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zwarta władza to wolne media niezależne od czynników zewnętrznych, samodzielnie wpływające na opinię publiczną.
Ta de inicja odzwierciedlająca stan idealny dość często okazywała się w dziejach teorią bez zastosowania w praktyce.
O kształtowaniu się prasy jako wyrazu opinii publicznej w Wielkiej Brytanii w XIX i XX wieku pisze dzisiaj Natalia Olszewska.
Autorka wskazuje na trzy uniwersalne zagrożenia dla niezależności mediów. W jej opinii są to: „politycy wykorzystujący mechanizmy państwowe dla wywierania nacisków, właściciele narzucający swoim tytułom poglądy oraz ogłoszeniodawcy będący głównym źródłem inansów
dla prasy”.
Klasyczny już przykład bezpośredniego wpływu polityków na media to zakupy, jakich dokonywał premier David Lloyd George, przejmując
„Daily News” i Daily Chronicle”.
Praktycznym sprawdzianem wiedzy o mediach może być scenariusz „Między prawdą a kłamstwem – przekaz medialny w praktyce”. Bartosz Pawlak po analizie Podstawy programowej dla przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” proponuje dwie lekcje, które pozwolą uczniom
odróżniać komentarze, opinie od faktów, a co najważniejsze pozwolą radzić sobie z medialną dezinformacją, manipulacją i propagandą.
Stanisław Roszak
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Hrabia Strzelecki i niesienie pomocy
ofiarom głodu na Zielonej Wyspie
Paweł Hamera

nia 29 marca 2015 r. przy O’Connell Street, głównej ulicy stolicy Republiki Irlandii, odsłonięto
tablicę upamiętniającą zasługi Pawła Edmunda
Strzeleckiego w niesieniu pomocy w okresie
Wielkiego Głodu. Na tablicy widnieje następujący napis: „W domu przy Sackville Street [poprzednia
nazwa O’Connell Street – P.H.] mieszkał i pracował PAWEŁ EDMUND STRZELECKI (1797–1873) polski podróżnik i odkrywca, urodzony w Głuszynie k/Poznania.
Wrażliwy na niedolę ludzką niósł pomoc głodującej
Irlandii w latach 1847–1849 podczas Wielkiego Głodu (1845–1849). Spoczywa w kościele św. Wojciecha
w Poznaniu”. Słowa te zapisane są dodatkowo po irlandzku i angielsku. W ten sposób po ponad 150 latach
uhonorowano zasługi Polaka, który dobrowolnie
i bezpłatnie postanowił wyruszyć na Zieloną Wyspę,
by nieść pomoc w jednym z najbardziej dramatycznych
okresów w dziejach Irlandii.

D
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Pamięć o Strzeleckim
Strzelecki jest znany przede wszystkim z eksploracji Antypodów oraz publikacji na ich temat. Mimo
że w XXI w. Polacy stanowią widoczną oraz istotną
część irlandzkiego społeczeństwa, kwestia niesienia pomocy charytatywnej przez Polaka w jednym
z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii
Irlandii jest mało znana w Polsce. W samej Irlandii
poza umieszczeniem pamiątkowej tablicy postać Polaka została przybliżona Irlandczykom dzięki Christine Kinealy, irlandzkiej historyczce, która specjalizuje
się w historii Wielkiego Głodu. Kinealy w swoich licznych publikacjach podkreśla rolę Polaka oraz popełniła jeden rozdział poświęcony w całości Strzeleckiemu1.
Przed pojawieniem się publikacji Kinealy kluczową
rolę Strzeleckiego w niesieniu pomocy Irlandczykom
w mniejszym stopniu podkreślał inny irlandzki historyk: Thomas P. O’Neill2.
Zasługi Strzeleckiego zostały zauważone też już
w pierwszych publikacjach na temat Wielkiego Głodu
z XIX w. napisanych przez ks. Johna O’Rourke’a oraz byłego inspektora prawa ubogich W.P. O’Briena. O’Brien
na przykład pisał, że działalność Strzeleckiego była
1

Hrabia Edmund Strzelecki, „Kłosy” 1873, nr 1265, s. 197, https://polona.pl/item/
hrabia-edmund-strzelecki,NDI4ODg2/0/#info:metadata

niezwykle ceniona i że „nazwisko tego dobroczynnego obcokrajowca było wtedy i długi czas później znane,
a jeśli nawet nie stało się powszechnie znane, było dobrze znane w domostwach cierpiących ubogich”3. Działalność Strzeleckiego była później również wspominana w XX w. przez osoby podkreślające wspólne wątki
w historii i położeniu narodów polskiego i irlandzkiego. Na humanitarną akcję Polaka na Zielonej Wyspie
zwracał uwagę m.in. irlandzki polityk i pisarz, kuzyn
Winstona Churchilla, John Randolph Leslie (znany jako
Shane Leslie). Podobnie czynił to Wacław Tadeusz Dobrzyński, który w 1929 r. został Konsulem Generalnym
w Irlandii.

Zaraza ziemniaczana
Przyczyną klęski głodu w Irlandii w połowie XIX w.
było przede wszystkim pojawienie się zarazy ziemniaczanej, która nie zanikła przez kilka lat i doprowadziła
do nieurodzaju. Choroba bulwy ziemniaka, spowodowana grzybem przyniesionym z Ameryki, wywołała
spustoszenie w różnych krajach europejskich w tym
czasie, również na ziemiach polskich. Brak ziemniaków
był jednak szczególnie dotkliwy w Irlandii, ponieważ

Zob. C. Kinealy, A Polish Count in County Mayo, [w:] Mayo. History and Society, red. G. Moran, Dublin 2014, s. 415–430; taż, Charity and the
Great Hunger in Ireland, London 2013.
2
T.P. O’Neill, Polish Count Fights the Killer Fever, „The Irish Press” 28 III 1960, s. 4.
3
W.P O’Brien, The Great Famine in Ireland, London 1896, s. 190, tłum. własne.

Obiad z ziemniaków, A Potato Dinner, „Pictorial Times”, 28 II 1846, https://
viewsofthefamine.files.wordpress.com/2013/09/potatodinner.gif
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kartofel był podstawą, a można nawet rzec, że często
jedynym elementem diety milionów Irlandczyków.
Ziemniaki, które zostały sprowadzone do Europy przez
Hiszpanów, pojawiły się na Zielonej Wyspie prawdopodobnie pod koniec XVI w. Początkowo były uprawiane
jako coś, co uzupełniało dietę Irlandczyków i okazywało się zbawienne w przypadku nieurodzajów zbóż.
W związku z tym, że klimat w Irlandii okazał się idealny do kultywacji kartofli, w XVIII w. wchodziły już
one w skład diety każdego stanu.
Przed XIX stuleciem najbiedniejsze warstwy społeczeństwa opierały prawie wyłącznie swoją dietę
na ziemniakach, często popijanych maślanką (co mimo
powszechnej krytyki ze strony wielu osób było bardzo
pożywną dietą), i co doprowadziło do monokultury,
która ostatecznie okazała się zgubna. W przededniu
Wielkiego Głodu dla blisko 1/3 Irlandczyków kartofel
spełniał ich zapotrzebowania żywnościowe prawie
w całości. Dorosły Irlandczyk spożywał – niewyobrażalną w dzisiejszych czasach ilość – od 4 do 5 kg
ziemniaków dziennie. Ich nieurodzaj doprowadził
do ogromnej tragedii.

Irlandia a Zjednoczone Królestwo

Pomoc charytatywna
Mimo że Imperium Brytyjskie i jego mężowie stanu
nie stanęli na wysokości zadania, informacje na temat
krytycznego położenia mieszkańców Zielonej Wyspy,

5
Pomoc dla Irlandii, Relief for Ireland, „Pictorial Times” 30 I 1847, https://viewsofthefamine.files.wordpress.com/2013/10/reliefships.gif

które były rozpowszechniane na łamach ówczesnych
periodyków oraz innych publikacji, zarówno za pomocą słowa pisanego, jak i grafik, zmobilizowały prywatne osoby oraz organizacje do niesienia bezinteresownej pomocy Irlandczykom. Płynęła ona z różnych
zakątków świata, m.in. z Indii, Stanów Zjednoczonych,
Watykanu oraz Turcji. Szczególnie dużą rolę w niesieniu pomocy mieszkańcom Irlandii odegrały dwie grupy, członkowie których byli wyjątkowo zmobilizowani
do niesienia wparcia ofiarą głodu: Stowarzyszenie
Przyjaciół oraz Brytyjskie Stowarzyszenie.
Kwakrzy nieśli pomoc, przede wszystkim zakładając kuchnie polowe, w których z dużych kadzi wydawano gorącą zupę. W związku z sukcesem ich metody
również brytyjski rząd wprowadził tego rodzaju kuchnie. Co więcej, głodującym Irlandczykom członkowie
Stowarzyszenie Przyjaciół dostarczali również tak
niezbędne rzeczy, jak opał, lekarstwa czy ubrania.
Kwakrzy dodatkowo zebrali bardzo duże sumy pieniędzy, szczególnie w USA, a ich doniesienia ukazujące
chwytającą za serca sytuację głodujących przyczyniły
się do nagłośnienia cierpień w Irlandii i przekonania
innych do potrzeby pomocy. Niosąc pomoc potrzebującym na Zielonej Wyspie, co najmniej 13 kwakrów przypłaciło to życiem. Wolontariusze umierali w wyniku
chorób, a niektórzy z przemęczenia.
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W 1801 r. wszedł w życie Akt Unii, w wyniku którego Irlandia stała się integralną częścią Zjednoczonego
Królestwa. Mimo że Irlandczycy byli częścią potężnego
Imperium Brytyjskiego, kiedy znaleźli się w potrzebie,
Wielka Brytania nie była zbyt skora do pomocy. Brytyjscy politycy zaślepieni stereotypami oraz głęboko
wierzący w ideologię leseferyzmu, nie podjęli działań
adekwatnych do skali tragedii. Brytyjski rząd nie zareagował w sposób zdecydowany i w związku z tym,
że powszechne było przekonanie, iż Irlandczycy byli
leniwi, był przeciwny niesieniu pomocy bezpośredniej i nie wykorzystał wszystkich dostępnych
środków, by ratować mieszkańców sąsiedniej wyspy.
Roboty publiczne, które okazały się fatalne w skutkach, były głównym narzędziem pomocy stosowanym
przez brytyjski rząd. Jedynym odstępstwem od zasady
niedostarczania bezpośredniej pomocy było otwarcie
w 1847 r. kuchni z zupą.
Na inercję oraz błędy brytyjskiego establishmentu
w 1997 r. zwrócił uwagę Tony Blair, premier Wielkiej
Brytanii w latach 1997–2007. Brak odpowiedniej reakcji ze strony rządu doprowadził do bardzo wysokiej śmiertelności na Zielonej Wyspie oraz masowej
emigracji. Szacuje się, że w okresie Wielkiego Głodu
zmarło w wyniku głodu oraz chorób, które dziesiątkowały w tym czasie niedożywionych Irlandczyków,
około miliona osób. Dodatkowo około półtora miliona osób opuściło Irlandię, z czego większość udała się
do Ameryki Północnej.

podróże w czasie i przestrzeni
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Brytyjskie Stowarzyszenie
Ze wszystkich organizacji pomocy zaangażowanych
w ratunek ofiar głodu w Irlandii to właśnie Brytyjskie
Stowarzyszenie zebrało najwięcej pieniędzy. Osobą, która – według Kinealy – w największym stopniu
przyczyniła się do sukcesu tej organizacji oraz była jej
najbardziej niezwykłym członkiem, był właśnie Polak.
Nawet w trakcie pobytu Strzeleckiego w Irlandii podkreślano, że Brytyjskie Stowarzyszenie zawdzięczało
swój sukces „niestrudzonej energii hrabiego Strzeleckiego”4. Na to, jak wielką rolę w okresie Wielkiego
Głodu odegrał Strzelecki, wskazuje również to, że królowa Wiktoria nadała tytuł szlachecki tylko dwóm
osobom zaangażowanym w niesienie pomocy Irlandczykom: Charlesowi Trevelyanowi, który jako urzędnik brytyjskiego Skarbu Państwa był odpowiedzialny
za administrowanie wsparcia rządowego w Irlandii,
oraz Strzeleckiemu.
Brytyjskie Stowarzyszenie Pomocy Skrajnemu Cierpieniu w Irlandii i Regionach Górskich i Wyżynnych
w Północnej Szkocji zostało powołane z inicjatywy
wpływowego bankiera, barona Liona de Rothschilda, którego poruszył list na temat cierpienia w Irlandii opublikowany na łamach londyńskiego „Timesa”.
Pierwsze spotkanie nowego stowarzyszenia, utworzonego dzięki szczodrości brytyjskich bankierów
oraz kupców, nastąpiło 1 stycznia 1847 r. w Londynie
u samego Rothschilda. Kolejne spotkania odbywały się
przez następne kilkanaście miesięcy kilka razy w tygodniu. Jak wskazuje pełna nazwa stowarzyszenia,
datki zebrane przez jego członków nie płynęły jedynie do Irlandii, ale również na północ Szkocji, gdzie
zaraza ziemniaczana również doprowadziła do klęski
głodu. W związku z tym, że kryzys w Szkocji nie był tak
dotkliwy jak w Irlandii, na pomoc Szkotom przeznaczono jedną szóstą zebranych środków.
Organizacji udało się zebrać dużo środków pieniężnych dzięki temu, że datki były ofiarowane przez
osoby z najwyższych sfer, sama królowa Wiktoria
przekazała 2000 funtów, a jej małżonek książę Albert
kwotę 500 funtów. Brytyjska monarchini napisała
też dwa listy nawołujące do zbiórki datków na rzecz
głodujących, które zostały przeczytane w kościołach
w Wielkiej Brytanii. Pieniądze zebrane dzięki listom
zostały przekazane stowarzyszeniu. Datki wpłynęły
również od znanych brytyjskich polityków. Niezwykłą
rzeczą było to, że płynęły z różnych zakątków świata
i nie tylko od najbogatszych, lecz także od tych, którzy
sami znajdowali się w ciężkiej sytuacji. Stowarzyszenie
różniło się również od kwakrów tym, że postanowiło
współpracować z brytyjskim rządem i nieść pomoc,
wykorzystując rządowe komitety pomocy, co wiązało
4

się z koniecznością współpracy ze wspomnianym Trevelyanem.

Działalność Strzeleckiego
Dnia 22 stycznia 1847 r. Standish Haly, członek komitetu Brytyjskiego Stowarzyszenia, napisał do Trevelyana list o następującej treści: „Komitet Brytyjskiego Stowarzyszenia poprosił mnie, abym poinformował
Pana, że zaakceptowano usługi oferowane przez hrabiego Strelizkiego [sic!], który ma udać się do Irlandii
i odwiedzić hrabstwa: Sligo, Donegal i Mayo oraz takie
rejony, które mogą być również wybrane w późniejszym czasie; poproszono mnie również, abym poprosił Pana, żeby pomógł Pan hrabiemu nawiązać kontakt
z Sir Randolphem Routhem [sekretarzem rządowego
Komitetu Pomocy – P.H.]”5.
Strzelecki został przedstawicielem stowarzyszenia odpowiedzialnym za niesienie pomocy w trzech
wymienionych hrabstwach na północnym zachodzie
Irlandii. Został on wysłany do rejonów kraju, które
w największym stopniu zostały dotknięte klęską
głodu. Jeszcze pod koniec stycznia 1847 r. Strzelecki
był już w mieście Westport, w hrabstwie Mayo. Od razu
po przybyciu na Zieloną Wyspę Strzelecki zwrócił uwagę na opłakaną sytuację Irlandczyków oraz wszechobecne cierpienie, co ukazał w swoich raportach.
W tym z 29 stycznia 1847 r. czytamy: „W Sligo ujrzałem
ulice zatłoczone wynędzniałymi ludźmi; wyły z głodu,
ale zachowywały się przy tym spokojnie i z poszanowaniem innych osób oraz ich mienia. W przytułku straszna liczba osób cierpiała z powodu gorączki i dyzenterii,
co w większości przypadków kończyło się śmiercią”6.
Strzelecki musiał podróżować w bardzo ciężkich warunkach pogodowych, co podkreślił w jednym ze swoich
raportów: „Od czasu mojego przybycia do tego nieszczęsnego kraju, każdego dnia widać tylko na przemian śnieg,
grad, deszcze, mróz oraz odwilż. Często następujące
po sobie burze śniegowe utrudniają moje podróże do tego
stopnia, że jestem zmuszony porzucić powóz i poruszać
się dalej na piechotę, aby dotrzeć na miejsce. Obecne warunki pogodowe tylko potęgują ludzkie cierpienia, gdyż
spośród tysięcy osób, które napotkałem, nie widziałem
nawet jednej, która miałaby odpowiednie odzienie przy
tak przeszywającym mrozie jaki jest teraz doświadczany;
przeciwnie, co można ujrzeć to wygłodniałe, blade, drżące i wycieńczone chłopstwo, owinięte w najnędzniejsze
łachmany, stojące lub brnące w śniegu boso”7.
Warto zwrócić uwagę, że Strzelecki był doświadczonym podróżnikiem i nie straszne były mu ciężkie
warunki pogodowe. Na to, że Polak podróżował w ekstremalnych warunkach podczas swoich poprzednich
wypraw, zwracano uwagę w irlandzkiej prasie. Można

Dublin, „The Morning Chronicle” 11 IX 1848, s. 3, tłum. własne.
Correspondence From January to March 1847, Relating to the Measures Adopted for the Relief of the Distress in Ireland, Commissariat Series,
London 1847, s. 18, tłum. własne.
6
Report of the British Association, London 1849, s. 91, tłum. własne.
7
Tamże, s. 93, tłum. własne.
5

P.E. Strzelecki, Pisma wybrane, red. W. Słabczyński, Warszawa 1960, s. 102.
Tamże, s. 104.
10
To the Right Honourable John Russell, „Freeman’s Journal” 17 VI 1847, s. 2, tłum. własne.
11
The Archbishop of Tuam’s Lenten Pastoral, „Freeman’s Journal” 7 III 1848, s. 2, tłum. własne.
12
P.E. Strzelecki, dz.cyt., s. 99.
9

