pytania o przyszłość Niemiec
po wojnie. W kręgu nazistowskich dygnitarzy utwierdzano się w przekonaniu o konieczności odsunięcia
Hitlera od władzy i powierzenia przywództwa osobie,
która byłaby w stanie uchronić Niemcy przed klęską.
Pretendujący do miana drugiego człowieka Trzeciej
Rzeszy Heinrich Himmler w sierpniu w 1942 r. po raz
pierwszy w gronie swych najbliższych współpracowników otwarcie wyraził pogląd, że „Führer, jego idol
i natchnienie, przegrywa wojnę i nie powinien już
rządzić państwem”2.
Stwierdzenie to zostało poparte wieloma przesłankami, nie tylko brakiem umiejętności w dowodzeniu.
Himmler głęboko wierzył w sporządzony potajemnie
na jego polecenie raport medyczny, w którym jasno su1
2

Heinrich Himmler wizytujący obóz dla sowieckich jeńców wojennych

gerowano, że stan zdrowia Führera ulega pogorszeniu,
przez co nie jest on zdolny do dokonania trzeźwej oceny sytuacji kraju. Ów raport stał się dla Reichsführera
SS poniekąd uzasadnieniem kroków zmierzających
do zawarcia separatystycznego pokoju z aliantami
zachodnimi.
Choć działania w tym zakresie zostały przez niego
podjęte dużo wcześniej, dopiero w marcu 1945 r. zasugerował w kręgach narodowosocjalistycznego kierownictwa, że szansą na uratowanie Trzeciej Rzeszy
przed ostatecznym upadkiem jest sojusz z mocarstwami zachodnimi, mając na myśli głównie Wielką Brytanię. Jak czytamy w Dziennikach Josepha Goebbelsa:
„Himmler właściwie podsumowuje sytuację, mówiąc,
że rozum podpowiada mu, iż mamy jedynie niewiele
nadziei na wygranie wojny w sensie militarnym. Instynkt jednak mówi mu, że prędzej czy później pojawi
się możliwość polityczna, którą da się przecież jeszcze
wykorzystać na naszą korzyść. Himmler widzi ją bardziej na Zachodzie niż na Wschodzie. Sądzi, że Anglia
oprzytomnieje, w co ja poniekąd wątpię. Himmler, jak
to wynika z jego wypowiedzi, jest całkowicie nastawio-

J.S.A. Hayward, Zatrzymani pod Stalingradem. Klęska Luftwaffe i Hitlera na Wschodzie 1942–1943, przeł. M. Grzywa, Oświęcim 2015, s. 11.
Cyt. za: J.H. Waller, Doktor Diabła, przeł. S. Kędzierski, Warszawa 2004, s. 11.
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ny na Zachód; od Wschodu nie oczekuje w ogóle niczego”3. Odsunięcie Adolfa Hitlera od władzy miało być
jednym z warunków ewentualnego porozumienia.

Felix Kersten w służbie zbrodniarza
Reichsführer SS podejmował
próby nawiązania kontaktu z aliantami od marca 1944 r.4 Decydującą
rolę w tym zakresie odegrał Felix
Kersten – prywatny masażysta
Himmlera. Kersten był obywatelem
ińskim i jako izjoterapeuta do 1928
r. prowadził praktykę w Hadze, dzięki czemu wyrobił sobie dobrą opinię, wykonując zabiegi lecznicze osobom szlachetnie urodzonym i bogatym.
Szczególne uznanie zyskał w oczach członków holenderskiej rodziny królewskiej, którym służył do czasu,
kiedy to po wtargnięciu do jego kraju wojsk niemieckich
musiała ona szukać schronienia w Anglii5.
W marcu 1939 r. na szczególne umiejętności Kerstena
zwrócił uwagę Reichsführer SS, którego regularnie nękały
bolesne ataki kolki i skurczy jelitowych6. Jeden z masaży
ińskiego izykoterapeuty przyniósł Himmlerowi ulgę
w cierpieniu i na jego prośbę Kersten został jego prywatnym masażystą. Życzeniem Himmlera było, aby Fin
opuścił holenderską rodzinę królewską i pozostawał wyłącznie do jego dyspozycji. Kersten odmówił, ale zgodził
się odwiedzać Himmlera tak często, jak tylko pozwolą mu
na to czas i zobowiązania wobec holenderskiego dworu.
Zwrot sytuacji nastąpił w 1940 r., gdy hitlerowskie
Niemcy najechały Holandię, zapoczątkowując kampanię wojenną w Europie Zachodniej. Kersten dowiedział się o tych wydarzeniach, będąc w Niemczech
w trakcie wizyt u swoich pacjentów. Królowa holenderska z rodziną uciekła do Londynu7, przez co praca
Kerstena na holenderskim dworze dobiegła końca. Masażysta nie miał już argumentów, by móc w jakikolwiek
sposób odmówić prośbom Himmlera, który nieustannie domagał się, aby ten pracował tylko dla niego.
Choć Kersten dołożył wszelkich starań, aby uniknąć
zobowiązań względem Himmlera, ambasada ińska,
do której zwrócił się z prośbą o pomoc, wyraźnie zaznaczyła, że masażysta powinien wykorzystać sytuację, by będąc u boku Reichsführera SS, zdobywać informacje dotyczące ilarów nazistowskiej władzy.
Wkrótce okazało się, że Kersten stał się dla Himmlera

Białe Autobusy – akcja humanitarna Szwedzkiego Czerwonego Krzyża

kimś więcej niż tylko osobistym izjoterapeutą: „Pacjent nagle uwolniony od cierpień, często odczuwa potrzebę otwarcia swej duszy przed człowiekiem, który
przyniósł mu ulgę. Uczucie odprężenia po zabiegu budzi pragnienie wyznań. Łagodny Kersten wydawał się
Himmlerowi zbawcą, niezastąpionym i budzącym zaufanie cudotwórcą, na którym mógł polegać i którego
wreszcie na swój szczególny sposób darzył uczuciem”8.
Jako przyjaciel i powiernik trosk Reichsführera SS
Kersten miał dostęp do wielu ściśle tajnych informacji. Jak nikt inny miał talent do wywierania wpływu na Himmlerze, który jednocześnie nie potra ił się
już obyć bez leczniczych masaży izjoterapeuty. W tym
samym czasie Kersten, dysponując szeroką wiedzą
na temat spisków i intryg narodowosocjalistycznego
kierownictwa, potajemnie służył Finlandii, państwu,
którego był obywatelem, i holenderskiemu ruchowi
oporu oraz współpracował z rządem Szwecji.
W listopadzie 1941 r. masażysta dowiedział się
od Himmlera, że planowane jest całkowite zniszczenie Żydów9. Od tamtego momentu Kersten, który już
wcześniej świadomie wykorzystywał swój wpływ na
Reichsführera SS, by uzyskać od niego zgodę na zwolnienie z więzienia pewnej liczy osób w dowód osobistego
uznania10, zaczął poczuwać się do odpowiedzialności
za losy ludności, którą czekać miała zagłada. Kersten
„starał się wykorzystać swój wzrastający wpływ na
Reichsführera SS, by zamącić spokój jego umysłu. Wiedział, że był to jedyny dostępny mu sposób walki z tym
nazbyt dobrze mu znanym człowiekiem – miękkim, ale
upartym. Robił co mógł, by zmiękczyć swego pacjenta,
lecz nasilająca się w ciągu następnych dwóch lat zawierucha wojenna sparaliżowała jego wysiłki. Mógł uratować kilka osób z obozów hitlerowskich, ale nie mógł
uratować całej rasy”11.

5

3

J. Goebbels, Dzienniki. t. 3: 1943–1945, wstęp, wyb., przeł. E.C. Król, Warszawa 2014, s. 613.
P. Longerich, Himmler. Buchalter śmierci, przeł. S. Szymański, J. Skowroński, Warszawa 2014, s. 855. Z relacji pozostawionej przez Waltera
Schellenberga wynika, że najbliżsi współpracownicy Himmlera próbowali go nakłonić do podjęcia negocjacji pokojowych z aliantami zachodnimi od sierpnia 1942 r. Zob. W. Schellenerg, Wspomnienia, przeł. T. Rybowski, Wrocław 1987, s. 201–202.
5
J.H. Waller, dz.cyt., s. 14.
6
F. Kersten, The Kersten Memoirs 1940–1945, introduction H.R. Trevor-Roper, New York 1957, s. 10–11.
7
R.J. Evans, Wojna Trzeciej Rzeszy, przeł. M. Grzywa, Oświęcim 2016, s. 119–120.
8
R. Manvell, H. Fraenkel, Himmler, przeł. T. Wolski, Warszawa 1971, s. 284.
9
Tamże, s. 296.
10
Jak pisze Dušan Hamušik: „Kersten osiągnął u Himmlera to, o czym inni bali się nawet wspomnieć. To za jego wstawiennictwem znaczący
więźniowie byli zwalniani z obozów koncentracyjnych, ludzie, którym coś groziło, otrzymywali zgodę na wyjazd za granicę, a nawet stosunkowo łagodna polityka Berlina wobec Żydów z rodzinnej Finlandii Kerstena była do pewnego stopnia następstwem jego podszeptów”. D. Hamušik, Drugi człowiek Trzeciej Rzeszy, przeł. U. Janus, Warszawa 1991, s. 290.
11
R. Manvell, H. Fraenkel, dz.cyt., s. 297.
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Adwokat diabła
Starania Kerstena o uwolnienie nie pojedynczych,
lecz większej liczby osób z obozów koncentracyjnych
zaczęły przynosić rezultaty dopiero w 1944 r., kiedy
Himmler przestał się łudzić nadzieją na zwycięstwo
Niemiec w II wojnie światowej. Coraz bardziej oczywiste stawało się, że tereny takie jak Auschwitz zostaną wyzwolone przez wrogów Trzeciej Rzeszy. Jako że
zbrodnia ludobójstwa była powszechnie kojarzona
z nazwiskiem Himmlera, zaczął się on obawiać ewentualności, że odraza świata wobec mordów popełnianych w obozach zagłady mogłaby pokrzyżować mu plany, gdyby próbował wystąpić jako negocjator ze strony
Niemiec w rozmowach z aliantami.
Szukając wyjścia z tej sytuacji, od połowy 1944 r.
Himmler, za namową Felixa Kerstena i Waltera Schellenberga, podejmował różnego rodzaju próby nawiązania rozmów z mocarstwami zachodnimi. Co istotne
– kartą przetargową w tych negocjacjach ze strony
Reichsführera SS stali się więźniowie obozów koncentracyjnych. Himmler oferował aliantom tych Żydów,
którzy znajdowali się pod jego władzą, w zamian za dewizy albo ważne surówce strategiczne. Konieczność
podjęcia tego typu działań Kersten uzasadniał Himmlerowi: „[…] że jeżeli ten wstrzyma zagładę Żydów, to będzie to najlepszy sposób pokazania aliantom dobrej
woli i najlepsza legitymacja do prowadzenia rozmów
dotyczących powojennej współpracy. Bowiem od europejskich Żydów – przekonywał Kersten swego pacjenta
– prowadzi prosta droga do centrali światowego żydostwa i do Białego Domu, do Roosvelta”.
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Życie na sprzedaż
Pierwsze poważne negocjacje dotyczyły ratowania
Żydów węgierskich i słowackich, losem których zainteresowali się działacze amerykańskiej organizacji wspierającej American Jewish Joint Distribution Committee
w Szwajcarii (JDC). Rozmowy te były prowadzone za wiedzą Adolfa Eichmanna oraz szefa Sipo i SD – Heinricha
Müllera. Przedstawiciele JDC złożyli im propozycję wypłaty znacznych sum pieniędzy w zamian za wstrzymanie
akcji wysiedleńczej Żydów. Müller, wobec dotkliwego
braku dewiz w Niemczech, chciał w ten sposób uzyskać
dewizy na potrzeby rekrutacji ochotników SS. W raporcie
z 24 listopada Müller poinformował Himmlera o pomyśle
sprzedaży licencji na emigrację udzielonych niektórym
Żydom słowackim w zamian za opłatę 100 000 franków
szwajcarskich od osoby.
Praktyka ta, według relacji Müllera, miała być już
stosowana wcześniej – 18 pozytywnie rozpatrzonych podań w Holandii przyniosło zysk w wysokości
1 290 000 franków szwajcarskich. Müller sugerował, że
kolejne 28 spraw, które są w toku, powinno zapewnić

Rzeszy dewizy na łączną sumę ok. 3 mln franków. Te
pojedyncze akty łaski w niczym nie zmieniły jednak
ludobójczej polityki Trzeciej Rzeszy. Jak zapewniał
Müller w liście do Himmlera – ogólny interes Niemiec
nie ucierpi z powodu tych jednostkowych przypadków12.
Proceder „sprzedaży” czy „handlu” Żydami w zamian za pieniądze lub towary niezbędne do prowadzenia dalszych działań zbrojnych okazał się dla Himmlera
bardzo korzystny. Kolejne tego typu rozmowy dotyczyły Żydów węgierskich, którzy w 1943 r. znaleźli
się we władzy nazistów. Negocjacje w ich imieniu prowadził Joel Brand. W maju 1944 r. Eichmann zaproponował Rudolfowi Brandtowi – osobistemu doradcy
Reichsführera SS, aby życie 700 tys. węgierskich Żydów „wymienić” na 100 tys. ciężarowych samochodów,
które miały zostać dostarczone do Salonik. Ta forma
porozumienia nie doszła jednak do skutku. Negocjacje
postanowiono kontynuować, pojawiła się kolejna propozycja ze strony Eichmanna – tym razem zaproponował życie 300 tys. Żydów za 20 mln franków szwajcarskich. Ta oferta została zrealizowana częściowo.
W sierpniu i grudniu 1944 r. wyjechało do Szwajcarii
1684 Żydów rumuńskich, natomiast w lutym 1945 r.
1000 Żydów węgierskich – więźniów Bergen-Belsen. Prezydent Szwajcarii Jean-Marie Musi zapłacił
Himmlerowi za ich wolność 5 mln franków szwajcarskich. Pieniądze te pochodziły od międzynarodowych
żydowskich organizacji charytatywnych.

Łaskawy ludobójca
W jednym z listów do Kerstena, który w kwietniu
1945 r. miał być dla państw alianckich (w szczególności dla Wielkiej Brytanii) dowodem na gotowość
Himmlera do pertraktacji, Reichsführer SS wspaniałomyślnie przyznawał rację Kerstenowi i jego sugestiom o konieczności uwolnienia żydowskich więźniów obozów koncentracyjnych13. Himmler ponadto
informował swojego masażystę o działaniach, jakie już
w tym celu podjęto, czyli wspomnianym zwolnieniu
z Bergen-Belsen 2700 Żydów węgierskich. Treść korespondencji jest jednak zachowawcza – Reichsführer
SS nie zdradzał wszystkich szczegółów związanych
z uwolnieniem węgierskich Żydów, pomijając przede
wszystkim kwestię wynagrodzenia, jakie otrzymał
od żydowskich organizacji charytatywnych.
Nie zmienia to jednak faktu, że uchodzący za architekta Holocaustu komisarz Rzeszy do spraw umacniania niemczyzny bezpardonowo podkreślał swoją
wspaniałomyślną, humanitarną postawę, zaznaczając jednocześnie, że jest to „kontynuacja kursu moich współpracowników”, którym to kursem on sam
przez wiele lat zmierzał. Przeszkodzić mu w tych

12
A. Eisenbach, Pertraktacje anglo-amerykańskie w Niemcami o los ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, Warszawa 1955,
s. 46–47. The National Archives w Londynie (dalej: TNA), Records of the Foreign Office (dalej: FO) sygn. 188/526, list Heinricha Himmlera do
Felixa Kerstena z 21 III 1945 r.
13
H. Himmler, Dienstkalender Heinrich Himmler 1941/42, red. P. Witte, Hamburg 1999, s. 636.

Białe Autobusy

Dzieci za kratami Auschwitz

14

TNA, FO, sygn. 954/22B.
Niestety nie zachował się oryginalny zapis umowy między Himmlerem a Kerstenem. Dokument ten był datowany na 12 marca 1945 r.
i zawierał zobowiązania Reichsführera SS odnoszące się do zakazu likwidacji obozów koncentracyjnych przed nadejściem aliantów, zakazu
mordowania więźniów i obietnicy przekazania ich w ręce mocarstw zachodnich. Jako że umowa ta uległa zniszczeniu, wspomniany w tekście
list Himmlera (TNA, FO, sygn. 188/526), gdzie poniekąd streszczono punkty porozumienia, stanowi niezwykle ważne źródło informacji w tym
zakresie i potwierdza treść wcześniejszych ustaleń, które Kersten przekazał reprezentantowi Światowego Kongresu Żydów.
16
Szerzej: S. Persson, Białe Autobusy. Pakt z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania więźniów obozów koncentracyjnych, przeł. Z. Kunert,
Warszawa 2012.
15
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działaniach, jak podaje, miały „wojna i wywołany nią
brak rozsądku”. Reichsführer SS wspominał także
„prace z amerykańskimi organizacjami żydowskimi”
w kierunku negocjacji w kwestii losu ludności żydowskiej jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.
Opisywaną „sprzedaż” węgierskich Żydów Himmler
wspaniałomyślnie nazywał „wznowieniem tego dobroczynnego procederu”.
Pomysł z wykorzystaniem Żydów jako zakładników,
którymi można szantażować mocarstwa zachodnie,
pojawił się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Himmler sugerował taką możliwość tuż przed masowymi aresztowaniami Żydów podczas nocy kryształowej z listopada 1938 r. Wydarzeniom tym towarzyszyły negocjacje na temat ułatwień emigracyjnych.
Przetrzymywanie żydowskich zakładników miało
zapobiec przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do
wojny, a już od 1942 r. kierownictwo SS wielokrotnie
zezwalało poszczególnym prominentom żydowskim,
w zamian za duże kwoty, na emigrację do krajów neutralnych. Himmler uzyskał nawet na to o icjalną zgodę Hitlera w grudniu 1942 r. W związku z tym wydał
rozkaz, aby zamknąć ok. 10 tys. Żydów w specjalnym
„obozie pobytowym” jako „cennych zakładników”14.
Już w kilka miesięcy później, wiosną 1943 r., taki
„obóz pobytowy” powstał w Bergen-Belsen, do którego Reichsführer SS nawiązuje we wspomnianym liście
do Felixa Kerstena. Kreując się w o icjalnej korespondencji na niezależnego pośredniaka humanitarnego,
Himmler miał nadzieję, że w ten sposób stworzy grunt
pod pertraktacje pokojowe z aliantami zachodnimi.
Nie zdawał sobie jednak wówczas sprawy, że ani brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden, ani

W najważniejsze pertraktacje, na szali których położono wiele istnień ludzkich, zaangażował się podtrzymujący neutralność w II wojnie światowej rząd
szwedzki. Chcąc uniknąć nacisku zachodnich mocarstw,
które wywierały na Szwecję presję, by ta zaangażowała
się do wojny przeciwko Trzeciej Rzeszy, rząd szwedzki
zapowiedział, że jest w stanie uczynić coś większego
w zamian za zachowanie dotychczasowej neutralności.
Władze państwa wyszły z propozycją zaopatrywania
w żywność więźniów obozów koncentracyjnych.
Dano także do zrozumienia, że możliwe jest ich stopniowe uwalnianie. Więźniowie mieli być potem przewożeni szwedzkim transportem do Szwecji i otoczeni opieką,
dopóki nie będą mogli powrócić do domów.
W połowie marca 1945 r. Kersten zaproponował
szwedzkiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, że
może uczestniczyć jako pośrednik w negocjacjach
z rządem niemieckim. Himmler już wówczas zobowiązał się, wbrew odgórnym nakazom Hitlera, że obozy
koncentracyjne nie zostaną wysadzone w powietrze
przed nadejściem aliantów, a wkrótce potem zakazał
komendantom mordowania więźniów żydowskich.
Kersten, już jako łącznik między Reichsführerem SS
a szwedzkimi władzami, przywiózł do Sztokholmu
osobisty list Himmlera, w którym ten zapewniał go
o gotowości na ugodę w odniesieniu do kwestii żydowskiej. Mając to potwierdzenie w ręku, Kersten skontaktował się z reprezentantem ze strony Światowego
Kongresu Żydów – Heillelem Storchem i zawiadomił go
o zaistniałej sytuacji – swoim porozumieniu z Himmlerem, w ramach którego Reichsführer SS zgodził się na
sukcesywne zwalnianie więźniów obozów koncentracyjnych do Szwecji lub Szwajcarii16.
Akcja ta miała być przeprowadzana pod kontrolą
Czerwonego Krzyża. Poza tym Kersten wspominał
o poprawie warunków bytu osadzonych – wyrażeniu
zgody na dostarczanie im paczek żywnościowych czy
leków, o co zabiegał rząd szwedzki. Przekazane także zostały informacje o ustaleniach na temat traktowania więźniów w obozach koncentracyjnych, czyli
wspomnianym zakazie zabijania i traktowania ze
szczególnym okrucieństwem wystosowanym wobec
komendantów obozów. Plany realizacji tak zakrojonej akcji humanitarnej znane są dziś jako ekspedycja

klucz do epoki

tym bardziej premier Winston Churchill nie chcą mieć
nic wspólnego zarówno z negocjacjami na temat ewentualnego uwolnienia Żydów, jak i samym Heinrichem
Himmlerem15.
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Białych Autobusów17. Przedstawicielem szwedzkich
władz w tych negocjacjach był hrabia Folke Bernadotte18. W wyniku rozmów uwolniono ponad 17 tys.
osób.
W trakcie wszelkich rozmów z aliantami czy państwami neutralnymi Kersten kładł szczególny nacisk
na to, aby mocarstwa zachodnie sprawę pertraktacji
z Himmlerem zachowały w absolutnej tajemnicy.
W przypadku przedostania się tej informacji do prasy
rozmowy mogły zostać zerwane. Jak się wkrótce okazało, obawy Kerstena były uzasadnione. Zaledwie miesiąc później (29 kwietnia 1945 r.) Hitler dowiedział
się z prasy zagranicznej o negocjacjach Himmlera
z aliantami. Tego samego dnia sporządził swój polityczny testament, w którym jego „wierny Heinrich”
został usunięty z partii i pozbawiony wszelkich stanowisk państwowych.

Humanitarna poza
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Jaka motywacja kierowała działaniami Himmlera? Raczej nie da się stwierdzić, że zmierzająca
do zawarcia separatystycznego pokoju aktywność
Reichsführera SS u progu klęski Trzeciej Rzeszy była
wynikiem jego dobrej woli czy zrozumienia zbrodni
dokonywanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Himmler szukał porozumienia z aliantami,
obawiając się konsekwencji, które mogą go spotkać
po zakończeniu wojny. Kartą przetargową w tych pertraktacjach stali się żydowscy zakładnicy. Choć chciał
się on zabezpieczyć na ewentualność klęski Niemiec,
zabiegając o sprzymierzeńców w mocarstwach zachodnich, to w dalszym ciągu miał nadzieję na zapewnienie Trzeciej Rzeszy środków niezbędnych do prowadzenia wojny – stąd jego propozycja, by „sprzedać”
życia ludzkie za materiały strategiczne czy inne towary o wysokiej przydatności w czasie wojny. Poczynania Himmlera nie były wyrazem jego wspaniałomyślności, do samego końca kierował się on interesem
swojego państwa.
Jeszcze w październiku 1943 r., kiedy Himmler wygłaszał w Poznaniu swoje przemówienie, z pełnym
przekonaniem twierdził, że naród żydowski musi zniknąć z powierzchni ziemi19. Tymczasem już w połowie
1944 r. Reichsführer SS zmienił linię działania względem Żydów, by za wszelką cenę wykorzystać zakładników obozów koncentracyjnych do osiągnięcia założonych celów politycznych. Z obawy przed zbliżającym
się frontem Himmler nakazał opróżnianie obozów
i ewakuację więźniów, co wiązało się z ich ponowną
selekcją: słabi i chorzy mieli być mordowani przed
ewakuacją. Najwcześniej, bo już latem 1944 r. zaczęto
likwidować dawne getta i obozy pracy. Wielu więźniów
nie przeżywało morderczych wędrówek, umierając
17
18

Więźniowie Buchenwaldu

z wycieńczenia. Znaczną część, z powodu opóźniania
marszu, zastrzelili po drodze strażnicy. Przyjęta przez
Himmlera w negocjacjach z aliantami zachodnimi humanitarna poza bynajmniej nie była oznaką jego wyrozumiałości, a na tle brutalnej ewakuacji obozów koncentracyjnych ujawnia fałsz Reichsführera SS.

Ogrom zbrodni
Bestialska polityka hitlerowskich Niemiec nie opierała się tylko i wyłącznie na zagładzie ludności w obozach zagłady. Działające na zapleczu wojsk niemieckich Grupy Operacyjne (Einsatzgruppen) dopuszczały się bezwzględnego terroru i masowej eksterminacji
ludności żydowskiej, mordując ją w lasach i zakopując ciała w zbiorowych mogiłach. Jak podaje Richard
Rhodes: „Do końca 1942 roku Einsatzgruppen i inne
kohorty SS w znacznej mierze wypełniły powierzoną
im misję. Einsatzgruppe A wymordowała, według jej
własnych raportów, 249 421 Żydów. Einsatzgruppe B
naliczyła 126 195 o iar, co z pewnością stanowiło jedynie część wymordowanych przez jej żołnierzy ludzi na Białorusi. Einsatzgruppen C i D tylko między
wrześniem a grudniem 1942 roku wymordowały
362 211 Żydów”20. Według obliczeń Raula Hilberga po
dodaniu innych jednostek – podlegających wyższym
dowódcom SS i policji, Wehrmachtu, Sonderkommando Dirlewanger, wojska i żandarmerii rumuńskiej, litewskich i ukraińskich sił pomocniczych, biorąc pod
uwagę cały okres wojny, po operacji „Barbarossa” na
Wschodzie zamordowano ponad 1 300 000 kobiet,
mężczyzn i dzieci pochodzenia żydowskiego. Kiedy
uwzględnimy o iary innych nacji, liczba ta wzrasta do
dwóch milionów.

Na temat mediacji hrabiego Bernadotte zob. F. Bernadotte, Koniec Trzeciej Rzeszy, przeł. R. Szydłowski, Katowice 1946.
H. Himmler, Heinrich Himmler Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, red. B.F. Smith, A.F. Peterson, München 1974, s. 162–

183.
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20

R. Rhodes, Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen, przeł. M. Urbański, Warszawa 2015, s. 316.
R. Hielberg, Zagłada Żydów Europejskich t. III, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2014, s. 1227.

Dobra mina do złej gry
„Niemcy zabili pięć milionów Żydów. Ów wybuch
przemocy nie wziął się z próżni; nastąpił, ponieważ
miał znaczenie dla jej sprawców. Nie była to wąsko
pojmowana strategia prowadząca do osiągnięcia jakiegoś ukrytego celu, lecz przedsięwzięcie będące
celem samym w sobie, wydarzenie doświadczane
i przeżywane przez jego uczestników właśnie jako Erlebnis”21 – czytamy w dziele Raula Hilberga. Jednym
z takich sprawców – sprawców działających z przekonania, był Reichsführer SS – Heinrich Himmler:
„Himmler chciał robić to, co robił, i chciał robić to dokładnie, solidnie i porządnie”22.
Nic zatem dziwnego, że wszelkie próby zawarcia
porozumienia wysunięte przez Reichsführera SS, któremu słusznie przypisywano miano człowieka odpowiedzialnego za Holocaust, zostały odrzucone przez
aliantów. Himmler nie dotrzymał także obietnic złożonych Kerstenowi. Jedynie Bergen-Belsen, z powodu

21
22

epidemii tyfusu, dostało się w ręce Brytyjczyków i to
wyłącznie dlatego, że rozprzestrzeniająca się choroba
nie pozwoliła na ewakuację więźniów. Kierownictwo
innych, niewyzwolonych jeszcze przez aliantów obozów koncentracyjnych zmusiło osadzonych do marszów śmierci, w wyniku których wielu spośród nich
zmarło. Przykładem w tym zakresie może być obóz
w Buchenwaldzie, gdzie, jak podaje Peter Longerich:
„Z 48 tysięcy więźniów Buchenwaldu SS usunęło około 28 tysięcy. Do końca wojny przynajmniej jedna trzecia z nich już nie żyła”23. Poza tym trzeba pamiętać, że
w obliczu wyzwolenia części obozów (np. Majdanek
– 23 lipca 1944 r., Auschwitz – 27 stycznia 1945 r.)
oferty Reichsführera SS z marca 1945 r. nie mogły zapobiec rozpowszechnieniu wiadomości na temat masowych mordów w komorach gazowych.
Świat nie dał się nabrać na humanitarną pozę
Himmlera, który w końcowych dniach wojny próbował zdobyć zaufanie aliantów zachodnich. Wszystkie
działania Reichsführera SS – rozkaz rozkopania masowych grobów i palenia zwłok o iar Einsatzgruppen, ewakuacja więźniów obozów koncentracyjnych
– miały na celu ukrycie skali ludobójstwa dokonanego przez Trzecią Rzeszę. Choć Himmler deklarował gotowość na uwolnienie osadzonych w obozach
Żydów, to działania te nie były wynikiem dobrej woli
Reichsführera SS. Himmler do samego końca szukał ratunku dla upadającego państwa niemieckiego,
a jego zgoda na darowanie więźniom życia motywowana była nadzieją na konkretny rewanż ze strony
mocarstw zachodnich.
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Już w maju 1943 r., kiedy z powodu przesuwającego się frontu istniało zagrożenie odnalezienia miejsc
masowych egzekucji, Himmler wydał rozkaz rozkopania mogił i spalenia zwłok we wszystkich
tego typu miejscach na całym froncie wschodnim.
Reichsführer SS z jednej strony zdawał sobie sprawę
z konsekwencji, jakie mogło nieść ujawnienie ludobójczej polityki Trzeciej Rzeszy, z drugiej natomiast
liczył na porozumienie między Anglią a Niemcami
i nie był do końca świadomy, że za granicą postrzegany jest nie jako stróż porządku, ale masowy morderca, kat i człowiek odpowiedzialny za zbrodnie
przeciwko Żydom.