7
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podróże w czasie i przestrzeni

stwierdzić, że okazał się on odpowiedi buzie. Zabieg ten z pewnością munią osobą do niesienia pomocy w tak
siał w pewnym stopniu pomóc zaciężkich warunkach i nie zważając
pobiec rozpowszechnianiu się chona utrudnienia, był niezwykle skuteczrób zakaźnych. Dodatkowo pomoc
ny w organizowaniu wsparcia dla ofiar
zapewniana dzieciom pozwalała ich
głodu. W ciągu niespełna dwóch miesięrodzicom starać się o pożywienie dla
cy utworzył komitety pomocy, zorganich samych, co pomagało całym ronizował składy z pożywieniem oraz
dzinom. Dzięki staraniom Strzeleckiewsparł w znacznym stopniu mieszkańgo taki system pomocy postanowiono
ców hrabstw, za które był odpowiedzialwprowadzić w innych hrabstwach,
ny. Do 1 marca 1847 r. Polak udzielił
dzięki czemu udzielono wsparcia popomocy w 65 miejscowościach, rozdał
nad 200 000 dzieci. Skuteczność pla30 beli sukna, 1020 worków ryżu oraz
nu Strzeleckiego w niesieniu pomocy
1905 beczek z mąką kukurydzianą.
najmłodszym, szczególnie wymóg
Działalność Strzeleckiego okazała
utrzymywania higieny, były chwasię szczególnie istotna w okresie, kielone w późniejszych tekstach na tedy rząd brytyjski przechodził z systemat Irlandii, które ukazały się na łamu niesienia pomocy za pomocą robót
mach brytyjskiej prasy.
Bridget
O’Donnel
i
jej
dzieci,
Bridget
O’Donnel
and
Chilpublicznych na sieć kuchni polowych.
Strzelecki był też ceniony w IrW związku z tym, że roboty często dren, „Illustrated London News” 15 XII 1849, https:// landii dlatego, że niósł pomoc
viewsofthefamine.files.wordpress.com/2013/09/bridzamykano przed tym, jak otworzono getodonnel.jpg
w imię altruistycznych pobudek
kuchnie, pomoc charytatywna była
i w odróżnieniu od niektórych grup
szczególnie potrzebna. Na ciężką sytuację w tym
oraz osób nie starał się w zamian za przysłowiową misokresie przejściowym zwracał uwagę sam Strzelecki.
kę zupy nawrócić Irlandczyków na protestantyzm. Było
Duża liczba osób umierała też w tym czasie z powodu
to szczególnie doceniane przez irlandzkiego arcybiepidemii gorączki głodowej. Sam Strzelecki prawie
skupa Tuam Johna MacHale’a, który wychwalał zasługi
stracił życie, niosąc pomoc innym, kiedy w kwietniu
Strzeleckiego w liście do premiera Johna Russella. Mac1847 r. zaraził się tyfusem głodowym. ZahartowaHale podkreśla w nim, że dobroczynny Polak przyczyny Polak pokonał chorobę, co przypisywał temu, że
nił się w dużym stopniu do zażegnania kryzysu w Westdoświadczył już epidemii w różnych krajach. Niemniej
port oraz że umożliwił on karmienie dzieci w katolickich
jednak jej skutki doskwierały mu do końca życia.
szkołach. Arcybiskup dodaje, że „Jeśli celem Brytyjskiego Stowarzyszenia było uczciwe i bezstronne rozdawaPomoc najmłodszym
nie ich środków, bez brania pod uwagę niczego innego
Po otwarciu kuchni Strzelecki skupił się na wsparniż ludzkie cierpienie, nie mogli wybrać bardziej warciu potrzebujących dzieci. Zwracał szczególną uwagę
tościowego i efektywnego przedstawiciela”10. MacHale
zaznaczył dodatkowo cnotliwość polskiego szlachcica
swoich przełożonych na ich opłakaną kondycję oraz
podczas nabożeństwa wielkanocnego11.
demoralizujący wpływ głodu na nich. Niesienie pomocy dzieciom zainicjował w Westport. Napisał w raZakończenie działalności Brytyjskiego
porcie: „uważając oddzielne wydawanie pożywienia
Stowarzyszenia
dla nich za coś tak potrzebnego, jak zabezpieczenie ich
W wyniku tego, że wprowadzenie rządowych kuch(zwłaszcza dziewcząt) w czasie dnia od tych bolesnych
ni polowych okazało się dużym sukcesem, a do tego
scen, których częściowo są widzami, częściowo aktorasporymi środkami pomocy dysponowali kwakrzy,
mi, próbowałem za Pańską zgodą i aprobatą oddzielneStrzelecki zasugerował, aby Brytyjskie Stowarzyszego systemu pomocy w Westport”8. W wyniku jego starań za niewielką sumę pieniędzy dzieci otrzymywały
nie zmniejszyło wydatki oraz zachowało dostępne
w szkołach odzież oraz jeden posiłek dziennie. Jako
środki na czarną godzinę12. Co więcej, do czerwca
1847 r. prawie wszyscy agenci stowarzyszenia, poza
pożywienie irlandzka młodzież otrzymywała chleb żytStrzeleckim, zostali odwołani z Irlandii. Strzelecki
ni, którego spożycie chciał upowszechnić na Zielonej
zaoferował, że będzie kontynuował swoją pracę, zoWyspie, twierdząc, że „wprowadzenie chleba do spożystał przeniesiony do Dublina i mianowany głównym
cia przez niższe klasy ludzi pracy zrobi wiele dobrego”9.
Strzelecki zainicjował przy tym zasadę, że przed otrzyprzedstawicielem Brytyjskiego Stowarzyszenia
maniem pożywienia wszystkie dzieci musiały umyć ręce
na całą Irlandię.
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Polak zakończył pracę dla Brytyjskiego Stowarzyszenia w 1848 r. Przy okazji wyjazdu z Irlandii otrzymał liczne podziękowania i słowa uznania za swoje
poświęcenie w niesieniu pomocy. Podziękowali mu
m.in. inspektorzy tymczasowego prawa ubogich, nazwiska których zostały wygrawerowane na tacy ofiarowanej Polakowi, który z kolei wystosował do nich
list, w którym ze skromnością wyraził wdzięczność
za podziękowania i prezent13. Irlandzka gazeta „Dublin
Evening Post” opublikowała w tym czasie następujące słowa: „Przez więcej niż osiemnaście miesięcy ten
dystyngowany Polak poświęcił się, duchem i sercem,
pracy na rzecz dobra, karmiąc potrzebujących, a szczególnie dostarczając pożywienie i odzież tłumom biednych dzieci w licznych szkołach w dalekich rejonach
tego kraju”14. W dublińskiej gazecie ukazał się również list z podziękowaniami od syna sławnego Daniela
O’Connella, Maurice’a15.
W angielskim dzienniku „Morning Chronicle” napisano z kolei, że Strzelecki opuszczał Irlandię, „ciesząc
się poszanowaniem każdej osoby, z którą współpracował
w czasie swojego pobytu oraz wdzięcznością wszystkich
tych, którzy doświadczyli jakim zapałem i rozsądkiem
kierował się tyrając bezpłatnie na rzecz biedaków z tego
nieszczęśliwego kraju”16. Strzeleckiemu podziękował
w liście pełnym słów uznania Samuel Jones-Loyd, przewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia. O licznych pochwałach wspominał też sam Strzelecki w liście do Adyny Turno z 5 czerwca 1851 r. Pisze też w nim, że mimo
że jego sytuacja finansowa nie poprawiła się, „stworzyłem sobie pozycję, zyskałem trochę praw do szacunku
i uznania i jestem godny tytułu obywatela brytyjskiego,
który mi uprzednio przyznano”17.

premier (100 funtów) i królowa Wiktoria (500 funtów). Zebrane pieniądze powierzono Strzeleckiemu,
który ponownie wyruszył na Zieloną Wyspę. W Irlandii wiadomość o tym, że pieniądze powierzono właśnie Polakowi, przyjęto z ogromną aprobatą i zwrócono
uwagę, że był on najodpowiedniejszą osobą, by ponownie wesprzeć Irlandczyków.
Strzelecki spędził w 1849 r. w Irlandii około pięciu
miesięcy, aż nie wyczerpały się zebrane środki. Przemierzył on w tym czasie ponad 4000 km. Wraz z duchownymi katolickimi w Westport udało mu się w tym
czasie m.in. utworzyć fundusz dla ratowania chłopów małorolnych, który przyniósł ulgę setkom osób.

Powrót z Irlandii
Po powrocie z Irlandii Strzelecki był postrzegany jako ekspert w irlandzkich sprawach. Irlandzki
dziennik napisał, że był on „wielkim oraz bezstronnym
autorytetem”18. Na łamach ówczesnej prasy można zaobserwować, że powoływano się na jego raporty, komentowano je. Według publicystów zawierały cenne
informacje o stanie irlandzkiego społeczeństwa.
Polaka wysłuchał też komitet Izby Lordów badający
działanie prawa ubogich w Irlandii. Jeszcze w 1848 r.
został mianowany przez królową Wiktorię Kawalerem Orderu Łaźni i otrzymał wspomniany tytuł szlachecki. Wiesław Słabczyński wskazuje też, że za misję
w Irlandii, w 1860 r. Strzelecki otrzymał tytuł doktora
honorowego Uniwersytetu Oksfordzkiego19.
Paweł Edmund Strzelecki zmarł w 1873 r., mimo
swoich zasług dla Erinu, jego odejściu nie poświęcono
zbyt dużo uwagi na łamach irlandzkiej prasy20.

Powrót na Zieloną Wyspę
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W roku 1849 sytuacja w Irlandii była wciąż opłakana. Nawet Strzelecki zwracał uwagę, że cierpienia
wynikające z klęski aprowizacyjnej nie zanikły i w tym
czasie było jeszcze gorzej niż nawet podczas feralnej
zimy w latach 1846–1847. Mimo to rząd nie miał zamiaru wydawać więcej imperialnych środków i za niesienie pomocy miało być odpowiedzialne irlandzkie
ziemiaństwo. W związku z tym, że pojawiało się dużo
doniesień o nieustającej tragedii, postanowiono ponownie zmobilizować prywatne osoby do pomocy.
W celu zebrania nowych środków datki ofiarowali m.in.
13

An Address from the Temporary Poor-Law Inspectors to the Count Strzelecki, „Morning Chronicle” 9 IX 1848, s. 3, tłum. własne.
14
The Count de Strzelecki, „Dublin Evening Post” 9 IX 1848, s. 3,
tłum. własne.
15
Count Strzelecki, „Dublin Evening Post” 25 XI 1848, s. 3, tłum.
własne.
16
Dublin, „Morning Chronicle” 11 IX 1848, s. 3, tłum. własne.
17
P.E. Strzelecki, dz.cyt., s. 175–176. The Miseries and the Virtues
of the Irish, „Cork Southern Reporter” 23 VI 1849, s. 2, tłum. własne.
18
W. Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki. Podróże – Odkrycia –
Prace, Warszawa 1957, s. 84.
19
Death of Sir Edmund de Strzelecki, „Supplement to the Cork
Examiner” 11 X 1873, s. 1, tłum. własne.

Count Strzelecki and his help for the
victims of hunger on the Emerald Isle
Count Strzelecki, i.e. Paweł Edmund Strzelecki,
played a pivotal role in bringing relief during the
Irish Potato Famine (1845–1852). The selfless Pole
volunteered to come to Ireland and worked as an
agent of the British Relief Association, which was
founded in 1847 to galvanize people to raise money to help the suffering Irish as well as to distribute
goods in Ireland. Initially, Strzelecki was responsible
for three counties, however, he eventually became
the British Association’s Executive Director. After his
return from Ireland, he was praised for his efforts in
Ireland and especially for helping thousands of Irish
children. His efforts saved many lives, for which he
was knighted by Queen Victoria. The aim of this article is to discuss Strzelecki’s role in saving the Irish
during the Great Famine as well as raise awareness
about his mission in Ireland.

Michał Madej

dward Wyznawca (1042–1066), jeden z ostatnich
królów anglosaskich, nie należał do władców silnego charakteru. Ówczesne społeczeństwo zapamiętało go przede wszystkim jako człowieka bardzo pobożnego, stąd jego przydomek. Panowanie
Edwarda można wprawdzie zaliczyć do udanych, ale
tylko dlatego, że wówczas Anglię omijały większe nieszczęścia. Jedynie w 1052 r. kraj stanął u progu wojny
domowej, gdy wygnany rok wcześniej za bunt królewski teść Godwin, potężny earl Wesseksu, powrócił
do Anglii z najemnikami i rozpoczął działania zbrojne.
Ostatecznie jednak pod presją swego otoczenia Edward
się z nim pojednał. Earl zaś i jego rodzina, odzyskawszy
utracone wpływy, poczęli je dalej umacniać, co wydłużało tylko cień zależności od nich, jaki padał głównie
na Edwarda. Godwin jednak nie był jedyną troską króla.

E

Ostatni anglosascy krewni Wyznawcy

1

9

Normandzka alternatywa dla Anglii
Decyzja Edwarda Wyznawcy w sprawie sprowadzenia do Anglii swego imiennika jest jedynym pewnym
i świadomym posunięciem króla. Próba uczynienia następcą księcia Normandii Wilhelma jest o wiele bardziej kontrowersyjna. Był on krewnym Edwarda, ale
po kądzieli. Matka Wyznawcy, Emma, była siostrą Ryszarda II Dobrego, ojca Roberta Diabła. Wilhelm zaś był
nieślubnym synem tego ostatniego5. W normalnych
warunkach taki wywód nie dawałby Wilhelmowi żadnych szans na tron anglosaski. Władca Normandii miał
jednak poważny argument: twierdził, że Edward obiecał mu, iż po swej śmierci to Wilhelm zostanie królem
Anglii. Problem polega jednak na tym, że dowiadujemy się o tym tylko ze źródeł normandzkich. Ponadto
obietnica króla Edwarda występuje w kilku wersjach.
Jedna z nich mówi, że gdy nowo wybrany arcybiskup Canterbury Robert z Jumièges wyruszył w 1051 r.
do Rzymu, aby otrzymać od papieża paliusz, po drodze

A. Williams, Some Notes and Considerations on Problems Connected with the English Royal Succession, 860–1066, „Anglo-Norman Studies:
Proceedings of the Battle Conference” 1979, t. 1, s. 144–158.
2
F. Barlow, Edward the Confessor, London 1970, s. 44–46.
3
N. Higham, Podbój Anglii przez Normanów, tłum. S. Bartosiak, Warszawa 2001, s. 24.
4
F. Barlow, Edward the Confessor…, s. 215–219; G. Ronay, The Lost King of England. The East European Adventures of Edward the Exile,
Woodbridge 2000, s. 125–150.
5
D. Bates, Wilhelm Zdobywca, tłum. Z. Dalewski, Warszawa 2007, s. 35.
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Pierwszorzędnym problem było następstwo tronu
po śmierci Edwarda. Jego małżeństwo z Edytą (córką
Godwina) było bezdzietne. Nieposiadanie potomstwa
w teorii nie było wielkim kłopotem władcy ówczesnej
Anglii. W przypadku braku syna następcą mógł zostać
któryś z jego krewnych, byle płci męskiej i najlepiej
pełnoletni. Stąd członków rodziny królewskiej, którzy
mieli jakąkolwiek szansę na objęcie w przyszłości władzy, określano mianem etheling, czyli „będący z dobrego domu”. Sam król decydował, kto ma po nim nastąpić,
mając na względzie opinię swej rady (witenagemot),
składającej się z możnych oraz najważniejszych urzędników państwowych i kościelnych1. Edward Wyznawca
jednak nie miał wielu bliskich krewnych.
Jego jedyny rodzony brat – Alfred Etheling – zginął w 1036 r., gdy Anglią w latach 1016–1042 rządzili
najeźdźcy z Danii, bezskutecznie próbując wykorzystać
sytuację w kraju po śmierci w 1035 r. Kanuta Wielkiego, króla Danii, Anglii i Norwegii2. Przyrodni bracia
Edwarda ze związku Ethelreda Bezradnego i Elfgifu
z Yorku także już nie żyli. W chwili śmierci ojca (1016)

żyło tylko dwóch z sześciu synów Elfgifu: Edmund Żelaznoboki i Eadwig Etheling. Niewiele dłużej przyszło
im jednak żyć. Ten pierwszy został królem Anglii, ale
zmarł nagle kilka miesięcy po zgonie ojca. Eadwig zaś
został zgładzony w 1017 r. na rozkaz Kanuta3.
Żelaznoboki miał dwóch synów: Edmunda (zmarł
bezpotomnie ok. 1046 r.) i Edwarda Wygnańca. Niewiele brakowało, a również oni by zginęli. Kanut bowiem wysłał ich na dwór swego przyrodniego brata,
króla Szwecji Olafa Skötkonunga, by tam zabito obu
braci. Olaf jednak nie zrobił tego i odesłał ich do Kijowa, do swej córki Ingegerdy, żony Jarosława Mądrego.
Edward Wygnaniec tra ił później na Węgry. W połowie lat 50. XI w. Edward Wyznawca w jakiś sposób dowiedział się, że jego bratanek wciąż żyje i wezwał go
do Anglii, mianując go swym dziedzicem. Po powrocie
jednak w 1057 r. Wygnaniec zmarł w zagadkowych
okolicznościach, zostawiając na świecie jedynego syna
Edgara Ethelinga. Tym sposobem tenże Edgar stał się
jedynym żyjącym w męskiej linii krewnym Wyznawcy.
Kandydatura Ethelinga miała jednak zasadniczą wadę
– miał on dopiero kilkanaście lat4.
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Sprawa sukcesji anglosaskiej
po śmierci Edwarda Wyznawcy
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udał się do księcia Wilhelma, by mu przekazać rzekomą wolę Wyznawcy6. Interesujące, że w rocznikach
zwanych Kroniką anglosaską pod tymże rokiem jest
wzmianka, że „Wilhelm przybył zza morza z wielką liczbą Francuzów, a król przyjął jego i tylu jego towarzyszy,
ile chciał”7. Jest to jedyna informacja o bytności normandzkiego księcia w Anglii przed 1066 r. Nie ma jednak żadnej pewności, by można w jakikolwiek sposób
wiązać to wydarzenie ze sprawą anglosaskiej sukcesji.
Najsłynniejsza zaś wersja odnosząca się do wspomnianej obietnicy angażuje w nią Harolda Godwinsona,
najstarszego żyjącego syna earla Godwina.
Około 1065 r. Harold w bliżej nieznanych okolicznościach znalazł się w Normandii. Źródła podają
różne powody tej wizyty: stanie na czele poselstwa
króla Edwarda do Wilhelma, próba uwolnienia kilku
zakładników (którzy się tam znaleźli podczas wygnania Godwina), także podróż z własnej woli, a nawet
czysty przypadek pod postacią wędkarstwa. Wiadomo na pewno, że warunki pogodowe zmusiły Harolda
do zatrzymania się w okolicach Ponthieu, gdzie został
natychmiast aresztowany przez miejscowego hrabiego, Gwidona. Wilhelm dowiedział się jednak o tym
i kazał uwolnić jeńca. Harold miał wówczas ponowić
przyrzeczenie dane rzekomo niegdyś księciu przez
Wyznawcę i ślubować wierność Wilhelmowi jako następcy króla Edwarda8. Niezależnie od tego, po co Ha-

rold udał się do Normandii, mógł się przekonać, jak
poważnie jej książę traktował możliwość zostania
królem Anglii.

Skandynawscy pretendenci do tronu
Oprócz wymienionych kandydatów jeszcze dwie
osoby miały w teorii prawo do tronu Edwarda Wyznawcy. Pierwszy z nich, król Danii Swen II Estrydsen,
był siostrzeńcem Kanuta Wielkiego. Nie brał jednak
udziału w wydarzeniach, jakie rozegrały się w 1066 r.,
co pokazuje jego niewielkie wówczas zainteresowanie
sprawami anglosaskimi. Czynił wprawdzie próby dokonania inwazji na Wyspy Brytyjskie w późniejszych
latach, ale było to bardziej poszukiwanie szczęścia aniżeli poważna chęć dorównania Kanutowi. Podkreślić
też trzeba, że swe ataki Swen argumentował nie pokrewieństwem ze swym sławnym wujem, ale… obietnicą
Edwarda Wyznawcy. Ma to oczywiście niewiele wspólnego z prawdą. Swen zapewne wzorował się na propagandzie księcia Wilhelma9.
Pewne prawa do korony anglosaskiej miał również
król Norwegii Harald Hardraada. Był on stryjem Magnusa I Dobrego, który w 1035 r. przejął tron norweski,
utracony przez swego ojca Olafa II Świętego na rzecz
Kanuta Wielkiego. Z tego jednak powodu syn Kanuta
– Hardekanut – jako dziedzic całości ojcowskiego imperium rozpoczął wojnę z Magnusem, ostatecznie za-
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Uproszczone drzewo genealogiczne Edwarda Wyznawcy, ukazujące jego koligacje rodzinne z książętami Normandii oraz rodem earla Godwina. W nawiasach podane są lata panowania królów Anglii (do 927 r. królów Wesseksu)
6
7
8
9

F. Barlow, Edward the Confessor…, s. 117; D. Bates, dz. cyt., s. 80–81.
English Historical Documents, t. 2, red. D. Douglas, G. Greenaway, London 1953, s. 124, tłum. własne.
D. Bates, dz.cyt., s. 81–89.
A. Williams, dz.cyt., s. 164–165.

Edward Wyznawca rozmawiający z dworzanami. Początkowy fragment tkaniny z Bayeux

kończoną pokojem ok. 1039 r. Uzgodnili między sobą,
że w razie bezpotomnej śmierci jednego z nich drugi
odziedziczy jego królestwo. Magnus o pięć lat przeżył
Hardekanuta, ale – jak wiadomo – królem Anglii nie
został. Z braku zaś męskiego potomka pełnię rządów
po Magnusie przejął Hardraada. Ten zaś w przeciwieństwie do wymienionego Estrydsena, brał czynny udział
w wydarzeniach roku 1066. A przyczyna ich tkwiła
w tym, że królem po śmierci Wyznawcy został ktoś niespodziewany10.

Początek końca:
król Harold Godwinson

który kierował się zdrowym rozsądkiem – nie stanął
po stronie brata, a poparł buntowników. Dzięki tej decyzji uniknięto większych zamieszek i strat. Władca
myślał wprawdzie o zebraniu wielkiej armii do walki
z powstańcami, los Tostiga był już jednak przesądzony.
Dnia 28 października 1065 r. król, znów będąc pod presją, wygnał byłego earla Northumbrii i o icjalnie powołał Morkara na to stanowisko. Anglia zachowała pokój,
ale zyskała nowego wroga13.
Sytuacja ta poważnie odbiła się na zdrowiu Edwarda. Już na początku listopada 1065 r. dostał prawdopodobnie niewielkiego udaru mózgu. Słabe ataki apopleksji powtarzały się przez kilka tygodni do Wigilii
Bożego Narodzenia włącznie. Jednak na św. Szczepana
stan króla znacznie się pogorszył. Nie był już w stanie uczestniczyć 28 grudnia przy konsekracji nowego
kościoła w Westminsterze. Zaczął tracić przytomność,
4 albo 5 stycznia 1066 r. zmarł14.
Ostatnie godziny króla Edwarda są opisane w anonimowym XI-wiecznym źródle Życie króla Edwarda,
który spoczywa w Westminsterze. Interesujący nas
fragment dotyczy przekazania władzy Haroldowi:
„I wyciągając rękę do swego zarządcy, jej [Edyty] brata, Harolda, [król] rzekł: «Oddaję tę kobietę i całe królestwo pod twoją opiekę […]. Podobnie oddaję ci tych
ludzi, którzy opuścili swą ojczystą ziemię z miłości dla
mnie i którzy dotąd wiernie mi służyli»”15. Źródło to nie
podaje wprost, że Harold miał być po Edwardzie królem, jednak wyraźnie zmierza w tym kierunku. Kronika anglosaska pisze zaś jasno, co było wolą Edwarda:
„I earl Harold objął królestwo Anglii, ponieważ król mu
je przyznał […]”16.
Prawdopodobnie Edward w ostatnich dniach życia uznał Harolda za najbardziej odpowiedniego
10

48.

11

W. Czapliński, K. Górski, Historia Danii, Wrocław 1965, s. 47–

F. Barlow, The Godwins. The Rise and Fall of a Noble Dynasty,
London 2003, s. 21.
12
Tamże, s. 116.
13
Tamże, s. 117–119.
14
Tegoż, Edward the Confessor, s. 240–247.
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Korona po Edwardzie przypadła Haroldowi Godwinsonowi, choć nie do końca wiadomo, czy w ogóle do niej
w ścisłym sensie pretendował. Władca swoją decyzję
o tym, że to Harold ma być jego następcą, ogłosił tuż
przed swą śmiercią, co musiało być pewnym zaskoczeniem dla zgromadzonych przy jego boku możnych,
w tym dla Godwinsona. Osoba tego ostatniego nie była
przecież wcześniej, a nawet nie mogła być, brana pod
uwagę w sprawie sukcesji. Jedyne, co łączyło go z Wyznawcą, to to, że był jego szwagrem poprzez swoją siostrę Edytę (jeśli nie liczyć bardzo dalekiego pokrewieństwa, na którego nie ma wystarczających dowodów, choć
historycy próbowali odtworzyć genealogię Godwina)11.
Nie był to argument przemawiający za jego ewentualną
kandydaturą na króla Anglii.
Aby lepiej zrozumieć ten nagły zwrot akcji, należy opisać ważne wypadki poprzedzające wybór Harolda. Król
Edward pod koniec życia zupełnie przestał interesować
się polityką. Wolał spędzać czas na modlitwie i polowaniach. W tych ostatnich często towarzyszył mu Tostig
Godwinson, młodszy brat Harolda, którego król lubił i mu
ufał. Od 1055 r. był earlem Northumbrii. Utracił jednak swe
dobra w październiku 1065 r., gdy mieszkańcy Northumbrii zbuntowali się przeciw zbyt surowym i opresyjnym, ich
zdaniem, rządom Tostiga i wybrali na jego miejsce earlem
Morkara, syna Elfgara, będącego earlem Mercji12.
Do eskalacji kon liktu nie doszło dzięki Haroldowi (po śmierci ojca w 1053 r. nowy earl Wesseksu),

Wilhelm Zdobywca. Posąg z katedry w Lichfield

podróże w czasie i przestrzeni

Od góry: Edward Wygnaniec i Edgar Etheling. Fragment
XIV-wiecznego wywodu genealogicznego królów Anglii
Źródło: https://www.bl.uk/collection-items/genealogical-chronicle-of-the-english-kings
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Swen II Estrydsen. Fragment XVI-wiecznego fresku
z katedry w Roskilde

Harald Hardraada. Fragment witrażu z katedry
św. Magnusa w Kirkwal

kandydata do korony. Earl cieszył się dużą popularnością w Anglii, zwłaszcza po tym, jak uratował kraj
przed potencjalną wojną domową. Ostatecznie był też
szwagrem panującego. I choć praktyka przekazywania
komuś niebędącemu z królewskiego rodu wcześniej
nie występowała, to Wyznawca mógł uznać, że tylko
doświadczony, rodzimy władca w pełni sprosta przyszłym trudnościom rządzenia Anglią17.
Pozostaje jednak zagadką, czy Harold kiedykolwiek
liczył się z możliwością bycia królem. Historyk Frank
Barlow uważał go za oportunistę, który wykorzystał
nadającą się ku temu okazję. Dodał jednak zaraz, że
wybór ten musiał mieć pewne podłoże. Większość
możnych była przecież obecna przy wspomnianej konsekracji kościoła w Westminsterze i mieli pozostać tam
do Epifanii, a tym bardziej nie opuszczali miasta, gdy
śmierć Edwarda była już niemal pewna. Nie ma żadnych źródeł, które by mówiły o buntach czy niepokojach przy ogłaszaniu, kto będzie następcą Wyznawcy.
Zapewne więc uznano Harolda za godniejszego od innych i nie sprzeciwiano się jego wyborowi18.

Epilog. Rok czterech królów
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Harold został koronowany i namaszczony w tym samym dniu, co pochowano Edwarda – 6 stycznia 1066 r.
Władcą Anglii był niecały rok. Źródła praktycznie milczą o jego niewojennych dokonaniach. Pewną charakterystykę tego panowania można znaleźć w XII-wiecznej
Kronice z kronik Jana z Worchesteru: „Gdy tylko chwycił
stery rządów, wziął na siebie obowiązek unieważniania niesprawiedliwych praw i tworzenia dobrych, aby
stać się obrońcą kościołów i zakonów […] oraz by dla

15
The Life of King Edward Who Rests at Westminster, red. i tłum.
tegoż, Oxford 1992, s. 123, tłum. własne. English Historical Documents, s. 142, tłum. własne.
16
F. Barlow, The Godwins…, s. 124.
17
Tamże, s. 126.
18
The Chronicle of John of Worcester, red. R. R. Darlington, P. McGurk, tłum. J. Bray, P. McGurk, t. 2, Oxford 1995, s. 601, tłum. własne.
19
Anglo-Saxon Writs, red. i tłum. F. E. Harmer, Manchester 1952,
s. 284–285.
20
F. Barlow, The Godwins…, s. 128–129.
21
G. Ronay, dz. cyt., s. 151–158.
22
D. Bates, dz. cyt., s. 105–108.

Harold Godwinson na majestacie. Fragment tkaniny
z Bayeux; łaciński napis nad Haroldem głosi: HIC RESIDET HAROLD REX ANGLORVM (pol.: „Tu siedzi Harold, król Anglików”), po lewej stronie stoi arcybiskup
Canterbury – Stigand

innych ludzi być miłym, skromnym i grzecznym, podczas gdy niegodziwców traktował z najwyższą surowością”19. Poza tym zachował się jeden dokument króla
Harolda, co dowodzi, że zdążył mieć własną kancelarię20. Do obiegu zaś tra iła seria jego srebrnych pensów,
na rewersie których wybite było łacińskie słowo pax,
czyli „pokój”. Przesłanie to jednak nie jest dziś w pełni
jasne21.
Jeśli Harold Godwinson chciał tym zapewnić swych
poddanych, że za jego rządów Anglia zostanie wprowadzona w okres rzeczonego pokoju, to nie mogło
być bardziej pobożnych życzeń. W Normandii bowiem
książę Wilhelm, gdy tylko dowiedział się o tym, jakie
wypadki zaszły na Wyspach, natychmiast rozpoczął
przygotowania do wojny. Najważniejszym argumentem dla niego była rzekoma obietnica Wyznawcy, dająca księciu nadzieję odziedziczenia anglosaskiego tron.
Oskarżył też Godwinsona o krzywoprzysięstwo, w rozumieniu Wilhelma bowiem złamał dane mu w Normandii słowo.
Tym sposobem brak stanowczej decyzji Edwarda
Wyznawcy w sprawie sukcesji po nim doprowadził
do niezwykłego splotu związków przyczynowo-skutkowych, których kulminacją była znana każdemu bitwa pod Hastings z 14 października 1066 r., w której
król Harold zginął z rąk Normandczyków. Wcześniej
jednak 25 września temu ostatniemu udało się rozgromić pod Stamford Bridge atak Norwegów, dowodzonych przez Haralda Hardraadę i sprzymierzonego
z nim Tostiga Godwinsona, zbuntowanego brata króla
Anglii. Obydwaj tam polegli.
Wracając zaś do Hastings, wynik tej bitwy był niewątpliwym szokiem psychologicznym dla witenagemotu, który w desperackim ruchu obwołał królem
młodocianego Edgara Ethelinga. „Rządził” jednak
tylko kilka tygodni22. Gdy rycerstwo księcia Wilhelma – Zdobywcy – okrążyło Londyn, lojalność możnych
wobec Edgara zaczęła systematycznie zanikać i w końcu sam Etheling złożył Wilhelmowi hołd. Najazd
normandzki skończył się więc dla księcia sukcesem,
a w Boże Narodzenie 1066 r. dostał to, czego pragnął –
koronę Anglii. Miał to być nowy początek23.
Zdjęcia, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z Wikimedia Commons.
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WOS w teorii i praktyce
14

Początki brytyjskiej
prasy popularnej
Natalia Olszewska

N

a terenie Europy powstanie i upowszechnienie prasy
to stulecia XVI i XVII. Wielka Brytania od samego początku była państwem, na którego obszarze ta część
rynku wydawniczego rozwijała się wyjątkowo dynamicznie. Zintensyfikowanie wydawania prasy we współczesnym jej rozumieniu, zaliczanej do grona mass mediów, nastąpił w późniejszych stuleciach, a dopiero w wieku XIX gazety
zaczęły swoim wyglądem, treścią i znaczeniem przypominać
dzisiejszych następców.
Jedną z pierwszych gazet, które przeszły długi proces, aby
znaleźć się w tym gronie, był „The Times”, założony jeszcze
pod koniec XVIII w. przez Johna Waltera I. „The Times” szybko
stał się symbolem rzetelności, niezależności, a także sukcesu. W połowie wieku XIX był najbardziej wpływowym tytułem na brytyjskim rynku wydawniczym. Szczytowym momentem jego sławy była wojna krymska (1853–1856), podczas
której dziennik przekazywał informacje w sposób szybszy
i precyzyjniejszy od rządu brytyjskiego, a społeczeństwo
miało nie wierzyć w nic, co nie ukazało się na łamach „Timesa”. Jednak kolejne dziesięciolecia przyniosły na tyle radykalne zmiany na brytyjskim rynku prasowym, że „The Times”
został zrzucony z piedestału, pojawiły się nowe, popularniejsze gazety będące odpowiednikiem dzisiejszej prasy
brukowej, a idea czwartej władzy, rozumiana jako istnienie wolnych mediów niezależnych od czynników zewnętrznych, samodzielnie wpływających na opinię publiczną, stała
się w dużym stopniu teorią bez zastosowania w praktyce.
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Początki prasy popularnej
W drugiej połowie XIX w. pojawiło się kilka czynników,
które miały wpływ na tak rewolucyjne zmiany. W pierwszej
kolejności wymienić należy przełom o charakterze kulturowym: w Wielkiej Brytanii nastąpił gwałtowny rozwój edukacji, w latach 70. XIX w., wzorem innych państw Europy
Zachodniej, wprowadzono tzw. ustawy oświatowe, co doprowadziło do pojawienia się wielomilionowego grona potencjalnych czytelników – wykształconych na tyle dobrze, że
potraﬁli czytać, i na tyle słabo, że nie potraﬁli sprostać długim i wymagającym artykułom z ówczesnych gazet.
Rozwój nowoczesnych masowych partii politycznych,
zwiększanie liczby obywateli mających prawa wyborcze
spowodował jednak, że owi czytelnicy rzeczywiście chcieli po
gazety sięgać. Dodatkowo do końca lat 50. XIX w. zlikwido1

A. Paczkowski, Czwarta władza: prasa dawniej i dziś, Warszawa
1973, s. 84.

W 1785 r. zaczął ukazywać się „The Daily Universal Register”, który od 1 stycznia
1788 zmienił nazwę na „The Times”

wano tzw. podatek od wiedzy, podatek na papier oraz tzw.
stempel dziennikarski – daniny będące do tej pory ważnym
elementem składowym ceny gazet. Nie można również zapomnieć o znaczeniu przemian technologicznych, przede
wszystkim pojawieniu się telegrafu, a wcześniej kolei, dzięki
czemu informacje do redakcji można było przekazywać szybko, a później same gazety rozsyłać do czytelników z całej
Wielkiej Brytanii.
Jedną z pierwszych osób, które dostrzegły zachodzące
zmiany oraz możliwość zarobienia sporych pieniędzy na niewykorzystanym potencjale nowych czytelników, był Alfred
Harmsworth, który przyjął później tytuł lorda Northcliﬀe I.
W 1896 r. z jego inicjatywy powstała pierwsza gazeta
o masowym zasięgu liczonym w setkach tysięcy egzemplarzy dziennie – „Daily Mail”. Gazeta była reklamowana jako
„dziennik dla zabieganych” i świetnie spełniała tę funkcję
– pogrubione nagłówki, krótkie przystępne artykuły, sensacyjna nutka w przekazywanych wiadomościach – wszystko, co powodowało, że czytanie gazet stało się mniejszym
wysiłkiem intelektualnym niż dotychczas. Ironizowano, że
„dawne gazety pisały o bitwie pod Trafalgarem, tak jakby
relacjonowały wypadek uliczny, tak «Daily Mail» pisze o wypadku ulicznym, jakby to była bitwa pod Trafalgarem”1.
Dodatkowo wydawanie prasy stało się wówczas dużo tań-

Wojna o nakład
Pojawienie się na brytyjskim rynku prasy popularnej rozpoczęło walkę o czytelników, która zapisała się w historiograﬁi pod nazwą „wojny o nakład”. Jej celem było przekonanie potencjalnego konsumenta do prenumerowania
gazety, zachętą zaś różnego rodzaju dodatki. Walkę zapoczątkował socjalistyczny „Daily Herald”, którego właściciele
liczyli na „przekupienie” czytelników takimi upominkami,
jak długopisy, zestawy herbat, ubrania, wyposażenie kuchenne. Stosowane metody były nad wyraz skuteczne, choć nierzadko prenumerowano gazety tylko dla owych dodatków.
Gdy po latach zapytano czytelników „Daily Express” o to,
co najbardziej pamiętają z pierwszych lat gazety, nie byli
to ulubieni felietoniści czy rysownicy, a właśnie dołączane
do gazet upominki.
Wojnę zakończono dopiero w 1938 r. wobec obaw
wybuchu kolejnej wojny światowej. Z kilkuletniego boju
obronną ręką wyszły „Daily Herald” i „Daily Mail”, których
nakład wzrósł do ponad 2 mln. Były jednak pozytywne
skutki rywalizacji – rozwój czytelnictwa. Tuż przed wybuchem wojny 69% Brytyjczyków czytało regularnie dzienniki,
a 82% gazety niedzielne.
Pierwsze dekady XX w. przyniosły również inne zmiany
na rynku prasowym. Szybki rozwój technologiczny oraz pojawienie się kilku tytułów o wielomilionowym nakładzie spowodowały, że coraz trudniej było utrzymać się mniejszym,
prowincjonalnym tytułom, których właściciele nie mieli

Magnaci prasowi
Jako pierwszy na rynku prasowym pojawił się lord Northcliﬀe, który aż do wybuchu I wojny światowej był jedynym
magnatem prasowym, co mogło się zakończyć zmonopolizowaniem rynku prasowego. Do polityki zaczął się angażować
jeszcze w czasie I wojny światowej. Wykorzystywał swoją
pozycję do promowania Davida Lloyda George’a, również
za pomocą prasy. Stworzył w ten sposób archetyp magnata
prasowego.
W czasie I wojny światowej pojawił się pierwszy konkurent Northcliﬀe’a – Kanadyjczyk Max Aitken, który przyjmie
później tytuł lorda Beaverbooka. W latach 1917–1923
zakupił trzy gazety będące podstawą jego imperium prasowego: „Daily Express”, „Sunday Express” oraz „Evening
Standard”. Ich łączny nakład w szczytowym okresie wynosił ponad 4 mln egzemplarzy dziennie. Beaverbrook jawnie
wykorzystywał posiadane gazety do realizacji ambicji politycznych. W latach 30. XX w. baron prasowy był gorącym
orędownikiem rozwoju wolnego handlu wewnątrz Imperium
Brytyjskiego i ograniczenia zainteresowania innymi rejonami
świata. Utworzył nawet własną partię polityczną odpowiedzialną za realizację ambitnych założeń – United Empire Party (UEP). Dopiero pod naciskiem opinii publicznej i premiera Stanleya Baldwina, przerażonych możliwością skupienia
w jednym ręku władzy oraz wpływu na wyborców, wycofał
się z bezpośredniego udziału w życiu politycznym, choć nie
zaprzestał ingerencji w linię polityczną posiadanych przez
siebie gazet.
Nie sposób też pominąć lorda Rothemere’a – spadkobiercę imperium zmarłego w 1922 r. Northcliﬀe’a. Rothemere był jeszcze bardziej zainteresowany posiadaniem wpływów politycznych niż jego starszy brat. Wykorzystywał swoje
gazety do wsparcia europejskiego i brytyjskiego faszyzmu, utrzymywał zresztą korespondencyjny kontakt z Hitlerem, który zerwał dopiero w 1939 r. Posiadane przez nich
koncerny nie były oczywiście jedynymi podmiotami na brytyjskim rynku prasowym, ale były bezkonkurencyjne: pod
koniec lat 30. XX w. pięć największych koncernów prasowych
sprzedawało co drugi dziennik oraz co trzecią gazetę niedzielną z całkowitego nakładu 13 mln egzemplarzy dziennie.
Na rynku prasowym pozostało kilka tytułów niepodporządkowanych baronom. Przemożną rolę odgrywali w nich
redaktorzy naczelni cieszący się niemal dyktatorską władzą. Najbardziej wytrwali piastowali te stanowiska przez
dziesięciolecia. Wśród redaktorów okresu międzywojennego
najmocniej w historii zapisali się Charles Prestwich Scott
pracujący w „Manchester Guardian” oraz Geoﬀrey Dawson
z „Timesa”. Pierwszy z nich piastował funkcję redaktora od
końca XIX w. aż do swojej śmierci w 1929 r. Jak mało kto
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Pierwsze wydanie „Daily Mail”

potrzebnego kapitału. Gazety na niespotykaną do tej pory
skalę zaczęło skupywać niewielu bogatych inwestorów
nazywanych później magnatami prasowymi. W ten sposób
kilka osób pokroju Northcliﬀe’a, jak np. William M. Aitken
(późniejszy lord Beaverbrook I) czy Harold Harmsworth (lord
Rothemere I), zawładnęło niemal całym rynkiem prasowym,
a co gorsza – z intencją ingerencji w linię polityczną posiadanych gazet lub nawet uczestnictwa w życiu politycznym.

WOS w teorii i praktyce

sze, wydawca „Daily Mail” był w stanie zaproponować ceny
niebędące zaporowymi dla klasy niższej. Efekty Northcliﬀe
zobaczył bardzo szybko – już po sześciu latach nakład gazety
przekroczył magiczny próg miliona, a pozycji lidera na rynku
prasowym nie oddano przez następne 20 lat.
Śladami Northcliffe’a poszli kolejni, którzy podjęli się rywalizacji o pierwszeństwo na rynku prasowym. Powstały
więc takie tytuły prasowe, jak „Daily Express”, „Daily Herald”
czy „News Chronicle”. Zachodzącym zmianom nie sprostały
starsze gazety, przede wszystkim „The Times”, który świadomie pozostał czasopismem o niskim nakładzie (w porównaniu do gazet nowego typu), ale dużo wyższym poziomie
intelektualnym, na co mógł sobie pozwolić przede wszystkim dzięki świetnej renomie oraz powiązaniom z rządem
brytyjskim.

WOS w teorii i praktyce

Alfred Harmsworth, lord Northcliffe I

William M. Aitken, lord Beaverbrook I

rozumiał wpływ prasy na kształtowanie opinii publicznej.
Dawson natomiast kierował „Timesem” z krótką przerwą
niemal 30 lat, zagwarantował sobie prawnie szczególną pozycję, zgodnie z którą właściciele gazety nie mieli prawa
ingerencji w jej linię polityczną.