9

Wszystkie zdjęcia pochodzą z domeny publicznej.

K. Himmler, M. Wildt, Himmler. Listy ludobójcy, przeł. S. Kupisz, Warszawa 2015, s. 25.
P. Longerich, dz.cyt., s. 880.

The Jewish saved in the last moment. Negotiations of Heinrich Himler and Felix Kersten
with the allies concerning prisoners of the concentration camps before the end of the
Second World War

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Himmler, who was pretending to be the second most important person in Germany (just after Hitler), realized
in 1943 that Germany was about to lose the war and it was high time to think about alliance with Western
powers. He started secret communication, using help of Felix Kersten – his private masseur of Finnish origin,
who previously worked for Dutch Royal Family, and had some contacts in the West. Thanks to his engagement
some Jewish people were saved, also with a cooperation of Swedish government (so called Expedition of White
Buses led to release of 17000 prisoners). Although Himmler was acting in favour of the Jewish people release,
it was not because he felt guilty or he changed his perspective, but he was afraid of consequences after the war
and wanted to reach presumed political goals.
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„Przeżyliśmy Auschwitz”
– spotkania ze świadkami historii w edukacji historycznej
Spotkania ze
świadkami historii
cieszą się ogromnym
zainteresowaniem
w społeczeństwie.
Instytucje naukowe
i kulturalne starają się
wychodzić naprzeciw tym
oczekiwaniom. Jak mogą
być one wykorzystywane
w procesie dydaktycznym?
Justyna Gałuszka
Spotkanie z Aliną Dąbrowską
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Cykl
„Przeżyliśmy Auschwitz”1
W grudniu 2014 r. w Kole Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie narodziła się inicjatywa
spotkań z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jej pomysłodawcami
byli Justyna Gałuszka, ówczesna
prezes KNHS UJ, oraz mgr Piotr
Świątczak, absolwent Instytutu Historii UJ i starszy przewodnik-edukator w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, utrzymujący kontakty z kilkunastoma byłymi więźniami tego
obozu zamieszkałymi w Krakowie
i w innych miejscowościach. Spotkania miały charakter otwarty
i w zamyśle organizatorów adre1

satami wydarzeń mieli być przede
wszystkim studenci historii oraz
kierunków pokrewnych.
Bardzo szybko okazało się, że
zainteresowani byli również studenci innych krakowskich uczelni
(w tym z kierunków ścisłych), uczniowie szkół różnych szczebli nie
tylko z Krakowa, lecz także Mielca,
Dębicy czy Wielunia. Każdorazowo
chęć udziału w spotkaniach wyrażało kilka tysięcy osób. W latach 2015–2016 odbyło się osiem
spotkań ze świadkami historii
zamieszkałymi w Krakowie, jak
również tymi, którzy przyjechali do stolicy Małopolski z innych
miast (Warszawa, Bydgoszcz, Katowice), by podzielić się z młodszym
pokoleniem swoimi tragicznymi

doświadczeniami. Nie brakowało
wzruszających momentów, przejmujących i chwytających za serce
opowieści oraz ciągłego przypominania, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los”2.
Cykl miał na celu wysłuchanie
i nagranie relacji naszych gości
z wykorzystaniem metody oral history, która jest często używana
przez pracowników i studentów
Instytutu Historii UJ3. Spotkania
prowadziła piszące te słowa oraz
P. Świątczak. Przygotowania do
cyklu spotkań poprzedziła wnikliwa analiza literatury przedmiotu,
zwłaszcza Elementarza historii mówionej4, oraz innych przydatnych
książek i artykułów5. Piotr Świątczak, dzięki swojej pracy naukowej,

Spotkania z gośćmi cyklu „Przeżyliśmy Auschwitz” są dostępne w Internecie na platformie YouTube.
Z. Nałkowska, Medaliony, Wrocław 2004, s. 5.
3
Instytut Historii UJ jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, które nadaje ramy instytucjonalne prężnie rozwijającym się
badaniom nad historią mówioną, sposobach wykorzystywania tej metody w badaniach naukowców oraz osób prowadzących działalność edukacyjną i popularyzatorską.
4
Elementarz historii mówionej, oprac. M. Kurkowska-Budzan, E. Szpak, A. Drobik, M. Jarząbek, M. Stasiak, Warszawa 2008.
5
M.in. P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna, [w:] Wojna. Doświadczenie i zapis – nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła,
P. Rodak, Kraków 2006; P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna: doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych,
Wrocław 2010; I. Lewandowska, Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, [w:] Historia – Archiwistyka – Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 127–138.
2

Czy oral history może być
przydatna nauczycielom?
Możliwość zastosowania metody
oral history w edukacji historycznej
została zauważona pod koniec lat
80. minionego stulecia. Bez wątpienia pionierem w badaniach nad
tym był Józef Ruchała7. Dostrzegł
on, że metoda wywiadu jest często wykorzystywana przez nauczycieli i może być również przydatna
do monitorowania świadomości
historycznej uczniów – nie tylko wiedzy, lecz także przekonań
i ocen. Zwrócił wtedy uwagę, że nie
jest to popularny sposób pozyskiwania wiedzy ze względu na jego
czasochłonność, jak również koszty z tym związane8.

Znany dydaktyk i metodolog Jerzy Maternicki poświęcił
swoją uwagę kwestiom związanym z obecnością historii oralnej
w szkole zarówno na kartach swojego podręcznika do dydaktyki historii9, jak i w osobnym artykule10.
Według niego niewielkie zainteresowanie dydaktyków kwestiami
metodologii oral history ma swoje
usprawiedliwienie w odziedziczonym przez epokę PRL-u rozdziale
na „historię o icjalną” i „oralną”
(potoczną). Wielokrotnie były
one sobie przeciwstawiane i negatywnie wartościowane – a przecież
„rzeczywistość odbiegała daleko
od tego schematu. W ujęciu wielu zagadnień, zwłaszcza z zakresu
historii najnowszej, historia oralna była niejednokrotnie znacznie
bliższa prawdy niż skrępowana
cenzurą historia o icjalna, przekazywana młodzieży w szkole”11.
Ciągle aktualne wydają się
stwierdzenia, że choć kon likt między historią o icjalną a oralną jest
mniejszy niż przed laty, to jednak
wielu nauczycieli błędnie podchodzi do historii mówionej, często
popadając w skrajności. Z jednej
strony jest to całkowite deprecjonowanie takich źródeł i wszelkich pozytywnych aspektów wykorzystywania tej metody, z drugiej
zaś nadmierne „zachłyśnięcie się”
nośnymi, popularnymi tematami,
wokół których często narasta wiele
mitów i wyolbrzymień.
Nie należy jednak, zdaniem
J. Maternickiego, obawiać się takiego sposobu uprawiania historii, gdyż „historia oralna może […]
okazać się czymś wielce pomocnym w pracy nauczyciela, pomagać
mu, a nie przeszkadzać”12. W haśle
encyklopedycznym poświęconym
tej metodzie dydaktyk ten szerzej
przedstawił zagadnienie wyko-

M.in. P. Świątczak, Piotr Jaglic, Alfons Kiprowski i Adam Szumlak: zapomniani uciekinierzy z KL Auschwitz. Z przedmową Kazimierza Piechowskiego i posłowiem Kazimierza Kaszubskiego, byłych więźniów KL Auschwitz, Kraków 2014.
7
J. Ruchała, Wywiad i jego zastosowanie w dydaktyce historii, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia XXIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 198, Toruń 1989, s. 105–113.
8
Tamże, s. 111–112.
9
J. Maternicki, Szkoła wobec historii oralnej, „Wiadomości Historyczne” 1994, nr 2, s. 83–88.
10
Tenże, Historia oralna, [w:] tenże, C. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 77–81.
11
Tamże, s. 80.
12
Tamże.
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Wielokrotnie jako organizatorzy
zadawaliśmy sobie pytanie o fenomen tego przedsięwzięcia:
czy edukacja o II wojnie światowej,
obozach koncentracyjnych i zagłady jest niewystarczająca? Być może
treści podręczników zbyt sztampowo i ogólnikowo omawiają kwestię życia codziennego na ziemiach
polskich pod okupacją niemiecką?
Autentyczne zainteresowanie uczniów tymi spotkaniami świadczy
o pewnych brakach w procesie
edukacji. Niewątpliwie osobiste
spotkanie z osobami, które były
więźniami niemieckich obozów
koncentracyjnych, jest bardzo wartościowe, zmuszające do re leksji,
uwrażliwiające na ludzką tragedię
i cierpienie. Być może dzięki takim
spotkaniom uczniowie zainteresują
się kwestiami związanymi z badaniami nad ludobójstwami w XX w.,
nie tylko historycznymi, lecz także
antropologicznymi, socjologicznymi, literackimi itd. i sięgną nie tylko do fachowych opracowań, ale
przede wszystkim do innych relacji
świadków historii.

klucz do epoki

ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów z byłymi
więźniami obozu Auschwitz-Birkenau, co poparte jest licznymi publikacjami6.
Każde spotkanie rozpoczynało
się od odczytania krótkiego biogramu zaproszonego gościa, następnie
zadawane były pytania dotyczące
momentu aresztowania, transportu
do Auschwitz, pierwszych wrażeń
po przybyciu do obozu, warunków życia, wykonywanej pracy itp. Niezwykle ciekawe były re leksje na temat
osób napotkanych w czasie pobytu
za drutami: Tadeusza Borowskiego,
Józefa Cyrankiewicza, Witolda Pileckiego oraz ojca Maksymiliana M.
Kolbego. Opowieści zaproszonych gości ob itowały w rozmaite dramatyczne historie, które były nieodłącznymi
elementami obozowej rzeczywistości w tej największej niemieckiej „fabryce śmierci”: stanie na wielogodzinnych apelach w różnych warunkach
atmosferycznych, bycie świadkiem
zbrodniczych eksperymentów pseudomedycznych na więźniach, wykorzystywanie do katorżniczej pracy,
cierpienie z powodu permanentnego
głodu, przebywanie we wszechobecnym brudzie i fetorze, nierówna
walka z insektami, szczurami i chorobami, a wreszcie życie w cieniu
krematoriów i bezsilność wobec
masowej zagłady Żydów w komorach
gazowych.
Następnie oddawaliśmy głos
publiczności. Często padały bardzo
szczegółowe i intymne pytania:
o wiarę w Boga, losy rodziny, relacje
między więźniami. Każdy z naszych
gości był nagradzany kilkuminutowymi owacjami, wielu uczestników
spotkań podchodziło, aby osobiście
podziękować za wydarzenie, wyrazić swój podziw i uznanie, uścisnąć
dłoń oraz złożyć życzenia wszelkiej
pomyślności byłym więźniom.
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Spotkanie z Zofią Posmysz

Spotkanie z Kazimierzem Albinem
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rzystania historii mówionej w nauczaniu historii, gdyż ma wiele
walorów dydaktycznych: aktywizuje uczniów, uczy ich krytycznego
myślenia, rozwija w nich ciekawość
i dążenie do uzyskiwania prawdy
poprzez konfrontację wywiadów
z innymi typami źródeł13. W ostatnich latach umiejętnie zagadnienia
dotyczące edukacji i oral history
łączy Izabela Lewandowska. Zajmuje się nie tylko kwestiami metodologicznymi tej metody badań,
lecz także wykorzystaniem zasobów archiwów historii mówionej
w szkole14.
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W jaki sposób włączyć
historię mówioną
do programu nauczania?
Nie zawsze udział w spotkaniach
ze świadkami historii jest możliwy.
Jednak osiągnięcia XXI w. pozwalają na sięgnięcie zarówno do licznych źródeł i opracowań pisanych,
jak i wywiadów czy ilmów z udziałem świadków historii. Niezwykle
wartościowe będzie pokazanie uczniom internetowych zasobów archiwów historii mówionej, które
będą przydatne do wielu tematów

lekcyjnych: niemieckiego terroru
na ziemiach polskich w czasie II
wojny światowej, powstania warszawskiego czy tradycji i obyczajów danego regionu.
Teoretycy podkreślają przydatność metody oral history w pracy
dydaktycznej nauczyciela. Nie jest
ona zarezerwowana jedynie dla
historyków – posługiwać się nią
mogą również poloniści czy nauczyciele wiedzy o kulturze. Warto jednak pamiętać i trzymać się
reguł wypracowanych przez metodologów tej techniki badawczej.
Polega ona na pozyskiwaniu, archiwizowaniu i analizowaniu ustnych
relacji uczestników lub świadków
wydarzeń z przeszłości. Opiera
się głównie na wywiadzie narracyjnym, podczas którego przede
wszystkim należy skupić się na tych
elementach przeszłości, które mają
kluczowe znaczenie dla przedstawienia danego wydarzenia. Głównym celem takiego wywiadu jest
uzyskanie nowego źródła – relacji ustnej. Osobie przeprowadzającej rozmowę nie powinno zależeć
na ustaleniu: „czy mógł wiedzieć,
czy wiedział, czy chciał powiedzieć

prawdę”15, ale przede wszystkim
na zarejestrowaniu emocji i wrażeń, które towarzyszyły danym wydarzeniom.
Trudno również nie zauważyć
oczywistych korzyści płynących
z wykorzystywania historii mówionej w pracy dydaktycznej. Takie
rozmowy niewątpliwie pomagają
przełamywać bariery międzypokoleniowe, zbliżają do siebie
osoby uczestniczące w wywiadzie,
umożliwiają poznanie prawdziwej atmosfery danego okresu,
co nie jest możliwe przy wykorzystaniu jedynie źródeł tradycyjnych,
o icjalnych. Odtworzenie przebiegu niektórych wydarzeń jest
niemożliwe bez wysłuchania ich
uczestników. Relacje ustne można
również pomocniczo wykorzystywać do wery ikowania informacji
ze źródeł archiwalnych.
Truizmem wydaje się stwierdzenie, że każdorazowo do takiej
rozmowy należy się solidnie przygotować nie tylko przez lekturę
literatury fachowej, dotyczącej
metody oral history, lecz także
opracowań przedstawiających tło
wydarzeń, wokół których będzie

13
J. Maternicki, Historia oralna, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. tenże, Warszawa
2004, s. 105–107.
14
Por. I. Lewandowska, Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, [w:] Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 155–161; taż, Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty,
stowarzyszenia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011, t. 1, s. 81–103; taż, Problematyka oral history w zasobach Internetu, [w:] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R.T. Prinke, Poznań 2007, s. 167–179.
15
I. Lewandowska, Historycy wobec metody oral history…, s. 129.

owoce nie tylko poznawcze, lecz
także wychowawcze.

Propozycja
dla nauczyciela
Powyższe propozycje powinny
stanowić wprowadzenie i swoiste
„szkolenie” przed projektem, który
może być zaplanowany jako zadanie na cały rok szkolny.
Uczniowie powinni zostać podzieleni na kilkuosobowe zespoły, których zadaniem byłoby
zebranie relacji od członków ich
społeczności na temat ich wrażeń,
wspomnień, reakcji na wydarzenia z przeszłości (lata wojny i okupacji, rzeczywistość powojenna,
problemy narodowościowe i etniczne, lokalne reakcje na wydarzenia polityczne itp.). Dzisiejsze
możliwości techniczne pozwalają na zarejestrowanie zarówno dźwięku, jak i obrazu – może
to dodatkowo wzbogacić późniejsze wnioski.
Rola nauczyciela w takim
projekcie jest bardzo ważna.
Nie powinien jedynie ograniczyć się do wydania polecenia
przeprowadzenia wywiadu swoim podopiecznym, ale rzetelnie

przygotować do jego przeprowadzenia. Powinno to polegać przede wszystkim na podkreśleniu
pewnych kwestii: konieczności
przygotowania się do takiej rozmowy, swobodnego operowania
faktami historycznymi, budowania przyjaznej atmosfery, pomocy w stworzeniu odpowiedniego
kwestionariusza pytań, zasugerowania wykorzystania fachowej
literatury przedmiotu, wsparcia
w poszukiwaniach rozmówcy (nie
może być to osoba przypadkowa,
niekomunikatywna, niechętna takim inicjatywom).
Uczniowie mogą potrzebować
pomocy również podczas opracowywania wyników, zadawania
pytań pomocniczych (zwłaszcza
dotyczących analizy i interpretacji emocji, indywidualnych odczuć rozmówcy, jego gestów czy
mimiki). Jeśli uczniowie zostaliby
zaangażowani w zbieranie relacji od świadków różnych wydarzeń, to powinni być świadomi, że
ta opowieść to wyraz subiektywnych wspomnień i przeżyć. Dopiero fachowy komentarz i odwołanie
się do innych źródeł nadaje danej
relacji cechy obiektywne.
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toczyć się rozmowa. Konieczne jest
również poznanie szczegółów biogra icznych naszego rozmówcy,
a podczas samego wywiadu stworzenie odpowiedniej atmosfery
skłaniającej do otwartości i swobodnej rozmowy, chociaż niekiedy wymaga ona samodyscypliny
i umiejętności prowadzenia dyskusji (unikanie nadmiernie rozbudowanych dygresji, panowanie nad
emocjami itp.).
Ta metoda badawcza może być
wykorzystywana przez nauczycieli w procesie edukacji. Mogą
oni zaprezentować uczniom transkrypcję wywiadu lub zastosować nagranie audiowizualne.
Druga propozycja jest trudniejsza, ale przynosi większe efekty.
Wymaga jednak od nauczyciela
przygotowania kart pracy, wprowadzenia uczniów w podstawowe zasady oral history, wybrania
stosunkowo krótkiego fragmentu
oraz naszkicowanie uczniom tła
wydarzeń, o których świadek historii będzie opowiadał. Być może
sukces nie zostanie osiągnięty natychmiast, jednak systematyczne ćwiczenie umiejętności pracy
z takim typem źródeł przyniesie
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Wilcze leże – niezwykły miks historii i fantastyki
przedmiotów. Wyjątek stanowi opowiadanie Wilcze leże, od którego wziął
nazwę cały rzeczony tom, a którego
główną bohaterką jest ukrywająca się
w czasie okupacji polska Żydówka Rachela.
Książka jest już dziewiątą częścią
serii, na którą składają się także: 2586
kroków, Czerwona gorączka, Rzeźnik
drzew, Aparatus, Szewc z Lichtenrade,
Carska manierka, Reputacja oraz Litr
ciekłego ołowiu. Każdy z tych tomów
można jednak czytać również oddzielnie i niezależnie od całej reszty.
Następnie warto sięgnąć po inne serie Andrzeja Pilipiuka, wśród których
także nie brakuje ogromnych pokładów wiedzy historycznej, a mianowicie: cykli o Jakubie Wędrowyczu,
Kuzynkach Kruszewskich, a także
Norweskiego Dziennika, Wampira z …
oraz prezentowanego już na łamach
„Wiadomości Historycznych” – Oka
Jelenia.
Artur R. Jęcka
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W czerwcu 2017 r. do polskich
księgarń tra iła kolejna książka Andrzeja Pilipiuka Wilcze leże, która
podobnie jak poprzednie prace tego
autora stanowi niewątpliwą lekcję historii dla wszystkich miłośników fantastyki, a jednocześnie fantastyczną
rozrywkę dla wszelkich pasjonatów
historii. Autor, będący z wykształcenia
archeologiem, a z zamiłowania znawcą historii oraz pokrewnych jej nauk,
od wielu lat umiejętnie wkomponowuje we wszystkie swoje powieści
i opowiadania intrygujące ciekawostki z dziejów naszej ojczyzny oraz
krajów sąsiednich. Głównymi bohaterami Wilczego leża są naprzemiennie
Paweł Skórzewski i Robert Storm.
Pierwszy z nich to żyjący na przełomie
XIX i XX w. lekarz, badacz i podróżnik,
który był świadkiem wielu przełomowych wydarzeń swojej epoki, drugi
zaś to współczesny detektyw amator rozwiązujący zagadki z przeszłości oraz poszukujący pochodzących
z niej skarbów i innych niezwykłych

relacje – dyskusje – konfrontacje
14

Trzecia władza
w obronie Marszałka
Karnoprawna ochrona imienia Józefa Piłsudskiego w II RP
Natalia Olszewska

listopadzie 2018 r. będziemy obchodzić setną
rocznicę odzyskania niepodległości. Jako że
rzadko mamy w Polsce okazje do świętowania
okrągłych rocznic tak ważnych wydarzeń, rząd
już w kwietniu 2017 r. podjął decyzję o przyjęciu Programu Wieloletniego „Niepodległa” zakładającego organizację w latach 2017–2021 szeregu wydarzeń mniej lub bardziej powiązanych z odradzeniem się
Polski po 123 latach niewoli1. Projektowane przedsięwzięcia skierowane być mają do różnych odbiorców
– lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych; fascynujących się nie tylko historią, lecz także sportem
czy muzyką, zarówno młodszych, jak i starszych. Równocześnie jest to wielka szansa dla nauczycieli historii, którzy medialny szum i mnogość wydarzeń wykorzystać mogą do zainteresowania młodzieży trudną,
choć owianą nutą romantyzmu przeszłością.

W
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Biała i czarna legenda Marszałka
Mówiąc o odradzaniu się i funkcjonowaniu II RP,
nie sposób nie wspomnieć o postaci kojarzonej już
na wczesnych etapach edukacji przez polskie dzieci –
Józe ie Piłsudskim. W mniej lub bardziej naukowych
dyskusjach będą przy rocznicowych okazjach pojawić
się nie tylko wątki białej, lecz także czarnej legendy
Marszałka2. W tym kontekście bardzo ciekawy jest jeden problem – dlaczego możemy i musimy mówić
o dwóch różnych legendach i o wielu kwestiach spornych powiązanych z postacią, która doczekała się liczonych w tysiącach monogra ii i artykułów?
Wiele książek powstało na temat kultu postaci
Marszałka. Rozpoczął się on już w okresie legionowym, przygasł w latach 1923–1926, gdy były Naczelnik Państwa wycofał się ze świata polityki. Idea gloryikacji Piłsudskiego powróciła ze zdwojoną siłą, gdy
sanacja przejęła w Polsce władzę, jednak kulminacyjnym momentem były lata 1935–1939, czyli okres przy-
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padający po śmierci Piłsudskiego. Tworzono obraz
Marszałka jako człowieka, który dla Polski i Polaków
nie tylko chce najlepiej, a przede wszystkim wie, co jest
najlepsze. Dotyczyć to miało każdej sfery państwowej
– prawa, rolnictwa, rynku pracy, kryzysu gospodarczego, statusu szlachty i Żydów, pozycji Kościoła katolickiego, słowem: wszystkiego3. Niech za przykład służą
słowa Stanisława Cara, naczelnego konstytucjonalisty
II RP, który mówił, że w Polsce nie panuje dyktatura,
ponieważ nie ma dyktatora, jest za to „wielki autorytet moralny”4.

Kreatywny wymiar sprawiedliwości, czyli
ochrona imienia Marszałka w praktyce
Piłsudski miał jednak swoich mniej lub bardziej
jawnych krytyków. Aby ich zmarginalizować, obrońcy imienia Marszałka stosowali nie tylko prośby, lecz
także groźby, wszystko pod płaszczem legalności.
Kwintesencją czy symbolem owej polityki niech będzie
posługiwanie się trzecią władzą, co historycy prawa
nazywają powszechnie karnoprawną ochroną imienia Józefa Piłsudskiego5. Nie wgłębiając się w zbędne
w tym miejscu tajniki, wspomnieć wypada, że Marszałka w różnych okresach chronić miały różne regulacje
prawne. W latach 1918–1922 oraz 1926–1935 był
urzędnikiem państwowym (w pierwszym okresie
nawet najważniejszym), na straży dobrego imienia
stały wówczas przepisy chroniące wszystkich polskich
urzędników (w tym także kolejarzy czy listonoszy)
oraz przepisy szczególne chroniące elitę6.

1
Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021, Projekt do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, Warszawa,
11 listopada 2016 r.
2
R. Wapiński, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989, s. 78.
3
H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926–1939, Warszawa 2008, s. 14–32.
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Problem pojawił się dopiero 12 maja 1935 r.,
ok. godz. 20.45. W momencie śmierci Piłsudskiego
wszystkie dotychczasowe przepisy karne przestawały chronić imię zmarłego. Nie był już urzędnikiem, nie
był nawet osobą izyczną. Jedynie najbliższa rodzina
mogła wnosić sprawy do sądu, wymagałoby to jednak
każdorazowo wniosku bliskich i aktywności w trakcie
rozprawy. Skąd mieliby wiedzieć, że jakiś małorolny
mieszkaniec Polesia ośmielił się urągać imieniu Marszałka w towarzystwie sąsiadów? Pojawiła się więc
luka w prawie. Luka, z którą władza musiała sobie
jakoś poradzić. Trzeba było chronić cześć i godność
osoby, której kult został jeszcze bardziej rozdmucha-
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Marszałek Józef Piłsudski

ny w maju 1935 r., której szczątki wystawiono na widok publiczny w kryształowej trumnie i były oglądane średnio przez 25 tys. osób dziennie7. W pierwszej
kolejności na pomoc przyszedł pion śledczy, który
w mniej lub bardziej kreatywny sposób podpierał się
możliwymi do wykorzystania regulacjami prawnymi.
Aby nie być gołosłownym, warto podać kilka przykładów, które pochodzą z krakowskiego sądu.
W dniu pogrzebu Marszałka mieszkaniec Krakowa
Jan Cekiera, będąc w stanie lekko wskazującym na spożycie alkoholu, miał zagaić przyjezdnych, którzy brali
udział w ostatnim pożegnaniu Piłsudskiego. „Zdradził
im” wówczas, że Marszałek nie umarł tak naprawdę 12
maja 1935 r., a ponad miesiąc wcześniej (i to na kiłę),
co władza postanowiła ukryć, aby przepchnąć do końca proces uchwalania konstytucji kwietniowej8.
Brzmi jak jedna z wielu teorii spiskowych dziejów, jednak w tym okresie bardzo popularna, nie tylko w województwie krakowskim9. Swoją wypowiedź okrasił
oczywiście „podwórkową łaciną”. Wystarczyło, aby postawić Cekierze zarzut „publicznego rozpowszechnia
fałszywych informacji mogących wywołać niepokój
publiczny”, za co groziła kara pozbawienia wolności
do lat 210.
Najchętniej władze posługiwały się jednak art. 31
kodeksu wykroczeń, który penalizował „nieobyczajny
wybryk”. Już samo sformułowanie „nieobyczajny wybryk” sugerowało, że przepis był metaforycznym workiem, do którego wrzucić można było wszystko, co nie
mieściło się w inne ramy. Jednak nawet taki przepis był
nadużywany, co pokazuje casus Józefa Langera, fryzjera
z Chrzanowa. Dzień po śmierci Piłsudskiego, gdy cała
Polska huczała od informacji o zgonie Marszałka, miał
rzekomo powiedzieć w swoim miejscu pracy o zmarłym: „a najwyższy czas, że już zdechł”11. Trudno się
w tym sformułowaniu doszukać wybryku, zwłaszcza nieobyczajnego. Taką zresztą linię obrony przyjął adwokat Cekiery. Na nic się to nie zdało – fryzjer
z Chrzanowa i tak skazany został. Nawiasem mówiąc,
najprawdopodobniej słowa te nie padły w kontekście
Marszałka, miały być raczej ogólnoludzką metaforą,
jednak gdy się źle żyje z współpracownikami, mogą się
w przyszłości zemścić12.
Organy ścigania radziły sobie z trudnościami pojawiającymi się wokół prawnej ochrony czci Piłsudskiego, jednak brakowało przepisu uniwersalnego, który
mógłby być stosowany w każdym przypadku. Na pomoc
przyszedł wówczas Sąd Najwyższy, który dokonał bardzo
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Dnia 12 maja 1926, Józef Piłsudski przed spotkaniem z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego. Od lewej: Kazimierz Stamirowski, Marian Żebrowski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Józef Piłsudski, Władysław Jaroszewicz i Michał Galiński

kontrowersyjnej wykładni przepisu chroniącego Naród i Państwo Polskie przed zniesławieniem13. Stwierdził
w kilku orzeczeniach z 1937 r., że każdy, kto urąga Piłsudskiemu, obraża Naród Polski, popełnia więc przestępstwo zagrożone trzyletnim więzieniem. W doktrynie
o podobnych rozwiązaniach mówi się, że zawierają wykładnię rozszerzającą na niekorzyść oskarżonego14. Czyli
proceder, który już wówczas stał w sprzeczności z zasadami państwa demokratycznego. Nie przeszkadzało
to jednak, aby postawa Sądu Najwyższego była powielana
na niższych szczeblach sądownictwa.
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Głośna sprawa Cywińskiego
Najbardziej znany przykład rozegrał się w Wilnie
i w Warszawie, a jego głównym bohaterem był endecki
dziennikarz Stanisław Cywiński. W 1938 r. pracował
dla „Dziennika Wileńskiego”, gdzie opublikował wcale
niewybitny artykuł, który przeszedł do tej negatywnej
części historii. Recenzował w nim niedawną publikację Melchiora Wańkowicza, gdzie pisał, że autor „zadaje kłam słowom pewnego kabotyna, który mawiał
o Polsce, że jest jak obwarzanek: to tylko warte,
co po brzegach, a w środku pustka”15. Owym kabotynem został określony właśnie Józef Piłsudski, którego słowa o obwarzanku są wciąż powszechnie znane.
Określenie „kabotyn” jest słowem niewystępującym
powszechnie w dzisiejszej polszczyźnie. Można nawet
sądzić, że większość nam współczesnych nie zna jego
znaczenia. Oznacza ono osobę, która lubi posługiwać
się tanimi efektami w celu wzbudzenia sensacji. Zgodnie ze słownikiem synonimów mowa o efekciarzu, pozorancie, populiście16. Dotyczyć by to mogło niejednego współczesnego polityka.
13

Po dwóch tygodniach ktoś się zorientował, że Cywiński ośmielił się obrazić Marszałka na łamach
endeckiej gazety. Kolejne wydarzenia potoczyły się
w mgnieniu oka. O sprawie dowiedział się inspektor
armii w Wilnie, gen. Stefan Dąb-Biernacki, który polecił swoim podległym ująć się za honorem Marszałka,
co uczynili za pomocą pałki i pięści na oczach żony
i córki dziennikarza. Pojawił się nawet pomysł, aby
umieścić Cywińskiego w Berezie Kartuskiej. Ostatecznie nie tra ił do Berezy, a do aresztu śledczego, gdzie
poczekał na proces sądowy w związku z oskarżeniem
o obrazę Narodu17.
Władysław Studnicki, kontrowersyjny międzywojenny publicysta i polityk, miał pisać w liście do Edwarda Rydza-Śmigłego: „przeciwko Cywińskiemu […]
ma być wytoczony proces o obrazę Narodu, proces
bez należytych podstaw prawnych, bo trzeba chyba
bizantyjskiego służalstwa sądu, aby uznać że obraza
pamięci Piłsudskiego, jeżeli nawet miała miejsce, jest
obrazą Narodu Polskiego”18.
Żadne słowa ani protesty nie mogły uchronić Cywińskiego przed odpowiedzialnością karną. Formą nacisku na sędziego była permanentna obecność na sali
rozpraw wileńskich o icerów. Zresztą jak pisał w swoich wspomnieniach Stefan Glaser, sędzia Przybyłowski
nie potrzebował żadnych form nacisku. „Traktował
docenta Cywińskiego, którego stan zdrowia był opłakany, w sposób wprost ohydny. Podobnie nieprzyzwoicie odnosił się do obrońców, mówiąc do nich zawsze
podniesionym głosem i co chwila odbierając im głos.
Zwłaszcza nie wolno było wspomnieć o fakcie bicia
oskarżonych”19.