Idea czwartej władzy w praktyce
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Kluczowym pytaniem, również w kontekście obecnych
dyskusji na temat roli współczesnych mediów, jest problem
(braku) niezależności brytyjskiej prasy do 1939 r. W pierwszej połowie XX w. wyróżnić możemy trzy zagrożenia dla
owej niezależności: politycy wykorzystujący mechanizmy
państwowe do wywierania nacisków, właściciele narzucający
swoim tytułom poglądy oraz ogłoszeniodawcy będący głównym źródłem ﬁnansów dla prasy.
Chronologicznie pierwszym zagrożeniem byli politycy,
którzy szukali narzędzi bezpośredniego wpływania na opinię publiczną. Gdy na początku XX w. gazety starego typu
przeżywały kryzys, ich właściciele szukali ﬁnansowego wsparcia ze strony bogatych inwestorów, którzy nierzadko byli powiązani z kręgami politycznymi. Ze względu na negatywną
reakcję opinii publicznej transakcje przebiegały w atmosferze dyskrecji, jak na przykład w 1909 r., gdy powiązany
z partią konserwatywną Frederick H. Jackson stanął przed
możliwością zakupu „Standard”, został ostrzeżony przez Loe
Stracheya, redaktora „Spectatora”, że transakcja nie może
wyjść na światło dziennie, jeśli nakład gazety ma nie spaść.
Podobne próby podejmowali liberałowie. Również
w pierwszej dekadzie XX w. późniejszy premier David Lloyd
George kupił „Daily News” przede wszystkim dla podjęcia
krytyki prowadzonych wówczas wojen burskich. Zdecydowanie głośniejszym krokiem było dokonanie przez niego zakupu „Daily Chronicle”, co nastąpiło w 1918 r., gdy pełnił już
funkcję Prezesa Rady Ministrów. Transakcja nie była wprawdzie odosobniona, wyróżniała się jednak mniejszą dyskrecją,
znaczeniem gazety i przede wszystkim osobą kupca. Skandal
był na tyle duży, że przeprowadzono w Izbie Gmin debatę
na temat rujnowania przez premiera idei czwartej władzy.
Po wojnie większość gazet ściśle powiązanych z politykami i partiami politycznymi odzyskało niezależność. Wynikało

Harold Harmsworth, lord Rothemere I

to z radykalnego wzrostu kosztów utrzymania gazet, partie nie mogły więc pozwolić sobie na długofalowe inwestycje
na rynku prasowym. Stan tej niezależności utrzymał się do połowy lat 30., gdy na scenę polityczną wkroczył premier Neville
Chamberlain, który nie przejmując bezpośredniej kontroli
nad żadnym tytułem prasowym, bardzo skutecznie oddziaływał na nie. Jedynym wartym odnotowania wyjątkiem był „Daily Herald”, od 1922 r. bezpośrednio związany ze związkami
zawodowymi, a od 1928 r. również z Partią Pracy.
Jednak największy wpływ na niezależność części tytułów
prasowych po 1918 r. (lub jej brak) mieli nieliczni, ale mający instrumenty bezpośredniego nacisku, magnaci prasowi. Za symbol zdruzgotania owej niezależności uznaje się
lorda Northcliﬀe’a, choć jego następcy poszli zdecydowanie
dalej. Najściślej z polityką powiązany był lord Beaverbook,
który nie tylko próbował założyć swoją partię polityczną, ale
także pełnił funkcje ministerialne, zarówno w czasie I, jak
i II wojny światowej. Najważniejszą posiadaną przez niego
gazetą był „Daily Express”, którego linia polityczna została
bezpośrednio podporządkowana Beaverbookowi. Redaktor
naczelny Arthur Christiansen pisał w swojej autobiograﬁi, że
Beaverbrook zalewał go telefonicznie sugestiami dotyczącymi „głównych artykułów, konkretnych pomysłów, treści informacji, plotkarskich ustępów” – sugestiami, które redaktor
musiał bezwzględnie wprowadzać w życie. Co ciekawe, Beaverbrook i pozostali magnaci nie interweniowali w proces
wydawniczy wszystkich posiadanych gazet, a jedynie tych
o największym nakładzie. Właściciel „Daily Express” tolerował więc obecność w swojej innej gazecie niepokornego
karykaturzysty Davida Lowa, który uwielbiał poruszać niepopularne tematy, za co zakazano publikacji jego twórczości na
terenie III Rzeszy.
Ale czy ingerencja magnatów prasowych w linię polityczną gazet była przekłuwana w jakieś namacalne sukcesy
polityczne? Wpływ magnatów prasowych należy postrzegać
w kontekście tego, że od nich zależało, na jakiej płaszczyźnie
opierał się dyskurs polityczny, na jakich problemach się skupiano, a jakie pomijano. Nawet jeśli nie miało to bezpośredniego przełożenia na sukcesy polityczne, których nie osiągali,
to miało wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Mylą-

wek w „Daily Express”, który ukazał się w okresie Monachium i brzmiał: „Wielka Brytania nie zostanie zaangażowana w wojnę w Europie ani w tym, ani w następnym roku”.
Przełom nastąpił dopiero w marcu 1939 r., gdy Hitler zajmując Czechosłowację, złamał postanowienia traktatu monachijskiego i pokazał, że nie chce się ograniczyć do rewizji
traktatu wersalskiego. Od tego momentu sukcesywnie kolejne gazety porzuciły dotychczasową linię polityczną.

Znaczenie prasy dla polityki appeasementu

Czwarta władza?

W drugiej połowie lat 30. XX w. nie mniejszym zagrożeniem dla prasy były działania podejmowane przez ówczesnego premiera Neville’a Chamberlaina, który w sposób
świadomy i konsekwentny stosował techniki manipulacji
prasą. W zamian za otrzymywanie nieformalnych informacji zgadzano się na prowadzenie prorządowej narracji. Nie
zmienia to jednak faktu, co należy zdecydowanie podkreślić,
że polityka appeasementu cieszyła się poparciem społecznym nie tylko ze względu na wpływanie władz na wydźwięk
artykułów prasowych, ale przede wszystkim powszechne
przeświadczenie, że Niemcy zostały niesprawiedliwie potraktowane po I wojnie światowej. Również wśród dziennikarzy
łatwiej było spotkać zwolenników niż przeciwników ugodowej polityki.
Na Downing Street 10 prowadzono system tygodniowych konferencji, na które zapraszano jedynie zaufanych
dziennikarzy. Zwykle na pytania odpowiadali sekretarze
prasowi, czasami obecny był premier, który udzielał odpowiedzi jedynie na pytania, które otrzymał z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem pytania. Wśród dziennikarzy zdarzali się idealiści czy „buntownicy”, którzy próbowali zadawać
trudne pytania i zamykali sobie w ten sposób możliwość
kooperacji z rządem. Część dziennikarzy wierzyła, że zabrania
im się pisać prawdę. Kevin Williams, autor jednej z historii
prasy brytyjskiej, uznał za jedną z najważniejszych cech tego
okresu lekceważące podejście do dziennikarzy ze strony redaktorów naczelnych, właścicieli gazet i polityków.
Pisząc o powiązaniach prasy i polityki w okresie rządów
Chamberlaina, nie sposób zapomnieć o „The Timesie”, który
dzięki specjalnemu statusowi prawnemu był niezależny od
czynników zewnętrznych, a wewnątrz gazety nic nie działo
się bez zgody, wiedzy i woli redaktora naczelnego Geoﬀreya
Dawsona. Mimo owej niezależności, najbardziej wpływowy
dziennik świata, odegrał bardzo ważną rolę w popieraniu
polityki appeasementu i koncepcji rewizji traktatu wersalskiego, co wynikało przede wszystkim z osobistych poglądów redaktora Dawsona. Szczytowym okresem harmonijnej współpracy z rządem, nie tylko „The Timesa”, lecz także
innych dzienników, był kryzys czechosłowacki zakończony
układem monachijskim, uznanym w prasie za wielki sukces premiera. Ostatniego dnia września, gdy premier Chamberlain wracał do Londynu po wizycie w Monachium, witały
go entuzjastyczne nagłówki prasowe: „pokój”, „ustępstwa
mniejsze niż planował Hitler”.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego optymizm
stał się elementem rywalizacji, która ogarnęła Fleet Street –
ulicę, na której znajdowały się siedziby redakcji większości
najważniejszych gazet. Symbolem owej polityki był nagłó-

Na przełomie XIX i XX w. zaszły ogromne zmiany na
brytyjskim rynku prasowym. Kilka czynników zewnętrznych
takich jak zmiany technologiczne, wyeliminowanie analfabetyzmu czy obniżenie podatków przyniosły powstanie
wielu gazet nowego typu – o niskim poziomie intelektualnym, ale wielomilionowym nakładzie. Ich właściciele
nazywani baronami prasowymi zyskali nie tylko ogromny
majątek, lecz także możliwość wpływania na brytyjską opinię publiczną, z czego skrupulatnie korzystali. Dodając do
tego to, że władze brytyjskie, zwłaszcza w okresie rządów
Neville’a Chamberlaina, również zszargały ideę niezależności
prasy, należy stwierdzić, że koncepcja czwartej władzy
pozostawała wówczas już tylko w teorii. Dopiero po II wojnie światowej powstała specjalna komisja parlamentarna,
której celem było przywrócenie niezależności i obiektywizmu prasie brytyjskiej.
Zdjęcia – domena publiczna
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cym byłoby jednak przekonanie, że wszyscy właściciele gazet
ingerowali w proces wydawniczy. Za przykład można podać
lorda Southwood, który miał wprawdzie duże udziały w socjalistycznym „Daily Herald”, ale pozostawiał redaktorowi
Francisowi Williamsowi wolną rękę, mimo że jego poglądy
dotyczące polityki appeasementu były rozbieżne z linią polityczną gazety, która jako jedna z nielicznych krytykowała
brytyjską politykę zagraniczną.
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At the turn of the 19th and 20th centuries, huge
changes took place on the British press market. Several external factors such as technological changes,
elimination of illiteracy or tax reduction have resulted
in the creation of many new types of newspapers –
with a low intellectual level, but with huge press circulation. Their owners, known as press barons, gained
not only huge wealth, but also the opportunity to influence British public opinion, what they scrupulously
used. Adding to this the fact that the British authorities, especially during the period of Neville Chamberlain’s rule, also tainted the idea of the independence
of the press, it should be noted that the concept of the
fourth power remained then only in theory.

WOS w teorii i praktyce

Między prawdą a kłamstwem
– przekaz medialny w praktyce
Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Bartosz Pawlak

Od września 2018 r. przechodzimy kolejny etap reformy
edukacji. Według nowego ramowego planu nauczania ósmoklasiści będą uczęszczać na dwie lekcje przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS) w tygodniu1. Będzie to pierwszy rocznik, który po reformie zmierzy się z WOS-em
w szkole podstawowej. W artykule chciałbym skupić się
na analizie konkretnych zagadnień edukacyjnych i próbie stworzenia scenariusza lekcji pozwalającego na realizację kluczowych zadań, jakie stoją przed nauczycielem
WOS-u w zakresie edukacji medialnej.

Rola mass mediów
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Środki masowego przekazu coraz częściej stają się podstawowym źródłem wiedzy oraz kształtowania poglądów. Mają duży wpływ na nasze wzorce, wartości, odbiór
rzeczywistości czy budowanie relacji społecznych2. Najbardziej podatne na wpływ mediów są jednak dzieci i młodzież. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób należy
wykorzystać szanse z tym związane w kontekście edukacji
szkolnej. Oczywiście pojawiają się także zagrożenia3, które jednak można zniwelować podczas edukacji medialnej,
której zadaniem jest chociaż częściowe przygotowanie
uczniów do odnalezienia się w medialnej rzeczywistości.
Twierdzenie, że media są tzw. czwartą władzą, chyba nikogo już dzisiaj nie szokuje. Każdego dnia możemy
się o tym przekonać, sprawdzając news feed w mediach
społecznościowych, włączając telewizor czy odwiedzając
stronę internetową portalu informacyjnego. Środki masowego przekazu odgrywają kluczową rolę w interpretowaniu wydarzeń, a czasem nawet same je kreują. Bagatelizowanie ich roli w kontekście wychowania kolejnego
pokolenia świadomych Polaków byłoby karygodnym zaniedbaniem.
Nauczyciele powinni być także świadomi tego, że przestrzeń medialna jest współcześnie polem walki informacyjnej4. Codziennie w środkach masowego przekazu możemy
spotkać się z dezinformacją, manipulacją i propagan-

dą. Nie znaczy to, że należy całkowicie unikać korzystania
z mediów, warto jednak mieć świadomość, że taka walka
się toczy i ma wpływ na to, jakie informacje do nas docierają oraz w jaki sposób są nam przedstawiane.

Edukacja medialna w podstawie programowej
Nowa podstawa programowa z WOS-u wskazuje wyzwania, które stoją przed nauczycielami i uczniami w zakresie edukacji medialnej. Aby właściwie przygotować
scenariusz lekcji dotyczącej środków masowego przekazu,
postanowiłem na początek przyjrzeć się jej zaleceniom
oraz celom nauczania przedmiotu WOS.
W poprzedniej podstawie programowej dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych mogliśmy znaleźć wytyczne
na temat przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Mieli oni nabyć umiejętności dotyczące wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł5. W obecnej podstawie programowej dla kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
znajdziemy podobne zalecenia. Kluczowym elementem
determinującym cele przyświęcające proponowanemu
scenariuszowi lekcji jest konieczność przygotowania uczniów do „dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie” oraz „krytycznej analizy informacji”6.

1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej [dalej: DZ.U.R.P.] 2017, poz. 703.
2
A. Opolska-Bielańska, Społeczna odpowiedzialność mediów za przekaz informacyjny, [w:] Recepcja mediów. Recepcja mediów przez dzieci w wieku
szkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2017, s. 133–145.
3
E. Kopeć, Media a wychowanie współczesnej młodzieży, [w:] Współczesne konteksty edukacji medialnej, patriotycznej i społecznej, red. K. Sigda,
K. Kozioła, R. Matusiak, Lublin 2017, s. 17–24.
4
A. Żebrowski, M. Żmigrodzka, Media uczestnikami walki informacyjnej, [w:] Doctrina. Studia społeczno-polityczne nr 9, Siedlce 2013, s. 369–388.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
6
Tamże.

Temat lekcji: Między prawdą a kłamstwem – przekaz
medialny w praktyce
Miejsce i czas realizacji: szkoła podstawowa, 2x45 minut,
sala wyposażona w komputery oraz dostęp do internetu
Cel główny: wdrażanie uczniów do świadomego, skutecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów.
Cele szczegółowe:

Kształtowanie u ucznia:
● samodzielności w ocenianiu wydarzeń,
● postawy dążenia do prawdy,
● odporności na medialną manipulację.
Metody dydaktyczne: pogadanka, praca pod kierunkiem na podstawie materiałów informacyjnych, elementy
dyskusji.
Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu, karta pracy (załącznik), prezentacja multimedialna.
Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji
Nauczyciel przedstawia uczniom cele lekcji, stara się
zaciekawić ich tematem przez nawiązanie do aktualnego
wydarzenia, o którym w mediach jest głośno i zdecydowana większość uczniów powinna o nim słyszeć. Aby
osiągnąć ten efekt, należy zadać pytanie uczniom, czy słyszeli o wydarzeniu X? Powinno to być aktualne wydarzenie, powszechnie komentowane w różnego rodzaju mediach. Zapewne większość uczniów potwierdzi, że słyszała
o tym wydarzeniu, należy wtedy zadać kolejne pytania:
skąd o tym wiedzą i jaką mają opinię na ten temat?
Następnie pyta o to, czy wszystkie informacje, które uczniowie znajdują w internecie (lub w innych mediach), są prawdziwe, oraz w jaki sposób weryﬁkują prawdziwość informacji,
które do nich docierają. Nauczyciel zadaje następujące pytania: czy słyszeli o wydarzeniu X? Skąd się o nim dowiedzieli?
Co sądzą na ten temat? Czy znają kogoś, kto ma odmienną
opinię? Czy medialne informacje zawsze są prawdziwe?
2. Lekcja właściwa
Nauczyciel przedstawia uczniom podstawowe deﬁnicje
i pojęcia, które stanowią niezbędną wiedzę na temat mediów: środki masowego przekazu, rzetelność dziennikarska, opinia publiczna, wolność słowa.
Można to zrealizować z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej, którą należy wcześniej przygotować. Powinna ona nawiązywać do pogadanki i zawierać ilustracje
bądź krótkie animacje przedstawiające poruszane zagadnienia oraz schemat dotyczący różnych funkcji mediów
oraz deﬁnicję opinii oraz faktu. Prezentacja niewątpliwie
wpłynie pozytywnie na percepcję uczniów i głębsze zrozumienie przekazywanych informacji.

7
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.
8
Tamże, s.102.
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Uczeń zna pojęcia:
środki masowego przekazu,
● rzetelność dziennikarska,
● opinia publiczna,
● wolność słowa.
●

Uczeń potraﬁ:
● samodzielnie wyszukiwać informacje z różnych źródeł,
● krytycznie analizować przekaz medialny,
● określać funkcję danego przekazu medialnego,
● wymienić podstawowe rodzaje mediów (telewizja, internet, prasa, radio itd.),
● odróżnić fakt od opinii.

WOS w teorii i praktyce

Scenariusz zawiera także inne, nie mniej ważne cele zawarte w podstawie programowej: „rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania” uczniów, a także „wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób
bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat”7.
Głównym celem kształcenia WOS-u w aspekcie edukacji medialnej jest przede wszystkim zdobycie podstawowej
wiedzy na temat środków masowego przekazu oraz wykorzystanie i tworzenie informacji. W celach szczegółowych
możemy znaleźć pełny zestaw zagadnień dotyczący mediów. W proponowanym scenariuszu uczniowie poznają
funkcje i rodzaje środków masowego przekazu oraz
ich znaczenie dla wolności słowa; nauczą się także wyszukiwania informacji na konkretny temat, będą potraﬁli
odróżnić komentarze i opinie od faktów; dowiedzą się
także, czym jest rzetelność dziennikarska, i zrozumieją, czym jest opinia publiczna8. Pozostałymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej, których nie
uwzględnia scenariusz, są tematy dotyczące reklam oraz
kampanii społecznych.
W proponowanym scenariuszu na początku pierwszej lekcji nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań,
by zaciekawić uczniów tematem i możliwie szybko dać
im do zrozumienia, że wiedza i umiejętności, które będą
mogli nabyć na tej lekcji, przydadzą im się w przyszłym
życiu. Jeśli będą je dalej rozwijać, staną się świadomymi odbiorcami w obliczu informacyjnego chaosu. Będą
mogli lepiej interpretować medialny przekaz, co przełoży
się na kształtowanie u nich dojrzalszego światopoglądu.
Dzięki temu staną się jeszcze bardziej wartościowymi osobami. Edukacja medialna powinna być obiektem szczególnej troski zarówno nauczycieli, jak i rodziców, ponieważ
media będą wpływać na społeczeństwo w coraz większym
stopniu, a nieświadomość zagrożeń z tym związanych
może mieć bardzo negatywne konsekwencje.
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Po omówieniu najważniejszych informacji nauczyciel
prosi uczniów, by napisali w zeszytach dwa fakty i dwie
opinie. Następnie uczniowie odczytują swoje zdania
i wspólnie zastanawiają się, jak jest różnica między faktem a opinią.
● Nauczyciel omawia środki masowego przekazu i określa ich funkcje (informacyjna, kontrolna, opiniotwórcza,
kulturalno-rozrywkowa). Rozmawia z uczniami o tym,
czym zajmują się dziennikarze, pyta uczniów o to, czym
ich zdaniem jest rzetelność dziennikarska. Przedstawia,
czym jest opinia publiczna i jaki ma wpływ na sprawowanie władzy. Pyta uczniów, czym jest wolność słowa
i ewentualnie naprowadza ich na właściwą definicję
tego pojęcia. Na podstawie przykładu pokazuje uczniom różnicę między faktem a opinią.
Fakt – dowody potwierdzają jego autentyczność, nie
można go zanegować, np. Wczoraj w nocy termometry
pokazywały -20 °C.
Opinia – można ją poddać dyskusji, oparta na osobistych przekonaniach, np. To auto wygląda świetnie!
● Kolejnym elementem lekcji jest podzielenie klasy na kilkuosobowe grupy9. Każda z nich losuje portal, w którym będzie wyszukiwała artykuł w formie pisemnej
(na liście powinny się znaleźć portale o zróżnicowanej
orientacji ideologiczno-politycznej np. pap.pl, tvp.info,
tvn24.pl, onet.pl, dorzeczy.pl, radiomaryja.pl, magnapolonia.org, newsweek.pl). Uczniowie otrzymują karty
pracy (załącznik). Warto, aby nauczyciel sprawdził, czy
artykuły, które wybierają uczniowie, będą dobrym materiałem do uzupełnienia kart pracy na ich podstawie.
Jedna grupa wybiera jeden artykuł i dzieli się pracą
do wykonania.
W scenariuszu proponowanym do analizy wydarzeniem
jest Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska
narodowe 11 listopada w Warszawie, ale może to być
również inne wydarzenie wybrane przez prowadzącego.
Ważne, by było ono szeroko komentowane w mediach,
ponieważ w przypadku wydarzeń mało znanych uczniowie mogą mieć kłopoty z odnalezieniem artykułów. Najlepiej jeśli jest to wydarzenie z niedawnej przeszłości. Dobór
portali internetowych przydzielonych grupom także można dowolnie modyﬁkować. Należy jednak wybierać portale, do których dostęp jest darmowy, powinny one także
reprezentować różne orientacje ideologiczne, co znacznie
bardziej podziała na reﬂeksje uczniów podczas prezentowania wyników ich poszukiwań. Nauczyciel powinien nadzorować poszukiwania artykułów, służyć pomocą w razie
pytań i pomagać w razie problemów technicznych.
● Zadanie do pracy w grupach: wyszukajcie artykuły
dotyczące Marszu Niepodległości [może być to także
inne aktualne wydarzenie szeroko komentowane przez
media] na portalu, który wylosowaliście. Po odszukaniu
odpowiedniego artykułu zapoznajcie się z nim, a następnie wypełnijcie wspólnie otrzymaną kartę pracy –
●