Ustawa o ochronie imienia Piłsudskiego
w teorii i w praktyce
Cywiński został ostatecznie skazany na najwyższą
karę – 3 lata pozbawienia wolności. Najważniejszym
skutkiem wileńskiej afery było wszczęcie w sanacyjnym środowisku dyskusji nad koniecznością zapewnienia lepszej ochrony imieniu zmarłego Marszałka. Skoro jednoznacznych regulacji prawnych nie było,
to konieczne stało się ich stworzenie. Jeszcze w czasie
wileńskiego procesu skierowano do laski marszałkowskiej projekt ustawy bez precedensu, bo mającej chronić przez zniesławieniem nie urząd, a konkretną osobę
wymienioną z imienia i nazwiska. Pełna nazwa aktu
brzmiała: „Ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski”. Najważniejszy
spośród czterech artykułów głosił: „kto uwłacza Imieniu JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, podlega karze więzie-

A. Bajończyk, Karnoprawna…, cz. 2, s. 229.
M. Urbanek, Polska jest jak obwarzanek, Wrocław 1988, s. 31–33.
15
Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/kabotyn;2562455.html (dostęp: 5.07.2017 r.).
16
Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914–1944, Bydgoszcz 2010, s. 205; S. Koper, Afery i skandale II Rzeczpospolitej,
Warszawa 2011, s. 319.
17
M. Urbanek, op. cit., s. 50
18
S. Glaser, Urywki wspomnień, Londyn 1974, s. 164.
19
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski (Dz.U. z 1938 r. Nr 25, poz. 219).
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Twarde prawo, ale prawo
Wojna przyszła 1 września 1939 r. Data ta przyniosła koniec stosowania, choć nieobowiązywania
ustawy o ochronie mienia Piłsudskiego. Elementem

Kraków żegna Marszałka

polskiego systemu prawnego była aż do kwietnia
1969 r., gdy w związku z uchwalaniem nowego kodeksu karnego uchylono wszystkie przepisy karne będące spuścizną II Rzeczpospolitej. Często się
podkreśla, że elementem dziedzictwa międzywojennej Polski, z którego powinniśmy być dumni, jest
ówczesny system prawny. W publikacjach można
przeczytać, że nasz kodeks karny z 1932 r. niczym
nie ustępował ustawom europejskim, a wprowadzał
wiele nowoczesnych i pionierskich mechanizmów25.
Nie zapominajmy jednak o drugiej stronie medalu,
nawet jeśli trąci absurdem. Za kilka nieroztropnych
słów wypowiedzialnych podczas rozmowy z sąsiadką czy zwykłym przechodniem, opartych niekiedy
na wcześniej usłyszanych plotkach, groziła odpowiedzialność karna. Przekładając to na dzisiejszą rzeczywistość: jak często zdarza się w niezbyt dżentelmeński sposób komentować poczynania współczesnych
polityków? Ponad 80 lat temu groziła za to kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.
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nia do lat 5”20. Dla porównania: taka sama kara groziła
wówczas za bluźnierstwo przeciwko Bogu, uwłaczenie
czci lub powadze Prezydenta Rzeczpospolitej, publiczne nawoływanie do wojny zaczepnej, fałszerstwa wyborcze, bigamię, uprowadzenie nieletniego, kazirodztwo, dzieciobójstwo czy eutanazję21. Ustawa została
przyjęta w ekspresowym tempie bez żadnych poprawek, choć w izbie poselskiej był projekt jednej zmiany
– podniesienia kary do 15 lat więzienia22. Czyli wyższej
niż za zabójstwo w afekcie.
Ustawa nie była zbyt długo stosowana. Weszła w życie w połowie kwietnia 1938 r., do wybuchu wojny
zostało więc mniej niż półtora roku. Nie znamy więc
zbyt wielu przypadków jej zastosowania. W literaturze
podawane są tylko dwa: Zygmunta Felczaka, redaktora
„Obrony Ludu”, organu prasowego Stronnictwa Pracy
(skazanego na półtora roku więzienia), oraz pochodzącego ze Śląska Józefa Mrukwy, który w marcu 1939 r.
miał opowiedzieć dowcip o Piłsudskim i jedynie wojna uchroniła go przed mieczem sprawiedliwości23.
Z sądowego okręgu krakowskiego można podać również dwa przykłady, nieznane literaturze historycznej.
W obu przypadkach podejrzani za pomocą niewybrednych wulgaryzmów mieli ubliżać Piłsudskiemu.
W pierwszym przypadku doszło do skazania, w drugim
– nie udało się udowodnić winy24.
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Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571).
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Third estate in defense of the Marshal. Penal protection of the Józef Piłsudski’s name
in the Second Republic of Poland
Wiadomości Historyczne 1/2018

Undoubtedly, the most important figure of interwar Poland was Józef Piłsudski, in whose case we can talk
about the cult of the individual. His name could not be insulted, and Piłsudski’s dignity was protected both
by law and by Polish Power. Immediately after the Marshall’s death a legal loophole appeared and Piłsudski’s
name could only be protected by the general provisions of the Criminal Code and the case law of the Supreme
Court. The police and prosecutors showed a great deal of creativity to condemn persons who insulted Piłsudski’s
name. A revolutionary change was the enactment of the new law of April 7, 1938 which protected one person
– Józef Piłsudski. This law was legislative phenomenon in Poland and all over the world, but very short-lived,
just 1,5 year. Very interesting cases were, however, judged based on it.
Tłumaczyła: Natalia Olszewska
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Historyczne

spółczesny człowiek popadł w sidła przekonania, że można wyjaśnić wszystko, iż
rzeczywistość jest prostą kwestią, którą
należy jedynie uporządkować, by móc ją
opanować”1 – spostrzeżenie Abrahama Joshuy Heschela, XX-wiecznego teologa i filozofa żydowskiego, stanowi trafne podsumowanie dominującego
przekonania o oczywistości zjawisk czy rzeczy, które
współcześnie panuje wśród historiografów. Jego emanacją jest propozycja opisu i klasyfikacji tzw. zbrodni
pomorskiej2 przedstawiona przez Tomasza Cerana
na łamach „Wiadomości Historycznych”3.

„W

Co istnieje?
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nie określeń typu „zawsze”,
Wiadomości
„każdy”, „wszystko” wymaga przynajmniej kilku,
z Wiedzą o Społeczeństwie
osadzonych w szerokim
kontekście i reprezentaZbrodnia pomorska 1939
tywnych, potwierdzeń faktu zaistnienia danego wydarzenia. Opierając się
na konkluzjach Grzegorza
Motyki, T. Ceran spróbował dowieść ludobójczego
charakteru tzw. zbrodni
pomorskiej. Czy wybrał
słuszne podstawy?
Autor
Wołynia’43…
na trzech z blisko 300
stron raczej popularnonaukowej publikacji lapidarnie rozważył sprawę kwali ikacji opisywanej
przez siebie zbrodni. Zestawił ją z niemiecką pacyikacją mieszkańców białoruskich wsi, eksterminacją Serbów dokonaną przez Chorwatów, japońskimi
zbrodniami w Nankinie i Manili, a także… zbrodnią
katyńską, rzezią Woli i Ochoty, „akcją Inteligencja”
czy jej kontynuacją na terenie Generalnego Gubernatorstwa zwaną „akcją AB”. Jakie przesłanki porównania zostały wskazane? Otóż „wszystkie te zbrodnie
[…] są uznawane za zbrodnie przeciwko ludzkości,
a często równocześnie za genocyd, czyli ludobójstwo.
Taką de inicję spełnia również zbrodnia wołyńsko-galicyjska”6. Cytowana opinia nie została opatrzona
odesłaniem do literatury przedmiotu czy jakąkolwiek
re leksją natury ogólnej czy prawniczej, co byłoby
adekwatne. Innymi słowy: tak właśnie jest, bo… tak
uważam.

„Wydarzenia nienazwane nie istnieją w historii
i pamięci historycznej” – tym zdaniem Tomasz Ceran
rozpoczął swoje rozważania na temat tzw. zbrodni pomorskiej. Czy powyższa uwaga jest logicznie poprawna? Mianowicie uzależnienie istnienia przedmiotu
badań (np. wydarzenia) od zdolności jego nazwania
czy też możliwości jego udowodnienia wydaje się nieuprawnione. Inaczej sądził Protagoras z Abdery, który
wykluczył istnienie prawdy obiektywnej, kierując
się ku sensualizmowi i relatywizmowi w epistemologii4. Jednakże mimo potrzeby materialnych dowodów
trudno zaprzeczyć, że promienie słoneczne ogrzewają twarz niewidomego, choć dla niego gwiazda pozostanie niewidocznym, a może i bezimiennym źródłem
ciepła. Warto też rozważyć, czy „istnienie” różni się
od „istnienia w historii”. Historia bywa na ogół traktowana jako fragment opisu rzeczywistości, konkretnie
tej minionej, lub metoda jej badania, co wynika z greckiej etymologii terminu5. Zatem, nolens volens, „istnienie w historii” winno być obciążone tymi samymi trudnościami dowodzenia, co potwierdzanie „istnienia”.

Można „śmiało zestawiać”
Re leksje natury lingwistycznej stanowią wprowadzenie do problematyki reguł wnioskowania. Używa1

Jesienią, w pierwszych miesiącach okupacji Niemcy zamordowali
dziesiątki tysięcy Polaków, zacierając ślady zbrodni

Polsko-krzyżackie
braterstwo broni

Cezar, Napoleon, polska husaria

Memy historyczne na lekcji historii?

Indie XXI wieku

Nowe światowe mocarstwo?

Ludobójstwo
Prawne określenie zbrodni ludobójstwa zostało
przyjęte w Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania
i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r.7 Pod koniec
II wojny światowej neologizm został zaproponowany,
w rezultacie wieloletnich badań8, przez Rafała Lem-

A. J. Heschel, Bóg szukający człowieka, Kraków 2007, s. 59.
Stosowany zapis wynika z postulatywnego charakteru nazwy, której słabości zostały przedstawione w prezentowanej polemice.
3
T. Ceran, Zbrodnia pomorska 1939, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2017, nr 4, s. 4–9.
4
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2004, s. 72–78.
5
W. Kopaliński, Historiografia, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1978, s. 399.
6
G. Motyka, Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków 2016, s. 85.
7
Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu
zbrodni ludobójstwa (Dz.U. z 1950 r., nr 36, poz. 325).
2

cji zbrodni ludobójstwa lub takich delicta iuris gentium jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie
wojenne w prawie międzynarodowym, o czym wspominano w literaturze11.

Przyzwoici Niemcy
Pomijając przesłanki zbrodni ludobójstwa, T. Ceran
wykazał, że jednym z motywów sprawców mordów
była chęć udowodnienia „niemieckości”, podobnie jak
w przypadku członków UPA – „ukraińskości”. Istnieje
jednak różnica jakościowa, ponieważ czy można udowodnić, by Niemiec z Pomorza, nie wstąpiwszy do dobrowolnej12 (sic!) organizacji Selbstschutzu, był z tego
tytułu represjonowany? À propos, wspominając przypadek Williego Schesingera, który wspaniałomyślnie
nie zamordował swojej ciężarnej polskiej sąsiadki
Marii Lewandowskiej, T. Ceran dokonał uogólnienia:
„czasami więzi lokalne i ludzka przyzwoitość okazywały się silniejsze niż propaganda i demoralizacja
wojenna”. Pytanie brzmi, ilu Polaków prewencyjnie
zamordował w piaskowni w Łopatkach „przyzwoity”
Schesinger?
Równie fałszującym obraz rzeczywistości okazała
się generalizacja, być może pochopnie użyty skrót myślowy lub przeoczenie, mianowicie uznanie niemieckich narodowych socjalistów za „nacjonalistów”.
Z wyboru wynika sugestia, że reżim niemiecki w okresie III Rzeszy miał charakter prawicowy, podczas gdy
Hitler przede wszystkim żerował na obdarowywaniu
przywilejami socjalnymi określonej grupy wyborców
kosztem innej i fundował swoją partię na założeniach
marksistowskich, co przesądza o jej skrajnie lewicowym charakterze. Nie mniej istotna konkluzja dotyczy
wyróżnienia sprawców zbrodni mianem „niemieckich
nacjonalistów” zamiast uwypuklenia ich podstawowej
cechy, tj. niemieckiego pochodzenia, we właściwszej
nazwie „Niemcy”. Czy pojęcie „niemiecki nacjonalista”
nie stanowi kroku ku eufemistycznemu określeniu „nazisty”?
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8
R. Lemkin, Axis rule in occupied Europe. Laws of occupation, analysis of government, proposals for redress, Washington 1944. Por. tenże,
Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przeł. A. Bieńczyk-Missala i in.,
Warszawa 2013, s. 110.
9
Lech Nijakowski uznał w innej niż cytowana przez T. Cerana publikacji, że „definicja ta [ludobójstwa] jest jednak wadliwa z punktu widzenia
socjologa”, po czym nie wyjaśnił swojego stanowiska, acz podał własną propozycję z wyróżnieniem aktów ludobójstwa totalnego i częściowego.
W swoim enumeratywnym wyliczeniu nie sklasyfikował żadnego przypadku zbrodni na Polakachjako ludobójstwa. L. Nijakowski, Państwo narodowe na krwawym szlaku. W stronę socjologii ludobójstw w późnej nowoczesności, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 2015, nr 2, s. 15–17.
10
Poza wskazanymi przesłankami należy rozważyć właściwości grupy chronionej (według kryterium ilościowego i jakościowego), mechanizm zbrodni czy powtarzalność aktów o charakterze ludobójczym. Zob. T. Iwanek, Znamiona zbrodni ludobójstwa, [w:] Zbrodnia ludobójstwa
i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym, Warszawa 2015, s. 307–349.
11
K. Wierczyńska, 3.6. Relacje pomiędzy zbrodniami, czy istnieje hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym?, [w:] Pojęcie ludobójstwa
w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych „ad hoc”, Warszawa 2010, s. 157–161. Pogląd o braku hierarchii zbrodni
w prawie międzynarodowym podzieliła Patrycja Grzebyk w znakomitej polemice z Karolem Karskim na temat kwalifikacji prawnej zbrodni
katyńskiej. Por. P. Grzebyk, Mord katyński – problematyczna kwalifikacja (z związku z artykułem Karola Karskiego), „Sprawy Międzynarodowe”
2011, nr 2, s. 99–101.
12
Fakultatywne członkostwo w szeregach Selbstschutzu wynikał z udokumentowanych założeń tej organizacji i praktyki rekrutacyjnej,
potwierdzonych przez kilku autorów najnowszej monografii na temat dziejów zbrodniczego związku. Zob. Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. I. Mazanowska, T. Ceran, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, s. 18, 25. Por.
polemiczne uwagi T. Cerana na temat freiwilliger Zwang („dobrowolnego przymusu”). Przymus, o którym wspomniał Autor, miał polegać na utracie
osobistych korzyści, np. nieodpłatnych przejazdów tramwajami, czy skutkował niemożnością uzyskania wsparcia socjalnego z urzędu pracy. Czy
tak niskie pobudki usprawiedliwiają brutalne mordowanie sąsiadów i wystarczają, by wspominać o przymusie? Tamże, s. 145–146.

relacje – dyskusje – konfrontacje

kina, polskiego prawnika oraz „ojca” później przyjętej
Konwencji.
Czy legalna de inicja ma wpływ na kwali ikację
tzw. zbrodni pomorskiej? Tomasz Ceran bezzasadnie stwierdził, że „historycy jednak dysponują o wiele
precyzyjniejszą terminologią niż prawnicy”, po czym
rozwinął swoją myśl, uznając tzw. zbrodnię pomorską
za „ludobójstwo częściowe”. Sformułowanie, zaczerpnięte od socjologa Lecha Nijakowskiego9, nijak potwierdza teorię T. Cerana.
Po pierwsze, zbrodnia ludobójstwa ex definitione
może być zrealizowana częściowo, zatem powyższe
oznaczenie (tj. „ludobójstwo częściowe”) stanowi
pleonazm. Po wtóre, definicja L. Nijakowskiego jest
rażąco nieprecyzyjna względem terminu prawniczego m.in. z uwagi na to, że użyte w niej słowa „pacyfikacja” (w jaki sposób?), „wspólnota” (kogo?) czy
„deklasacja” (których klas?) dotąd pozostały niewyjaśnione i niezinterpretowane w kontekście prezentowanej definicji. Po trzecie, fetyszyzacja zbrodni
Holocaustu nie pozwoliła T. Ceranowi na określenie
jej tym samym mianem, co np. tzw. zbrodni pomorskiej. Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych
przeciwskazań, by konkretne zbrodnie niemieckie
na Polakach rozpatrywać w kontekście możliwej
klasyfikacji ludobójczej. Tym samym uznanie Holocaustu za ludobójstwo nie stanowi przeszkody
w uznaniu innych zbrodni za ludobójstwo. Bariera
ma charakter irracjonalnego przesądu, blokującego
rzetelne naukowe ustalenia. Po czwarte, w kwalifikacji danego stanu faktycznego (czyli kazusu) jako
zbrodni ludobójstwa wyróżnia się motywy oraz
zamiar10, które nie zostały przeanalizowane przez
T. Cerana. Aby udowodnić, że na Pomorzu Gdańskim
doszło do ludobójstwa, należałoby wykazać, że niemieccy sprawcy, choć kierowali się różnymi motywami, np. finansowymi czy pobudkami osobistymi,
mordując Polaka, działali w zamiarze unicestwienia
narodu polskiego. Po piąte, wątpliwy jest fakt grada-
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Pomorski Wołyń czy wołyńskie Pomorze?
Uzasadnienie porównania wskazanych zbrodni
T. Ceran odnalazł we wspomnianej publikacji G. Motyki. Autor monogra ii o zbrodni na Wołyniu nie wskazał
jednak ani jednego argumentu na poparcie swojej tezy.
Podobnie T. Ceran nie przedstawił przekonujących racji za wyróżnieniem zbrodni dokonanej na Pomorzu
mianem tzw. zbrodni pomorskiej13.
Nietrafność indykatora terytorialnego obejmującego tzw. Wielkie Pomorze (po zmianach administracyjnych z 1938 r.) polega na nieuwzględnieniu w rozważaniach choćby Wolnego Miasta Gdańska, a gros
o iar Niemców była obywatelami gdańskimi polskiego
pochodzenia. Zakres temporalny również się nie zgadza, ponieważ zbrodnia na Pomorzu była kontynuowana jeszcze w pierwszych miesiącach 1940 r.14, więc nie
można jej ująć w nieprecyzyjnej nazwie „zbrodnia pomorska 1939”. Z kolei atrybut stopnia realizacji czystki
związany z działalnością niemieckiej mniejszości zdol-

nej do eksterminacyjnych praktyk (Selbstschutzu) nie
wpływa na klasy ikację zbrodni dokonanej w ramach
„akcji Inteligencja” także w pozostałych obszarach nielegalnie wcielonych do III Rzeszy15. Grupą docelowo
przeznaczoną do eksterminacji byli Polacy (kwali ikowani według niemieckich kryteriów)16, nie zaś Pomorzanie czy Wielkopolanie. Plan zbrodni, stanowiący
przejaw zamiaru ludobójczego, objął bowiem całość
wspomnianych ziem i bezzasadne byłoby stosowanie
regionalnego partykularyzmu.
Słuszniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia aksjologicznej jedności nauk historycznych i prawnych
w tym przypadku, byłoby wypracowanie wspólnej
nazwy dla ogółu zbrodni niemieckich dokonanych
na Polakach. Ich prawna kwali ikacja przez udowodnienie metodą domniemań faktycznych lub za pomocą
materiałów dokumentacyjnych być może w przyszłości
pozwoli na określenie ich mianem „niemieckiej zbrodni
ludobójstwa na przedstawicielach narodu polskiego”17.

13

Ze względów edukacyjnych T. Ceran odrzucił nazwę „Niemiecki Katyń 1939” zaproponowaną przez Ireneusza T. Lisiaka, popularyzatora
dziejów zbrodni niemieckich na Pomorzu. Podobne stanowisko przyjął wobec terminów typu „akcja”, „pogrom” czy „krwawa pomorska jesień”.
Czy jednak propozycja „zbrodni pomorskiej” jest wystarczająco uzasadniona? Zob. I. T. Lisiak, Niemiecki Katyń 1939, Warszawa 2014.
14
M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce „Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 69.
15
Czy tym samym należałoby wprowadzić do historiografii analogiczne terminy „zbrodni wielkopolskiej”, „zbrodni śląskiej”, „zbrodni gdańskiej” albo… „zbrodni ciechanowskiej”? Wymienione regiony również stały się bowiem obszarami działań niemieckich wykonawców zbrodniczej polityki antypolskiej w pierwszych miesiącach II wojny światowej.
16
W pierwszej kolejności Niemcy mordowali tych spośród obywateli polskich, których uważali za rzutkich przywódców lokalnych społeczności, zdolnych do przekazywania rodzimych tradycji.
17
Istnieją też, być może mniej nacechowane emocjonalnie, typy zbrodni stanowiące możliwe kwalifikacje prawne zbrodni niemieckich
dokonanych na Polakach, np. zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne. W dyskursie popularnym często zapomina się, że ściganie
wykonawców tych deliktów nie doznaje ograniczeń temporalnych i przestrzennych (obowiązuje bowiem, podobnie jak w przypadku podejrzanych o popełnienie zbrodni ludobójstwa, zasada represji wszechświatowej).
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Na pokuszenie, czyli życie w cieniu wojny secesyjnej
Akcja najnowszego ilmu So ii
Coppoli Na pokuszenie, będącego adaptacją powieści Thomasa Cullinana
pod tym samym tytułem rozgrywa
się w czasie wojny secesyjnej, lecz nie
zobaczymy w nim ani jednej sceny batalistycznej. Jedynie odległe wystrzały
i krzyki świadczą o tym, że w pobliżu
trwają krwawe walki między żołnierzami Unii i Konfederacji. Cała historia odbywa się w szkole dla dziewcząt
w Wirginii, prowadzonej przez pannę
Marthę, którą zagrała Nicole Kidman.
Ciężko ranny kapral wojsk Północy
John Mc Burney (w tej roli Colin Farrell) tra ia w nim pod opiekę grupki
samotnych kobiet: panny Marthy, nauczycielki Edwiny, granej przez Kirsten Dunst, oraz ich kilku młodych
podopiecznych. Wraz ze stopniowym,
choć powolnym powrotem mężczyzny do zdrowia dom zaczyna wypełniać napięcie i nieoczekiwana rywalizacja, która każe dziewczętom łamać
wszelkie tabu i zmieniać otaczającą
ich rzeczywistość. John zaczyna ma-

nipulować swoimi dobrodziejkami,
obnażając ich głębokie lęki i rozpalając ukryte pragnienia. Żyjące do tej
pory w izolacji kobiety i dziewczęta
zaczynają
wówczas
odkrywać
na nowo porzucone wcześniej uroki
normalnego życia. Na dodatek z czasem ich gość ujawnia swoje prawdziwe oblicze, a gospodynie znajdują się
nagle w bardzo trudnej i wręcz niebezpiecznej sytuacji. Mc Burney popełnia jednak koszmarny błąd, nie doceniając ich siły oraz urażonej dumy.
Teraz to on znajduje się w tarapatach. Na pokuszenie to ilm historyczno-obyczajowy z dreszczykiem.
Odcięcie szkoły od świata i panująca w nim napięta atmosfera tworzą
bardzo niepokojący klimat i eksponują przede wszystkim samotność
młodych kobiet. Dla widza jest to zaś
okazja do dokładnej analizy tego, jak
bardzo wojna wpływa na życie zwykłego człowieka.
Artur R. Jęcka

Anna Gołębiowska

W

ychowanie obywatelskie
stanowi bardzo ważny element współczesnej edukacji. Wynika to przede wszystkim
z tego, że realizowany w ramach
owego wychowania przedmiot wiedza o społeczeństwie odkrywa przed
młodym człowiekiem wrota zawiłych
procesów
społeczno-politycznych
i uczy odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Dlatego też niezmiernie istotne
jest to, kto odgrywa rolę nauczyciela
wiedzy o społeczeństwie. Czy przedmiot ten realizują nauczyciele z pasją i swoistym poczuciem misji, czy
raczej pedagodzy, którym brakuje
kilku godzin do wypełnienia obowiązkowego pensum dydaktycznego.
Dyskusja w tym zakresie wydaje się
niezmiernie istotna z punktu widzenia edukacji szkolnej i świadomego
przygotowania młodego pokolenia
do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.
* * *
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jest jak z urodą: trudno powiedzieć, na czym to polega, albo jak
to osiągnąć, ale widzi się od razu.
Jednemu klasa spija słowa z ust, inny
może robić co chce, a i tak nikt go
nie słucha. Jeden ma autorytet, drugi
jest autorytarny. Jeden daje uczniom
autonomię i ją wzmacnia, inny macha na wszystko ręką i osłabia w ten
sposób każdą inicjatywę”1.
Przytoczone słowa powinny skłonić nas do reﬂeksji nad problemem
osoby nauczyciela. Dodać należy, że
na przestrzeni kilku minionych lat
pojawiło się wiele publikacji na ten
temat i, co niezmiernie istotne, coraz częściej zwraca się w nich uwagę na kwestie osobowości i kompetencji nauczycieli konkretnych
przedmiotów2. Jednak nawet przy

tak dużej ilości dostępnej literatury
dokonanie próby scharakteryzowania
nauczyciela wiedzy o społeczeństwie
stanowi nie lada wyzwanie. Wynika
to przede wszystkim ze złożoności
i specyﬁki interesującego nas przedmiotu.
Wiedza o społeczeństwie to przede wszystkim przedmiot interdyscyplinarny, który swoje treści czerpie
z dorobku wielu nauk społecznych
(socjologii, politologii, komunikacji
społecznej, psychologii, ekonomii
i nauk prawnych) oraz nauk humanistycznych (kulturoznawstwa i etnologii). Ponadto bazuje na wiedzy
i umiejętnościach uczniów z zakresu
języka polskiego, historii i geograﬁi. Jego realizacja ma służyć
kształtowaniu postaw obywatel-

M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2014, s. 284–285.
Szerzej zob. J. Bielski, Nauczyciel dokonały. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela, Kraków 2017; M. Kazimierowicz, Nauczyciel współczesnej szkoły: szanse i zagrożenia, Legnica 2016; Nauczyciel: zawód, powołanie, uwikłanie,
red. B. Jędrychowska, Legnica 2014; A. Koszubska, R. Koc, P. Ziółkowski, Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu, Bydgoszcz 2014; Spełniony nauczyciel, red. A. Mamulska, Leszno 2014; Nauczyciel: rozwój zawodowy i kompetencje, red. E. Przygońska, Toruń 2014; Nauczyciel wobec wyzwań współczesności: dylematy, poszukiwania i inspiracje, red. E. Kochanowska, J. Skibska, Bielsko-Biała 2013; K. Denek, Nauczyciel: między ideałem a codziennością,
Poznań 2012; Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej, red. J. Aksman, J. Pułka, Kraków 2012;
Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, red. J. Bałachowicz, A. Szkolak, Kraków 2012; Dobre praktyki pedagogiczne
szansą innowacyjnej edukacji, red. D. Podgórska-Jachnik, Łódź 2012; i inne.
2
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Nauczyciele odgrywają kluczową
rolę w systemie edukacji. Te słowa
nie powinny podlegać dyskusji, gdyż
to właśnie od tej grupy zawodowej
zależy poziom i jakość edukacji młodego pokolenia. Jak napisał Manfred
Spitzer: „Z dobrym nauczycielem

WOS w teorii i praktyce

Kim powinien być dobry
nauczyciel przedmiotu
wiedza o społeczeństwie?

WOS w teorii i praktyce
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skich i prowspólnotowych uczniów,
tak by świadomie, odpowiedzialnie
i skutecznie uczestniczyli w życiu
publicznym3.

Kwaliﬁkacje do nauczania
WOS-u
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwaliﬁkacji
wymaganych od nauczycieli konkretnego przedmiotu może uczyć osoba,
która ma przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kierunek studiów,
którego „zakres wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
które są zgodne z podstawą programową dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym”4.
Patrząc zatem na problem postawiony w tytule – kim powinien być
nauczyciel WOS-u?, należy stwierdzić,
że musi być to osoba mająca kompetencje opisane w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Należy
do nich m.in. posiadanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej, a także umiejętności
i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań szkoły,
stałej motywacji oraz potrzeby
uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.
Istotne jest również, by nauczyciel
miał kompetencje w zakresie pra-
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widłowej i skutecznej komunikacji
oraz charakteryzował się wrażliwością, empatią, a także postawami
prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności5.
Oczywiście na pierwszym miejscu nauczyciel powinien mieć
odpowiednie przygotowanie merytoryczne, pozwalające na właściwą
i skuteczną realizację tego przedmiotu. I tu pojawia się pewien problem,
gdyż cytowane wyżej rozporządzenie
w sprawie kwaliﬁkacji odsyła nas
do podstawy programowej. Aż
chciałoby się zapytać – której? W momencie przygotowywania niniejszego tekstu (październik 2017 r.)
obowiązuje podstawa programowa
z 2008 r. i nowa podstawa programowa dla ośmioletniej szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia.
Dostępne są również projekty odnoszące się do szkół ponadpodstawowych. A jeszcze nie tak dawno temu
podstawa, którą dziś nazywamy „starą”, była „nową”, gdyż w ciągu blisko
30 ostatnich lat dokument regulujący treści nauczania w polskich szkołach zmieniał się kilkakrotnie. I mimo
że główny trzon treści interesującego
nas przedmiotu wciąż oscyluje wokół nauk społecznych i prawnych,
to w poszczególnych podstawach
programowych pojawiały się i wciąż
pojawiają treści i moduły takie jak:
wychowanie do życia w rodzinie
(podstawa z 2002 r. / gimnazjum)6,
ekonomia (podstawa z 2008 r. /
gimnazjum)7 czy kulturoznawstwo

(projekt podstawy do liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres
rozszerzony)8.
Nawet jeśli uznamy więc, że najbardziej odpowiednie kwaliﬁkacje
merytoryczne do nauczania tego
przedmiotu mają absolwenci studiów politologicznych, socjologicznych czy prawnych, to w obliczu powyższych informacji wypada
stwierdzić, że ukończenie żadnego
z wymienionych kierunków nie gwarantuje pełnego przygotowania.
Istotne jest również to, że w polskich szkołach niewielu absolwentów
wspomnianych kierunków zatrudnionych jest obecnie w charakterze nauczycieli WOS-u. Dla osób mających
takie wykształcenie praca w szkole,
przede wszystkim zaś zarobki w niej
oferowane nie stanowią odpowiedniej zachęty9.
Dodać należy, że na polskich
uczelniach wyższych nie funkcjonują odrębne jednostki, które specjalizowałyby się w przygotowaniu
nauczycieli jedynie przedmiotu wiedza o społeczeństwie10. Najczęściej
uprawnienia do nauczania tego
przedmiotu uzyskują studenci historii, którym proponuje się na studiach
II stopnia uzyskanie dodatkowych
uprawnień, właśnie w zakresie nauczania WOS-u11. Takie rozwiązanie
wydaje się logiczne, zwłaszcza że
dla przeważającej liczby nauczycieli WOS jest drugim lub nawet
trzecim przedmiotem nauczania.
Zjawisko to jest szczególnie wyraź-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. U. RP ) z 2017, poz. 356; Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego orazkształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół, Dz. U. RP z 2009, nr 4, poz. 17.
4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U.
RP 2017, poz. 1575.
5
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. RP z 2012, poz. 131.
6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. RP z 2002 r., poz. 458.
7
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. RP z 2009, nr 4, poz. 17.
8
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-podstawy-programowej-dla-szkol-ponadpodstawowych-zaczynamy-prekonsultacje.html (dostęp: 30.10.2017 r.)
9
H. Konopka, Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, mentor, wychowawca czy politolog, [w:] Edukacja obywatelska we współczesnej szkole,
red. S. Kilian, Kraków 2010, s. 114.
10
J. Korzeniowski, M. Machałek, Edukacja obywatelska w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 31.
11
D. Konieczka-Śliwińska, Kształcenie nauczycieli historii w Polsce. Próba diagnozy współczesnej dydaktyki historii w szkołach wyższych, [w:] Kierunki
badań dydaktycznych. Kierunki zmian edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 122–123.
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Przepis na sukces
I na koniec chyba to, co najważniejsze. Co sprawia, że dany pedagog postrzegany jest jako bardzo
dobry nauczyciel? To przede wszystkim jego osobowość i dostosowany do niej własny styl nauczania,
który uwzględnia specyﬁkę przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz
potrzebę dostosowania go do konkretnego, indywidualnego zespołu
uczniowskiego17. Dobry nauczyciel
wiedzy o społeczeństwie to również mentor, który zazwyczaj jest
pierwszą osobą objaśniającą złożone procesy życia społecznego.
Powinien być więc zaufanym przewodnikiem swoich uczniów po zawiłych i trudnych, ale jakże ciekawych
zagadnieniach nauk społecznych,
humanistycznych i prawnych. Dzięki odpowiednim cechom charakteru winien wzbudzać w młodych
ludziach reﬂeksję nad otaczającym
ich światem, zachęcać do utrwalania pozytywnych wzorców zachowań społecznych oraz nakłaniać
do samodzielnego, logicznego
i krytycznego myślenia18. I wreszcie – powinien być wyrozumiały,
sprawiedliwy i serdeczny wobec
uczniów i zwyczajnie ich lubić,
co w konsekwencji może przełożyć
się na zainteresowanie młodych ludzi przedmiotem. Wszak uczniowie
lubią uczyć się tych przedmiotów,
które prowadzone są przez nauczycieli obdarzanych szczególną sympatią.

J. Korzeniowski, M. Machałek, dz.cyt., s. 31–32.
H. Konopka, dz.cyt., s. 115.
14
D. Gribble, Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków 2005, s. 11.
15
H. Konopka, dz.cyt., s. 115.
16
M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013, s. 84–85.
17
J. Korzeniowski, M. Machałek, dz.cyt., s. 37.
18
H. Konopka, dz.cyt., s. 119.
13

23

Wiadomości Historyczne 1/2018

Przedstawione możliwości uzyskania kwaliﬁkacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie nie
gwarantują jednak, że dana osoba
będzie dobrym nauczycielem. Należy
w tym miejscu z całą stanowczością
stwierdzić, że oprócz przygotowania
merytorycznego, które trzeba stale
uzupełniać, oraz kompetencji pedagogiczno-psychologicznych,
które
należy rozwijać, dobry nauczyciel
WOS-u musi mieć to „coś”, co sprawi, że będzie miał naturalny autorytet, a jego zajęcia będą cieszyły się
zainteresowaniem, a nawet popularnością wśród uczniów. To „coś”
to trudne do uchwycenia swoiste
predyspozycje do nauczania przedmiotu, które wyrażają się w pasji
widocznej w sposobie prowadzenia
zajęć, ujęciu omawianych treści oraz
pozytywnym nastawieniem do wykonywanego zawodu13.
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie powinien zatem starać się,
by w jak największym stopniu „odkrzesłowić lekcje”, czyli zrezygnować
z przestarzałego, XIX-wiecznego
modelu nauczania, w którym dominującą rolę miał nauczyciel. Uczniowie musieli siedzieć cicho w ławkach,
słuchać (często nudnych) wykładów,
uczyć się niezrozumiałych regułek i,

co w tym przypadku najgorsze, pozbawieni byli możliwości zadawania
pytań, dociekań i dyskusji14. W przypadku WOS-u nie może być mowy
o uczeniu się „ładnie brzmiących
formułek o demokracji, tolerancji,
obowiązkach obywatelskich”, które
nie do końca są zgodne ze stanem
faktycznym lub z tym, który młody
człowiek może obserwować w mediach. Współcześni uczniowie szybko dostrzegą rozbieżności pomiędzy treściami podręcznikowymi
a otaczającą ich rzeczywistością.
Autorytarne narzucenie im konieczności uczenia się suchych deﬁnicji może
spowodować opór, lekceważenie
przedmiotu i nauczyciela oraz, co gorsze, wykształcenie postawy oportunizmu lub obojętności obywatelskiej15.
Dlatego też uczeń, aby podjął
konkretną współpracę z nauczycielem i trud nauki musi wiedzieć i rozumieć, po co i dlaczego ma zajmować się danym zagadnieniem
i na ile będzie mu ono potrzebne
w przyszłości. Jeśli nie uzyska konkretnych argumentów, to jego nauka
nie będzie efektywna16. Zatem rolą
dobrego nauczyciela jest bazowanie
na naturalnej ciekawości poznawczej swoich uczniów. Ona bowiem pozwala na łączenie wiedzy z emocjami
i umożliwia młodemu człowiekowi
przetwarzanie konkretnych informacji, stawianie hipotez, zgłębianie
interesujących go zagadnień i zaangażowanie się w różnego rodzaju
przedsięwzięcia.

WOS w teorii i praktyce

nie widoczne w małych szkołach,
w których poszczególni pedagodzy
muszą mieć uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów, co gwarantuje im wypełnienie obowiązkowego
pensum dydaktycznego12. Oczywiście istnieje również możliwość
uzyskania kwalifikacji do nauczania
wiedzy o społeczeństwie w ramach
studiów podyplomowych, które
znajdują się w ofercie niemal wszystkich uczelni wyższych, także różnego
rodzaju prywatnych szkół i firm
dokształcających.

WOS w teorii i praktyce
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„Historyczny-społeczny”
leksykon
Marcin Lipnicki

L

eksykon. Objaśnienie terminów
historycznych oraz aktualnych
koncepcji społecznych1 Paula
Vandepittego i Carla Devosa to niezwykle ciekawa publikacja, której
przekład na język polski mógłby być
wykorzystywany nie tylko do nauczania historii Niderlandów, ale do nauczania historii w ogóle. Leksykon
bowiem przedstawia w sposób zwięzły i zrozumiały szereg pojęć, które
w dzisiejszym dyskursie historycznym i społecznym są nader często
używane.
Paul Vandepitte jest wykładowcą
historii związanym z Uniwersytetem
w Gandawie. Zajmuje się również dydaktyką nauczania historii. Jednymi
z jego najpopularniejszych publikacji są podręczniki poświęcone historii
Belgii. Carl Devos to profesor nauk
politycznych Uniwersytetu w Gandawie. Jest autorem licznych publikacji
naukowych z zakresu politologii oraz
historii współczesnej.

Teraźniejszość z odwołaniem do przeszłości
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politycznych (integracja polityczna, bezpieczeństwo, terroryzm) oraz
ekonomicznych (kryzysy światowe,
globalne ﬁrmy). Te aspekty i wymiary mają przełożenie na układ leksykonu i autorzy nawiązują do nich
już we wstępie.

Publikacja poświęcona jest najważniejszym konceptom i pojęciom
pomagającym zrozumieć świat
społeczny, zarówno w sensie historycznym, jak i społecznym. Leksykon
nawiązuje do współczesnych przemian społecznych, gospodarczych
i politycznych, co ważne – jednocześnie osadzając je w kontekście
historycznym, przede wszystkim
historii nowożytnej i współczesnej.
Jest to problematyka bardzo aktualna we współczesnej humanistyce
oraz naukach społecznych, wystarczy choćby przywołać takie teorie
1

Budowa leksykonu

i koncepty jak globalizacja, ponowoczesność, płynna nowoczesność
(Z. Bauman), społeczeństwo postindustrialne (D. Bell), późna nowoczesność (A. Giddens) czy społeczeństwo
ryzyka (U. Beck).
Wszystkie te koncepcje próbują
odpowiedzieć na pytanie o naturę
współczesnego świata i społeczeństwa, jednocześnie odwołując się
do szeroko rozumianych przemian
historycznych. Nieodłącznymi cechami współczesnego świata jest bowiem nieprzejrzystość, płynność
i niepewność sytuacji społecznych
oraz relatywizm2. Charakter współczesności dobrze oddaje stwierdzenie Ryszarda Kapuścińskiego: „Żyjemy dziś w świecie, w którym nic
nie jest dane raz na zawsze. Musimy
stale czynić wysiłek odnowy, stale
wszystko renegocjować, poruszając się wśród nieskończonej ilości
zmiennych i niewiadomych”3. Różne
wymiary tych zmian dotyczą zarówno aspektów społecznych (migracje, zmiany w religijności, kultura
masowa, zmiany demograﬁczne),

Słownik podzielony jest zasadniczo na trzy części odpowiadające
trzem wymiarom życia społecznego:
1. Strefa
społeczno-kulturowa
zawiera takie obszary jak: wizja
człowieka, natury i kosmosu, wymiar etyczny kultury, wymiar moralno-religijny, wymiar naukowo-technologiczny i transfer wiedzy
(w tym zagadnienia poświęcone
samemu językowi oraz nauczaniu).
2. Strefa społeczno-ekonomiczna
dotyczy obszarów: ludności (migracje, zmiany demograﬁczne),
środowiska, życia codziennego
oraz aktywności ekonomicznej.
3. Strefa społeczno-polityczna skupia się na dwóch wymiarach: publicznej (relacjach między różnymi
poziomami: lokalnym – państwowym – międzynarodowym) oraz
prywatnej (rodzinie, sąsiedztwie
itp.)
Zakres tematyczny leksykonu jest
bardzo szeroki. Na jego łamach analizowanych jest wiele zagadnień dotyczących różnych dziedzin życia człowieka i życia społecznego. Leksykon
może być wszechstronnie wykorzystywany nie tylko do nauczania historii
czy na lekcjach WOS.
Od strony praktycznej publikacja
podzielona jest na pięć zasadniczych
rozdziałów: „Demograﬁa”, „Polityka”, „Ekonomia”, „Międzynarodowa równowaga sił i bezpie-

P. Vandepitte, C. Devos, Lexicon. Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke concepten, Gent 2010. Tłumaczenia z języka
niderlandzkiego w tekście pochodzą od autora artykułu, chyba że zaznaczono inaczej. Dostępny jest w wersji niderlandzkiej oraz francuskiej wersji
językowej.
2
Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2009, s. 576–577.
3
Por. R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, Kraków 2008, s. 11.

Wstęp

4

„[…] Wraz z rewolucją przemysłową decydujące przewodnictwo zyskały najpierw
Wielka Brytania i inne państwa
zachodnioeuropejskie, w dalszym okresie następnie Stany
Zjednoczone i Japonia. Chodziło
o rewolucję, w której najważniejsze było powiązanie rządu
(polityki) i kapitału (ekonomii).
E. Gellner uważa, że w stadium
przemysłowym państwo jest
nieuniknione. W następstwie
tego przepaść między krajami
uprzemysłowionymi a krajami
rolniczymi i przedindustrialnymi się pogłębiła. Powołując
się na techniczno-ekonomiczne
przewodnictwo, niektóre kraje
zachodnioeuropejskie
zdobyły prawie całą Afrykę i istotną
części Azji. W 1920 r. posiadały
one 85% świata i jego zasobów.
Ale kapitalistyczna machina
popadła w problemy pod koniec
XIX wieku i następnie w 1929
roku i latach 30. XX wieku.
Po wojnie w 1945 r. Stany Zjednoczone wyrosły na militarne
i ekonomiczne mocarstwo (prawie połowa światowej produkcji). ZSRR, drugi duży zwycięzca,
nie miał podobnych środków.
Wielka Brytania i inne kraje europejskie zostały przyćmione.
Wraz z dekolonizacją pojawiło
się wiele nowych państw: stworzyły one trzeci świat lub tzw. kraje rozwijające się. […]”4.

Jak widać na podstawie przetłumaczonego fragmentu wstępu,
prezentuje on ogólne informacje.
W tym fragmencie zaprezentowany
jest w zarysie kontekst historyczny
rozwoju ekonomicznego. Poza tym
we wstępach znajdują się również
wyjaśnienia poświęcone podstawowym deﬁnicjom (np. w wstępie
do rozdziału pt. „Kultura”) lub opisane są relacje lub konﬂikty ważne
we współczesnym kontekście globalnym (np. ekonomia vs. ekologia
lub Zachód vs. Wschód). Dzięki takiemu zabiegowi (mimo formy leksykonu, który składa się przecież z pojęć
autonomicznych) świat społeczny
przedstawiony jest jako całość
(w różnych aspektach, które na siebie wpływają) i jest ukazany w kontekście historycznym.
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Hasła
Podobne założenia cechuje również dobór haseł. Leksykon zawiera szerokie ich spectrum zarówno
z obszaru historii dawnej, jak współczesnej. Oto przykładowe hasła (dla
pokazania wachlarza zagadnień)
w danych rozdziałach:
1. „Demograﬁa”: piramida ludności, diaspora, migracja (imigracja
i emigracja) etc.;
2. „Polityka”: apartheid, konfederalizm, państwo upadłe, liberalizm,
kultura polityczna etc.;
3. „Ekonomia”: bieda, ASEAN, Bretton-Woods (MFW i Bank Świato-

Fragment wstępu do rozdziału 3) „Ekonomia” – akapity 2–4, s. 79–80, tłumaczenie z j. niderlandzkiego.
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Co ciekawe i dość unikatowe,
każdy rozdział poprzedzony jest
wstępem, który wprowadza czytelnika w tematykę rozdziału. Jest
to szczególnie ważne w przypadku
niedoświadczonego czytelnika lub
takiego, który po raz pierwszy styka się z daną problematyką. Wstęp
pozwala zapoznać się z podstawowymi informacjami na dany temat
i ułatwia zaznajamianie się z hasłami, pokazując powiązania między
nimi (odwołania w tekście do haseł
są oznaczone pogrubieniem). Prezentowane hasła nie są od siebie
oderwane, lecz stanowią pewną
całość. Każdy wstęp do rozdziału
wzbogacony jest ponadto kolorowymi diagramami i wykresami.
Dodatkowo umieszczono wybrane
cytaty z literatury przedmiotu,
które również ułatwiają zrozumienie danych zjawisk oraz zachęcają
do pogłębionej lektury (są wśród
nich cytaty obcojęzyczne pochodzące ze źródeł historycznych i nie są
one opatrzone tłumaczeniem na język niderlandzki).
Poniżej znajduje się wybrany fragment wstępu do rozdziału dotyczącego ekonomii. Pogubienia wskazują
na odniesienia do haseł:

WOS w teorii i praktyce

czeństwo”, „Kultura”. Zastosowany
podział podyktowany został względami praktycznymi i ułatwia poruszanie
się po leksykonie – nazwy rozdziałów
są stosunkowe proste i zrozumiałe,
nawet dla nie w pełni historycznie
uformowanego czytelnika, a jako
takiego traktował Vandepitte ucznia
oraz studenta.
Układ haseł ma charakter tematyczny, wewnątrz rozdziałów są one
natomiast zaprezentowane alfabetycznie. Na końcu leksykonu znajduje się ponadto pełny alfabetyczny
indeks haseł. Dzięki temu z hasłami można zapoznawać się zarówno
w sposób systematyczny, jak i wyrywkowy (korzystając z indeksu).
Każdy z rozdziałów oznaczony jest
innym kolorem, co ułatwia posługiwanie się leksykonem.
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wy), deﬂacja, fordyzm, globalizacja, mikrokredyty etc.
4. „Międzynarodowa równowaga sił
i bezpieczeństwo”: bipolarność,
Centrum i Peryferie, obóz koncentracyjny, żelazna kurtyna, pacyﬁzm, postkolonializm, ONZ etc.
5. „Kultura”: drenaż mózgów, fundamentalizm, religia, geokultura,
homogenizacja, media masowe,
sekularyzacja, tabu, Yuppie etc.
Hasła mają różną długość, w zależności od skomplikowania problematyki. Wymiary kieszonkowe leksykonu sprawiają jednak, że hasła
omawiane są raczej zwięźle (od kilku
zdań do maksymalnie 2–3 stron).
Niektóre hasła wzbogacone są wykresami lub cytatami z literatury
przedmiotu. Część haseł poza deﬁnicją zawiera również przykłady praktycznych rozwiązań zastosowanych
w wybranych państwach. Pomaga
to przełożyć abstrakcyjne pojęcia
na konkretne wydarzenia przedstawione w kontekście społeczno-historycznym. Dla zobrazowania poniżej
znajdują się tłumaczenia trzech haseł
z trzech różnych rozdziałów i o różnej długości: globalizacja (hasło długie), drenaż mózgów (hasło średniej
długości), ultimatum (hasło krótkie).

Globalizacja
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[tłumaczenie z j. niderlandzkiego]
W ostatnich latach XX wieku pojęcie globalizacji zyskało ugruntowane
znaczenie i stało się modnym terminem, który ma jednak bardzo wiele
deﬁnicji.
Charakterystycznymi cechami zjawiska globalizacji są:
● wzrastające zależności w skali
światowej: wydarzenia i procesy
w jednym kraju lub regionie, zamierzone lub niezamierzone, mające coraz większy wpływ na inny
kraj lub region;
● kompresja czasu i przestrzeni:
w krótszym czasie można pokonać
większe odległości. Najlepszym
tego przykładem są bardzo szybkie
połączenia elektroniczne, dzięki
którym wymiana informacji gwałtownie wzrosła, co ma ogromne
znaczenie w transakcjach finansowych.

Najbardziej obrazowym przykładem [globalizacji] są fuzje między
międzynarodowymi ﬁrmami. Zarówno horyzontalna, jak i wertykalna
koncentracja wywołują (uczucie)
zagrożenia, ponieważ określona liczba gigantycznych ﬁrm posiada znaczne większe dochody pochodzące
ze sprzedaży aniżeli budżet (tak samo
dużych) państw (np. dochody ze sprzedaży ﬁrmy Unilever są większe niż budżet Wielkiej Brytanii). Wzrasta obawa, że takie korporacje mogą/będą
kontrolować ekonomię światową.
W związku z tym mogą również zdominować politykę, stosunki społeczne
i w końcu również „wytwory” kultury.
To uczucie zagrożenia jest dodatkowo
wzmacniane przez działające w skali
światowej organizacje przestępcze,
które osiągają roczny obrót w wysokości 1500 milionów dolarów.
Świat wszedł w nową erę podboju,
takiego, jak w czasie kolonializmu. Ale
wtedy najważniejszymi aktorami ekspansji i podboju były państwa, teraz
chodzi o ﬁrmy i konglomeraty, prywatny przemysł i grupy ﬁnansowe, które
chcą zdominować świat. Nigdy przedtem władcy świata nie byli tak nieliczni i tak potężni. Te grupy znajdują
się w Triadzie: USA–Europa–Japonia,
ale połowa z nich ma swoje siedziby
w USA. Chodzi o zasadniczo amerykańskie zjawisko.
Ignacio Ramonet (1999)

Patrząc historycznie, globalizacja nie jest zjawiskiem
nowym. Europejscy żeglarze
eksplorowali oceany od XV
wieku w poszukiwaniu bogactw na innych kontynentach. Powstała sieć relacji
handlowych w skali światowej, w powiązaniu z kapitalistycznym
sposobem
produkcji (według Marksa
w XIX wieku). Zjawisko globalizacji zostało wzmocnione
i dostępne stały się również
środki techniczne ułatwiające
działanie w skali światowej.
To, że obecnie globalizacja
przyjęła tak silny wymiar,
ma związek z kilkoma elementami:

●

●

●

po zakończeniu zimnej wojny, wraz z relatywnie stałym
bipolarnym podziałem świata, powstała międzynarodowa próżnia władzy, która nie
została w całości wypełniona
przez USA jako (jedyne) mocarstwo światowe;
istnieje
silna
tendencja
do rozdzielania ekonomii
i polityki, na poziomie państwa oraz tym bardziej na poziomie światowym;
są dostępne nowe technologie komputerowe i połączenia elektroniczne.

Drenaż mózgów
(Braindrain)
[tłumaczenie z j. niderlandzkiego]
Dosłownie migracja mózgów.
Chodzi o wyjazd naukowców i intelektualistów, którzy wyjeżdżają z krajów wschodzących i rozwijających
się, aby pracować na lepszych warunkach w krajach uprzemysłowionych;
także z Europy do USA. To wskazuje
również na przenoszenie się naukowców z uniwersytetów do przemysłu.
W związku z tym pojawia się pytanie, czy kraje rozwijające mogą
zmienić braindrain (drenaż mózgów)
w braingain (napływ mózgów). Znany jest przykład migracji indyjskich
pracowników zajmujących się oprogramowaniem. W 1998 r. Indie
uruchomiły program, którego celem
było uczynienie Indii supermocarstwem w dziedzinie oprogramowania do 2010 r. W rezultacie w 2002
r. Indie miały już około 5 milionów
dobrze wykwaliﬁkowanych pracowników sektora informatycznego
i telekomunikacyjnego, drugą największą liczbę po USA. Żeby uzupełnić braki informatyków-specjalistów,
USA przyciągały indyjskich specjalistów, przyznając im specjalne wizy.
Po sześciu latach część z nich wróciła do swojego kraju i przyczyniła
się do dalszego rozwoju tego sektora
we własnym kraju: bez ich wkładu
nie byłoby mowy o indyjskim softwareboom. W tym przypadku drenaż
mózgów jest także równoznaczny
z napływem mózgów.

[tłumaczenie z j. niderlandzkiego]
Warunek przy negocjacjach dyplomatycznych, którego odrzucenie
skutkuje wypowiedzeniem wojny.
Znane, choć niesławne, jest ultimatum rządu Austro-Węgier w stosunku do serbskiego rządu po zamachu i zamordowaniu austriackiego
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
i jego żony w Sarajewie w dniu 28
czerwca 1914 r. Warunki było tak daleko idące, że prawie na pewno nie
były możliwe do spełniania przez suwerenne państwo. W dniu 28 lipca
1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały
Serbii wojnę.

Część kończąca leksykon

Zalety
Biorąc pod uwagę wskazane cechy
leksykonu, publikację można z pewnością polecić każdej osobie zainteresowanej współczesnym światem
i zjawiskami, które w nim zachodzą.
W sposób szczególny poleciłbym
ten leksykon uczniom i studentom
nauk humanistycznych i społecznych, a także nauczycielom historii
i wiedzy o społeczeństwie.
Uważam, że leksykon może się
przyczynić do rozwoju dyskusji na temat tego, jak uczyć historii. To znaczy, czy należy ją prezentować jako
kronikę zdarzeń, czy też stanowi
ona klucz do zrozumienia świata
przez operowanie pojęciami, ale przy
tym zatraca swoją indywidualność

27

Wiadomości Historyczne 1/2018

Ostatnie części leksykonu to bibliograﬁa i indeks. Bibliograﬁa pogrupowana jest według rozdziałów
i bazuje na książkach, czasopismach
naukowych, raportach i stronach internetowych. Są to w większości pozycje
anglojęzyczne, również francuskojęzyczne i niderlandzkojęzyczne. Wymienieni są bardzo zróżnicowani autorzy,
także znane autorytety i praktycy,
na których warto zwrócić uwagę: Huntington, Fukuyama, Koﬁ Annan, Stiglitz, Wallerstein, Brzeziński czy Habermas. Na końcu leksykonu znajduje się
również indeks, w którym prezentowane są hasła pogrupowane alfabetycznie. W indeksie przy każdym haśle
znajdują odnośniki do wszystkich stron,
gdzie hasło zostało wspomniane. Niestety za pewnym minus można uznać,

że nie wyróżniono strony, na której
znajduje się hasło. Jest to jednak niewielka wada, którą łatwo można poprawić przy kolejnym wydaniu.