9

jedna karta pracy przeznaczona jest dla jednego artykułu. (czas na wykonanie zadania – około 20 minut).
W razie problemów nauczyciel udziela uczniom odpowiednie wskazówki (np. nakierowanie na dział z wiadomościami z Polski lub pomaga przez wyszukiwanie za pomocą Google na danej stronie).
● Po wypełnieniu kart pracy nauczyciel informuje, że
na kolejnej lekcji będą prezentować swoje ustalenia
jako grupy. Jako zadanie domowe pozostaje im przygotowanie grupowego krótkiego sprawozdania na podstawie wypełnionych kart pracy, które zaprezentują
na kolejnej lekcji. Określa, że na zaprezentowanie raportu będą mieli 5 minut.
● Na drugiej lekcji nauczyciel wraz z uczniami przypominają najważniejsze wiadomości z poprzedniej lekcji
i prosi wyznaczone osoby o zaprezentowanie raportu swojej grupy. Przed tym nauczyciel powinien poinstruować uczniów, aby przysłuchiwali się przedstawianym przez inne grupy informacjom i konfrontowali
je z własnymi ustaleniami zawartymi w karcie pracy,
robiąc notatki. Każda osoba referująca nie powinna
przekroczyć limitu 5 minut.
● Uczniowie prezentują przygotowane sprawozdanie
pozostałym grupom. Nauczyciel pilnuje, aby czas dla
jednej grupy nie przekroczył wyznaczonego czasu. Pozostali uczniowie robią notatki, jeśli zauważają różnice
w przekazie medialnym zaprezentowanym przez inne
grupy. Notatki przydadzą się podczas dyskusji.
● Po przedstawieniu przez każdą grupę ustaleń dotyczących przekazu nauczyciel rozpoczyna dyskusję, pytając
o wnioski, jakie wyciągnęli uczniowie z ich porównania. Za pomocą dodatkowych pytań prowadzi dyskusję
w odpowiednim kierunku. Dyskusja powinna zmobilizować uczniów do refleksji nad przekazem medialnym,
który do nich dociera. Na koniec następuje podsumowanie lekcji. Należy skonfrontować poszczególne przekazy medialne. Nauczyciel musi podczas dyskusji być
obiektywny oraz pilnować, aby nie wymknęła się ona
spod kontroli. Można zadać następujące pytania pobudzające uczniów do refleksji: Czy zauważalne są różnice

Wskazany byłby podział według zdolności, tak aby stworzyć grupy zróżnicowane pod względem możliwości poszczególnych uczniów (w jednej
grupie uczeń słabszy, przeciętny i zdolny)
10
Niektóre portale mogą mieć bardzo zbliżony przekaz.

3. Podsumowanie
Nauczyciel podsumowuje wnioski płynące z lekcji,
zachęca uczniów do stosowania i rozwijania zdobytych
umiejętności, dzięki którym będą oni mogli korzystać
z mediów w sposób odpowiedzialny, zwiększą swoją odporność na manipulację i w przyszłości mają duże szanse

stać się świadomymi obywatelami. W toku dalszej edukacji, na poziomie szkoły średniej uczniowie będą mogli
rozwijać swoje umiejętności związane ze świadomym odbiorem przekazu medialnego. Najważniejsze wnioski i informacje, jakie powinni zapamiętać uczniowie, to:
● do przekazu medialnego należy podchodzić krytycznie
i poddawać go weryfikacji;
● przekaz medialny ma swój cel zależny od intencji jego
nadawcy.
4. Zadanie domowe
Wyszukaj sondaż przedwyborczy z ostatnich wyborów
parlamentarnych/samorządowych/prezydenckich/europarlamentarnych i skonfrontuj go z rzeczywistymi wynikami tych wyborów. Czy wyniki sondażu były zbieżne z wynikami wyborów? Z czego to może wynikać? Odpowiedz
w kilku zdaniach.
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w przekazie medialnym10? Z czego to może wynikać?
Co to oznacza dla odbiorcy? Jakie skutki może mieć
odbiór informacji cały czas z tego samego źródła? Jak
dany przekaz ma wpłynąć na odbiorcę? Jakie są cele
danego przekazu? Jeśli dyskusja jest konstruktywna,
można w tym miejscu wprowadzić pojęcie linii programowej, które powinno pomóc uczniom w jeszcze
lepszym zrozumieniu tematu. Nauczyciel podsumowuje wszystkie najważniejsze wnioski, które powinni zapamiętać uczniowie.

Załącznik „Karta pracy”
Po przeczytaniu artykułu dotyczącego Marszu Niepodległości uzupełnijcie poniższą tabelę
zagadnienie

odpowiedź

Opisywane wydarzenie
Nazwa portalu
Tytuł artykułu/nagłówek artykułu
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Autor artykułu
Najważniejsze fakty przedstawione w artykule:
Najważniejsze opinie zawarte w artykule
Funkcja medialna artykułu
Stosunek autora do opisywanego wydarzenia
Własne spostrzeżenia na temat przekazu w artykule
REKOMENDACJE
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Najmłodszy major sierżant w armii austro-węgierskiej, organizator antyfaszystowskiego
ruchu oporu, przywódca partyzantki jugosłowiańskiej w czasie II wojny światowej, przeciwnik hegemonii ZSRR w bloku wschodnim i jedyny z przywódców państw komunistycznych,
któremu udało się przeciwstawić Stalinowi. Określenia te składają się na karierę jednej osoby
– Josipa Broz Tity. Nic zatem dziwnego, że życiorys lidera jugosłowiańskich komunistów był
tematem wielu biogra ii.
Najnowsza, autorstwa Joze Pirjeveca, wydana została w 2018 r. i jest do tej pory najobszerniejszą. Wybitny słoweński historyk na 840 stronach swojej pracy śledzi koleje życia Tity. Autor
od dzieciństwa i młodości spędzonego w wielodzietnej, chłopskiej rodzinie poprzez początki
działalności Tity w partii komunistycznej i Kominternie oraz jego udział w II wojnie światowej
dochodzi do 1945 r. Data ta wyznacza objęcie władzy przez Titę w komunistycznej Jugosławii,
którą będzie sprawował do 1980 r. Tak długie rządy możliwe były dzięki rozprawie z opozycją
i dobieraniu odpowiednich współpracowników, a to, jak ważni byli oni dla Broza, podkreślają
kolejne rozdziały pracy zatytułowane: Milovan Đilas, Edvard Kardelj i Aleksandar Ranković.
Pirjevec stara się odmalować Titę nie tylko w jego o icjalnej postaci, lecz także pokazać go
jako zwykłego człowieka – męża kilku żon i ojca – co dziś jest standardem biogra ii naukowej.
Autor w ostatnim z 13 rozdziałów książki pokazuje również zmieniające się w jugosłowiańskim społeczeństwie oceny rządów Tity, który po transformacji ustrojowej z męża stanu przeobraża się w krwawego dyktatora.
Łukasz Wróbel
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Wpływ postkomunistycznych elit
na kształt systemu ekonomicznego
Casus Czechosłowacji, Polski i Ukrainy
Kamil Gofron

Transformacja systemu ekonomicznego

S

ystem ekonomiczny krajów byłego bloku komunistycznego był typem gospodarki centralnie planowanej z państwową kontrolą środków produkcji. Główne założenia tego systemu zrodziły się w XIX w.,
jednakże koncepcję, by to państwo kontrolowało gospodarkę, można znaleźć już w utopijnych wizjach idealnego
społeczeństwa starożytnych i średniowiecznych myślicieli.
Po wygranej rewolucji październikowej idea ta została
zrealizowana w Rosji, a późniejsze doświadczenia wykorzystano przy budowie gospodarki socjalistycznej w innych państwach komunistycznych.
Według Bolesława i Felicyty Winiarskich system
państw „demoludów” był oparty na następujących założeniach:
– cały aparat państwa był w rękach aparatu partyjnego,
co dało możliwość kontroli nad działalnością państwa,
– aparat partyjny kontrolował wszystkie ogniwa tworzące
gospodarkę i je zhierarchizowano, od przedsiębiorstw,
przez organy średniego szczebla, po ministerstwa
i główny urząd planowania,
– aparat partyjny organizował całą produkcję, począwszy
od przydziału czynników produkcji, kierunku, wielkości
i rozdzielaniu wytworzonych produktów skończywszy,
– dla zachowania kontroli partia obsadzała część stanowisk kierowniczych osobami, które popierała, tworząc
tzw. nomenklaturę1.
Gospodarka centralnie planowana doprowadziła
do wielu wypaczeń. Dochodziło do złej alokacji zasobów, gdyż nie stosowano zasady racjonalności w procesie produkcji. To skutkowało nadmierną produkcją
dóbr, na które nie istniał realny popyt (rozwój przemysłu ciężkiego, np. hutnictwa, górnictwa, kosztem przemysłu lekkiego, np. dóbr konsumpcyjnych). Powstała tzw.
gospodarka niedoborów. Niestosowanie rachunku
ekonomicznego w procesie produkcji spowodowało,
że otrzymane produkty były kapitałochłonne i niekonkurencyjne pod względem cenowym oraz jakościowym.
Jednakże największą stratą była erozja podstawowych
instytucji nieformalnych w gospodarce, m.in. zasady gospodarności, oszczędności, inwestowania.

Na przełomie lat 80. i 90. XX w. państwa bloku wschodniego stanęły przed bardzo trudnym wyzwaniem przejścia
od gospodarki centralnie planowanej z państwową
kontrolą środków produkcji do gospodarki wolnorynkowej. Polska, jako pierwsze państwo, które podjęło to
wyzwanie, stanęła przed najtrudniejszym zadaniem, gdyż
żaden kraj w historii nie dokonał takiej zmiany. Oznaczało
to brak jakichkolwiek informacji na ten temat czy też przykładów, na których można byłoby się wzorować. Tadeusz
Kowalski wyróżnia dwa etapy procesu transformacji systemu ekonomicznego:
– wdrażania podstawowych, prorynkowych reform ustrojowych i przywracania stabilności makroekonomicznej,
– wzrostu gospodarczego i modyﬁkowania rozwiązań
przyjętych w pierwszym okresie, stosownie do potrzeb,
aspiracji i konieczności danego kraju2.
By zrealizować pierwszy etap, decydenci polityczni
mają dwa możliwie scenariusze. Pierwszy, zwany terapią szokową, polega na tym, że „stabilizacja, liberalizacja i przebudowa instytucjonalna zostają podjęte mniej
więcej równocześnie i są realizowane w tempie zbliżonym do maksymalnego”. Drugi, terapia gradualistyczna, w którym występują „nieradykalne programy gospodarcze, określane tutaj jako takie, w których rozpoczęcie
stabilizacji i przebudowy instytucjonalnej nie następuje
równocześnie lub ich realizacja przebiega w tempie wolniejszym od możliwego, albo zostaje przerwana”3.

Transformacja systemu ekonomicznego Czechosłowacji oraz Czech i Słowacji
Od 27 czerwca 1990 r. w Czechosłowacji rządził tzw.
rząd porozumienia narodowego, na którego czele stał
Marián Čalfa, a funkcję ministra ﬁnansów Vaclav Klaus,
późniejszy prezydent Czech. Podjął się on zreformowania systemu ekonomicznego, stosując terapię szokową,
a samą reformę podzielił na trzy okresy: restytucji, małej prywatyzacji i wielkiej prywatyzacji.
Efektem pierwszego etapu reform było uchwalenie
ustawy o zmianie skutków niektórych majątkowych

1
B. Winiarski, F. Winiarska, Systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa 2006,
s. 39–44.
2
T. Kowalski, Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009,
R. 71, z. 2, s. 255.
3
L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa 1997, s. 183.
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Václav Havel

Zwolennicy Forum Obywatelskiego
protestują na Placu Wacława w Pradze
(25.11.1989)

krzywd. Na jej podstawie dokonano denacjonalizacji majątków4. Skutkiem wprowadzenia tej ustawy było zwrócenie do prawowitych właścicieli ok. 130 tys. nieruchomości
do końca 1992 r.5 Następnym krokiem było utworzenie
Funduszu Majątku Narodowego dla trzech poziomów:
federacji, Czech i Słowacji6.
Wprowadzona ustawa o przeniesieniu własności państwowej do innych rzeczy, osób prawnych lub ﬁzycznych
dała impuls do małej prywatyzacji. Na mocy jej postanowień małe ﬁrmy handlowe i usługowe miały być prywatyzowane przez licytacje na publicznych aukcjach lub
sprzedawane. Udało się sprywatyzować 22 tys. przedsiębiorstw oraz uzyskać 32 mld koron7.
Wielka prywatyzacja odbyła się w formie prywatyzacji kuponowej. Każda pełnoletnia osoba otrzymała prawo
do kupienia kuponu inwestycyjnego o wartości 1000 punktów, których koszt przy rejestracji wynosił 1000 koron. Następnie każdy z posiadaczy mógł sam brać udział w aukcji
albo przekazać swoje kupony funduszowi pośredniczącemu.
Proces prywatyzacji, szczególnie kuponowej, jest źle
wspominany przez Czechów i Słowaków, którzy ochrzcili ten okres mianem kuponowego złodziejstwa8. Kryzys
na rynkach ﬁnansowych w 1997 r. spowodował, że czeski
rząd musiał interweniować w celu obrony kursu korony9.
Jednocześnie doszło do koncentracji akcji w rękach funduszy pośredniczących, które zaczęły szkodzić mniejszym akcjonariuszom na dwa sposoby. Pierwszym z nich było tzw.

tunelowanie, czyli „transfer aktywów i zysków ze spółki,
zwiększający korzyści dominujących akcjonariuszy” według
dwóch wzorców. Po pierwsze, przez „transakcje z samym
sobą (ang. self-dealing transactions), oznaczające zwykłą
grabież aktywów spółki, zawsze nielegalną, ale nie zawsze karaną z powodu ich niewykrycia”; po drugie, przez
„zwiększanie udziału dominującego akcjonariusza w spółce
poprzez ﬁkcyjne emisje i ﬁkcyjne nabywanie akcji, emisje
zamknięte, blokowanie inwestycji korzystnych dla przyszłej
pozycji konkurencyjnej spółki oraz inne zachowania dyskryminujące mniejszość kapitałową”. Drugim sposobem
było „wypychanie”, czyli sytuacja, w której „akcjonariusze większościowi dość często uskarżają się na tzw. szantaż
korporacyjny, który polega – ich zdaniem – na tym, że
mniejszość kapitałowa blokuje realizację uchwał większości
zgłaszając na walnym zgromadzeniu sprzeciw wobec tych
uchwał, a następnie zaskarżając je do sądu. Akcjonariusze
większościowi, chcąc zatem przyspieszyć i usprawnić procesy decyzyjne w spółce, są niejako zmuszeni do sięgania
po instytucje przymusowego wykupu akcji”10.
Symbolem porażki kuponowej prywatyzacji dla Czechów jest Viktor Kožený, który po powrocie z USA
do Czech założył Harvardzki Fundusz Inwestycyjny.
Obiecywał on swoim klientom kilkukrotny zysk po złożeniu w swoim funduszu kuponów, jednakże uciekł z Czechosłowacji, kradnąc majątek ﬁrmy o wartości ok. 400
mln dolarów11.
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W czerwcu 1989 r. przed Tadeuszem Mazowieckim,
nowo wybranym Prezesem Rady Ministrów, stało zadanie
zreformowania gospodarki. Jednym z głównych problemów było zatrzymanie procesu uwłaszczenia nomenklatury, czyli czerpania prywatnych zysków z nielegalnego
wykorzystywania majątków należących do Skarbu Państwa i PZPR.
Jednakże to nie rząd jako pierwszy podjął działanie,
lecz Konfederacja Polski Niepodległej, która zaczęła
organizować akcje polegające na okupowaniu budynków
PZPR. Celem przyświecającym temu działaniu było niedopuszczenie do wyprzedaży mienia ruchomego, których
źródła sﬁnansowania zakupu tych rzeczy nie były do końca wyjaśnione, oraz ochrona przed częściowym lub całkowitym zniszczeniem albo przejęciem archiwów PZPR, które
mogły być pomocne np. w przyszłych procesach lustracyjnych. Samodzielna akcja opozycji nieokrągłostołowej
mogła doprowadzić do rozpadu rządzącej koalicji OKP–
ZSL–SD. By temu zapobiec, rząd przyjął uchwałę o powołaniu Komisji Rządowej do Spraw Ustalenia Stanu
Prawnego Majątku Partii Politycznych i Organizacji
Młodzieżowych przez Radę Ministrów.
Przeprowadzony spis objął SdRP, SD, PSL „Odrodzenie”, ZSMP, ZMW, ZSP i ZHP12. W dniu 2 kwietnia 1990 r.
przedstawiono efekt prac Radzie Ministrów, która zadecydowała o rozpoczęciu prac nad ustawą o przejęciu
majątku należącego do byłej PZPR. Przyjęcie tego aktu
prawnego 9 listopada 1990 r. spowodowało rozpoczęcie
walki o majątek PZPR.
Generał Wojciech Jaruzelski odmówił jej podpisania
i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu
zbadania jej zgodności z konstytucją. Jednakże w lutym
przyszłego roku wybrany na prezydenta Lech Wałęsa cofnął wniosek o zbadanie ustawy i ją podpisał. Czyn ten
spowodował zgłoszonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez 54 członków Parlamentarnego Klubu
Lewicy Demokratycznej. Dnia 25 lutego 1992 r. wyda12

Sprawozdanie z likwidacji…, s. 28.

Łeonid Krawczuk – członek kijowskiej siódemki

no orzeczenie, w którym stwierdzało, że tylko termin dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie budzi wątpliwości,
dlatego należało tę ustawę znowelizować, co uczyniono
7 lipca 1994 r. za czasów rządu koalicji PSL–SLD. Koalicja ta dodała jednak dwie nowe poprawki. Po pierwsze,
dała możliwość do roszczeń SdPR wobec Skarbu Państwa. Po drugie, zablokowała przejęcie majątku, który
miał pochodzić ze składek członkowskich PZPR. Lech
Wałęsa postanowił zawetować tę ustawę, co spowodowało jej „zamrożenie” w Komisji ustawodawczej i dopiero w 1996 r. podpisał ją Aleksander Kwaśniewski.
Jednakże to nie był koniec walk o majątek po PZPR, gdyż
Klub Parlamentarny Unii Wolności zaskarżył ustawę do
TK, który uznał niezgodność tych dwóch poprawek. Dalsze
próby odrzucenia orzeczenia TK w Sejmie nie powiodły się
i ustawa obowiązuje od 1997 r.
Majątek PZPR miał kluczowe znaczenie dla nomenklatury, gdyż na jego podstawie można było tworzyć spółki
i przez nie uczestniczyć w prywatyzacji przedsiębiorstw.
Wartość tego majątku wynosiła wiele miliardów złotych,
co mogło być ogromnym źródłem dochodu dla nomenklatury i budżetu państwa. Skarb Państwa mógł budynki
po PZPR, które znajdowały się w dogodnych lokalizacjach,
przekazać jako siedziby jednostek samorządów terytorialnych, nowych organów państwowych lub sprzedać. Również całe społeczeństwo cierpiało na przedłużającej się
walce o majątek po PZPR, gdyż nieuregulowanie jego
statusu doprowadzało do dalszego uwłaszczenia, tworząc
w ten sposób patologie w gospodarce.
Nie udało się zapobiec uwłaszczeniu majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka –
Ruch”. Jej majątek posłużył do stworzenia spółek, które
były zamieszane w główne afery gospodarcze końca lat
80. i początku lat 90. XX w. Dla zobrazowania działalności spółek nomenklaturowych niech posłuży nam
przedsiębiorstwo Transakcja spółka z o.o. Została ona
założona wspólnie przez RSW „Prasa – Książka – Ruch”
i Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR. Radę nad-
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Blisko 70-letni okres działania ukraińskiej gospodarki
w ramach ZSRR doprowadził do złej alokacji zasobów
i przeinwestowania w części gałęzi przemysłu. Rozpad
ZSRR spowodował zamknięcie rynków zbytu dla ukraińskich towarów. Powstała Federacja Rosyjska, wykorzystując formalne i nieformalne środki oddziaływania, zmierza-

ła do odbudowy swojej pozycji geopolitycznej, co jeszcze
bardziej utrudniało wzmocnienie nowo powstałej Ukrainy.
Rezygnacja z przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych doprowadziła do oddania nieformalnej
kontroli nad prywatyzacją dawnym elitom oraz nomenklaturze16.
W skład tzw. partii władzy wchodzili przedstawiciele
pragmatycznej opozycji wewnątrz Komunistycznej Partii Ukrainy, którzy rozpoczęli walkę ze swoimi dawnymi
współpracownikami oraz odcięli się od swojej przeszłości.
Nowo tworzone partie polityczne stały przed dylematem
współpracy z „partią”. Samo środowisko „partii władzy”
nigdy się nie skonsolidowało i podzieliło się ze względu
na sektor gospodarki, orientację ideologiczną czy region,
z którego się wywodziła17, czego efektem było powstanie systemu oligarchicznego. Okres sprawowania drugiej
kadencji prezydenckiej przez Leonida Kuczmę za okres
ostatecznego wykształcenia się tej grupy18.
Próby periodyzacji procesu powstawania formalnych i nieformalnych elit podjęli się Wołodymyr Fesenko i Heorhij Kasjanow, którzy wyodrębnili cztery okresy
(1991–1994, 1994–1997, 1998–2002, 2002 – obecnie)19. W pierwszym okresie dominowali członkowie dawnej nomenklatury komunistycznej, którzy wykorzystywali
hasła wyborcze opozycji antykomunistycznej o niekomunistycznym rodowodzie. W latach 1994–1997 doszło do
wykształcenia się tzw. grupy ﬁnansowo-przemysłowej,
której rola i znaczenie w kraju wzrosły po wprowadzeniu
nowej konstytucji w 1996 r., ustanawiającej system prezydencko-parlamentarny. To członkowie tej grupy wsparli
kandydaturę Leonida Kuczmy i przyczynili się do jego późniejszego zwycięstwa. Badacze wyodrębniają trzy główne
klany czy też grupy oligarchów: doniecką, dniepropietrowską i kijowską20.
Grupa doniecka skupiała właścicieli przedsiębiorstw
zajmujących się przemysłem ciężkim w obwodzie donieckim i ługańskim. Głównym przedstawicielem tego klanu
jest Rinat Achmetow, który jest podejrzewany o kontakty z przestępczym półświatkiem. Jego majątek został
poważnie uszczuplony przez kryzys ﬁnansowy i polityczny
w Ukrainie. Polityczną emanacją tej grupy jest Partia Regionów, na której czele stał Wiktor Janukowycz.
Klan dniepropietrowski nie jest tak skonsolidowany, jak
w okresie pierwszej prezydentury L. Kuczmy. Głównymi
przedstawicielami tej grupy są Ihor Kołomyjski, Paweł
Łazarenko i była premier Ukrainy Julia Tymoszenko.
Grupa kijowska była skupiona wokół byłego szefa
prezydenckiej administracji z okresu Leonida Kuczmy,
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zorczą tworzyli m.in. Janusz Basiak – I Sekretarz KW PZPR
w Tarnobrzegu w latach 1981–1988 oraz kierownikiem
Wydziału Polityki Społeczno-Ekonomicznej KC PZPR w latach 1988–1989, Wiesław Huszcza – pierwszy skarbnik
SdPR, jeden ze współzałożycieli SdPR i późniejszy poseł
Marek Siwiec czy Jerzy Szmajdziński – kierownik WPP KC
PZPR w latach 1989–1990 i minister obrony narodowej
w rządzie Leszka Millera; funkcję prezesa zarządu pełnił
Wiktor Pitus, były kierownik sektora w WPS-E KC PZPR
w latach 1988–198913. Transakcja sp. z o.o. sprzedała ﬁrmie Universal SA akcje Banku Inicjatyw Gospodarczych SA, brała udział przy tworzeniu Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego j.g.u. „WSPÓLNOTA”
sp. z o.o., oﬁcyny wydawniczej Muza SA i Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji „Polisa” SA, której akcje miała
Jolanta Kwaśniewska14, lecz nie wykazała ich w oświadczeniu majątkowym, co wywołało falę oburzenia opinii
publicznej w czasie kampanii prezydenckiej w 1995 r.
Oprócz spółek powstawały także fundacje, choćby: Fundacja Kelles-Krauze, Fundacja Wschód-Zachód, Fundacja
Współpracy Nauki i Kultury. Do uwłaszczenia włączyli się
również pracownicy lub współpracownicy Wojskowych
Służb Informacyjnych, jak w przypadku dyrektora generalnego Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego Grzegorza Żemka, który był tajnym współpracownikiem WSI.
W Polsce odbyła się również prywatyzacja kuponowa,
lecz dopiero w 1995 r. realizując Program Prywatyzacji
Przedsiębiorstw. Głównym powodem takiego opóźnienia
w stosunku do kuponowej prywatyzacji w Czechosłowacji
była postawa części polityków, m.in. Waldemara Pawlaka. Pierwszy etap prywatyzacji objął ok. 1000 przedsiębiorstw państwowych, których akcje znalazły się pod
kontrolą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, który
nimi zarządzał. Program PP nie powiódł się, czego powodem była natychmiastowa sprzedaż przez większość akcjonariuszy posiadanych akcje, a ci inwestorzy, którzy dokupywali nowe akcje, tracili na tym, gdyż akcje Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego traciły na giełdowej wartości15.
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Wiktora Medwedczuka. Tworzy ją tzw. kijowska siódemka21. Pomimo braku porównywalnego podłoża gospodarczego jak dwa poprzednie klany miała znaczne
wpływy polityczne dzięki kontaktom W. Medwedczuka
i jego politycznego zaplecza – Zjednoczonej Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy.
Żadna z tych grup nie była, nie jest i nie może być hermetycznie zamknięta. Wahania gospodarcze, zmiana ekip
rządzących czy osobiste interesy oligarchów powodują
ciągłe zmiany w składzie osobowym, pozycji i w wpływie
poszczególnych grup. Na przykład po ucieczce za granicę byłego premiera Ukrainy Pawła Łazarenki grupa dniepropietrowska przeżywała wewnętrzny kryzys z powodu
brak nieformalnego lidera czy też zdarzały się przypadki,
w których były członek klanu buntował się przeciw nieformalnemu układowi.
Lata 1998–2002 to okres zwiększania się możliwości
grup polityczno-ekonomicznych, na co wpływ miała tzw.
duża prywatyzacja. Doszło do niej, gdy oligarchowie
zrozumieli, że jedynie urynkowienie gospodarki może
pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z kryzysem 1999 r.22
Od 2002 r. rozpoczął się zauważalny wzrost znaczenia opozycji parlamentarnej w Ukrainie, której kulminacyjnym punktem była „pomarańczowa rewolucja”.
Mimo pokładanych nadziei w tym wydarzeniu, nie
spełniło ono oczekiwań społeczeństwa, które dało wyraz swoim poglądom w kolejnych wyborach parlamentarnych, w których zwyciężyła Partii Regionów i Wiktor
Janukowycz.
Jak wskazuje Liana Hurska-Kowalczyk, powstanie
grup ﬁnansowo-przemysłowych było celowym działaniem prowadzonej polityki gospodarczej państwa23.
Swoje twierdzenie buduje na podstawie wypowiedzi prezydenta L. Kuczmy pt. Droga radykalnych reform ekonomicznych, w której uzasadniał istnienie takich grup
w procesie transformacji ekonomicznej i by te plany zrealizować, wydał zarządzenie zawierające deﬁnicję grupy
ﬁnansowo-przemysłowej. Jednakże Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła to zarządzenie i przyjęła 21 listopada 1995 r.
ustawę o przemysłowo-ﬁnansowych grupach na
Ukrainie. W okresie rządów Jewhena Marczuka przyjęto
Koncepcję państwowej polityki przemysłowej Ukrainy,
w której to grupie ﬁnansowo-przemysłowej nadano znaczenie priorytetowe.

21

Trudne zmiany
W krajach będących przedmiotem analizy funkcjonowała gospodarka centralnie planowana z publiczną kontrolą środków produkcji. Spowodowała ona wypaczenia
gospodarek poszczególnych krajów, a także demontaż
podstawowych instytucji nieformalnych. Kraje te zrzuciły z siebie kontrolę ZSRR w latach 1989–1991. Czechosłowacja i Polska obrały proatlantycki kierunek rozwoju,
Ukraina postanowiła stać się państwem „niezaangażowanym” i czerpać korzyści ze współpracy tak ze Wschodem,
jak i z Zachodem. Na podstawie przykładów tych państw
można wyciągnąć kilka wniosków.
Po pierwsze, opóźnienie rozpoczęcia transformacji gospodarczej w Ukrainie wynikało w głównej mierze z braku woli czy nawet niechęci rządzących do przestawienia
systemu ekonomicznego na tory gospodarki wolnorynkowej.
By to osiągnąć, sprzeciwiali się idei zorganizowania wyborów
parlamentarnych po ogłoszeniu niepodległości, co mogłoby
pozbawić Komunistyczną Partię Ukrainy większości parlamentarnej. W Czechosłowacji (w 1990) i Polsce (częściowa
1989, pełna w 1991) nastąpiła alternacja władzy. W przypadku Polski znaczna część przedstawicieli byłych rządzących
partii opowiadała się za wprowadzeniem reform.
Po drugie, dzięki realizacji programu zwracania majątków osobom wywłaszczonym, przeprowadzonej małej
i wielkiej prywatyzacji udało się w większym stopniu nie
dopuścić do uwłaszczenia nomenklatury i członków
aparatu państwowego w Czechosłowacji. W Polsce reformy, podjęte jeszcze przed obradami Okrągłego Stołu,
umożliwiły prywatyzację przedsiębiorstw państwowych
(tzw. ustawa Wilczka) przez osoby mające odpowiednie kontakty. W przypadku Ukrainy dochodziło nawet
do ustawowego wspierania grup ﬁnansowo-przemysłowych. Zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie doszło do
uwłaszczenia nomenklatury.
Po trzecie, w omawianych krajach występuje pochodna
nieformalnych kontaktów między biznesmenami i politykami – korupcja. Jednakże dotyczy ona każdego kraju
w innym stopniu. Zgodnie z badaniami międzynarodowej organizacji Transparency International opracowanymi
w formie Corruption Perceptions Index korupcja bardziej
dotyczy Czech, Słowacji i Ukrainy niż Polski. W 2015 r.
Polska zajęła 30 pozycję w rankingu, Czechy 37, Słowacja
50, Ukraina 13024.
Zdjęcia – Wikimedia Commons

T. Mataczyński, Przebieg restrukturyzacji gospodarki Ukrainy w okresie transformacji – przyczyny niepowodzeń, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, s. 163–165.
22
Informacje oraz argumenty są cyt. za: L. Hurska-Kowalczyk, dz.cyt., s. 189–190.
23
Dane pochodzą z: https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table [dostęp 30.08.2018].

– lecznictwo w okresie średniowiecza
Adam Szarszewski, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Piotr Paluchowski

Epoka tysiąca lat a medycyna
Najbardziej tradycyjne ramy zamykają okres wieków średnich między upadkiem Rzymu w 476 r. a zdobyciem Konstantynopola przez Turków w 1453 r. Barwne i pełne sprzeczności średniowiecze spotykało się
z różnymi ocenami badaczy, z których część postrzegała je jako czas regresu i zaprzepaszczenia dokonań antyku. Na gruncie historii medycyny średniowiecze nie
przyniosło nowych odkryć czy doniosłych teorii.
W trakcie jego trwania udało się jednak ocalić dorobek
nauki grecko-rzymskiej, mimo dramatycznego zdarzenia, jakim był upadek cesarstwa rzymskiego. Medycyna
zyskała pełnię praw naukowych, stając się przedmiotem wykładanym na uniwersytetach. Udało się wzbogacić ją o elementy nauki arabskiej i żydowskiej.
Scalając dorobek naukowy kilku cywilizacji, medycyna
zyskała charakter synkretyczny.

Starożytność w średniowieczu

Chrystus najwyższym lekarzem
W średniowieczu w kwestiach zdrowia i choroby
próbowano odnosić się do słów zapisanych w Biblii.
Przede wszystkim zwracano uwagę na postać Jezusa
Chrystusa, który nie tylko sam pokonał śmierć, ale też
na kartach czterech Ewangelii wskrzeszał zmarłych
oraz uzdrawiał chorych: chromych, niewidomych, trędowatych itd. Nie dziwi więc, że był on kojarzony z zawodem lekarza. We wczesnym średniowieczu teologowie i pisarze chrześcijańscy wprowadzili określenie
Christus medicus. Chrystusa uważano za medyka leczącego nie tylko ciało, lecz także duszę. Z kolei przyrównywanie lekarzy do Chrystusa wyznaczało im chrześcijańską drogę ich etycznego rozwoju. Jednocześnie
cierpiący człowiek, zwłaszcza zaś chory nieuleczalnie
i bliski śmierci, traktowany był jako szczególnie bliski
Bogu i przez to stawiany w centrum zainteresowania.
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Święty dobry na wszystko
W świecie średniowiecza, prosząc o uzdrowienie, zwracano się nie tylko do Chrystusa, lecz także
do świętych, którzy – jak wierzono – za pośrednictwem Boga mieli wpływ na życie doczesne. Ich liczba
wzrosła wówczas niepomiernie i nikt ówcześnie nie
prowadził wykazu tych postaci, ale kult niektórych
z nich nie przekraczał granic jednego regionu. Funkcjonowała jednak powszechna wiedza o co najmniej
kilkunastu świętych, do których zwracano się w wypadkach choroby. Chronologiczne pierwszym z nich
był św. Łazarz, jeden z biblijnych bohaterów. Miał być
bliskim przyjacielem Chrystusa, przez którego został wskrzeszony. W okresie średniowiecza uważano
go przede wszystkim za patrona trędowatych, osób,
które z racji swojej choroby znajdowały się na samym dole drabiny społecznej. Od łacińskiego imienia
Łazarza – Lazarus wzięła się nazwa lazaretu, która
aż do początków XX w. była używana do określenia
szpitala.
Powszechnie modlono się do świętych: Kosmy
i Damiana, którzy działali w IV w. Obaj bracia byli
zdolnymi lekarzami, którzy nie pobierali honorariów
za swoją pracę, co stało się przyczyną zadenuncjowania ich przez lekarzy-pogan wobec władz rzymskich.
W średniowiecznych hagiogra iach przekazywano, że
mieli oni dokonać pierwszego przeszczepu kończyny dolnej. Uratowanym miał być zakonnik, któremu
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Średniowiecze dość krytycznie odnosiło się do
pogańskiego dorobku starożytności. Niemniej część
antycznej spuścizny intelektualnej zaadaptowano
do nowych warunków. Wskazywano, że najczęściej
autorami pozabiblijnych pism byli poganie, chociaż
zauważono też, że klasyczni Grecy czy Rzymianie nie
mieli możliwości przejścia na wiarę chrześcijańską,
gdyż żyli w czasach przed Chrystusem. Udaną próbę
połączenia idei starożytnych z chrześcijańskimi przeprowadził św. Augustyn i w okresie późniejszym większość antycznych pism weszło do uznawanego kanonu.
Jednak w wielu wypadkach musiano na nowo zredagować teksty, tak było chociażby w przypadku
„Przysięgi Hipokratesa”, która zawierała inwokację
do bogów: „Przysięgam Apollinowi lekarzowi i Asklepiosowi, i Hygei, i Panakei oraz wszystkim bogom jak
też boginiom, biorąc ich za świadków…”. Długo trwały
dyskusje nad potrzebą ślubowania przez medyków,
gdyż przyrzekanie traktowano jako coś nie do końca
moralnego i było kojarzone ze zmuszaniem prześladowanych chrześcijan do składania przysiąg przez
władze rzymskie. Postanowiono jednak, że wzorem
antycznych lekarzy „Przysięga” nadal będzie obowiązywała medyków. Co istotne, w przypadku medycyny
niemal bez zastrzeżeń przyjęto poglądy Hipokratesa
i Galena. Na średniowieczną medycynę oddziaływały
także poglądy starożytnych ilozofów. Jednocześnie
elementem przenikającym wszelkie dziedziny życia,

więc także problematykę zdrowia, choroby, powinności lekarskich i kształcenia medyków stało się chrześcijaństwo.

historia medycyny

Medycyna zatrzymana w czasie

historia medycyny

Szkoła w Salerno była jednym z najbardziej
prestiżowych ośrodków kształcenia medycznego w średniowieczu. Dlatego po pomoc do
wykładających w niej medyków przybywali
także władcy i biskupi

Średniowieczne wizerunki Hildegardy z Bingen często ukazują
świętą przy tworzeniu dzieł, które miały powstawać pod natchnieniem Boga
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Pomocą dla medyków w diagnozowaniu schorzeń w średniowieczu były koła uryny, przedstawiające i opisujące
mocz ze względu na jego barwę. Te pochodzące z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych przedstawiaŚwięty Franciszek pomaga ofiarom trądu.
ją całe spektrum kolorów. Najnowsze badania wykazały,
Choroba objawiała się m.in. zmianami skórnyże najczęściej tekst drukowano w kolorze czarno-białym,
mi – przebarwieniami, grudkami i naroślami
a kolor na ilustracje dodawano odręcznie później
oraz ogniskami rozpadu tkanek

transplantowano nogę zmarłego, czarnoskórego żebraka. Dlatego też wierzono, że u Boga bracia wstawiali się szczególnie za chirurgów. Do dzisiaj zresztą są uznawani za patronów chirurgii, szczególnie
transplantologii.
Ówcześnie do świętych nie tylko się modlono, lecz
także korzystano z ich zapisków na temat zdrowia
i choroby. Przykładem w tej mierze może być działalność św. Hildegardy z Bingen, żyjącej w XII w. opatki
klasztoru benedyktynek. Zasłynęła jako teolog, etyk,
poetka, kompozytorka oraz autorka dzieł z zakresu
lecznictwa. Wierzyła we wzajemne oddziaływanie
świata żywego i nieożywionego oraz ich wpływu
na ciało i duszę człowieka. Dzisiaj znanych jest przede
wszystkim 6 reguł św. Hildegardy, które nadal pozostają aktualne, zwłaszcza w zakresie dietetyki i sposobu życia.
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6 reguł św. Hildegardy z Bigen
1. Ureguluj czas snu i czuwania, aby odnowić przemęczone nerwy, zmęczone ciało.
2. Jedząc i pijąc, zwróć uwagę na „subtelność” środków
spożywczych, na właściwości lecznicze, które znajdują się w ich naturze.
3. Wprowadź zdrową równowagę między ruchem i spoczynkiem.
4. Czerp witalność z czterech żywiołów świata: ognia,
powietrza, wody i ziemi.
5. Wspieraj organizm w wydalaniu zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.
6. Poznaj siebie, pielęgnując cnoty chrześcijańskie, aby
pozyskać zdrowie ducha i ciała.