WOS w teorii i praktyce

Ultimatum

na rzecz procesów czy samych pojęć.
Budowa leksykonu wydaje się odpowiadać zmieniającym się postrzeganiem świata przez uczniów oraz studentów. Informacje są przedstawione
w sposób zwięzły oraz zawierają najważniejsze fakty. To rodzaj myślenia
wycinkowego czy raczej wybiórczego,
który zastępuje myślenie hierarchiczne
(liniowe) na rzecz myślenia obrazami, pojęciami oraz relacjami, które
między nimi panują. Ten model odpowiada narzędziom elektronicznym,
które dzisiejsza młodzież ma opanowane w stopniu więcej niż zadowalającym. Jednocześnie leksykon nie
jest wyłącznie zbudowany według
nowoczesnym metod dydaktycznych.
Bardzo często metodyka hierarchiczna
oraz budowanie i analizowanie procesów przyczynowo-skutkowych stanowi
podstawę wybranych haseł. Ważne
jest również to, że sam autor jest dydaktykiem nauczania historii, a proponowane przez niego rozwiązanie
zostało przyjęte na gruncie belgijskim
i spotkało się ze sporym odzewem
(rok 2010 to trzecia edycja słownika).
W mojej ocenie przekład leksykonu przyczyniłby się do ubogacenia
warsztatu nie tylko historyka-badacza, lecz dydaktyka historii, który
uzyskałby cenne, naukowo ugruntowane narzędzie dydaktyczne operujące w sposób udany klasycznymi oraz
nowoczesnymi metodami badawczymi. Leksykon mógłby stanowić dobre
uzupełnienie zajęć na studiach, ale
również być używany na lekcjach
w wyższych klasach szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.
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Nowa i stara matura z wiedzy o społeczeństwie

Ewolucja czy rewolucja?
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Agnieszka Chłosta-Sikorska

Wymagania egzaminacyjne

Egzamin maturalny to egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 r. pośród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji w 1999 r. i zastąpił egzamin dojrzałości (tzw.
starą maturę). Powstała Centralna Komisja Egzaminacyjna1, której zadaniem jest przygotowanie i organizowanie
zewnętrznego systemu oceniania. Stworzono identyczne
zestawy pytań dla abiturientów w całym kraju. Arkusze
po napisaniu są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych według jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania2.
Od tego czasu matura pełni trzy zasadnicze funkcje:
1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości
i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego – w przypadku
zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części
pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części
ustnej (bez określania poziomu).
3
 . Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu m
 aturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie r ozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji3.

Wiedza o społeczeństwie jest jednym z przedmiotów,
który można zdawać na egzaminie maturalnym. Egzamin
w tzw. w starej formule (2005–2015) sprawdzał, w jakim
stopniu absolwent spełnia wymagania określone w standardach wymagań egzaminacyjnych4 z wiedzy o społeczeństwie. Zostały one wywiedzione z podstawy programowej i określały to, co osoba przystępująca do egzaminu
powinna wiedzieć i umieć. Były to5:
1) znajomość faktów, pojęć oraz umiejętność ich zastosowania we właściwym kontekście,
2) umiejętność poprawnego wykorzystania posiadanej wiedzy do opisu i analizy rzeczywistości społecznej i politycznej,
3) umiejętność zrozumienia problemów życia publicznego i interpretowania stanowisk różnych stron debaty
publicznej,
4) praktyczne umiejętności obywatelskie przydatne
w demokratycznym państwie prawa.
W 2003 r. uległy one zmianie6 i od tego czasu zwracano
uwagę na:
I. Wiadomości i rozumienie zjawisk oraz procesów z następujących obszarów: społeczeństwo, polityka, prawo, problemy współczesnego świata, Polska, Europa, świat – które uczeń stosował do opisu, wyjaśnienia
i oceny omawianych zagadnień.
II. Korzystanie z informacji, czyli stosowanie wiadomości
i słownictwa do wyjaśnienia procesów zachodzących
we współczesnym świecie.

1
Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana przez Sejm RP 1 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).
2
M. Jakubowski, A. Pokropek, Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych, Warszawa 2009, s. 41–64.
3
O egzaminie, https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/
4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1020).
5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002 nr 51 poz. 458).
6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań
będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 846).

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
– reprezentują różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
– sprawdzają opanowanie jakiejś konkretnej umiejętności,
– odwołują się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo,
polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),
– sprawdzają umiejętności złożone (np. uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych),
– są zróżnicowane pod względem poziomu trudności
oraz sposobu udzielania odpowiedzi,
– odnoszą się różnorodnych materiałów źródłowych,
np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki,
– mają formę zamkniętą lub otwartą,
– występują pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
W poleceniu występuje co najmniej jeden czasownik
operacyjny. W zadaniach zamkniętych są to najczęściej
czasowniki takie jak: „wybierz” lub „podkreśl”, a w otwartych ich katalog jest znacznie szerszy. Dzięki temu zabiegowi
autor zadania może zbadać konkretną umiejętność i dlatego używa określonych poleceń, by zdający mógł się tymi
umiejętnościami „wykazać”. Ich znajomość jest niezbędna
do prawidłowego skonstruowania arkusza, a dla zdającego jest przydatna do uzyskania maksymalnego wyniku.
Dlatego też nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminów powinni zapoznać się z odpowiednią literaturą,
informatorami maturalnymi, a najlepiej odbyć szkolenie
na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
i poprawiać arkusze. Da im to możliwość pełnego poznania zasad oceniania i pokaże, na jakie elementy dotyczące
wiedzy i umiejętności, w tym rozumienia czasowników operacyjnych, powinni zwracać szczególną uwagę. Przykłado-

7
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17).
8
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 1992, s. 16.
9
R.H. Davis, Konstruowanie systemu kształcenia, Warszawa 1983, s. 52.
10
J.J. Guilbert, Zarys pedagogiki medycznej, Warszawa 1983.
11
R. Dolata, M. Sitek, Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanieedukacji 2014, Warszawa 2015, s. 8.
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Uczniowie nie powinni już spotkać się na egzaminie
z treściami oraz umiejętnościami, które nie zostały zapisane w podstawie programowej oraz z takimi rodzajami
zadań, których nie ćwiczyliby na lekcjach. Jednak żeby założone cele mogły zostać osiągnięte, zostały one sprecyzowane, uszczegółowione i skonkretyzowane8 w postaci czasowników operacyjnych, czyli opisu zachowania
ucznia9. Wyraźnie wskazują one czynność, jaką powinien
wykonać zdający, aby prawidłowo rozwiązać zadanie.
Można je formułować dla dowolnej jednostki dydaktycznej, od pojedynczej lekcji do całego procesu kształcenia.

Ich treść może dotyczyć pojedynczego pojęcia, umiejętności, systemu zasad bądź złożonej struktury wiedzy. Do ich
najważniejszych cech zaliczamy:
– jednoznaczność – bez zbędnych treści wyrażają
to wszystko, co uczący się potraﬁ zrobić dla wykazania,
że „wie”, „umie” lub „może zrobić”,
– wykonalność – w określonym czasie i w dostępnych
warunkach,
– realistyczność – dostosowane do wieku i możliwości
uczniów,
– logiczność – wewnętrznie niesprzeczne,
– obserwowalność – stwierdzenie ich osiągnięcia
na podstawie zaobserwowania postępu w działaniach
uczącego się,
– mierzalność – możliwe do zaobserwowania przez zewnętrznego obserwatora10.
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III. Tworzenie informacji, czyli przedstawienie i ocenia wydarzenia, w formie logicznej wypowiedzi pisemnej.
Współistnienie podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych spowodowało dualizm, w wyniku którego
stosowane przez nauczyciela metody nauczania i sposoby
sprawdzania tego, czego się uczniowie nauczyli i w jakim
stopniu opanowali kształcone umiejętności, nie zawsze były
tożsame czy nawet zbliżone do wymagań, które zastosowali
autorzy zadań w arkuszach egzaminacyjnych. Co prawda
opis wymagań na egzaminy zewnętrzne oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami i schematami punktowania
rozwiązań zostały zamieszczone w informatorach, a ich
znajomość była i jest dla wszystkich nauczycieli obowiązkowa, ale nie wszyscy się do nich stosowali. Uczniowie często uczyli się „pod nauczyciela”, wiedzieli, jak sprawdza
wiadomości, jakie zadania daje na sprawdzianach, jakich
rozwiązań oczekuje i tak pracowali. Problem pojawiał się,
gdy zasiedli do egzaminu zewnętrznego i zostali zaskoczeni rodzajami zadań, jakich nigdy nie rozwiązywali.
Zmiany przyniosła podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r.7, która została zapisana w języku wymagań
i zastąpiła standardy wymagań egzaminacyjnych, wprowadzając jednolitość. Wymagania podzielono na ogólne
i szczegółowe. Ogólne – jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia – informowały, jak rozumieć podporządkowane im cele szczegółowe. Te zaś odwoływały
się do ściśle określonych wiadomości i umiejętności. Zadania egzaminacyjne opracowane na ich podstawie miały
na celu sprawdzenie:
– wiedzy i umiejętności jej stosowania do identyﬁkowania i analizowania problemów,
– umiejętności rozumowania, argumentowania
i wnioskowania,
– umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,
– umiejętności dostrzegania współzależności we
współczesnym świecie,
– umiejętności wykorzystywania np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.
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wo: polecenie zaczynające się od sformułowania „wyjaśnij"
wymaga szerszego zakresu odpowiedzi niż zaczynające się
od słów „podaj” czy „określ”. „Aby umiejętnie wykorzystywać wyniki egzaminów, trzeba dobrze znać podstawy metodologii tworzenia i wykorzystywania testów”11.
Wśród zadań otwartych w każdym arkuszu występuje
również zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Zdający powinien stworzyć własną krótszą lub dłuższą wypowiedź
pisemną. Tematy są sformułowane w postaci:
– samodzielnego pytania/zagadnienia do rozważenia,
scharakteryzowania lub omówienia,
– pytania/zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia, któremu towarzyszy dodatkowo
materiał źródłowy, np. mapa, dane statystyczne, tekst.

Tematy pochodzą z następujących obszarów: społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe, i są zróżnicowane pod względem treściowym
(z różnych obszarów tematycznych), formalnym (ujęcie problemowe lub przekrojowe) oraz przestrzennym
(co najmniej jeden temat związany z Polską i jeden z Europą lub światem).

Matura z WOS-u w latach 2005–2015
W latach 2005–2015 egzamin z wiedzy o społeczeństwie zdawany był na dwa sposoby:
a) jako przedmiot obowiązkowy (do 2009 r.) na poziomie podstawowym albo rozszerzonym – co miało
wpływ na zdanie egzaminu:

na poziomie podstawowym

na poziomie rozszerzonym

Arkusz I

Arkusz I

Arkusz II

120 minut

120 minut

2005 – 2006: 150 minut

100 punktów

100 punktów

2005: 70 pkt
2006: 50 pkt

rozwiązanie testu, obejmującego cały zakres
wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym.
Zadania:
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a) zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie),
b) otwarte wymagające umiejętności analizowania i czytania przepisów prawnych,
interpretowania danych statystycznych,
formułowania i uzasadniania własnego
stanowiska.

a) część pierwsza

b) część druga

rozwiązanie testu przeznaczonego dla
poziomu podstawowego.

udzielenie odpowiedzi na pytania do zamieszczonych w arkuszu różnych źródeł informacji
(pisane, ikonograﬁczne, statystyczne, kartograﬁczne).
Następnie wybór jednego z dwóch tematów
i napisanie krótkiego spójnego tekstu (z wykorzystaniem wniosków z analizy źródeł, które korespondują z tematami).

2007 – 2017: 180 minut
2007 – 2017: 50 punktów
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Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech części:
1) test sprawdzający wiedzę przedmiotową,
2) materiał źródłowy – odpowiedzi na pytania do różnych źródeł informacji (pisane, ikonograﬁczne, statystyczne, kartograﬁczne), które wymagają interpretacji i oceny zjawisk zachodzących we współczesnym świecie,
3) napisanie tekstu własnego, z wykorzystaniem wniosków z analizy źródeł związanych z wybranym tematem.

b) jako przedmiot dodatkowy (tylko na poziomie rozszerzonym) – co nie miało wpływu na zdanie egzaminu.
W 2015 r. został wprowadzony egzamin maturalny
w tzw. nowej formule, który sprawdzał, w jakim stopniu
absolwent spełnia wymagania z zakresu WOS określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV
etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania mogą odnosić się także do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. II oraz III. Dodany
został trzeci temat do wyboru dla dłuższej formy wypowiedzi. Wiedza o społeczeństwie zdawana jest wyłącznie
jako przedmiot dodatkowy, do którego należy przystąpić jednak obowiązkowo – co nie ma wpływu na zdanie
egzaminu.

180 minut
60 punktów
2015

40 zadań

2016

30 zadań

2017

30 zadań

Najważniejsze różnice między „starym” a „nowym”
arkuszem.
1. Merytoryczną podstawą zadań egzaminacyjnych są wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie
rozszerzonym i podstawowym. Zadania mogą również
odnosić się do wymagań przypisanych do etapów
wcześniejszych (WOS – z zakresu gospodarki).
2. Wszystkie zadania w arkuszu oparte są na materiale
źródłowym (zwiększono liczbę źródeł ikonograﬁcznych).
3. Zmieniona formuła zadania rozszerzonej odpowiedzi:
a) zwiększona liczba tematów do wyboru (3 zamiast 2),
b) zmiana sposobu oceniania (holistyczne, inna punktacja, w przypadku zadań opartych na materiale źródłowym obowiązek wykorzystania wszystkich źródeł).
4. Większy nacisk na prawidłową interpretację poleceń
przekazanych w postaci czasowników operacyjnych.

Problemy uczniów
W informatorach maturalnych w omawianych latach
powtarzają się następujące uwagi:
1. Opanowanie przez uczniów wiedzy w ograniczonym stopniu z zakresu:
– ustroju politycznego RP (zasad konstytucji, organów
i kompetencji władzy),
– zasad państwa demokratycznego,
– zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
– problematyki praw człowieka,
– pojęć dotyczących czynności prawnych,
– prawa (zasad prawnych obowiązujących w Polsce,
funkcji konstytucji),
– funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
– współczesnych wydarzeń politycznych,
– problemów współczesnego świata.
2.
–
–
–

12

–
–
–
–
–
–
–

wyszukiwanie informacji i ich interpretacja,
wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych,
odróżnianie przyczyn od skutków,
nieuważne argumentowanie, ograniczanie się do kilku
argumentów,
formułowanie własnego stanowiska,
korelacja wiedzy z języka polskiego, historii i geograﬁi
z WOS,
równoczesne zakreślanie dwóch odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru,
błędna pisownia nazwisk,
dosłowne przepisywanie źródła,
niedokładne czytanie poleceń,
niestaranne, niedbałe pismo utrudniające ocenianie.

3. Trudności z napisaniem zadania rozszerzonej odpowiedzi, które wymaga logicznego rozumowania,
opisywania przyczyn i skutków wydarzeń, jasnego
i poprawnego językowo wyrażania myśli, spostrzeżeń
i argumentów. Najczęściej prace są nie na temat lub
częściowo nim związane. Dlatego też to zadanie jest
najbardziej różnicujące.

–
–
–
–
–
–
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Umiejętności, które nie sprawiły uczniom trudności:
analizowanie tekstów publicystycznych,
odczytywanie źródeł statystycznych,
analizowanie źródeł pisanych,
rozpoznawanie haseł programowych różnych ideologii,
odróżnianie informacji o faktach od opinii,
wykorzystanie praktycznych umiejętności obywatelskich (list, petycja do posła).

Jak skutecznie przygotować się
do egzaminu?
Co roku w czerwcu nagłówki gazet powtarzają się, strasząc wynikami matur. Czytamy: „80 proc. maturzystów dowiedziało się dzisiaj, że zdało maturę. Radość z ogólnego
sukcesu przysłania jednak sromotna porażka większości
abiturientów, którzy podeszli do egzaminu z WOS-u”12;
„Egzamin z wiedzy o społeczeństwie przerósł tegorocznych maturzystów”13; Klątwa WOS14; Maturzyści najgorzej
zdali egzamin z WOS. Oto 9 zadań, na których polegli15.
Analiza przyczyn niskiej zdawalności WOS-u na maturze
wskazuje, że zasady przeprowadzania egzaminu narzucają

Wyniki matur. Jeden ważny przedmiot przerósł prawie 90 proc. zdających. Tragiczne wyniki, „Gazeta Wyborcza”, 30.06.2017, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22035112,znamy-wyniki-matur-poszlo-niezle-ale-jeden-przedmiot-przerosl.html (dostęp: 1.09.2017 r.).
13
Matura 2017: Czytanie gazet to za mało, by zaliczyć WOS, „Rzeczpospolita”, 2.07.2017, http://www.rp.pl/Edukacja/307029961-Matura-2017-Czytanie-gazet-to-za-malo-by-zaliczyc-WOS.html (dostęp: 1.09.2017 r.).
14
Klątwa WOS, „Gość Niedzielny”, 13.07.2017, https://gosc.pl/doc/4034018 (dostęp: 1.09.2017 r.).
15
Matura 2015: Maturzyści najgorzej zdali egzamin z WOS. Oto 9 zadań, na których polegli, „Onet”, 1.07.2017, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/
matura-2015-najgorsze-wyniki-z-matury-z-wiedzy-o-spoleczenstwie/zmb3g0 (dostęp: 1.09.2017 r.).
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Brak opanowania następujących umiejętności:
odczytywanie źródeł ikonograﬁcznych,
interpretacja źródeł statystycznych,
wnioskowanie na podstawie kilku materiałów źródłowych,
– korzystanie z różnorodnych źródeł: tekstów publicystycznych, aktów prawnych, wykresów statystycznych,
map,

–
–
–
–

WOS w teorii i praktyce

na poziomie rozszerzonym

WOS w teorii i praktyce
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uczniom obligatoryjny wybór na egzaminie przedmiotu dodatkowego. Wielu z nich decyduje się na WOS, gdyż wydaje
się im, że nie będą mieli dużo do nauki i traktują go jako
przedmiot, który stosunkowo łatwo zdać. Zajęcia prowadzone
są zazwyczaj w ciągu jednego roku w wymiarze 1–2 godzin
tygodniowo, podręcznik jest niezbyt obszerny, a zagadnienia
„życiowe”. Jednak niewielu uczniów zdaje sobie sprawę, że
WOS ma interdyscyplinarny charakter, co pociąga za sobą
konieczność orientowania się w wielu zagadnieniach, które
w szkolnych programach nauczania mogą być stosunkowo
słabo reprezentowane. Istotna jest również orientacja w bieżącej problematyce społecznej, ekonomicznej i politycznej,
zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Wszystkie te cechy powodują, że WOS jest poważnym wyzwaniem dla maturzystów.
Nie wystarczy jedynie przeczytanie jednego podręcznika czy
sporadyczne obejrzenie wiadomości.
W świetle powyższego CKE zaleca:
– zapoznanie się z informatorem maturalnym,
– systematyczne przygotowywanie się do egzaminu,
– ćwiczenie rozwiązywania różnych rodzajów zadań,
w tym redagowania odpowiedzi,
– umiejętne łączenie wiedzy przekazywanej przez autorów
podręczników z wiedzą pozyskaną ze środków masowego
przekazu oraz z lekturą tekstów popularnonaukowych,
– uważne czytanie poleceń, zwłaszcza zawartych w nich
czasowników operacyjnych, gdyż to one mówią, co trzeba zrobić,
– zwracanie uwagi na warstwę językową pracy.

Matura 2023
Egzamin, który odbędzie się w roku 2023, nazywany jest
ponownie „nową maturą”. MEN i CKE zapowiedziały, że
pracują nad jego kolejną formułą. Jest on przeznaczony dla
uczniów, którzy skończą wówczas czteroletnie liceum. To ci,
którzy obecnie uczą się w siódmych klasach szkół podstawowych. Ci zaś, którzy wybiorą technika lub szkoły branżowe II stopnia, będą go zdawać w roku 2024.
Matura ma zostać podzielona na część łatwiejszą
i trudniejszą, a na egzaminie z języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie pojawią się eseje. Ministerstwo
chce, aby arkusz był mniej testowy. Świadectwo maturalne
otrzyma absolwent, który przystąpi do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych (jęz. polski, matematyka, jęz.
obcy nowożytny) oraz jednego wybranego przedmiotu

dodatkowego i z każdego z nich (przeprowadzanych zarówno w części ustnej, jak i pisemnej) otrzyma co najmniej
30% możliwych do uzyskania punktów. Ten próg zdawalności zostanie wprowadzony także dla jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Utrzymana ma zostać możliwość wglądu o pracy oraz
odwołania się od wyników matury – najpierw do CKE,
a jeśli wniosek nie znajdzie tam uznania, to do Kolegium
Arbitrażu Egzaminacyjnego. MEN chce, by na uczelniach
wprowadzono kilka dodatkowych miejsce, dla osób z odwołań.
Jak pokazują przywołane analizy, zmienne wymagania
dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego, konstrukcja
arkusza, ale również sposób uczenia wiedzy o społeczeństwie spowodowały stopniowe deprecjonowanie tego
przedmiotu. Sukcesywne nakierowanie uczniów na rozwiązywanie zadań o charakterze testowym, obszerny arkusz
zawierający różnego typu zadania i dużo materiału źródłowego do przeczytania powodują dodatkową trudność.
Także specyﬁczny i hermetyczny język skazuje nieprzygotowanych do egzaminu uczniów na porażkę.
Aby kolejna „nowa matura” nie okazała się jedynie
wersją 2.0 chybionego projektu, zasadne wydaje się zastanowienie się nad kształtem arkusza – liczbą i rodzajami
zadań oraz sposobem ich punktowania, jak również nad
sposobami uczenia wiedzy o społeczeństwie i odpowiednim przygotowaniu uczniów do zdawania matury z tego
przedmiotu. Egzaminy są jednym z ważniejszych elementów systemu edukacji i chociażby z tego względu powinny
podlegać analizie, ocenie i ewaluacji, tak żeby w jak najlepszy sposób spełniały swoje zadanie.
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W następnym numerze między innymi:
WOS W TEORII I PRAKTYCE
O

Bartosz Kaczorowski, Kryzys kataloński 2017

FORUM EDUKACYJNE
O
O
O

Sylwia Klik, Żywa lekcja historii – projekt wycieczki edukacyjnej dla młodzieży szkoły
podstawowej
Iwona Jóźwiak, Zajęcia w sieci współpracy „Regionalizm – patriotyzm jutra”
Marian Maciocha, Proste sposoby na wyznaczanie dnia tygodnia dla dowolnej daty
kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
O

Wojciech Micygała, Sport a polityka w XX-wiecznych Chinach

– wypracowania na maturze rozszerzonej z historii
Maria Jadczak

ntegralną i najtrudniejszą z punktu widzenia ucznia
częścią matury rozszerzonej z historii jest wypowiedź pisemna (nazywana dalej w tekście esejem
lub wypracowaniem) kończąca każdy arkusz egzaminacyjny. Przed jej napisaniem uczeń musi rozwiązać
test oraz zanalizować zamieszczone w każdym arkuszu
różnorodne wiązki źródeł historycznych. Na napisanie
matury rozszerzonej z historii abiturient ma zaledwie
180 minut. Na łączna liczbę 50 punktów z maturalnego
arkusza rozszerzonego za test hybrydowy – analizę źródeł można uzyskać 38 punktów, a za esej – wypracowanie 12 punktów, co stanowi 24% całej oceny.

I

Wypowiedź pisemna

Poziom I (1–2 punktów)
Zdający w kilku, kilkunastu zdaniach odniósł się
do tematu.
● Zdający podał kilka faktów dotyczących tematu,
zwykle bez wskazania związków między nimi.
● Zdający w stopniu niewystarczającym dokonał selekcji i hierarchizacji podanych informacji.
●

Zdający poprawnie umieścił wydarzenia w czasie
lub przestrzeni.

Poziom II (3–5 punktów)
● Zdający częściowo przedstawił faktografię, która
jest potrzebna do opracowania tematu.
● Zdający podjął próbę uporządkowania podanej faktografii.
● Zdający podjął próbę wyjaśnienia zjawisk przyczynowo-skutkowych.
● Zdający podjął próbę wykorzystania tekstów źródłowych i przywołania ich w pracy.
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Poziom III (6–8 punktów)
● Zdający dokonał celowej i trafnej selekcji faktów,
świadczących o zrozumieniu ich znaczenia i hierarchii.
● Zdający w większości poprawnie wyjaśnił związki
przyczynowo-skutkowe.
● Zdający przedstawił wydarzenia w ujęciu dynamicznym.
● Zdający podjął próbę sformułowania wniosków.
● Zdający w większości wykorzystał materiał źródłowy.
● Zdający podjął próbę podsumowania pracy.
Poziom IV (9–12 punktów)
● Zdający dostrzegł i wyjaśnił złożoność zjawisk historycznych, ukazując różne ich aspekty.
● Zdający powiązał informacje z różnych obszarów
historii, politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturowej.
● Zdający poprawnie przeprowadził hierarchizację
i selekcję faktów.
● Zdający trafnie i w pełni wykorzystał teksty źródłowe.
● Zdający poprawnie wskazał związki przyczynowo-skutkowe.
● Zdający sformułował wnioski oraz podsumował rozważania.
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Esej jest potwierdzeniem wszystkich umiejętności,
jakie powinien zdobyć „szkolny historyk”. Pisząc esej,
abiturienci dowodzą, że potra ią sformułować logiczną,
spójną, właściwie skonstruowaną wypowiedź na jeden
z pięciu tematów zawartych w arkuszu. Tematy wypracowań są związane z jedną z pięciu epok, na które jest
podzielony materiał przedmiotowy szkolnej nauki historii: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX
i XX wiek. Wśród nich znajdują się dwa wyposażone
w pakiet (najczęściej czterech) materiałów źródłowych (źródła opisowe, aktowe, wykresy, karykatury,
mapy, ilustracje) bezpośrednio związanych z tematem danego wypracowania. Mogą być one inspiracją
i wskazówką, jak rozumieć dany temat. Co więcej, przy
wyborze tematu ze źródłami abiturient musi udowodnić, że wykorzystuje wszystkie źródła w napisanym
przez siebie eseju.
Wypracowanie – esej jest oceniane na czterech poziomach, przy czym zasada, że zgodnie z regułami pomiaru dydaktycznego uczeń nie może uzyskać większej
liczby punktów, jeżeli nie spełni wszystkich warunków
poziomu poprzedzającego w 2015 r., została zmieniona
na spojrzenie holistyczne, które umożliwia postawienie punktów korzystniejsze dla abiturienta, jeśli spełnił kilka warunków z wyższego poziomu w ocenianej
pracy.

●

forum edukacyjne

Trudna sztuka pisania eseju

forum edukacyjne
Wiadomości Historyczne 1/2018
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Trudne zadanie
Trudność matury rozszerzonej z historii polega nie
tylko na tym, że abiturient musi wykazać się umiejętnościami związanymi z: porównywaniem zjawisk,
hierarchizowaniem faktów, porządkowaniem informacji, formułowaniem własnej oceny wydarzeń i jej
uzasadnianiem, analizowaniem i wyciąganiem wniosków ze źródeł pisanych, statystycznych, kartogra icznych i ikonogra icznych, lecz także na bardzo szybkim
i konkretnym sięganiu do wiedzy pozaźródłowej
zgromadzonej w trakcie nauki we wszystkich klasach
szkoły średniej.
Dotychczasowe wyniki matur opracowane przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne, doświadczenia nauczycieli i rozmowy z uczniami pozwalają ocenić esej jako najbardziej
skomplikowane zadanie egzaminacyjne z historii.
Problem moim zdaniem leży jednak nie tylko w trudności pisania esejów historycznych, lecz także w tym,
że w natłoku informacji programowych i umiejętności,
jakie na lekcjach historii muszą posiąść uczniowie, nauczyciel „dostaje zadyszki” i ciągle nie jest usatysfakcjonowany ze swojej pracy i dlatego nie podejmuje wysiłku, którego celem byłoby nauczanie wychowanków
pisania esejów, zrzucając całą odpowiedzialność
za zdobycie tej umiejętności na polonistów. Truizmem będzie więc stwierdzenie, że każda forma wypowiedzi jest zbyt trudna, jeżeli się jej nie ćwiczy i nie
uczy się jej świadomego konstruowania.
Co więcej, zawodowi historycy wychowani w duchu pozytywizmu niemieckiego mają w pogardzie
eseistykę historyczną, a na uniwersytetach w ocenie
studenckich referatów liczy się przecież konkret, tj. fakty, daty, nazwiska, pojęcia, bogata bibliogra ia, a nie potoczystość stylu, barwne porównania i analogie. Myślę,
że właśnie dlatego niewielu nauczycieli szkół średnich
podejmuje trud kształcenia wśród uczniów sprawności
pisania. Nauczyciele sami nie zostali do tego wdrożeni na studiach. Nikt nie prowadził z nimi na zajęciach
dydaktyki ćwiczeń ze stylistyki praktycznej, która pozwoliłaby np. nie tylko na uniknięcie błędów merytorycznych, bo te ewidentnie dyskwali ikują każdą pracę,
lecz na wychwycenie błędów językowych czy kompozycyjnego chaosu. Nic więc dziwnego, że uczniowski
esej historyczny z trudem przekształca się w kwintesencję umiejętności abiturienta.

Doświadczenia francuskie
Początkowo oburzałam się, kiedy podczas matury
z języków obcych abiturienci liczyli słowa, pisząc eseje
końcowe. Dla nauczyciela historii ważne jest przecież
wyczerpanie tematu, a nie zmieszczenie się w określonej liczbie słów. Zmieniłam zdanie, kiedy dotarłam
do dwóch artykułów: Mirosława Loby Francuska szkoła
1

pisania eseju i Przemysława Kaszubskiego Esej – prostota angielskiej prozy1. W domowej biblioteczce mam
Próby Michela de Montaigne i wiem, jak niedościgłe
są eseje w nim zawarte, które sam autor uważał raczej
za prywatne zapiski sporządzone na marginesie jakby
biogra ii: „Ostatecznie cały ten bigos mojej tu pisaniny
jest nie czym innym, jak tylko rejestrem prób mojego
życia”2.
Nie wiedziałam jednak, że droga Francuzów
do ogromnych sukcesów w dziedzinie eseju prowadzi
nie tylko przez bogatą historię piśmiennictwa, lecz
także przez mozolną pracę szkół. Francuscy pedagodzy mają bowiem ściśle wypracowane metody nauczania pisania esejów, przy czym ćwiczenia w tym
zakresie wykonują zarówno uczniowie starszych klas
szkół średnich, jak i studenci. Francuskie wypracowanie mimo często literackiego charakteru nie zezwala
na luźne impresje, ogólniki czy powtórzenia, ponieważ
jego redakcja jest poprzedzona wykonaniem precyzyjnego planu.
Plan oznacza, że unika się błędów logicznych, eliminuje treści niezwiązane z tematem, umieszcza się
wszystkie konieczne wydarzenia i postacie. Oprócz
wstępu i konkluzji plan składa się z trzech części, które
obejmują znane z polskiej nomenklatury rozwinięcie.
Rozwinięcie jest przedstawiane według „trzypunktowej logiki (częściowej) zde iniować, poddać dyskusji,
wykroczyć poza temat”3. Pierwsza część zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć i de inicji, na tym
etapie nie ma miejsca na własne poglądy. Druga to krytyka różnych stanowisk w danej kwestii, a trzecia
uwzględnia szerszy kontekst danego zjawiska, pozwala na jego nowe odczytanie, jest próbą porównania
z innymi dziedzinami wiedzy lub przewidywaniem, jak
rozwiąże się w przyszłości dana sprawa.
Nauczyciele francuscy dopiero po napisaniu rozwinięcia zalecają pisanie wstępu, przy czym nie jest on
zwykłym zasygnalizowaniem tematu, tylko oryginalnym paradoksem, zgrabnym przykładem, re leksją
ogólną, która ma zachęcić czytelnika do lektury dalszej części pracy. Zakończenie natomiast nie jest tradycyjnym bilansem rozwinięcia, lecz wnosi nowe spojrzenie na temat. Nie używa się w nim zastosowanych
wcześniej zwrotów, tylko proponuje nowy sposób odczytania tematu i powiązania go z innymi zjawiskami.
Francuski esej to więc „wyższa szkoła jazdy”, zwykle
obejmująca 7–8 stron maszynopisu i dlatego przygotowania do jego napisania wymagają ćwiczeń szczegółowych, tj. wykonywanie sprawozdań, relacji, streszczeń,
pisanie planów w celu selekcji i organizacji materiału.

Szkoła angielska
Inaczej do pisania eseju w szkole podchodzą Anglicy
hołdujący zasadom praktycyzmu, jedności, logicznej

M. Loba, Francuska szkoła pisania eseju, „Polonistyczka” 1994, nr 2, s. 91–95; P. Kaszubski, Esej – prostota angielskiej prozy w pigułce, „Polonistyka” 1992, nr 2, s. 95–101.
2
M. de Montaigne, Próby, Warszawa 1985, s. 293.
3
M. Loba, dz.cyt., s. 93.

Polska eseistyka
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C. Milosz, Ogród sztuk, Lublin 1986, s. 143.
W.T. Adorno, Esej jako forma, [w:] Sztuka i sztuki, Warszawa 1994, s. 70–77.
R. Jedliński, Gatunki publicystyki w szole średniej, Warszawa 1984, s. 181.
M. Jędrychowska, Dorastać do eseju, „Polonistyka” 1994, nr 2, s. 87–91.
J. Owczarek, Lektura eseju w szkole, „Polonistyka” 1994, nr 2, s. 104.
W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002, s. 181–182.
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W Polsce esej traktuje się nieortodoksyjnie, i tak
np. Czesław Miłosz w odpowiedzi na pytanie, czym jest
esej, odparł: „Nadal lepiej wiadomo, czym to nie jest,
niż czym to jest”4. Teodor W. Adorno określił esej jako
„formę kacerską” odległą od akademickich zwyczajów i sztywnych zasad. W świetle de inicji słownikowej esej to „szkic ilozo iczny, naukowy, publicystyczny
lub krytyczny zazwyczaj pisany prozą, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś zjawiska lub dociekania
problemu, eksponujący podmiotowy punkt widzenia
oraz dbałość o piękny i oryginalny sposób przekazu”5.

Dorobek polskiej eseistyki jest ogromny, a składają
się na niego m.in. wybitne dzieła: Stanisława Brzozowskiego, Karola Irzykowskiego, Bolesława Micińskiego,
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Aleksandra Watta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Leszka Kołakowskiego, Marii Janion,
Jana Błońskiego, a z historyków: Pawła Jasienicy, Mariana Brandysa, Jerzego Topolskiego, Janusza Tazbira,
Jerzego Łojka, Bohdana Cywińskiego, Adama Michnika.
Ryszard Jedliński twierdzi, że nauczyciele poloniści
nie powinni kształcić do pisemnego wypowiadania się
uczniów w formie eseju, lecz do świadomego odbioru
tekstów eseistycznych. Takie nastawienie R. Jedlińskiego wynika z umiłowania niedościgłych dla uczniów
wzorów mistrzów tego gatunku6.
Inni autorzy nie podchodzą już tak purystycznie
do tego zagadnienia, i tak np. Maria Jędrychowska uważa, że esej to „konstrukcja myślowa”, a zatem dzieli jego
tworzenie na kilka etapów, z których pierwszy to rozpoznanie relacji między opiniami i faktami. Zdaniem
M. Jędrychowskiej „fakt istnieje obiektywnie, usytuowany w czasie i przestrzeni, jest bezdyskusyjny”,
a „opinia, niezależnie od przeświadczeń wypowiadającego co do jej trafności, ważności i wartości subiektywnie odczuwanej, zawsze podlega dyskusji, badaniu
i wymianie argumentów”, czyli dowodzeniu i przekonywaniu7. Dowodzenie słuszności opinii może być ilustrowane przykładami, powoływaniem się na autorytety, indukcyjnym lub dedukcyjnym sposobem narracji,
uporządkowanej według różnych punktów widzenia,
np. socjologii, polityki, historii itd.
Propedeutyczne ćwiczenia podejmowane z uczniem w celu napisania eseju to: rozwijanie faktów
wzbogacone o stawiane im pytania, analiza różnego
typu informacji, rozwijanie opinii przez fakty lub argumenty, analiza niewielkiego akapitu danego tekstu,
a wszystkie te zabiegi nacechowane poglądami autora eseju, jego subiektywną re leksją odwołującą się
do własnych lektur i doświadczeń8.
Walery Pisarek udziela wielu cennych wskazówek
nie tylko młodym adeptom „żurnalistyki”. W zakresie
techniki pisania podkreśla wagę akapitu jako odrębnej
całości treściowo-składniowej, dzięki której unikniemy monotonii stylu w przypadku, gdy „akapity będą
różnej długości, zdania będą różnej długości, zdania
będą się rozmaicie rozpoczynać, zdania będą rozmaicie
zbudowane, słownictwo uplastycznią świeże porównania i przenośnie, wyrazy będą nazywać osoby, przedmioty, czynności i cechy możliwie najszczegółowiej”9.
Dobry akapit zatem powinien być jednorodny (zawarte w nim informacje muszą dotyczyć jednej kwestii) oraz spójny (zdania akapitu muszą być powiązane
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struktury i wnikliwej analizy tematu. Angielski esej
to możliwie krótkie i zwięzłe, lecz wyczerpujące
dane zagadnienie, wypracowanie. Kluczem do napisania eseju jest więc kompozycja, skondensowana forma i analityczna organizacja wypowiedzi.
Angielski esej ma formę trójdzielną. Wstęp zawiera zdanie otwierające, w którym autor jednoznacznie
opowiada się za lub przeciw konkretnej tezie. Znajdują się tu również zadania sygnalizujące główne argumenty. W rozwinięciu w akapitach autor określa
poszczególne argumenty poparte konkretnymi dowodami, opiniami i faktami. Rozwinięcie standardowego
eseju akademickiego zawiera przynajmniej trzy akapity, w których stosuje się wyliczanie, egzempli ikację,
porównywanie, kontrastowanie, de iniowanie, umieszczanie w czasie i przestrzeni, łączenie w związki przyczynowo-skutkowe, wyszczególnianie lub uogólnianie. W zakończeniu powtórnie przypomina się tezę
i podsumowuje argumenty, wyciągając szersze wnioski z przedstawionych dowodów.
W angielskim eseju najczęściej używa się języka prostego o neutralnym zabarwieniu, chociaż nieunikającego humoru, najczęściej o wydźwięku utylitarnym. Nieodzownym w toku takiego pisania wypracowania jest plan,
który zaczyna się od „przetrząsania mózgu”, czyli szybkiego notowania faktów, nazwisk, skojarzeń, pasujących
do tezy, a następnie ich logiczne szeregowanie i eliminowanie zbędnych informacji. Angielscy pedagodzy proponują jako ćwiczenia przygotowujące do pisania eseju,
np. odnajdywanie tematu głównego na podstawie konkretnego akapitu, odtwarzanie logicznej kolejności zdań
w przemieszanym akapicie, identy ikację kluczowych dla
danego tematu wyrazów, sporządzanie planu do już istniejących esejów czy porównanie dobrego i złego eseju
itd. Odpowiednikiem Michela de Montaigne w Anglii był
Franciszek Bacon, autor Prób, nie przez przypadek odwołujący się nawet do tytułu dzieła swojego francuskiego
kolegi – zbioru rozważań opartych na aforyzmach rozbudowanych o komentarz osobisty.
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ze sobą). Pisarek uważa, że „początek każdej wypowiedzi pisemnej powinien być jednym z najciekawszym jej ustępów”, a powtarzanie raz za razem tego samego wzoru, choćby najdoskonalszego, nudzi i usypia
czytelnika”.
Z kolei Joanna Fras podkreśla wagę akapitu końcowego, który najczęściej zawiera konkluzje i podsumowuje treść danego wywodu, może więc zawierać:
powtórzenie tezy, krótkie streszczenie, cytat, pytanie nieoczekiwany wniosek, ironiczną pointę, apel
do czytelnika, postulat, zachętę, życzenie10. Uważa
ona także, że najprostsze ćwiczenia dziennikarskie to opisy, de iniowanie znaczeń, porównywanie,
streszczenie większych całości do najistotniejszego
minimum. Zarówno W. Pisarek, jak i J. Fras sądzą, że
streszczenie wyrabia styl i biegłość pisarską, uczy
uważnego czytania, selekcjonowania i hierarchizacji
informacji, zwięzłości i klarowności stylu, przy czym
„nie ma takiego arcydzieła, które by po skrótach nie
zyskało na wartości”11.

Wzorowy esej
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Re leksje nauczycieli języków obcych i wybitnych
polonistów w zakresie przygotowania uczniów do pisania esejów, a na gruncie historii raczej wypracowań
lub rozprawek, mogą się przydać także pedagogom reprezentującym Klio. Zatem co powinien na pewno zawierać esej – wypracowanie maturalne z historii.
1. Wstęp (pierwszy akapit) – musi wskazywać ramy
czasowo-przestrzenne danego tematu, dobrze byłoby, aby autor odniósł się w nim także do rozumienia
tematu bądź wyjaśnienia kluczowych pojęć w nim
zawartych. Warto podkreślić, że bez umieszczenia
pracy w czasie i przestrzeni (niekoniecznie we wstępie) uczeń nie wyjdzie poza pierwszy poziom oceny
pracy maturalnej.
2. Rozwinięcie – precyzyjne, zgodne z zasadami chronologii bądź ujęcia problemowego (w zależności
od koncepcji autora) wyczerpanie danego tematu
zarówno w zakresie terminologii i właściwego zastosowania pojęć jednoznacznie odnoszących się do
konkretnej epoki, przedstawienia wydarzeń i postaci.
3. Zakończenie, w którym ukazuje się złożoność
omawianych zjawisk, dostrzega się związki między
historią Polski i historią powszechną, przedstawia
przemyślane i uzasadnione wnioski końcowe oraz
ich ocenę. Maturzysta nie musi jednak odwoływać
się do literatury przedmiotu bądź dyskusji w historiogra ii, jak to było w latach 2005–2014, w poprzednim modelu matury rozszerzonej z historii. Poważne podejście do tematu nakazuje posługiwanie się
argumentami racjonalnymi, nadmiar argumentów
emocjonalnych, w moim przekonaniu, prowadzi
bowiem do demagogii i nie powinien występować
10
11

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999, s. 65–66.
W. Pisarek, dz.cyt., s. 193.

w pracach, nie tylko uczniowskich, bo wówczas zamiast wypowiedzi na tematy historyczne mamy do
czynienia raczej z polityką, a ona nie służy dobrze
historii.

Nauczycielskim okiem
Z moich doświadczeń prawie 30-letniej pracy w zawodzie, aby dobrze przygotować ucznia do napisania
wypracowania z historii, należy nie tylko zadbać o bardzo dobrą znajomość faktogra ii, jaką będą reprezentować nasi wychowankowie, lecz także za pomocą
ćwiczeń pokazać im metody stopniowego zdobywania biegłości w pisaniu eseju. W tym celu można:
1. Zanalizować kilka przykładów tematów – znaleźć
w nich słowa kluczowe, stworzyć ich de inicje, dokładnie zaznaczyć cezurę czasową danego zjawiska.
2. Zanalizować kilka materiałów inspirujących – tekstów źródłowych umieszczonych w każdym arkuszu
maturalnym pod dwoma tematami i przeprowadzić
krótką dyskusję o ich bezpośrednich związkach z tematem. W każdym temacie, do którego dołączone są
źródła, w kryteriach oceniania dla egzaminatorów
pojawiają się określenia: „podjął próbę”, „trafnie
i w pełni wykorzystał teksty źródłowe”.
3. Wybrać esej napisany przez wybitnego luminarza
historii i polecić jego streszczenie, podkreślając, że
nie powinno przekraczać 10% objętości tekstu oryginalnego.
4. Polecić napisanie wyłącznie wstępu lub zakończenia
danego tematu.
5. Do wybranego akapitu lub fragmentu większej całości polecić sformułowanie tematu.
6. Przedstawić kilka kontrastowych opinii na dany temat z wyraźnym zaznaczeniem autorów i literatury
przedmiotu.
7. Przygotować dokładny plan wypowiedzi, tzw. konspekt, gdzie tylko wstęp i zakończenie będą w wystylizowanej formie, a rozwinięcie zawierać będzie
tylko daty, fakty, nazwiska i pojęcia.
8. Ostatecznie polecić napisanie pracy nieprzekraczającej dwóch stron znormalizowanego maszynopisu lub czterech stron rękopisu z zaznaczeniem, że
pozostałych ewentualnie przedstawionych przez
ucznia fragmentów tekstu nauczyciel nie będzie
czytał i oceniał. Takie podejście nauczy naszych abiturientów dyscypliny koniecznej do syntetycznego
ujmowania zjawisk, jakie potrzebne jest na maturze
rozszerzonej z historii i oduczy wychowanków kompilacyjnego podejścia do wypracowań z naszego
przedmiotu.
Niestety siatka godzin z historii uniemożliwia taką
pracę z całą klasą, co więcej dla tych uczniów, którzy
nie są zainteresowani historią jako przedmiotem maturalnym, tego typu ćwiczenia nie są konieczne. Dlatego
pozostaje nam praca dodatkowa, którą nauczyciele

kimi dysponuje nauczyciel jest szerszy niż to, co znają
abiturienci z historii. Dlatego żeby nie ulec łatwej pokusie indoktrynacji, można zaproponować uczniom
kontrastowe spojrzenie na dane zjawisko zaprezentowane w literaturze przedmiotu przez luminarzy historii. Przygotowanie do matury przybiera wówczas
formę konwersatorium uniwersyteckiego i sprawia
autentyczną przyjemność uczestnikom. Wiem, że
na taki sposób pracy mogą sobie pozwolić wyłącznie
nauczyciele, którzy pracują z najzdolniejszą młodzieżą,
warto jednak próbować, bo każdy uczeń to potencjalne
wyzwanie dla pedagoga.
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podejmują często gratisowo poza o icjalnym pensum
już tylko dla abiturientów zdających historię.
Skutecznym sposobem, który może pomóc uczniom
w nauce pisania esejów, jest metoda analizy wzorów.
Wykorzystując tę metodę, nauczyciel stawia ucznia
w roli krytycznego czytelnika i badacza. Prowokuje
wychowanka do myślenia, jak on sam napisałby wypracowanie – esej na dany temat. W dotychczasowej
praktyce przygotowania uczniów do matury zawsze
staram się napisać własne wypracowanie. Następnie
uczniowie poddają je krytyce, a nawet przez podkreślenie przymiotników zastosowanych do oceny wydarzeń
i postaci próbują dociec, jakie są poglądy piszącej.
Uważam, że taki sposób ułatwia nie tylko nawiązanie
kontaktu między nauczycielem i uczniami na gruncie
„paranaukowej” dyskusji, lecz także dowodzi poczucia
odpowiedzialności za słowo i pozwala zrozumieć, że
oceny nie powinny być gołosłowne, a za każdą z nich
muszą stać fakty. Oczywiście wachlarz dowodów, ja-

Matura 2016 – przykładowy esej
Gdańsk jako polski i międzynarodowy ośrodek gospodarczy. Scharakteryzuj rolę Gdańska w gospodarce Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od 2 poł. XV w. do końca XVII w.
W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
Wypracowanie
Ponadtysiąckilometrowa droga wiślana od początków państwa piastowskiego stanowiła ważną arterię, którą transportowano towary. Wzdłuż Wisły zbudowano miasta najbardziej znaczące dla rozwoju państwa polskiego, tj. Kraków, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń,
Chełmno, Świecie, Grudziądz i Gdańsk. Wśród wskazanych najpierw osad drewnianych, a potem osiedli
miejskich i miast najbardziej znaczące są: Kraków – najważniejszy gród kraju Wiślan, do którego Kazimierz Odnowiciel po upadku państwa piastowskiego przeniósł stolicę książęcą, lokowany na prawie
niemieckim dopiero w 1257 r.; Warszawa, ośrodek Piastów mazowieckich, do której dopiero Zygmunt
III Waza w 1596 r. przeniósł stolicę Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oraz Gdańsk – znajdujący się
w ujściu najwspanialszej z polskich rzek. Nic więc dziwnego, że Gdańsk uważno za perłę w koronie miast
polskich, okno na świat.
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Lokacja miasta na prawie lubeckim odbyła się w 1223 r., a na prawie chełmińskim w 1277 r. W XIII w.
z porozumienia Hamburga, Bremy i Lubeki powstał hanzeatycki związek 200 miast (umownie) nadbałtyckich, do których od 1361 r. należał także Gdańsk. Było to porozumienie, które ułatwiało miastom handel
i dawało rozliczne korzyści kupcom z nich pochodzących. Niestety w 1308 r. w dobie Władysława Łokietka
miasto wraz z całym Pomorzem znalazło się pod panowaniem krzyżackim. Krzyżacy narzucili ogromne cła
na towary polskie spławiane drogą wiślaną i dopiero wojna trzynastoletnia (1454–1466) i II pokój toruński
doprowadziły do powrotu Pomorza Gdańskiego jako Prus Królewskich w granice Królestwa Polskiego, które
uzyskało także ziemię, chełmińską, michałowską i biskupstwo warmińskie, a ziemie Zakonu Krzyżackiego ze
stolicą w Królewcu stały się lennikiem polskim.
O tym, jak wielkie i potężne było miasto, niech świadczy fakt, że w 1570 r., kiedy mieszczanie spalili lotę
kaperską atakującą statki handlujące z Gdańskiem, po pierwszej wojnie północnej (1563–1570) król Zygmunt August narzucił na Gdańsk statuty Karnkowskiego, czyli specjalne opłaty, które miały zrekompensować
tę stratę. Dopiero nieuznawanie wyboru Stefana Batorego i poparcie dla Maksymiliana Habsburga, co spowodowało oblężenie miasta przez monarchę, doprowadziło do polubownego zakończenia sporu i cofnięcia
statutów. Zatem Gdańsk stanowił nie tylko ważny ośrodek gospodarczy, lecz także jego bogaci w większości
niemieccy, luterańscy mieszkańcy mieszali się do polityki wewnętrznej państwa. Kontakty z kupcami z różnych krain sprawiały, że w Gdańsku tolerancja dla rożnych religii i wyznań były podstawą do zawierania
korzystnych transakcji gospodarczych.
Od 1466 r. Gdańsk zaczął się prężnie rozwijać. Najlepiej to zjawisko obrazuje tabela ukazująca „Eksport
zboża przez Gdańsk w latach 1470–1700” (źródło A). W latach 1470 do 1619 r. eksport zboża z ziem polskich systematycznie rósł: z 2,2 łasztów do 103 łasztów. Proces traktowania Rzeczypospolitej jako spichlerza
zbożowego Europy Zachodniej nasilił się po odkryciach geogra icznych i był związany także ze stworzeniem
ogromnych latyfundiów magnackich po inkorporacji Ukrainy w granice Królestwa Polskiego i utworzeniu
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, po unii lubelskiej w 1569 r.
Dramatyczny spadek eksportu zboża w 1634 r. do 71,5 łasztów był spowodowany przebiegiem wojen ze
Szwecją w 1. połowie XVII w., w tym niekorzystnym traktatem z 1629 r. z Altmarku (kończył wojnę rozpoczętą w 1626 r.), który doprowadził do utraty na rzecz Szwedów portów pruskich oprócz Gdańska, Pucka i Królewca. Dodatkowo Gdańsk miał płacić 3,5 cła z handlu na rzecz Szwecji. Dopiero wojna po śmierci Gustawa
Adolfa w 1632 r., zakończona w 1635 r. w Sztumskiej Wsi, zrewidowała niekorzystny traktat w Starym Targu,
pozostawiając w rękach Szwecji tylko zajęte wcześniej In lanty.
Kolejny spadek eksportu zboża w latach 1649 – 98,1 łasztów do 1661 – 70 do 30,6 łasztów był spowodowany potopem szwedzkim, czyli II wojną północną (1655–1660). Już nigdy nie udało się Gdańskowi odzyskać
wcześniejszej pozycji z 1619 r.
O znaczeniu miasta dla handlu na całym Bałtyku świadczy wymiana Gdańska z oceanicznym portem
w Amsterdamie (źródło B). Do 1651 r. gdańscy kontrahenci Amsterdamu wielokrotnie przewyższali kupców
z Rygi i Królewca. Do najważniejszych towarów, które importowano do Rzeczypospolitej przez Gdańsk w latach 1565–1646, należały tkaniny, w tym cenne, których import wzrósł z 28,2 do 55,7% (źródło D), co wraz
z importem towarów kolonialnych świadczyło o zamożności Gdańszczan i ich klientów. Niestety struktura
eksportu nie zmieniła się w latach 1565–1646, ponieważ w eksporcie dominowało zboże – 75,1 do 71,4%, co
świadczyło o pełnej refeudalizacji polskiej gospodarki, słabości rzemiosła i mieszczaństwa. Kontrast między
Europą Zachodnią i Rzeczypospolitą Obojga Narodów pogłębiał się, co po częściowo przegranych wojnach,

Gdańsk

Amsterdam

forum edukacyjne

ogromnych stratach demogra icznych i gospodarczych w drugiej połowie XVII w. doprowadziło do upadku
RP w XVIII stuleciu.
Ze świetności Gdańska w mieście pozostało wiele budynków użyteczności publicznej, pieczołowicie odbudowanych po stratach wynikających z II wojny światowej. Jednym z takich obiektów jest ratusz. W tej wspaniałej budowli do najbardziej reprezentacyjnych należy tzw. Sala Czerwona – Wielka Sala Rady, gdzie na su icie umieszczono „Apoteozę Gdańska z Polską” – malowidło Izaaka von den Blocke (źródło C). Apoteoza, czyli
uświęcenie, przedstawia makietę Gdańska trzymaną ręką Boga na tle łuku triumfalnego i tęczy z hebrajskim
napisem Jahwe i „złączeni niebiańskim łukiem”. W tym idealnym mieście na równych prawach funkcjonują ze
sobą mieszczanin i szlachcic podający sobie ręce, a Wisłą płyną statki wyładowane zbożem.
Gdańsk ze względu na swoje położenie geogra iczne zawsze ciążył ku Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych i najbogatszych polskich miast.
Fot. Fotolia

Kryteria oceniania – historia nowożytna 2016
Opis wymagań

Poziom IV
(9–12 pkt)

Zdający:
• wyjaśnił złożoność zjawisk historycznych, ukazując różne ich aspekty (np. wpływ dualizmu
ekonomicznego Europy na rozwój Gdańska, szczególną rolę Gdańska w życiu politycznym, kulturowym i gospodarczym Rzeczypospolitej);
• dokonał celowej i trafnej selekcji faktów, świadczącej o rozumieniu ich znaczenia i hierarchii;
• poprawnie wyjaśnił związki przyczynowo-skutkowe;
• trafnie i w pełni wykorzystał materiały źródłowe;
• sformułował wnioski i ocenę oraz podsumował rozważania.

Poziom III
(6–8 pkt)

Zdający:
• poprawnie przeprowadził selekcję i hierarchizację faktów;
• w większości poprawnie ukazał związki przyczynowo-skutkowe (np. wpływ gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na rozwój Gdańska);
• podjął próbę formułowania wniosków (np. dotyczących przyczyn zmian w sytuacji Gdańska
w II połowie XVII w.);
• podjął próbę oceny społeczno-gospodarczej roli Gdańska;
• w większości wykorzystał materiały źródłowe, np. wyciągając wnioski ze źródeł statystycznych, interpretując elementy fresku.

Poziom II
(3–5 pkt)

Zdający:
• przedstawił częściową faktogra ię, która jest potrzebna do opracowania tematu (np. postanowienia II pokoju w Toruniu, wojny o dominium Maris Baltici w XVII wieku, przybywanie do
Gdańska pośredników w handlu zbożem z innych państw, dualizm ekonomiczny w Europie);
• podjął próbę uporządkowania podanej faktogra ii w układzie chronologicznym lub problemowym;
• podjął próbę wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych (np. wpływ przybywania
i osiedlania się w Gdańsku pośredników w handlu zbożem z innym państw na wielokulturowość tego miasta);
• podjął próbę wykorzystania załączonych materiałów źródłowych.

Poziom
I (1–2 pkt)

Zdający:
• w kilku/kilkunastu zdaniach odniósł się do tematu;
• podał kilka faktów związanych z tematem, zwykle bez wskazywania związków między nimi
(np. odzyskanie Gdańska w II połowie XV wieku, eksport zboża z Rzeczypospolitej do Europy
Zachodniej);
• poprawnie umieścił rozważania w czasie i w przestrzeni;
• w sposób nieudolny wykorzystał materiały źródłowe.
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Dworzanin idealny
czy nędzny pochlebca?
O karierze dworskiej w średniowieczu i nowożytności
Katarzyna Kuras

wydanym po raz pierwszy w 1528 r. słynnym
dziele Il Cortegiano Baltassare Castiglione
stworzył postać dworzanina idealnego. Miał
on być szlachetnie urodzony, świetnie wyedukowany; miał dyskretnie doradzać swemu panu zarówno w sprawach administrowania państwem, jak i w czasie wojny, mając zarazem niebywałą
umiejętność znalezienia się praktycznie w każdej trudnej sytuacji.
Castiglione nie był pierwszym, który wpadł na pomysł opisania ideału dworzanina; był raczej reprezentantem nurtu, który zrodził się kilkadziesiąt lat przed
tym, jak Il Cortegiano ujrzał światło dzienne. W XV w.
wraz z ekspansją koncepcji renesansowych rosło przekonanie o potrzebie systematyzacji świata, w tym
również o konieczności dokonania opisu dworu. Było
to o tyle istotne, że właśnie we władcach i ich otoczeniu
humaniści widzieli nadzieję na transformację oblicza
polityki i kultury w duchu odrodzenia. Już w 1479 r.
neapolitańczyk Diomede I Carafa (1406–1487) opublikował De optimo cortesano, w którym wyznaczał nowe
trendy dworskiej postawy. Potrzebie opisu i systematyzacji towarzyszyła zmiana dworskiej obyczajowości. W XV w. na dworze burgundzkim narodziła się etykieta, która dzięki koligacjom Habsburgów z władcami
Półwyspu Iberyjskiego oraz późniejszej ekspansji cesarza Karola V (1519–1555) zawładnęła dużą częścią
Europy.
Il Cortegiano Castiglionego okazał się niezwykle
dojrzałą wizją ideału dworzanina, co tłumaczy jego
niezwykłą popularność w realiach renesansowej Europy. Włoski pierwowzór odnosił się do obyczajów
niewielkiego dworu księcia Guidobalda da Montefeltro1 w Urbino, na którym Castiglione służył przez pewien czas.
Realia te okazały się inspirujące m.in. dla Łukasza
Górnickiego oraz Baltasara Graciana, którzy wprost
nawiązywali do dzieła Castiglionego. Ten pierwszy
był autorem Dworzanina polskiego opublikowanego
po raz pierwszy w 1566 r., a hiszpański jezuita Gracian

W

1

Portret Baltassare Castiglionego pędzla Rafaela (Wikimedia commons)

w 1647 r. wydał Oráculo manual y arte de prudencia,
które zostało prawie 40 lat później przetłumaczone
na język francuski jako L’homme de cour. W Anglii korzystano z przekładu włoskiego oryginału, który ukazał się w 1561 r.2 Te powstałe na przestrzeni dwóch
stuleci i odnoszące się do zróżnicowanych geogra icznie części Europy dzieła łączy przekonanie, że ludzie
tworzący otoczenie władcy nowożytnego powinni
mieć pewne ściśle określone kompetencje i je rozwijać, dążąc do osiągnięcia ideału, który Castiglione
charakteryzował jednym słowem: sprezzatura.