Czarna rozpacz
Okres średniowiecza to czas wielkich epidemii, m.in. dżumy, która najdotkliwiej zaatakowała
Europę w VI w. oraz w połowie XIV stulecia. Ta ostatnia została nazwana epidemią czarnej śmierci i najprawdopodobniej pochłonęła blisko 1/3 populacji
naszego kontynentu. Przerażenie wzbudzała wtedy
nie tylko powszechna śmierć, lecz także tajemnica
związana z przenoszeniem chorób. Społeczeństwa
niemające pojęcia o bakteriologii, upatrywały przyczyn powszechnych zachorowań w gniewie Boga
lub działaniu sił nieczystych. Dlatego też uciekano
się do pomocy świętych, a przede wszystkim jednego z nich: Rocha. Podczas swojego życia miał on
nieść pomoc chorym na zarazę, a później sam zapadł
na dżumę. Gdy wyzdrowiał dzięki aniołowi, który
opatrywał jego rany, powrócił do swoich rodzinnych
stron, ale tam omyłkowo wzięto go za szpiega i osadzono w więzieniu. Przed śmiercią Bóg miał obiecać
Rochowi spełnienie jednej prośby. Przyszły święty
poprosił wtedy, aby każdy człowiek dotknięty zarazą został uzdrowiony przez wezwanie jego imienia.
Na tej podstawie do św. Rocha zwracano się z prośbami nie tylko w okresie epidemii, lecz także gdy
zagrożenie było blisko. Społeczności miejskie i wiejskie obiecywały wtedy temu świętemu wybudowanie kościoła lub ołtarza pod jego wezwaniem, jeżeli
tylko epidemia je ominie.
Inną chorobą szczególnie nękającą ludzi epoki
średniowiecza był znany już w starożytności trąd.

Medyczne praktyki
W jaki sposób ludzie okresu średniowiecza diagnozowali choroby? Przede wszystkim medycy oceniali
ciało człowieka podczas bezpośredniego badania izykalnego, próbując znaleźć i zinterpretować odstępstwa od normy. Poza tym popularną metodą było badanie moczu zwane urynoskopią. Lekarze na podstawie
jego koloru, gęstości, obecności zawiesin, a także smaku starali się odpowiedzieć, na co choruje pacjent. Pomagały im w tym tzw. koła uryny, będące praktycznymi
poradnikami interpretacji koloru moczu. Ponadto mierzono tętno, zewnętrznie badano brzuch oraz sprawdzano oddech, który miał mówić o występujących
w środku ciała człowieka chorobach.
Na tej podstawie przechodzono do prób leczenia.
W tej mierze królowały upusty krwi stosowane właściwie na wszelkie schorzenia. Ich potrzebę wykonywania argumentowano powszechnie przyjętą patologią
humoralną, w myśl której za wiele chorób miała być
odpowiedzialna nadmierna ilość krwi w organizmie.
Ten zabieg, który w świetle dzisiejszej medycyny przynosił więcej złego niż dobrego, w tamtym czasie stał
się tak popularny, że nawet przekształcił się z metody
leczenia w pro ilaktykę. Powszechnie stosowano go
w zakonach, aby odgonić pokusy cielesne.
Poza wiarą w patologię humoralną funkcjonowało również przekonanie, że choroby są powodowane
przez gnicie ludzkiego ciała. Chronić przed tym miało
spożywanie nierdzewiejących metali, takich jak złoto
czy srebro, kamienie szlachetne lub egzotyczne przyprawy. Środki te rozdrabniano i dodawano do wypijanych napojów.

Ośrodki nauczania medycyny
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Chirurgia jako rzemiosło
W okresie średniowiecza doszło do oddzielenia chirurgii od medycyny wewnętrznej (interny). Kościół
zakazał zajmowania się chirurgią duchownym, uznając, że wykonywania chirurgicznych zabiegów, często
wiążących się z bólem, a nawet śmiercią pacjenta, nie
da się pogodzić z obowiązkami i rolą duchownego. Jednocześnie na prowadzenie działalności chirurgicznej
zezwolono cyrulikom i balwierzom. Chirurgia stała
się rzemiosłem, a jej adepci kształcili się w cechach.
W zakres ich kompetencji wchodziło m.in. nastawianie
złamanych kończyn, wyrywanie zębów i wykonywanie
amputacji. Oddzielenie interny od chirurgii spowodowało, że wielu chirurgów nie miało elementarnej wiedzy anatomicznej i medycznej.
Przydatna literatura:
❚ R. Dyrcz, Kult boga Asklepiosa w późnym antyku : (na tle zmagań chrześcijaństwa z kultami pogańskimi), Toruń 2000.
❚ J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006.
❚ J. Jankowski, Historia medycyny średniowiecznej w Polsce, Wrocław 1988.
❚ G. Klimecka, Średniowieczny traktat o zapobieganiu chorobom, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2005, t. 53, nr 2.
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Tego typu idee propagowano w miejscach, gdzie
kształcili się medycy. Wiadomo, że już na początku
IX w. w angielskim Yorku w tamtejszej przyklasztornej szkole wykładano podstawy medycyny. Jednak
o wiele większą popularność zdobyła ówczesna szkoła
medyczna we włoskim Salerno. Współpracowała ona
z klasztorem benedyktynów na Monte Cassino, w którego bibliotece znajdowało się wiele medycznych pism
autorów greckich, rzymskich oraz arabskich. Co ciekawe, w szkole tej, funkcjonującej aż do XIX stulecia, mogły uczyć się oraz wykładać także kobiety.
Nowością w edukacji stanowiły uniwersytety. Pierwsze z nich powstały na przełomie XI i XII w.

w Bolonii, Paryżu i Oxfordzie. Wśród wykładanych tam
przedmiotów była medycyna, ale dokonywano tego
na wzór scholastyczny. Polegał on głównie na lekturze
i dyskutowaniu nad antycznymi tekstami, jednakże bez
podważania prawdziwości osądów w nich zawartych.
Dlatego też medycy uniwersyteccy mieli dużą wiedzę
teoretyczną, ale znikome praktyczne umiejętności
zawodu. Te stały się domeną chirurgów, którzy zaczęli
tworzyć odrębną grupę, stanowiącą część rzemieślnictwa.
W średniowiecznych uniwersytetach zajęcia praktyczne były ograniczone do minimum i polegały przede
wszystkim na uczeniu się rozpoznawania roślin podczas wizyt w ogródkach zielarskich oraz omawianiu
anatomii człowieka. Jako że w tamtym czasie sporym
problemem było pozyskanie ciał ludzi, na których można byłoby dokonać sekcji zwłok, zwykle demonstracje
te przeprowadzano przy użyciu zwierząt, najczęściej
świń. Panowało w tym względzie powszechne przekonanie, że są one w swej wewnętrznej budowie podobne do człowieka. Uczeni w okresie średniowiecza
mieli problemy z pozyskaniem ludzkich ciał, gdyż sekcje najczęściej kojarzono z karą ćwiartowania. Dlatego
sekcje zwłok jako element kształcenia uniwersyteckiego medyków wykonywano rzadko (na wiodących uniwersytetach raz na rok), używając do tego ciał skazańców. Najczęściej miały one charakter odtwórczy, a nie
krytyczny wobec ustaleń Galena i innych starożytnych
autorów.
Nauczanie medycyny w średniowieczu podlegało
uni ikacji na skutek podporządkowania kształcenia
Kościołowi. Pewne regulacje narzucali jednak także
władcy. Król Sycylii i cesarz Fryderyk II Hohenstauf
wydał kodeksy regulujące m.in. tryb i czas kształcenia
lekarzy i chirurgów.

historia medycyny

Rozprzestrzenił się w Europie szczególnie w okresie wypraw krzyżowych. Chorych na trąd spotykał
ostracyzm społeczny. Izolowano ich w leprozoriach (lepra z łac. trąd), nakazywano nosić specjalny strój i kołatkę, dźwiękiem której mieli oznajmiać
o swoim pojawieniu się wśród ludzi zdrowych.
Choroba miała także znamiona moralnego piętna,
gdyż powszechnie uznawano ją za karę za grzechy,
a sama choroba czyniła trędowatych ludźmi rozpustnymi.

historia medycyny

Karta pracy – Medycyna w okresie średniowiecza
1. Zapoznaj się z treścią fragmentu kodeksów Fryderyka II Hohenstaufa. Następnie odpowiedz na pytania.
Mając na uwadze więc ciężką szkodę i niepowetowaną
stratę, które mogłyby wydarzyć się z niedoświadczenia
lekarzy – rozkazujemy, aby w przyszłości nikt pod płaszczykiem tytułu lekarza nie odważył się praktykować albo
leczyć, zanim by najpierw nie był uznany świadectwem
profesorów w Salerno, po publicznej dyspucie […].
Przez tę ustawę także postanawiamy, aby nikt w królestwie poza Salerno nie uczył medycyny i chirurgii oraz
aby nikt nie przywłaszczał sobie tytułu magistra, jeżeli
nie był dokładnie egzaminowany w obecności naszych
zaprzysiężonych pełnomocników i nauczycieli tej sztuki.

3. Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Średniowieczna medycyna odrzuciła poglądy
Hipokratesa i Galena, ponieważ starożytni medycy
byli poganami.
Jedną z najbardziej popularnych metod diagnostycznych w średniowieczu była urynoskopia. Chorzy na dżumę modlili się o zdrowie prosząc o wstawiennictwo świętego Kosmę i świętego Damiana.
Kształcenie uniwersyteckie medyków obejmowało
uczestnictwo w sekcjach zwłok, te jednak wykonywano
bardzo rzadko.
4. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie odpowiedz na pytania.

Źródło: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2016, s. 51.

A. Jakie były motywy stworzenia regulacji kształcenia
medyków?
………………………………………………………………………………
…………………...…………….…..…………………………………………
………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………...
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B. Jakie wymogi musiała spełnić osoba, by prowadzić
praktykę lekarską w państwie Fryderyka II Hohenstaufa?
…………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………
………………………………………………...…………….…..………
…………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………
……………………………………………...
2. Na podstawie dostępnych źródeł informacji uzupełnij tabelę. Następnie odpowiedz na pytanie.
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Trąd
Dżuma
Cechy charakterystyczne Cechy charakterystyczchoroby:
ne choroby:

Dlaczego ludzie w czasie średniowiecza odczuwali olbrzymi strach przed zachorowaniem na trąd i dżumę?
Podaj 3 powody.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………….…..……
………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………
…………………………………...

A. Wyjaśnij, jaką procedurę medyczną przedstawiono
na ilustracji.
………………………………………………………………………………
…………………...…………….…..…………………………………………
………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………...…
………….…..…………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………
……………………………………………………...
B. Wytłumacz, dlaczego był to jeden z najpopularniejszych zabiegów w czasach średniowiecza i na czym
opierała się wiara w jego skuteczność.
………………………………………………………………………………
…………….…..………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...…………….…..……
………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………
…………………………………...

Jak uczyć o historii
średniowiecznego Kościoła?
Piotr Kołodziejczak

atrząc z perspektywy historii najnowszej, wydawać by się mogło, że to Sobór Watykański II
(1962–1965) zmienił na dobre oblicze Kościoła
katolickiego. Cofając się jeszcze dalej w czasie, trafiamy na sobór trydencki (1545–1563). Doniosłość wprowadzonych przy okazji jego obrad reform
również nie ulega wątpliwości. Mimo że żadne z tych
wydarzeń nie zostało wymienione explicite we wciąż
obowiązującej podstawie programowej dla historii,
to możemy dostrzec powiązane z nimi treści nauczania.
Pośród wymagań szczegółowych dla zakresu rozszerzonego IV etapu edukacyjnego możemy odnaleźć:
„[uczeń] charakteryzuje reformę Kościoła katolickiego”
oraz „[uczeń] charakteryzuje […] proces dostosowywania się Kościoła katolickiego do wyzwań współczesności”1. Nowa podstawa programowa przeznaczona dla
liceum ogólnokształcącego i technikum, udostępniona
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, już expressis verbis wymienia oba sobory: „[uczeń] wyjaśnia rolę
soboru trydenckiego i opisuje różne aspekty reformy
Kościoła katolickiego”; „[uczeń] wyjaśnia rolę religii
we współczesnym świecie, w tym znaczenie Soboru
Watykańskiego II dla działalności Kościoła katolickiego
w świecie i idei ekumenizmu”2.

P

Kościół łaciński w średniowieczu

1

Podstawa programowa przedmiotu „Historia”, s. 50, 59; https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4c.pdf [dostęp: 5.10.2018].
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467), s. 116, 133; http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2018/467 [dostęp: 5.10.2018].
3
Kreacja tego bohatera literackiego nawiązuje do historycznej postaci Tilpina, arcybiskupa Reims, który swój urząd sprawował w drugiej
połowie VIII w., ale jest w znacznej mierze oparta na wyobrażeniach poetyckich i legendarnych; zob. F. Dahn, Tilpin, [w:] Allgemeine Deutsche
Biographie, t. 38, Leipzig 1894, s. 351; T. Bauer, Turpin von Reims, [w:] Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, t. 12, Hamm 1997, szp.
727–731; K. Herbers, Turpin, [w:] Lexikon des Mittelalters, t. 8, Stuttgart–Weimar 1999, szp. 1119–1120.
2
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W częściach poświęconych dziejom średniowiecznym oba przywołane dokumenty są bardziej
lakoniczne. Wspominają jedynie o rywalizacji między papiestwem i cesarstwem o władzę uniwersalną
w chrześcijańskim świecie oraz o niesprecyzowanych
przemianach życia religijnego doby średniowiecza.

To właśnie wczesnośredniowiecznym reformom
Kościoła łacińskiego chciałbym się przyjrzeć, próbując
dowieść nie tyle, że zasługują one na ujęcie w podstawie programowej, ile starając się podkreślić ich znaczenie dla zrozumienia przez uczniów średniowiecznej duchowości, mentalności i polityki.
Niezorientowany czytelnik może poczuć się nieswojo, czytając w Pieśni o Rolandzie o arcybiskupie
Turpinie3 siejącym, z bronią w ręku, postrach wśród
saraceńskich wojsk, zaś w czasie lekcji zadedykowanej
monarchii frankijskiej lekką konsternację może wywołać informacja o tym, że majordom Pepin z Heristalu
był wnukiem biskupa Arnulfa z Metzu4. Odnoszenie
współczesnych reguł i praktyk przyjętych w Kościele
katolickim do warunków wczesnego średniowiecza prowadzi do nieuniknionych anachronizmów. Aby temu
zaradzić, należy zaznajamiać uczniów z takimi zagadnieniami, jak: burzliwe losy idei celibatu, reformy życia
monastycznego oraz kon likt o inwestyturę duchowną.
Dlatego tak ważne jest uwzględnienie w toku nauczania idei i wydarzeń kryjących się pod pojęciem reform
gregoriańskich. Zapoczątkowane przez papieża Grzegorza VII (1073–1085) i jego poprzedników działania,
ze względu na ich znaczenie dla dziejów średniowiecznego Kościoła, określane są niekiedy przez badaczy
mianem „rewolucji gregoriańskiej”. Nie należy ulegać
złudzeniu, jakie może wywoływać to i temu podobne
określenia. Długotrwałe procesy przemian, widoczne
podczas ponty ikatu Grzegorza VII, często rozpoczęły
się, zanim objął on tron Piotrowy, i trwały jeszcze wiele
lat po jego śmierci. Spośród poprzedników Hildebranda wyróżnił się m.in. Mikołaj II (1059–1061), który
dążył do ograniczenia udziału laików w wyborze papieża, a także zwalczał niemoralne obyczaje kleru.
Jednym z kontynuatorów idei gregoriańskich był In-
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Abstrahując od osobistych sympatii i antypatii, żaden profesjonalny historyk ani nauczyciel
historii nie może zignorować wpływu, jaki Kościół katolicki wywarł na kulturze łacińskiego
Zachodu, a zwłaszcza na średniowiecznej Europie. Długie i skomplikowane dzieje owego
Kościoła skłaniają do refleksji, jak skutecznie uczyć o zagadnieniach związanych z jego historią.
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nocenty III (1198–1216), być może
najpotężniejszy zwierzchnik Kościoła w dziejach średniowiecznej
Europy. Nie sposób również sprowadzić omawiane zjawiska do tzw.
sporu o inwestyturę, pomijając tak
istotne zagadnienia, jak reforma
kluniacka oraz koncepcja Rozejmu Bożego (Treuga Dei).

Realizacja tematów
w podręcznikach
Przyjrzyjmy się, jak nakreślone
powyżej problemy opracowane zostały w dostępnych podręcznikach
dla szkół ponadgimnazjalnych
przeznaczonych dla klas o rozszerzonym poziomie nauczania
historii. Z zadowoleniem można
stwierdzić, że zarówno podręcznik wydawnictwa Operon5, jak
i publikacja Nowej Ery6 poświęcają stosunkowo dużo miejsca interesującym nas zagadnieniom,
wiążąc je ze złożonymi procesami historycznymi. Układ treści
obu podręczników łączy problem
XI-wiecznych reform ze sporem
o inwestyturę, co wydaje się naturalnym rozwiązaniem. Uczniowie i nauczyciele mogą odnaleźć
w nich definicje przydatnych pojęć,
takich jak nikolaizm i symonia,
a także liczne materiały ikonograficzne. W przypadku obu publikacji tło historyczne opisywanych
wydarzeń zostało odpowiednio
ujęte, ułatwiając zrozumienie ich
genezy i konsekwencji. Ponadto
opracowanie Nowej Ery wzbogacone zostało o tekst źródłowy
w postaci fragmentów Konkordatu
wormackiego.
Nauczyciele, a nawet ich wychowankowie chcący pogłębić swoją
wiedzę na temat omawianych zagadnień mogą sięgnąć do dostępnej
w języku polskim literatury naukowej. Świetnym wyborem jest wydane niedawno po raz drugi opraco4

wanie Krzysztofa Skwierczyńskiego
dotyczące reform gregoriańskich
na ziemiach polskich, w którym
wiele uwagi poświęcono źródłom
tendencji reformatorskich oraz sposobom ich realizacji7.

Aktywizacja uczniów
Z
pewnością
wprowadzanie
w czasie lekcji nowych treści związanych z reformami kościelnymi w XI w.
nie jest zadaniem łatwym. Chciałbym
w tym miejscu zaproponować wykorzystanie jednej z aktywizujących
ucznia metod nauczania w ramach
rekapitulacji pierwotnej lub wtórnej.
Dobrym sposobem na uporządkowanie i utrwalenie zdobytej przez uczniów wiedzy na ten temat wydaje się
próba ułożenia przez nich własnego
„planu reform”. Aby tego dokonać,
muszą oni wykazać się nie tylko znajomością faktogra ii i pojęć, lecz także zdolnością wyciągania wniosków
i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Świetnie nadają się
do tego trzy metody: metaplan, analiza SWOT/SOFT oraz drzewo decyzyjne8. Każda z nich kładzie nacisk
na nieco inne umiejętności i skłania
do re leksji innego typu, lecz wszystkie opierają się na stworzeniu „planu
działania” uwzględniającego różne
przyczyny, przeszkody i możliwości.
Zaprezentowany poniżej został
przykład metaplanu dotyczącego
reform podjętych przeważnie w ciągu XI w. mających na celu szeroko
pojętą odnowę Kościoła zachodniego. Biorąc pod uwagę wiadomości,
jakimi muszą dysponować uczniowie, metaplan ten został opracowany z myślą o klasach szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej),
w których historia jest przedmiotem
rozszerzonym.

Wszystkie ilustracje pochodzą z Wikimedia Commons

Papież Grzegorz VII – jedne z głównych inicjatorów
reform w XI w.

Dwudziestowieczne wyobrażenie średniowiecznego
króla przekazującego biskupowi pastorał w akcie inwestytury

Przedstawienie arcybiskupa Turpina w Codex Palatinus Germanicus nr 112

Zob. szerzej G. Faber, Merowingowie i Karolingowie, tł. Z. Jaworski, Warszawa 1994, s. 118–120.
R. Czaja, M. Strzelecka, J. Wroniszewski, Historia 1, cz. 2: Średniowiecze. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,
Gdynia 2015, s. 259–262.
6
R. Kulesza, K. Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, cz. 1: Zakres rozszerzony, Warszawa 2017, s. 358–365, 395–397.
7
K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Toruń 2016. Szerszych objaśnień na temat każdej z tych
trzech metod dostarcza publikacja: E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa
2009, s. 127–130, 138–142.
5

Jak było?

Jak być powinno?