Sprezzatura
Aby wyjaśnić znaczenie sprezzatura, Castiglione
uciekł się do porównania dworzanina z wojownikiem,
pisząc: „Aby replikę dać podobnym przykładom – oto

Guidobaldo da Montefeltro (1472–1508), syn włoskiego kondotiera Federico II da Montefeltro; książę Urbino od 1482 r. Okres jego rządów przypadał na wojny włoskie; Guidobaldo da Montefeltro aktywnie w nich uczestniczył, przede wszystkim jako kondotier do wynajęcia.
Jednocześnie na swym dworze w Urbino stworzył jeden z czołowych ośrodków renesansu włoskiego. C.K. Drees, The Late Medieval Age of Crisis
and Renewal, 1300–1500: A Biographical Dictionary, Westport–London 2001, s. 360–361.
2
Zestawienie przekładów można znaleźć w: P. Burke, Fortunes of the Courtier. The European Reception of Castiglione’s Cortegiano, 2005.

antyideał miał wielu ojców, którzy systematycznie dorzucali swe krytyczne myśli na temat dworu, tworząc
pesymistyczny obraz zarówno samej instytucji, jak i ludzi, którzy decydowali się na dworską służbę. Zdaniem
niektórych średniowiecznych pisarzy dwór był miejscem, w którym dominowały niebezpieczeństwa, permanentny dyskomfort oraz niepewność jutra. Opinii
pozostających w tym nurcie można znaleźć zaskakująco dużo już we wczesnym średniowieczu. Tworzący
w XII w. francuski poeta i dyplomata Piotr z Blois (zm.
ok. 1203) twierdził, że dworzanin jest męczennikiem
świata, który po trudach życia tra ia do piekła. Zdaniem
mnicha, bibliotekarza i historyka Wiliama z Malmesbury
(zm. ok. 1143) dworzanin był trupem za życia, bo jego
ziemska egzystencja przypominała piekło. Z kolei Walter Map (zm. 1209), opisując dwór, porównał go do Hadesu6.
Nie innego zdania był XV-wieczny francuski poeta
i sekretarz del ina, przyszłego Karola VII7 Alain Chartier, autor dzieła Curial, w którym przekonywał, że
dwór to siedziba zepsucia, korupcji i rozpusty; miejsce, w którym nie liczą się prawdziwe cnoty, ale podejrzane wartości. W opinii Chartiera życie dworskie tylko
z zewnątrz i pozornie wydaje się wspaniałe. W rzeczywistości to mieszanka nędzy, ciężkiej pracy i ciągłych
upokorzeń8. Ocena dworu była ambiwalentna również
w początkach renesansu. Znany włoski humanista Eneasz Sylwiusz Piccolomini porównywał życie na dworze
do piekła, a Francuz Jean Bouchet wprost twierdził, że
dwór to przedsionek siedziby diabła9.
Również w polskiej literaturze średniowiecznej
pewne aspekty dworskiej egzystencji były krytykowane. Re leksja anonimowego autora utworu O marnościach dworu i jaką drogą idą dworzanie i jak są
niegodziwi była powierzchowna, a obraz satyryczny,
niemniej wpisywał się on w europejski nurt krytyki
dworu. Piętnował on przede wszystkim dworskie obyczaje, m.in. powszechne zapuszczanie włosów, o które należało potem dbać, tracąc bezsensownie czas,
czy też niepohamowane rzucanie się przez dworzan
na jedzenie po długiej podróży. Szczególnie jednak
oburzały autora poematu nocne obyczaje dworzan,
którzy: „Zamiast odpoczywać we śnie, / Wolą chodzić
spać niewcześnie. / Nocą ćwiczą, jak się zdaje, / Nietoperzy obyczaje”10. Równie zdumiewające były w tym
kontekście okoliczności ewentualnego wypoczynku
– otóż dworzanin niedbale przygotowuje posłanie,
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Wykorzystano tłumaczenie Księgi Dworzanina Agnieszki Jaźwińskiej-Pudlis: http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/diagonali_2_castiglione.pdf (dostęp: 2.06.2017 r.).
4
Tamże, s. 10.
5
A. Mączak, Rządzący i rządzeni : władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002.
6
Walter Map był też autorem słynnej definicji dworu: „Czym jest dwór; wie tylko Bóg, ja nie”. P. Burke, Dworzanin, [w:] Człowiek renesansu,
red. E. Garin, Warszawa 2001, s. 145.
7
Karol VII Walezjusz, król Francji w latach 1422–1461.
8
P.M. Smith, The Anti-courtier Trend in Sixteenth Century French Literature, Genève 1966, s. 40.
9
S. Anglo, Two the courtiers. The Renaissance and changing ideals, [w:] The Courts of Europe. Politics, patronage and royalty: 1400–1800,
red. A.G. Dickens, New York, St. Louis, San Francisco 1977. O marnościach dworu i jaką drogą idą dworzanie i jak są niegodziwi, [w:] Toć jest
dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, red. A. Jelicz, Warszawa 1987, s. 269.
10
O marnościach dworu, s. 269.
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człek jakiś, co posługuje się bronią – jeśli rzucając włócznią bądź trzymając szpadę w dłoni, lub jakąś inną broń,
czyni to bez większych rozmyślań, swobodnie i naturalnie, z taką łatwością, iż zdaje się iż [całe] ciało i wszystkie członki w zajęciu tym położone są naturalnie i bez
żadnego wysiłku, i nawet jeśli nie uczyni nic ponadto,
każdemu ukazuje się doskonałym w tym ćwiczeniu”3.
Podobnie powinien zachowywać się dworzanin: zręczny, kompetentny, a zarazem naturalny w każdej sytuacji. Castiglione przestrzegał tylko przed jedną pułapką: „Tak więc nasz dworzanin uznanym za doskonałego,
i w rzeczy każdej mieć będzie grację, przede wszystkim
zaś w mowie, jeśli tylko uda mu się uciec od afektacji”4.
Ideał stworzony przez Castiglionego stanowił doskonały punkt odniesienia w procesie budowania
dworskiego etosu, będąc kompleksowym zestawem
cech i kompetencji pożądanych i poszukiwanych przez
europejskich władców u dworzan. To wyjaśnia niezwykłą popularność dzieła oraz jego szeroki, międzynarodowy odbiór oraz trwałość. Renesans ob itował
w obrazy idealne bądź zawodowe kreacje. W tym
samym nurcie co dworzanin mieścił się Książę Niccolo
Machiavellego. Jego istotą była charakterystyka władcy, który bynajmniej nie musiał ze względu na specy ikę swej pozycji mieć wyłącznie idealnych cech.
Odbiorcy dzieła Castiglionego zdawali sobie sprawę
z jego specy iki oraz ograniczonych możliwości realizowania w praktyce. Trendy wyznaczone na niewielkim
dworze w Urbino nie zawsze nadawały się do naśladowania w kręgu innych europejskich monarchów. W rezultacie Il Cortegiano, choć był niezmiennie postrzegany
jako literackie arcydzieło, z biegiem dziesięcioleci tracił
owe walory praktycznej użyteczności, które początkowo
mu przypisywano. W procesie tym nie do przecenienia
była również zmiana pro ilu europejskich dworów, które
w ciągu XVI–XVII stulecia z niewielkich centrów „obsługi” władcy oraz ośrodków monarszego mecenatu przekształciły się w mikroprzedsiębiorstwa, grupujące nie
tylko dworzan, lecz także część aparatu administracyjnego nowożytnego państwa5. Reguły, które sprawdzały się na niewielkim dworze władcy Urbino, nie zawsze
nadawały się do naśladowania w licznych i zhierarchizowanych otoczeniach monarchów europejskich.

Niegodziwi dworzanie?
Jeśli ideał dworzanina stał się popularny dzięki dziełu
Castiglionego, to współistniejący, a może nawet starszy
3
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Kruki atakujące dworzanina – G. Perrière, Théâtre des
Bons Engins (1539)

Serce i język – G. Perrière, Théâtre des Bons Engins
(1539)

po czym „zwala się tak na łoże, / Jak świnia zwalić się
może”11.

Dworzanin – lew na smyczy?
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Pojawienie się zwartej koncepcji dworzanina idealnego w stylu Carafy i Castiglionego nie oznaczało wymazania nurtu krytykującego dwór i ludzi, którzy decydowali się na karierę na dworze. Idealizm twórców
skoncentrowanych na uwypukleniu naturalnej sprezzatury i unikaniu wszelkiej afektacji stał się siłą napędową dla autorów, którzy uważali, że jest to wyłącznie
naiwny sposób interpretacji rzeczywistości dalekiej
od wszelkiej doskonałości. W 1574 r. niejaki Guazzo
podnosił niepraktyczny charakter rad Castiglionego,
ale prawdziwą demisty ikacją dworzanina idealnego był nieco wcześniejszy traktat Guillaume’a de la
Perrière’a Théâtre des Bons Engins (1539)12.
De la Perrière był twórcą symbolicznych rycin,
których interpretacja dostarczała wiedzy o mechanizmach funkcjonowania świata. Każda rycina została
opatrzona krótkim opisem pomagającym w odgadnięciu jej właściwego sensu. De La Perrière odnosił
się do podstawowych wartości, wskazując ich miejsce
w ludzkim życiu. Z tego względu spora część jego rycin
dotyczyła życia na dworze i tego, czym naprawdę była
kariera dworzanina w kontekście konieczności rezygnacji z części prawd moralnych. Ze szczególną mocą
piętnował on pochlebstwo, uznając, że prowadzi ono
do śmierci moralnej dworzanina (dobitnie ilustruje
to rycina XLV – kruki atakujące dworzanina symbolizują właśnie fałszywe pochwały prowadzące do unicestwienia człowieka).
Kwintesencją losu dworzanina jest rycina LXXIII.
Człowiek na niej przedstawiony, chcąc zaistnieć
w otoczeniu władcy, został zmuszony do zaakcep11

Lew prowadzony na smyczy – G. Perrière, Théâtre des
Bons Engins (1539)

towania rządzących tam reguł i porzucenia własnych. Przed sobą na tacy niesie on język, dzięki któremu przywdziewa różne maski i istnieje w środowisku
(autor po raz kolejny czyni w ten sposób aluzję do
znienawidzonego pochlebstwa), a za sobą skrywa serce symbolizujące zinternalizowane normy moralne,
które w świecie dworskim należy starannie ukrywać.
De La Perrière nie pozostawia złudzeń co do tego, że
bycie dworzaninem oznacza oszukiwanie innych
oraz samego siebie. Dobitnym symbolem zniewolenia jest rycina LVIII, na której przedstawiono lwa
prowadzonego na smyczy. Król zwierząt niczym dworzanin oddał się w niewolę, decydując się na życie dla
korzyści, chwały i próżności.
Cynizm De La Perrière’a to objaw tęsknoty za iluzorycznym światem, w którym dworzanie decydowali
się na służbę u boku władcy, a zarazem mogli zachować
swe przekonania i pozostać wierni wyznawanym zasadom. Ale dzieło to również przeciwstawia się ideałowi w wydaniu Castiglionego, ukazując, jak bardzo nie
przystaje on do rzeczywistości, tym bardziej że formy
i zachowania tak erudycyjnie opisane i wykwitnie
scharakteryzowane przez sługę rodu Montefeltro były
w rzeczywistości pozbawione treści.
Ten rozdźwięk między teorią a rzeczywistością tylko
powiększał się w XVII i XVIII w. Wraz z rozrastaniem się
dworów i powstaniem wielkich kompleksów obsługujących władców i ich rodziny rzeczywista rola dworzanina się zmieniła. Skala, w której funkcjonował dwór,
wpłynęła na charakter relacji między panującym a otoczeniem, które dodatkowo usztywniła wszechobecna etykieta. Dworzanin – doradca i wojownik księcia
w wydaniu Castiglionego, coraz bardziej przypominał
sługę, który koncentrował się na karierze dworskiej,
jeśli tylko wiązała się ona z jego osobistymi korzyścia-

Guillaume de La Perrière (zm. 1565) – humanista i redaktor kroniki Tuluzy. Jego dzieło Théâtre des Bons Engins, wydane po raz pierwszy
w 1539 r., okazało się niezwykle popularne i doczekało się do 1580 r. 14 wznowień.
12
J. de La Bruyère, Charaktery, czyli obyczaje naszych czasów, Warszawa 1965, s. 183–184.

„Mare di soffrimento”

13

J. de La Bruyère, Charaktery, s. 191.
A. de Barros, Filosofía cortesana moralizada, 1983; P.M. Daly, Games that people played in early modern Europa and the emblem, „IMAGO
Revista de Emblemática y Cultura Visual” 2013, nr 5, s. 131–134.
15
J. Duindam, Vienna and Versailles. Materials for Further Comparison and Some Conclusion, „Zeitenblicke” 2005, nr 4, s. 27.
14
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W XVI–XVII w. tendencja do ambiwalentnego oceniania dworskiej kariery utrzymywała się, ale wyraźnie
poszerzała się skala środków wykorzystywanych w debacie. Do dzieł literackich oraz rycin dołączyły formy
popularne, przede wszystkim gry planszowe. Trudno
stwierdzić, do jakiego stopnia dworzan mogła bawić gra
o nich samych. Symptomatyczny jest już fakt jej powstania oraz ekspansja – „Filozo ia cortesana” autorstwa
Alonso de Barros szturmem zdobywała kolejne stolice15.
Najwcześniej opanowała ona dwory włoskie. Z 1587 r.
znana jest jej wersja hiszpańska; rok później powstała wersja przygotowana dla księcia Bawarii; w 1597 r.
grę przetłumaczono na język angielski, a najpóźniej, bo
w roku 1597 lub 1598 na francuski. Niestety nie jest znana polska wersja tej popularnej gry; zapewne nigdy nie
powstała. Sam Alonso de Barros, marszałek i kwatermistrz na dworze kolejnych monarchów hiszpańskich –
Filipa II i Filipa III, raczej nie wymyślił gry od nowa, ale
skompilował istniejące wzorce, które dzięki nadaniu im
syntetycznej formy, okazały się wyjątkowo trwałe.
Do rozpoczęcia rozgrywki wystarczała niewielka
książeczka, mieszcząca rys planszy oraz opis podstawowych reguł. Osobno powstawały większe plansze,
umożliwiające zabawę w szerszym gronie. Celem gry,
której osnową stały się plusy i minusy dworskiej
kariery, było przejście przez wszystkie 63 pola (niebezpieczeństwa na nich tkwiące detalicznie opisywała
instrukcja) i dotarcie do końca labiryntu, gdzie znajdo-

wało się „Mare di soffrimento”, czyli morze cierpienia.
Niektóre pola były puste (i tym samym całkowicie bezpieczne dla graczy), reszta opatrzona została symbolicznymi rycinami oraz krótkim komentarzem.
Zestawiając warstwę ikonogra iczną i opisową, de
Barros nawiązywał do konceptu De La Perrière’a. Podobnie była też skonstruowana warstwa argumentacyjna nawiązująca do świata wartości i jego wpływu
na codzienne życie dworzan i dokonywane przez nich
wybory. Co jednak szczególnie ciekawe, jedynym polem, które aż dziewięciokrotnie (!) powtarza się na
planszy, jest praca, symbolizowana przez parę wołów.
Lapidarne komentarze nie pozostawiają złudzeń co do
interpretacji tej części gry – woły to dworzanie, których egzystencja zdominowana jest przez różnorodne
obowiązki generowane przez władcę i jego otoczenie.
Praca budzi w tym wypadku ambiwalentne uczucia.
Jest tożsama z codziennym znojem, ale też jest pozytywnym, bo uczciwym elementem dworskiej kariery.
Pole nr 34 przedstawiające woły zostało opatrzone
komentarzem: „Owocem nadziei jest to, co pochodzi
z pracy”. Podobnie jest w przypadku pola 48: „Choć fortuna może się zmieniać, praca zawsze jest najlepsza”,
oraz 57: „Praca przynosi zwycięstwo i usuwa rdzę z duszy”. Pozostałe pola to lapidarne podsumowanie pułapek, w które może wpaść dworzanin w trakcie kariery.
W ten sposób gra, której podstawowym celem powinna być rozrywka, staje się pretekstem do prześledzenia
meandrów życia człowieka, który zdecydował się na
służbę u boku władcy.
Wszystkie pułapki zostały symbolicznie zilustrowane i opatrzone lapidarnym, nieraz enigmatycznym
komentarzem. Do najbardziej charakterystycznych
należy „Pro ligo” – marnotrawstwo (pole nr 7). Symbolizuje je pelikan wbrew naturze karmiący nie swoje potomstwo, ale młode wilki (!). Komentarz autora
przenosi tę treść prosto na dworski kontekst – towarzystwo przypadkowej i nie zawsze dobrze dobranej
kompanii generuje w kieszeni dworzanina tylko straty.
Analogicznie skonstruowane zostało pole nr 10: oszustwo symbolizuje tu syrena trzymająca w jednej ręce
zwierciadło, a w drugiej kameleona. Treść inskrypcji
zamieszczonej nad jej głową jest nader czytelna: „Pochlebstwo i oszustwo sprzedają dobre próbki i złe
tkaniny”. W świecie dworskim nie ma więc miejsca na
szczerość i prawdę; dominują tu fałsz i obłuda.
Niektóre pola pozwalają na błyskawiczny awans,
część generuje poważne kłopoty, jak np. pole nr 32. To
studnia, do której wpada się, tra iwszy tu; warunkiem
wyjścia jest wspięcie się po linie, a aby ją uzyskać, niezbędne jest zapłacenie pewnej sumy na rzecz pozostałych graczy. Dworzaninowi cały czas patronuje mityczna Fortuna, jednak kolejne etapy jego życia każą
powątpiewać w skuteczność jej pomocy.
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mi. Zmiany w organizacji armii i dominacja zaciężnych
wojsk zawodowych nie pozwalały mu w takim stopniu
jak kiedyś na wykazanie się na polach bitew, więc tym
chętniej zanurzał się on w dworskiej obłudzie i polityce bazującej na pochlebstwie, a nie na prawdzie.
Cynizm De la Perrière’a okazywał się proroczy w realiach Wersalu Ludwika XIV czy Whitehall Karola II
Stuarta. Kwintesencją takiej postawy był fragment wydanych po raz pierwszy u schyłku XVII w. Charakterów
Jeana de La Bryuère’a: „Człowiek dworu jest panem
swych ruchów, spojrzeń, wyrazu; jest głęboki, nieprzenikniony; kryje się z troskami, uśmiecha do wrogów,
opanowuje skłonności, ukrywa namiętności, zadaje
kłam sercu, mówi, działa wbrew temu, co czuje. Całe
to dworskie wyrobienie to po prostu obłuda. W dodatku okazuje się ona równie mało przydatna w zrobieniu kariery jak szczerość, otwartość i czyste sumienie”13. De La Bruyère odzierając środowisko dworskie
ze świetnego sztafażu, nie ograniczał się wyłącznie do
krytyki. W jego opinii nieczęsto prawdziwe zasługi pozostawały niedocenione przez króla. Spektakularna
kariera była więc możliwa, oczywiście pod warunkiem
że kandydat miał dużo szczęścia i jego wyczyny nie zostały zapomniane14.
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Przesłanie „Filozo ii cortesana” tchnie pesymizmem. Dworzanin to człowiek, który mozolnie wspina się po szczeblach kariery bądź przez lata wypełnia
powierzone mu przez władcę zadania. Trudy dnia codziennego dominują w jego egzystencji, a wokół czają
się różne pułapki związane z koniecznością dokonywania skomplikowanych wyborów moralnych. Jest to
życie pełne hipokryzji, pochlebstw oraz jałowej
re leksji o swym własnym losie, który nie podlega
odwróceniu. Na końcu co prawda otrzymujemy pole
zwieńczone napisem „Vittoria” (Zwycięstwo; pole nr
63), jednak ma ono gorzki posmak, prowadząc prosto
w odmęty „Mare di soffrimento”.

Konkluzje
Świadomość przepaści dzielącej ideały od rzeczywistości nieodzownie towarzyszyła ludziom żyjących we
wczesnonowożytnej Europie. Różne sposoby prezentacji dworzanina i biegu jego kariery są dość oczywistym dowodem na istniejący w tej mierze rozdźwięk
i ambiwalentność ocen. W konsekwencji tocząca się
dyskusja daleka była od jednoznacznych rozstrzygnięć,
a ideał i antyideał istniały niezależnie od siebie16. Niewątpliwie to Il Cortegiano zrobił wielką, międzynarodową karierę, stając się zespołem norm i wzorem do
naśladowania, w przeciwieństwie do utworów reprezentujących nurt antydworski. Dzieła te nie stanowiły
zwartego programu, będąc zbiorem luźno powiązanych ze sobą zarzutów i uwag o różnorodnym charakterze pod adresem reguł rządzących dworską rzeczywistością.
W przeciwieństwie do nich ideał stworzony przez
Castiglionego był zaskakująco spójny, łącząc w sobie
kody ikację średniowiecznych wyobrażeń na temat
kariery dworskiej oraz renesansową iluzję, że można
wykreować dworzanina doskonałego we wszystkich
sferach życia. Zapewne stąd wzięła się jego niezwykła
popularność – Il Cortegiano to w zasadzie instruktaż,
do osiągnięcia jakich standardów powinni dążyć wład-

Filosofia cortesana A. de Barros (British Museum, Londyn)

cy i w jaki sposób słudzy powinni rozwijać swe kompetencje, by sprostać ich wymaganiom.
Instruktaż ten tylko częściowo przystawał do czasów i realiów, w których powstał. Dwory w epoce renesansu i baroku przestały być urokliwymi centrami
kulturowymi jak ongiś Urbino, stając się konglomeratami ludzi i wpływów. W realiach służby na dworze
już w średniowieczu dopatrywano się złych konotacji
(stąd tak uporczywe nawiązania do piekła i Hadesu
u ówczesnych pisarzy), jednak dopiero schyłek XVI w.
przyniósł kres marzeń o dworzaninie idealnym. W dziełach De La Perrière’a oraz de Barrosa nie ma miejsca
na złudzenia – ryciny w połączeniu z inskrypcjami nie
tylko odzierają dwór ze średniowiecznego sztafażu, ale
i każą pozbyć się wszelkich złudzeń ludziom myślącym
o karierze w najbliższym otoczeniu władcy.
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Perfect courtier or miserable flatterer? About the court career in the Middle Ages and
the early modern period
The objective of the article is the presentation of some aspects of the discussion that was conducted between
the Middle Ages and the early modern period and that was concerned with the advantages and disadvantages
of taking career at the European royal court. The focus point is the publication of Il Cortegiano by Baltassare
Castiglione in 1528. This book was the summary of old debates about the careers of the courtiers and it initialized a new discussion about the possibility of a certain implementation of ideal created by Castiglione in
every-day court life. This latter debate was intensive thanks to the growth and the expansion of royal courts in
Europe and was developed in many fields: literature (J. de La Bruyère), engravings (de la Perière) and entertainments (game prepared at the end of the 16th century by Alonso de Barros). The image which emerges from
this debate is far from the ideal conception of sprezzatura created by Castiglione; the career at the royal court
is presented rather as the hard work connected with the moral compromises than the easy and brilliant success
that someone might arrive at while serving his ruler.
Tłumaczyła: Katarzyna Kuras

Starożytni Grecy traktowali kobiety jak ludzi gorszego sortu, dlatego uważali
pederastię za największy wynalazek w historii ludzkości. Związki między
starszymi mężczyznami i ich młodymi kochankami miały wprowadzić
młodzieńców w świat prawdziwych wartości, polityki i spraw społecznych

1

Hellada…, s. 161.
Platon, Uczta, w: Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, s. 91
3
R. Matuszewski, Dlaczego Grecy kochali chłopców?, w: Focus
ˮ
Historia Ekstraˮ 2013, nr 3, s. 107.
4
P. Fijałkowski, Seksualność, psyche, kultura. Homoerotyzm
w świecie starożytnym, Warszawa 2007, s. 59–60; Platon, Uczta…,
s. 109.
5
Plutarch, Dialog o miłości erotycznej, w: Plutarch, Moralia (wybór), tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977, s. 311, 318.
2

wy Eros nie ma nic wspólnego, ani źdźbła, z kobiecymi
komnatami!” – zapewniał jeden z bohaterów Dialogu
o miłości erotycznej Plutarcha z Cheronei u progu II
wieku n.e. Wskazywał na siłę szlachetnej więzi między
eromenosem i erastesem, w odróżnieniu od pożądania
łączącego mężczyznę z kobietą „jak psa (…) z samicą”5 .
Nie chodziło jednak w pederastii o miłość całkiem
wolną od zmysłowości, czego dowodzili bohaterowie
i mityczni (Achilles wspominający ze łzami uda Patroklosa), i historyczni. Tyle że kontakty seksualne, do jakich dochodziło, zdawały się – przynajmniej teoretycznie – pełnić funkcję drugorzędną. Stawiano przy nich
na powściągliwość. Chłopak odpłacał się podziwem, ale
w żadnym przypadku nie erotyczną fascynacją. To była
kwestia społecznej konwencji, a nie seksualnej preferencji.
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„Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna miłości”1 – ostrzegał myśliciel Demokryt z Abdery, żyjący
na przełomie V i IV wieku p.n.e. Lecz kogo kochać i jak?
Czym jest prawdziwe uczucie? Jak je rozpoznać? Zdaniem Arystofanesa z Uczty Platona (napisanej ok. 385–
370 roku p.n.e.), kiedyś nie było wśród ludzi dwóch
płci, lecz trzy: męska, żeńska i obojnacza. Na dodatek
owi nasi przodkowie mieli po dwie głowy, po cztery
ręce i nogi. Tak było, dopóki Zeus nie poprzecinał tych
istot na dwoje. „Więc każdy z nas jest jak kupon od biletu całego, bo każdy powstał, niby ryba płaszczka, wraz
z kimś drugim z jakiejś dawnej, jednej istoty. Toteż zawsze każdy z nas swego kuponu szuka” – opowiadał
Arystofanes. Tłumaczył, że dlatego jedni wolą towarzystwo przeciwnej płci (to ci z praczłowieka obojnaka),
są też mężczyźni oglądający się za mężczyznami (praczłowiek męski) i kobiety poszukujące kobiet (praczłowiek żeński)2.
Brzmi to tolerancyjnie i demokratycznie, a jednak
w gruncie rzeczy za jedyną prawdziwą uważano w starożytnej Grecji miłość dojrzałych mężczyzn do dorastających chłopców. Za taką, która stworzy między partnerami więź intelektualną i duchową. Która zaowocuje
potem przyjaźnią na całe życie. Zdaniem zwolenników
pederastii należała ona, obok ilozo ii, wręcz do największych wynalazków ludzkości!3
Filozo ka Diotyma w Uczcie Platona tłumaczyła, że
pragnienie upamiętnienia własnej osoby popycha jednych mężczyzn ku kobietom i rodzeniu potomstwa, natomiast innych ku miłości do chłopców i zapładniania
ich dusz4. Według poety Meleagra z II–I wieku p.n.e.,
tak jak Afrodyta rozpalała pożądanie cielesne do kobiet, tak Eros rozpalał miłość do chłopców. Przy czym
Eros był personi ikacją miłości, a nie samych miłosnych uciech, za które odpowiadała Afrodyta. „Prawdzi-

nowości wydawnicze

Lepsi od kobiet…

podróże w czasie i przestrzeni
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Barokowa estetyka rezydencji
Lubomirskich linii rzeszowskiej
Interdyscyplinarny charakter barokowej estetyki przyciąga uwagę badaczy specjalizujących się
nie tylko w historii sztuki, lecz także zajmujących się kwestiami społecznymi oraz kulturowymi.
Olga Świerkot

rzykładem może być zagadnienie szeroko pojętego mecenatu. Wielokrotnie pochylano się już nad tematyką
obejmującą inicjatywy kulturalne i artystyczne poszczególnych fundatorów1. Sama analiza
przedsięwzięć już na wstępie dotyka kwestii związanych z cechami i charakterem stylu barokowego. Jest to o tyle interesujące, że
na ziemiach Rzeczpospolitej, mimo
obcych wpływów, zdołano wyodrębnić również typowe elementy,
niewystępujące w innych regionach Europy. Ten wielokulturowy
tygiel stanowi więc ciekawy punkt
wyjściowy nie tylko do badań
o samym stylu, lecz także o jego
wpływie na kształtowanie postaw
i zachowań staropolskiego społeczeństwa.

P
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Barok
Dzieje polskiego baroku można podzielić na trzy etapy. Pierwszy okres przypada na panowanie dynastii Wazów, a następny obejmuje drugą połowę
XVII w. Wtedy też nastąpiła nowa
faza rozwojowa w budowaniu szlacheckich siedzib rodowych. Rozpoczęto proces scalania rezydencji
wraz z ogrodami oraz reprezentacyjnymi dziedzińcami, tworząc zatem zaplanowane osie kompozycyjne, które w kolejnych latach będą

utrwalać się na mapie architektonicznej Rzeczpospolitej.
Z kolei trzecia faza baroku, tzw.
późna, przypadła na początek
XVIII w. z przejęciem władzy przez
dynastię Wettinów2. Bazujące
na wzorach włoskich i francuskich
nowe trendy architektoniczne wypromowały pałace (kosztem zamków) jako najmodniejsze typy
siedzib szlacheckich. Zazwyczaj
wznoszono (lub przebudowywano) piętrowe lub dwukondygnacyjne budynki o trójskrzydłowej
konstrukcji. Po bokach umieszczano o icyny, które wprowadzały
– przez reprezentacyjny dziedziniec – do głównej części pałacu
udekorowanego ozdobną fasadą.
Wnętrza cechowały się bogatymi
zdobieniami, za pomocą których
łączono fantazyjną ornamentykę
z złoconymi lustrami, brukatelami oraz obiciami staropolskimi.
Istotnym elementem był hol z paradnymi schodami (faliste, kute

poręcze), które łączyły efektowne
wejście z pozostałymi apartamentami. Pokoje dekorowano galeriami
obrazów, kolekcją broni białej oraz
różnymi bibelotami.
Pełne splendoru rezydencje
cechowały się przepychem oraz
wspaniałością, jednocześnie tworząc założenia nasycone łagodną
elegancją, lekkością i swobodą.
Model ten był efektem wpływów
nowego stylu – rokoko – który
mniej więcej w latach 30. XVIII w.
swobodnie wymieszał się z wciąż
obowiązującym barokiem późnego
okresu3.
Także otoczenie majątków było
szczegółowo zaplanowane. Zieleń co prawda stanowiła istotny
element całej kompozycji, jednak
nie pozwalano jej rosnąć swobodnie, narzucano jej ustalony układ.
Parki i ogrody miały być re leksją
wnętrz pałacowych4. Szkieletem dla nich była sieć alei i dróżek założonych prostopadle lub

1
Z nowszych opracowań szczególnie należy wspomnieć o: A. Żołkoś, Mecenacie artystycznym Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli,
A. Jakuboszczak, Sarmacka dama: Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski. Nie sposób również pominąć prac historyków sztuki: A. Betlej, Sibi, deo posteritati: Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku oraz M. Kałamajska-Saeed, Genealogia przez obrazy: barokowa ikonografia
rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych.
2
Historia sztuki polskiej w zarysie. Od wczesnego średniowiecza do czasów ostatnich, red. T. Dobrowolski, t. 2, Kraków 1965, s. 287–288.
3
Tamże, s. 288.
4
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988, s. 225.

tworzących promieniste, gwiaździste i wachlarzowe układy. Dopełnieniem były kanały i baseny.
Elementami dekoracyjnymi były
altany, pawilony, a także ozdobne
mosty i fontanny.

Budowle już istniejące

5

Rzeszowski majątek
Choć majętności rzeszowskie
nieodmiennie kojarzą się z rodem
Lubomirskich, to początkowo znajdowały się one w strefach wpływu
innych rodzin. W 1354 r. Kazimierz
Wielki, w ramach wynagrodzenia
za oddane usługi, nadał włości
Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk7. Jego potomkowie przejmując schedę, zmienili nazwisko
na Rzeszowscy. Podziały między
spadkobiercami wkrótce rozdrobniły majątek, w wyniku czego latyfundium rzeszowskie obejmowało
już tylko miasto z przedmieściami
i okolicznymi wsiami8.
Koligacje małżeńskie wpłynęły na zmianę właścicieli ziem.
W 1589 r., wychodząc za mąż
za kasztelana krakowskiego, Mikołaja Spytkę Ligęzę, Katarzyna

Zamek w rękach
Lubomirskich
Śmierć Ligęzy przerwała prace budowlane, pozostawiając do
ukończenia m.in. obmurowywanie
wałów ziemnych11. Po raz kolejny koligacje małżeńskie wpłynęły
na zmianę właściciela włości. Córka kasztelana, Konstancja, poślubiona Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu wniosła w 1638 r.
w posagu Rzeszów z przylegającymi majętnościami12. Wspólnie podjęli się kontynuacji modernizacji
zamku.
Budowy głównie obejmowały umocnienia murowo-ziemne
oraz dodanie bastionów z kamie-

J.F. Sapieha, Monumenta albo zebranie starozytnych ozdob Przenayswiętszey Bogarodzicy Panny Maryi, Sandomierz 1723, s. 230.
G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, s. 121.
7
J. Półćwiartek, Latyfundium Rzeszowskie, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 1, red. F. Kiryk, Rzeszów 1994, s. 551.
8
Tamże, s. 553.
9
D. Czapczyńska, J. Janczykowski, Zamek w Rzeszowie, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 1, s. 386.
10
Tylman z Gameren – architekt Warszawy. Holender z pochodzenia, Polak z wyboru, red. D. Galas, Warszawa 2003, s. 210.
11
D. Czapczyńska, J. Janczykowski, dz.cyt., s. 388.
12
M. Wiatrowicz, Zarys dziejów Lubomirskich linii rzeszowskiej, [w:] Lubomirscy. Rodu drogana parnas Rzeczpospolitej, red. H. Gmiterek,
A. Szymanek, t. 1, Janowiec 2012, s. 99.
6
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W przypadku zachowanych
zamków nie dokonywano drastycznych zmian w konstrukcji
budynku. Przykładem może być
majątek Jana Fryderyka Sapiehy
w Kodniu, przypominający raczej
zamek-twierdzę niż pełną przepychu rezydencję5. Mimo obronnego
charakteru, niewpasowującego się
w obowiązujące trendy, zdołano
wprowadzić elementy barokowe
i za ich pomocą podkreślić splendor siedziby. Na nowo aranżowano wnętrza, projektowano
parkowo-ogrodowe kompleksy,
dobudowywano w pobliżu budynki
o znacznie lżejszym charakterze6.
W podobnej sytuacji znaleźli
się również Lubomirscy linii rzeszowskiej. Jeszcze w XVII w. obrali
za swoją rodową siedzibę zamek
w Rzeszowie. Swoją konstrukcją
przypominał on bardziej Zamek
Królewski w Warszawie. Mimo
to udało się uczynić z siedziby centralny punkt okolicznych terenów,
przyciągający do siebie artystów,

rzemieślników i znamienitych
gości. Członkowie rodu Lubomirskich angażowali się w różne
przedsięwzięcia architektoniczne,
w których doszukać się można typowych cech dla obowiązującego
ówcześnie stylu. Co więcej, nawet
w zamku – tak jak w przypadku siedziby Sapiehy – przeprowadzono
konieczne remonty i nadano jego
wnętrzom wygląd przejawiający
cechy późnego baroku.
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Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie, fasada pałacu, fot. O. Świerkot

Rzeszowska wniosła w posagu
majętności ziemskie. Okres panowania Ligęzy wiążę się z rozkwitem Rzeszowczyzny. Oprócz
ożywienia gospodarczego nastąpił
etap rozbudowy grodu. Skupiono
się na umocnieniach obronnych
i naprawie szkód po łupieżczych
najazdach Tatarów i Wołochów. S inansowano donacje kościelne, stawiano budynki municypalne.
Ligęza był też pierwszym fundatorem zamku, pierwowzoru
przyszłej siedziby Lubomirskich.
Początkowo postawiono solidny,
murowany budynek jednopiętrowy. W latach 20. XVII w. zmodernizowano go i rozbudowano9. Pomijając cechy reprezentatywne,
warto zwrócić uwagę na charakter
obronny przedsięwzięcia. Wykorzystano mury kurtynowe dawnej siedziby rodu Rzeszowskich,
tworząc uforty ikowaną warownię
z działami i fosą z mostem. Zgodnie z ówcześnie popularnymi trendami architektonicznymi założenie
było czteroskrzydłowe, wewnątrz
którego znajdował się arkadowy
dziedziniec10.
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nia łupanego. Lubomirskim udało
się przebudować zamek w jedną
z okazalszych fortec na południu
Rzeczpospolitej13. Niestety w wyniku licznych wojen oraz rokoszu
J. S. Lubomirskiego zamek uległ
sporym zniszczeniom14.

Modernizacje
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Dopiero w latach 70. XVII w.
na nowo podjęto się prac renowacyjnych. Okres ten przypada
na panowanie hetmana wielkiego
koronnego Hieronima Augusta,
syna Jerzego Sebastiana. Aby nadać odpowiedni kształt siedzibie
i dostosować go do swoich potrzeb,
hetman zatrudnił jednego z najwybitniejszych architektów ówczesnych czasów – Tylmana z Gameren15. Prace trwały do 1692 r.
Zamek wybudowano na planie nieregularnego prostokąta. Zachowując to założenie, utrzymano również
czworoboczny charakter budynku,
urozmaicając jedynie wewnętrzny
dziedziniec o krużganki i pilastry.
Północne skrzydło ujęte było kurtyną, do której przylegała piętrowa
kamienica. Z kolei od strony połu13

dniowej znajdowała się galeria oraz
kaplica16. Nie zapomniano również
o jego pierwotnym, forty ikacyjnym charakterze. Pogłębiono fosę,
wzniesiono piętrową wieżę bramną
oraz rozbudowano forty ikacje bastionowe, tworząc z zamku swoisty
palazzo in fortezza17.
Wraz z Tylmanem przy przebudowie zamku zatrudniony był Piotr
Martire Belotti, a później i jego
syn, Jan Chrzciciel Belotti. Rodzina
Belotti odznaczyła się także jako
budowniczowie strefy sakralnej
miasta. Jednak po Tylmanie największymi zasługami wykazał się
Karol Henryk Wiedemann. Prawdopodobnie pojawił się w Rzeszowie w latach 20. XVIII w.18 Trudno
jednoznacznie oszacować, jakie
czynniki wpłynęły na nawiązanie
współpracy. Możliwe, że dzięki kontaktom Lubomirskich z dworem
drezdeńskim udało się sprowadzić
architekta do rodowej siedziby.
Sam Wiedemann o icjalnie pełnił
funkcję inżyniera architekta wojskowego, więc do podstawowych
jego obowiązków należało zatroszczenie się o odpowiednią obron-

ność miasta i zamku. Równolegle
jednak sprawował urząd nadwornego architekta, który nie tylko
czuwał przy przebudowie siedziby,
lecz także prowadził projekty założeń sakralnych oraz innych zleceń
swojego pracodawcy19.
Pierwszy etap modernizacji zamku przypadł na lata 30. XVIII w.20
W 1735 r. wybuchł pożar, który doprowadził do konieczności przebudowania majętności. Przez prawie
30 lat Wiedemann czuwał nad remontem siedziby. Początkowo skupił się na umocnieniu forty ikacji
obronnych, podwyższono kurtyny
oraz strzelnice. Równolegle prowadzono prace nad modernizacją
dziedzińca i otaczających go pierzei
oraz przy rozbudowie kaplicy. Odnowiono dachy, naprawiono gonty
dębowe, a w najwyższych partiach
zamku wymieniono okna na okrągłe21. Odbudowano także o icyny,
założono nowy skarbiec22. Surowy,
obronny charakter zewnętrznych
murów, próbowano złagodzić przez
dodanie płaskorzeźb Anioła Stróża, Matki Boskiej, św. Antoniego, św.
Jerzego i św. Teodora. Doprowadzo-

Tuż obok siedzib w Łańcucie, Baranowie, Rzemieniu i Przecławiu; J. Półćwiartek, dz.cyt., s. 573.
Ostatecznych zniszczeń dokonano w trakcie wojen z Kozakami, którzy doszczętnie złupili i spalili miasto; M. Wiatrowicz, dz.cyt., s. 104.
15
Tylman z Gameren..., s. 210.
16
D. Czapczyńska, J. Janczykowski, dz.cyt., s. 388.
17
Palazzo in fortezza – pewnego rodzaju kompromis architektoniczny między pałacem a ufortyfikowanym zamkiem. Założenie to, oparte
na włoskich wzorcach, było całkiem popularne w Rzeczpospolitej w XVII w. Pełniło funkcje głównie obronne, jednocześnie nadając cechy reprezentacyjne, prestiżowe.
18
K. Majewski, Karol Henryk Wiedemann. Architekt Jerzego Ignacego Lubomirskiego, [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL. Materiały z sesji naukowej Łańcut 9–10 maja 1970 r.,
red. M. Bujnowska, Łańcut 1972, s. 92.
19
Wiedemann był również odpowiedzialny m.in. za budowę całego kompleksu miłocińskiego obejmującego dworek myśliwski wraz z kaplicą, karczmą. Projektował również ołtarze oraz katafalki. Kierował pracami przy wznoszeniu kościoła w Krasnem.
20
M. Borowiejska-Birkenmajerowa, dz.cyt., s. 308.
21
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta Lubomirskich [dalej APRz AL] 519, sygn. 147, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry robót
cieśli i kontrakty z cieślami o budowę, k. 93–95.
22
Tamże, k. 60, 97.
14
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Fragment mapy Rzeszowa z 1762 roku, prezentujący
zamek, według planu K.H. Wiedemanna, domena
publiczna

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie, fot. O. Świerkot

Pałac Letni
Mimo to nie zdołano przeobrazić zamek w późnobarokową rezydencję. Zamkowo-obronny charakter wykluczał taką możliwość.
Stąd też poszukując pośród przedsięwzięć Lubomirskich typowego
przykładu barokowego założenia,
warto pochylić się nad Pałacem
Letnim, kolejnym ważnym zleceniem Wiedemanna. Prawdopodobnie początkowo budynek ten
był siedzibą jednego z urzędników24. Gruntowne remonty doprowadziły do całkowitego przeobrażenia obiektu. To on spełnił
wszelkie wymogi architektoniczne
wyznaczone przez ówczesne trendy. Stanowił typowy przykład późnobarokowej konstrukcji z rokokowymi naleciałościami. Był
to trzykondygnacyjny budynek
z manstardowym dachem i lukarnami na najwyższym piętrze,
a na parterze z wysokimi, prostokątnymi oknami. Na podstawie
zachowanych planów można zauważyć również reprezentacyjny
dziedziniec, który ozdobiony roślinnością, prowadził do zdobionej
pilastrami fasady25.

Przyroda
Istotnym elementem w ówczesnych założeniach rezydencjonalnych
była otaczająca majętności zieleń.
W barokowych kompleksach parkowo-ogrodowych istotne było okiełznanie przyrody. Kontrola ta miała
pomóc w utrzymaniu harmonii

między budynkami a naturą. Miała
ona stanowić swoiste odbicie wszelkich teorii architektonicznych i być
uosobieniem wnętrz.
Główne tereny zielone rozciągające się wokół zamku rzeszowskiego
i Pałacu Letniego stanowiły sporą
atrakcję dla przyjezdnych. W założeniu znalazły się więc miejsca
na ogrody urządzone w stylu włoskim26. Z zamku przez czerwony
taras27 można było wejść w uporządkowaną plątaninę licznych ścieżek,
wokół których w przemyślany sposób porozrzucano rzeźby, fontanny
oraz altanki. Jednym z ważniejszych
punktów był, usadowiony na sztucznej wyspie, chiński pawilon, który
stanowił wyraz fascynacji Lubomirskich kulturą orientu. Kompleks
uzupełniono o oranżerię, igarnię
i winnicę28.
Podobnie aranżowane były założenia i w innych dworach należących
do Lubomirskich, m.in. w majątku
zwięczyckim. Jego atrakcją w parku
była obecność stawu. Wokół niego
rozpościerały się tereny zielone, pełne rabat kwiatowych, licznych gatunków drzew oraz ponownie – porozrzucanych altanek.

Wnętrza
Barokowego stylu można było doszukać się we wnętrzach poszczególnych rezydencji. Zazwyczaj podłogi
w najważniejszych pomieszczeniach
pokrywano posadzką dębową29.
Ściany malowano na różnorodne
kolory, zaczynając od zieleni, przez
błękity i odcienie czerwieni, kończąc na bieli30. W pokojach stawiano
tzw. piece saskie obłożone białymi

ka lami. Dodatkowo zdobione były
one drobnymi rzeźbieniami lub
sztukaterią31. Przepychu pomieszczeniom nadawały zwierciadła
w złoconych ramach oraz dekoracyjne mozaiki i ornamenty. W mosiężnych klinkietach umieszczano
świece. Elementem kultury typowo
staropolskiej były szpalery, pokrywające ściany lub niektóre meble32.
Zgodnie z ówcześnie panującą modą
sprowadzano do siedzib meble kolbuszowskie lub w stylu gdańskim,
wykonane zazwyczaj z drzewa orzechowego, machoniowego lub dębowego33. Część mebli była pozłacana34.
Warto zwrócić uwagę na obecność
przedmiotów o charakterze orientalnym. Popularna w ówczesnych
czasach fascynacja „egzotyczną kulturą” objawiała się przez chińskie
obramowania niektórych zwierciadeł, a także w wyglądzie narożnych
stolików, zdobiących większość sal35.
Poszczególne pokoje były zaaranżowane według ustalonego planu
kompozycyjnego. Oprócz jednolitych, kolorystycznych założeń dbano o odpowiedni dobór elementów
dekoracyjnych. Zwracano uwagę
na materiały, z jakich dane wyposażenie zostało wykonane. Każdy detal
musiał do siebie pasować. Przykładowo, w głównej sypialni, w pałacu
zwięczyckim, dominowały barwy
czerwieni. Z kolei w pokoju stołowym dominowały barwy zieleni,
a w jednym z gabinecików obowiązywały jasne kolory, ale stanowiące
tło dla lorystycznych ornamentów.
Przytulności pomieszczeniom nadawały muślinowe irany oraz porcelanowe i srebrne bibeloty36. W sy-
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no do odnowienia wieży zamkowej, w której umieszczono zegar23.
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23

APRz AL 519, sygn. 151, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty Krzysztofa Kędzierskiego – malarza, k. 16.
M. Borowiejska-Birkenmajerowa, dz.cyt., s. 308–309.
25
Za rzeźbiarskie dekoracje byli odpowiedzialni nadworni rzeźbiarze, Lorens Getner oraz Sebastian kamieniarz; M. Borowiejska-Birkenmajerowa, dz.cyt., s. 309.
26
APRz AL 519, sygn. 148, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty garncarskiej, k.1.
27
APRz AL 519, sygn. 151, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty Krzysztofa Kędzierskiego – malarza, k. 56.
28
APRz AL 519, sygn. 147, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry robót cieśli i kontrakty z cieślami o budowę, k. 42–44.
29
APRz AL 519, sygn. 153, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty stolarzy, k. 105.
30
APRz AL 519, sygn. 151, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty Krzysztofa Kędzierskiego – malarza, k. 3–4.
31
APRz AL 519, sygn. 148, remonty Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty garncarskiej, k. 5–6.
32
APRz AL 519, sygn. 218, Inwentarz mobilium J.O. Księżnej JMP Lubomirskiej starościny bohusławskiej, k. 1.
33
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 12329/II, Księga spraw majątkowych księżny Joanny de Stein Lubomirskiej, chorążyny wielkiej koronnej
z lat 1755–1761, k. 79.
34
Co ciekawe, pojedyncze stoliki, krzesła, a nawet szafy były przemalowywane na kolory czerwone i żółte; APRz AL 519, sygn. 151, remonty
Zamku Rzeszowskiego – regestry roboty Krzysztofa Kędzierskiego – malarza, k. 49.
35
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 12329/II, Księga spraw majątkowych..., k. 79–81.
24

Wiadomości Historyczne 1/2018

podróże w czasie i przestrzeni

pialniach nad łóżkami rozpościerano
baldachimy i kotary, najczęściej wykonane z adamaszku37. Z pozostałych
mebli warto wymienić także skrzynie i komody, w których przechowywano bieliznę oraz bogatą kolekcję
porcelany38. Na ścianach dodatkowo
rozwieszano zegary („francuskie”)
oraz prezentowano kolekcje obrazów. Znalazły się w nich portrety rodzinne oraz wizerunki znamienitych
postaci, ale także dzieła ukazujące
scenki rodzajowe lub martwą naturę.

Zaginiony, zapomniany
przepych
Z zachowanych źródeł wciąż
można odtworzyć przenikający
36
37
38
39
40
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przez rezydencje Lubomirskich
barokowy blichtr. W przypadku
zamku, mimo ograniczeń związanych z narzuconymi formami
architektonicznymi, udało się zaadaptować część trendów i dostosować je do środowiska. Niestety
wraz z upływem czasu coraz trudniej pozyskać naoczne potwierdzenie o wpływie estetyki baroku
na kształtowanie siedzib.
Po pałacyku w Zwięczycy nie
pozostało śladu, z samego parku ostało się jedynie kilka drzew.
Z kolei w XIX w. zamek rzeszowski został sprzedany władzom
austriackim, które uczyniły z niego siedzibę sądów. Do lat 80.

XX w. funkcjonowało tam również
więzienie. Obecnie budynek pełni podobną funkcję – jest w nim
zlokalizowany sąd okręgowy39.
Natomiast Pałacyk Letni został
zakupiony przez Okręgową Izbę
Lekarską w Rzeszowie40. Docelowo po szeregu koniecznych prac
remontowych i konserwacyjnych
ma zostać do niego przeniesiona
główna siedziba jego właścicieli. Kompleks jednak został pozbawiony słynnego założenia
parkowo-ogrodowego. Mimo postępujących zmian budynki wciąż
pełnią funkcje reprezentacyjne,
stanowiąc jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta.

Tamże, s. 80.
APRz AL 519, sygn. 218, Inwentarz mobilium..., k. 2.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 12329/II, Księga spraw majątkowych..., k. 80–81.
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa/zamek (dostęp: 8.05.2017 r.).
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa/palac-letni-lubomirskich (dostęp: 8.05.2017 r.).

Aesthetic components of baroque architecture in the manors of the House
of Lubomirski of Rzeszów
During the 17th and at the beginning of 18th century, it was very common to rearrange residencies in the fashion of popular
architectural trends. The baroque style – which was binding then – was evinced by enormity of splendor, sophisticated details
and adornments. These and other characteristics emphasized the magnificence of properties and also the wealthy of the houses
owners. Also, this phenomenon has been rooted in Rzeszów, where generations of the House of Lubomirski decided to modernize their manors. They hired popular architectures like Tylman from Gameren and Karol Henryk Wiedemann, who consequently
transformed estates into upscale and dazzling places. During the conversion they modernized the main castle. Although it was
a defensive building, architectures were up to insert few components of baroque style. However the main gem was a Summer
Palace, which till today represents an artistry and splendor of baroque residential architecture and design.

Tłumaczyła: Olga Świerkot
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Rekomendacje „WH”

The Great War
– Wielka Wojna
The Great War w całości poświęcony został I wojnie światowej. Kolejne
części cyklu udostępniane w każdy
czwartek prezentują przebieg Wielkiej Wojny. Prowadzący, Indy Neidell,
w ośmiominutowych odcinkach zgodnie z chronologią omawia m.in. genezę kon liktu (The Outbreak of WWI),
okresy wzmożonej aktywności frontowej związane z wielkimi bitwami
(The Rape of Belgium And The Battle
of Tannenberg) oraz bierności walczących stron. Za sprawą klarownej
narracji, kronik ilmowych, fotogra ii,
map czy karykatur widz nie ma prawa
się nudzić. Dzięki spojrzeniu na kon-

likt z perspektywy lokalnej i globalnej również fascynacji historii znajdą
w The Great War coś dla siebie.
Do tej pory powstały cztery około
5–10-odcinkowe sezony omawiające
lata 1914–1917. Razem z nimi twórcy
udostępnili odcinki specjalne stworzone w formie pytań i odpowiedzi
czy biogra ii uczestników kon liktu
oraz odcinki tematyczne poświęcone broni używanej na frontach, państwom biorącym udział w kon likcie
oraz kulturze okresu wojennego.
Z myślą o tych, którzy nie mają czasu oglądać wszystkich części, twórcy
udostępnili odcinki podsumowujące
ważniejsze wydarzenia. Na kanale
można znaleźć także wideo pokazujące preludium kon liktu.
Kanał jest w całości w języku angielskim, jednak widzowie nieanglojęzyczni mogą włączyć napisy z tłumaczeniem, w tym niektóre odcinki
w języku polskim. Kanał dostępny
pod adresem: youtube.com/user/
TheGreatWar/featured

Crash Course
World History
Znacznie szersza tematyka poruszana jest na kanale Crash Course
World History. Każdy spośród 42 od-

cinków przyprawiony odpowiednią
dawką humoru prowadzącego, Johna
Greena, zabiera nas w przeszłość świata. Trwające od 10 do 15 minut odcinki poświęcone zostały m.in. rewolucji
agrarnej (Rewolucja rolnicza), dziejom
Mezopotamii (Mesopotamia) czy Wielkiej Rewolucji Francuskiej (The French
Revolution). Szybki montaż, oryginalna
narracja oraz dowcipne porównania
każą traktować kanał z przymrużeniem oka.
Crash Course World History to część
kanału Crash Course, gdzie możemy
również znaleźć ilmy poświęcone historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, historii literatury, biologii
i chemii. Podobnie jak The Great War,
również niektóre odcinki Crash Course World History zostały wyposażone
w polskojęzyczne napisy. Kanał dostępny pod adresem: youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q

Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego
Na stronach Polskiego Towarzystwa Historycznego
od października oglądać możemy cykl dokumentalny „Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego”. Powstały w ramach projektu „Patriotyzm jutra” program poświęcony został początkom państwa polskiego i dziejom dynastii
Piastów.
Kolejne odcinki w zwięzłej formie przybliżają nam legendy związane z pierwszymi Piastami, kształtowanie się ich
państwa z plemion słowiańskich, ale także przyczyny przyjęcia przez Mieszka chrztu czy okoliczności zjazdu gnieźnieńskiego. Przy okazji czołowi mediewiści (m.in. Michał
Kopczyński, Andrzej Wyrwa) oddzielają tonące w mrokach
dziejów legendy, które na stałe zadomowiły się w naszej
narodowej świadomości, od ustaleń naukowych opartych
na nowoczesnych badaniach archeologicznych i historiograicznych. Obok tego historycy omawiają najważniejsze źródła do początków państwowości polskiej, stąd widz może
poznać kronikę Thietmara z Merserburga, kroniki polskie:
Jana Długosza czy Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, a także dokumenty o fundamentalnym znaczeniu historycznym, takie chociażby jak Dagome iudex.
W programie pojawiają się nie tylko źródła pisane. Kształtowanie się państwa piastowskiego, położenie i wygląd jego
najważniejszych grodów i sylwetki władców przybliżają
mapy, ilustracje i obrazy umiejętnie wplecione w narrację.
Klimat średniowiecznego państwa oddają również prezentowane w programie makiety grodów i przedmioty z epoki

pochodzące z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (broń
biała czy uzbrojenie defensywne). Razem z prowadzącymi
odwiedzamy Lednicę (Muzeum Pierwszych Piastów), gdzie
być może znajdowała się stolica państwa Mieszkowego,
a także Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Autorzy sporo miejsca poświęcają wojnom prowadzonym
przez Piastów z sąsiadami: Rzeszą Niemiecką, Czechami czy
Rusią Kijowską, stąd dowiadujemy się o wyprawach Mieszka I
na Pomorze, walkach o Śląsk i Małopolskę i słynnych wojnach Bolesława Chrobrego z Henrykiem II o Miśnię, Milsko
i Łużyce. Twórcy nie zapominają o kontekście politycznym
i podkreślają współpracę Bolesława Chrobrego z Ottonem III
czy aktywność Królestwa Polskiego na międzynarodowej
arenie politycznej. Do tej pory wyemitowane zostały cztery
sześciominutowe odcinki, które dostępne są na stronie www.
pth.net.pl/piastowie-chrzest-polski-i-poczatki-panstwapolskiego.
Opracował: Łukasz Wróbel
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Spór między Polską i Komisją Europejską
Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, a potem w polskim sądownictwie doprowadziły, po raz pierwszy w historii
EU, do uruchomienia przez Komisję Europejską 20 grudnia 2017 r. art. 7. traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 7.
daje Unii możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości. Sama procedura składa
się z kilku etapów. Pierwszym jest uznanie, że w jednym z państw istnieje ryzyko naruszeń. Do przyjęcia deklaracji
o zagrożonej praworządności w Polsce trzeba większości 22 krajów UE (i uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego).
Skutkiem wdrożenia art. 7 może być nałożenie na kraj UE sankcji, co wymaga jednomyślności krajów EU. Polska ma trzy
miesiące na naprawę sytuacji w praworządności.
Na zdjęciu – premier RP Mateusz Morawiecki po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym z szefem Komisji Europejskiej
Jeanem-Claude’em Junckerem.
Foto – PAP