• Biskupi i opaci prowadzili świecki tryb życia, biorąc
udział w ucztach, polowaniach i wojnach.
• Przedstawiciele kleru para ialnego często byli niewykształceni i zajmowali się pracą izyczną na własne
utrzymanie.
• Celibat często nie obowiązywał poza klasztorami.
• Stanowiska kościelne niejednokrotnie zdobywane
były za pomocą symonii lub nepotyzmu.
• Świeccy możnowładcy dokonywali inwestytury
duchownej.
• Lud i duchowieństwo Rzymu, a później także cesarze
rzymscy mogli ingerować w wybór papieża.
• Papież uchodził za wasala cesarskiego.
• Klasztory i zamieszkujący je mnisi byli zależni od fundatorów i ich spadkobierców.
• Nastąpiło rozprzężenie dyscypliny zakonnej i nie
przestrzegano reguły św. Benedykta.
• Przepisy kościelne regulujące życie duchowieństwa
i wiernych nie były uporządkowane.

• Osoby duchowne powinny w szczególny sposób
przestrzegać zasad i nakazów życia ewangelicznego.
• Członkom niższego kleru należało zapewnić
edukację teologiczną i stałe źródło utrzymania.
• Duchowni powinni skupiać się na swojej posłudze duszpasterskiej i rezygnować z zakładania
rodziny.
• O icja kościelne należało przyznawać, jedynie
uwzględniając umiejętności i zasługi kandydatów.
• Dostojnicy kościelni powinni być wybierani
przez innych duchownych w danej diecezji lub
w danym klasztorze.
• W wyborze głowy Kościoła powinni uczestniczyć tylko wyselekcjonowani członkowie kleru.
• Mnisi powinni modlić się za fundatorów klasztorów i innych darczyńców, ale nie powinni
podlegać ich jurysdykcji.
• Należało wrócić do wierności pierwotnej regule
lub nawet zaostrzyć jej przepisy.
• Prawo kościelne powinno zostać należycie skody ikowane.

Dlaczego nie było tak, jak być powinno?

• Należało podkreślić wagę przejścia ze stanu
świeckiego do duchownego i uwidaczniać ją poprzez zewnętrzne symbole (np. tonsurę).
• Należało tworzyć szkoły para ialne i katedralne
dbające o wykształcenie teologiczne kleryków.
• Należało propagować ideę celibatu i piętnować
wszystkie przypadki nikolaizmu.
• Konieczne było zwalczanie wszelkich przejawów symonii i nepotyzmu.
• Należało wprowadzić wybór biskupów i opatów
przez kapituły złożone z kanoników katedralnych lub mnichów należących do danego klasztoru.
• Należało występować przeciwko prawu panów
feudalnych do dokonywania inwestytury duchownej.
• Konieczne było ustalenie zasad elekcji na tron
papieski, w której udział mogli brać wyłącznie
kardynałowie.
• Należało zwiększyć autorytet papieża wśród
kleru i wiernych.
• Klasztory należało uniezależnić od ich fundatorów na wzór opactwa w Cluny.
• Konieczne było tworzenie kongregacji stojących
na straży zasad życia monastycznego i wierności regule, w skład których wchodziłyby różne
klasztory.
• Należało dążyć do stworzenia przejrzystych
i spójnych zbiorów praw kanonicznych przy wykorzystaniu wiedzy prawniczej.
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• Szlachetnie urodzeni, którzy zostawali dostojnikami kościelnymi, nie zamierzali rezygnować z wygód
świeckiego życia, czym powodowali feudalizację duchowieństwa.
• Proboszcza mianował zwykle fundator kościoła paraialnego lub jego dziedzic spośród swoich poddanych.
• Celibat od czasów pierwotnych wspólnot chrześcijańskich był kwestią sporną i nie był powszechnie akceptowany.
• Osobisty majątek lub koneksje rodzinne wydawały się
naturalną drogą kariery duchownej lub świeckiej.
• Świeccy feudałowie uważali członków kleru
funkcjonujących na podległych im terytoriach
za swoich wasali oraz chcieli być dysponentami
przyznawanych im beneficjów.
• Tradycyjny sposób wyboru biskupa Rzymu został
zdominowany przez rzymskie rody patrycjuszowskie,
a następnie przez cesarzy rzymskich.
• Papież miał władzę polityczną w Rzymie i na terenie
Państwa Kościelnego, ale jego pozycja była zbyt słaba,
aby mógł się sprzeciwić cesarzowi.
• Część fundatorów traktowała klasztory jak swoją prywatną własność.
• Klasztory zorganizowane według reguły św. Benedykta
były od siebie niezależne i rzadko kontrolowane.
• Kanony (przepisy prawa kościelnego), wydawane
przez kolejne sobory i synody, nie były przez długi
czas odpowiednio porządkowane i opracowywane.

Co należało zrobić, aby było tak,
jak być powinno?
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„Reformy w Kościele łacińskim w XI wieku”
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Lekcja genealogiczna
w archiwum państwowym
Hubert Mazur

edną z najważniejszych form działalności edukacyjnej archiwów w ostatnich latach są lekcje archiwalne. Jak w wynika z analizy ich konspektów
i scenariuszy, wiele zajęć w archiwach dotyczy
genealogii1. Lekcje te koncentrują się na zdefiniowaniu podstawowych pojęć, wprowadzeniu uczniów
w metodykę poszukiwań archiwalnych i metodologię
badań genealogicznych, prezentacji i charakterystyce
źródeł genealogicznych oraz rozbudzaniu zainteresowania przeszłością własnej rodziny. Wśród stosowanych metod dominują: wykład, pokaz, pogadanka
i rzadziej praca pod kierunkiem (praca ze źródłem).
Podczas lekcji archiwalnych poświęconych genealogii
jako środki dydaktyczne wykorzystywane są oryginalne materiały archiwalne i ich reprodukcje, prezentacje
multimedialne, strony internetowe archiwów, portale
genealogiczne oraz literatura pomocnicza – poradniki
dla genealogów2.
Znakomita większość lekcji archiwalnych sprowadza
rolę uczniów do recepcji podawanej przez archiwistę
wiedzy. Całość urozmaica ogląd używanych jako środki
dydaktyczne oryginałów i kopii archiwaliów oraz prezentacji multimedialnych. Pasywność uczniów przełamują sporadycznie odpowiedzi na zadawane pytania
oraz rzadko praktykowana praca ze źródłami3. Co zatem zrobić, aby lekcja poświęcona genealogii była nie
tylko interesująca, lecz także efektywna?
W moim przekonaniu proponowane zajęcia powinny
być ukierunkowane na kształtowanie umiejętności
wyszukiwania informacji w podstawowych rodzajach źródeł oraz ich analizy. Oczywiście celu tego nie
można zrealizować bez wyposażenia uczniów w podstawową wiedzę z zakresu genealogii. Zamiast jednak
wykładu z tej nauki pomocniczej historii proponuję
inne rozwiązanie. Podczas uzgadniania z nauczycie-

J

lem terminu i tematyki spotkania można ustalić z nim,
że na lekcję do archiwum uczniowie muszą przyjść
wstępnie przygotowani. Ich rolą będzie samodzielne
wyszukanie w dostępnej literaturze i Internecie: de inicji genealogii, jej zadań i zakresu. Wówczas zajęcia
będzie można rozpocząć od rozmowy nauczającej dotyczącej genealogii. Nie można poprzestać na de inicji
genealogii jako nauki pomocniczej historii zajmującej
się badaniem stosunków pokrewieństwa i powinowactwa, ale ukazać szczegółowy jej zakres, na który
składają się m.in. ustalanie dat i miejsc urodzeń, małżeństw, zgonów, chrztów, pogrzebów, ustalanie statusu społecznego, zawodu, wyznania, narodowości, wykształcenia, miejsca pochówku przodka.
Drugi element lekcji poświęcony źródłom do badań
genealogicznych wypada zainicjować pytaniem: z jakich źródeł czerpiemy informacje o genealogii swojej rodziny? Ważne jest, aby w rozmowie nauczającej
z uczniami uzmysłowić im istnienie różnych rodzajów
źródeł służących badaniom genealogicznym, takich
jak: przekazy ustne, dokumenty i pamiątki rodzinne,
napisy nagrobne, akta stanu cywilnego, księgi metrykalne, akta sądowe, notarialne, szkolne itp. Nie mniej
istotne jest ich wartościowanie i zwrócenie uwagi
na zawodność niektórych z nich. Dotyczy to zwłaszcza
przekazów ustnych i tradycji, do których należy podchodzić ostrożnie, wery ikując tak uzyskane dane z informacjami z innych źródeł. Warto też wskazać różne
miejsca ich przechowywania: archiwa państwowe,
archiwa kościelne, urzędy stanu cywilnego, archiwa zakładowe, wojskowe itp., przy czym szczególną uwagę
wypada skierować na źródła domowe4, czyli archiwa
rodzinne5. Pozwoli to ukazać fakt, że każdy człowiek
posiada w swym domu dokumenty.
Podczas lekcji warto zatrzymać się na samym pojęciu „archiwum”. Można zaproponować burzę mózgów, podczas której uczniowie będą starali się wskazać
wszystkie skojarzenia związane z tym słowem. Wyło-

1
H. Mazur, Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, „Archiwista Polski” 2014, R. 19, nr 4, s. 45.
2
http://archiwa.gov.pl/lekcje-lekcje-art.html?lang=pl&template=archiwa_edu [dostęp: 29.10.2014].
3
H. Mazur, dz.cyt., s. 45–50.
4
B. Kubis, Źródła domowe i osobiste w edukacji historycznej, [w:] Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn
2010, s. 59–68; A. Matusewicz, Źródła „domowe” w szkolnej edukacji historycznej, [w:] Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 132–137.
5
Archiwa rodzinne. Zostań rodzinnym archiwistą, red. R. Górski, M. Masłowska, M. Olczak, D. Świerczyńska, G. Welik, Warszawa 2013.
6
Szerzej zob. M. Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., „Archeion” 2002, t. 104, s. 203–220.
7
Projekt edukacyjny w archiwach – oczekiwania, możliwości, realia, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego?, red. V. Urbaniak, Warszawa
2017, s. 125–137.
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nione i zapisane na tablicy pomysły uczniowie wraz
z archiwistą powinni uporządkować, aby stanowiły
one odpowiedź na pytania: czym jest archiwum, czym
się zajmuje, co jest w nim przechowywane?
Ogniwem kolejnym powinien być pokaz archiwalnych źródeł do badań genealogicznych wraz z ich
opisem, zawierającym charakterystykę zewnętrzną
źródła, okoliczności i chronologię powstania, a przede
wszystkim jego możliwości i ograniczenia w metodologii badań genealogicznych.
Najważniejsza, warsztatowa część lekcji oparta
winna być na pracy uczniów z materiałami archiwalnymi. Tu pojawia się problem, który rodzaj źródeł
wybrać na zajęcia. W moim przekonaniu zacząć trzeba od źródeł najważniejszych i najpowszechniej używanych w badaniach genealogicznych, czyli akt stanu
cywilnego. Uczniów należy zapoznać z krótką historią
tej dokumentacji (akta stanu cywilnego prowadzono
od 1807 r. na terenie Księstwa Warszawskiego) i jej
specy iką dla poszczególnych zaborów (cywilne księgi
urodzeń, małżeństw i zgonów różniły się od siebie pod
względem formuły, głębi informacyjnej i języka).
W przedstawionym scenariuszu zaproponowano
pracę z aktami stanu cywilnego w języku polskim
z terenu Królestwa Polskiego6. Optymalnym rozwiązaniem jest wybranie akt stanu cywilnego dla tej miejscowości, z której do archiwum przybyła grupa szkolna.
Zwłaszcza w przypadku uczniów z mniejszych wiadomości można polecić im przejrzenie skorowidzów urodzonych i zmarłych. Ich zadaniem będzie sprawdzenie,
czy igurujące w spisach nazwiska nadal występują
w ich miejscowościach lub rodzinach.
Kolejna część lekcji to instruktaż korzystania
z ksiąg akt stanu cywilnego. Archiwista powinien wyjaśnić, że na ogół składają się one z trzech części. Pierwsza to akty urodzeń, kolejna to akty małżeństw i akty
zgonów. Wszystkich wpisów dokonywano w porządku chronologicznym. Na końcu każdej części znajduje
się alfabetyczny skorowidz urodzonych, zaślubionych
i zmarłych ze wskazaniem numeru aktu w księdze.
Zapoznanie z metodyką poszukiwań genealogicznych w aktach stanu cywilnego musi objąć też ćwiczenia praktyczne. Uczniowie zostają podzieleni
na 3–4-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje kilka
ksiąg i kartę zadania. Muszą odszukać wskazany przez
archiwistę akt urodzenia konkretnej osoby (ze wskazaniem miejsca i roku urodzenia), podać sygnaturę księgi
i numer aktu.
Najistotniejszym zadaniem uczniów będzie odczytanie aktu urodzenia. Można wybrać dokument,
który dotyczy znanej osoby, np. Henryka Sienkiewicza
czy Stefana Żeromskiego. Cyfrową kopię aktu można
wyświetlić na ekranie przy pomocy rzutnika i prosić
kolejne osoby o jego odczytywanie, poprawiając ewentualne i tłumacząc trudne lub archaiczne sformułowania. Następnie uczniowie powinni odpowiedzieć
na pytanie, jakich informacji genealogicznych dostarcza akt urodzenia. Czynności te można powtórzyć

w odniesieniu do aktów małżeństw i zgonów. Można
też zastosować metodę burzy pytań – rolą uczniów będzie sformułowanie pytań, które można postawić tego
rodzaju źródłom.
Zwieńczeniem lekcji może być prezentacja przedstawienia zgromadzonych danych genealogicznych
w postaci ozdobnych drzew genealogicznych i schematycznych tablic genealogicznych (rodowodów
i wywodów przodków). Objaśnić należy występujące
w nich najważniejsze symbole.
Lekcja genealogiczna w archiwum może być inspiracją do rozpoczęcia samodzielnych poszukiwań genealogicznych. Może także stanowić wstęp do pracy
metodą projektów7.
Scenariusz lekcji archiwalnej
„Poznaj swoje korzenie. Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny”
Szkoła podstawowa
Czas trwania lekcji: 90 minut
I. Cele lekcji
Po zakończonych zajęciach uczeń:
● rozumie pojęcia: archiwum, genealogia, pokrewieństwo, powinowactwo, protoplasta, tablica genealogiczna, drzewo genealogiczne, rodowód, wywód
przodków,
● wie, jakie są podstawowe cele genealogii: ustalanie
pokrewieństwa i powinowactwa, określanie chronologii zdarzeń (m.in. urodzeń, małżeństw, zgonów),
przynależności społecznej i narodowej, stanu majątkowego, zawodu, wyznania, wykształcenia, miejsca
zamieszkania i migracji, miejsca pochowania,
● potrafi wymienić i rozpoznać najważniejsze źródła
archiwalne do badań genealogicznych (akta stanu
cywilnego, księgi metrykalne, księgi ludności, wykazy ludności, akta sądowe, akta notarialne, akta
szkolne, akta zakładów pracy) oraz pozaarchiwalne
(przekazy ustne, dokumenty i pamiątki rodzinne,
pamiętniki, listy, napisy nagrobne),
● potrafi posługiwać się księgami akt stanu cywilnego,
● umie wyszukiwać i analizować informacje genealogiczne znajdujące się aktach stanu cywilnego,
● zna zasady tworzenia drzewa genealogicznego
i umie stosować je w praktyce,
● dostrzega i docenia rolę archiwum w poszukiwaniach genealogicznych i odkrywaniu historii rodziny,
● zaczyna interesować się genealogią i historią własnej rodziny,
● dostrzega fakt, że dobra znajomość języków obcych
ułatwia wyszukiwanie informacji.
II. Metody nauczania: pogadanka, pokaz z opisem,
praca pod kierunkiem.
III. Formy pracy: frontalna i zespołowa.
IV. Środki dydaktyczne: tablice i drzewa genealogiczne, materiały archiwalne (księgi metrykalne, akta
stanu cywilnego, księgi ludności, akta sądowe,
świadectwa szkolne, akta osobowe zakładu pracy),
komputer, rzutnik, ekran.

Czynności archiwisty

Czynności uczniów

Powitanie uczniów
Oczekiwane odpowiedzi:

Archiwista zadaje pytania:

● Co to jest genealogia?

● Nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokre-

● Czym zajmuje się genealogia?

● Genealogia

Archiwista uzupełnia odpowiedzi uczniów

wieństwa i powinowactwa między ludźmi.
zajmuje się ustalaniem dat narodzin,
chrztów, małżeństw i zgonów ludzi, miejsca ich pochowania, pochodzenia, statusu, zawodu, wykształcenia,
stanu posiadania.

Archiwista zadaje pytania:
● Od czego powinniśmy zacząć poszukiwania genealogiczne?

● Poszukiwania genealogiczne należy zacząć od wywiadu

● Skąd czerpiemy informacje o genealogii i historii rodziny?

● Do badań genealogicznych można wykorzystać: prze-

Oczekiwane odpowiedzi:
z członkami rodziny.
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V. Przebieg lekcji

kazy ustne, dokumenty domowe i rodzinne, dokumenty
znajdujące się w archiwach, inskrypcje nagrobne.
● Czy wszystkie źródła są w różnym stopniu rzetelne i wiary- ● Należy konfrontować ze sobą informacje z różnych źrógodne?
deł.
Archiwista uzupełnia odpowiedzi uczniów (m.in. o informacje,
że do niektórych rodzajów źródeł – np. do przekazów ustnych
czy inskrypcji nagrobnych – należy podchodzić ostrożnie).
Archiwista zadaje pytania, inicjując burzę mózgów:

● Co to jest archiwum?
● Czym zajmuje się archiwum?
● Kto i w jakich celach korzysta z archiwów?

● Uczniowie odpowiadają na zadane pytania i zapisują

swoje pomysły na tablicy.

● Uczniowie wraz z archiwistą wybierają najbardziej

właściwe odpowiedzi.

Pokaz źródeł genealogicznych wraz z ich opisem.
Archiwista prezentuje najważniejsze źródło do badań genealogicznych: księgi metrykalne i akta stanu cywilnego. Krótko
przedstawia historię akt stanu cywilnego i opisuje ich zawartość oraz sposób korzystania.
Podział klasy na 3–4-osobowe grupy. Każdy z zespołów otrzymuje kilka ksiąg akt stanu cywilnego oraz kartę pracy z poleceniami.

Wyszukiwanie spośród otrzymanych materiałów właściwej księgi, a następnie odnajdywanie w skorowidzach
urodzonych wskazanych aktów.

Archiwista wyświetla na ekranie akt urodzenia znanej postaci.
W razie potrzeby archiwista wyjaśnia archaiczne sformułowania i trudno czytelne słowa.

Uczniowie kolejno próbują odczytać treść aktu urodzenia.

Archiwista prosi uczniów o odpowiedź, jakich informacji genealogicznych dostarcza przeczytany akt urodzenia.

Oczekiwane odpowiedzi: imię dziecka, miejsce i datę urodzenia, nazwisko ojca, imię i nazwisko panieńskie matki,
wiek rodziców, zawód ojca, miejsce zamieszkania rodziców, imiona i nazwiska świadków i rodziców chrzestnych,
datę rejestracji i chrztu.

Archiwista wyświetla na ekranie akt ślubu znanej postaci.
W razie potrzeby archiwista wyjaśnia archaiczne sformułowania i trudno czytelne słowa.

Uczniowie kolejno próbują odczytać treść aktu urodzenia.

Archiwista prosi uczniów o sformułowanie pytań, które można zadać aktom małżeństw.

Spodziewane pytania uczniów: jak nazywali się nowożeńcy, ile mieli lat, jaki był ich zawód, jaki był ich stan cywilny,
gdzie mieszkali, jak nazywali się ich rodzice, gdzie i kiedy
zawarli związek małżeński.
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Prezentacja ozdobnych drzew genealogicznych oraz schemaPróba rozszyfrowania znaczenia poszczególnych skrótów
tycznych tablic genealogicznych – w dwóch odmianach rodowo- i symboli
du i wywodu przodków. Prezentacja skrótów i symboli stosowanych w tablicach genealogicznych: ur., zm., małż., *, †, x, N.N.

Bibliografia do lekcji:
❚ K. Bąkała, Genealogia. Praktyczny poradnik,
Warszawa 2007.

Oczekiwane odpowiedzi: poszukiwania przodków mogą
dać satysfakcję, przypominają pracę detektywa, pozwalają
odkryć naszą tożsamość; archiwa odgrywają ogromną rolę
w poszukiwaniach genealogicznych, ponieważ większość
dokumentacji znajdującej się nich to źródła genealogiczne.

❚ W. Dworzaczek, Genealogia, cz. 1, Warszawa
1959.
❚ P. Laskowicz, Księga genealogiczna twojej rodziny. Praktyczny poradnik, Warszawa 2005.

❚ M. Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2005.
❚ R. T. Prinke, Poradnik genealoga amatora,
Warszawa 1992.
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Archiwista zadaje pytania:

● Dlaczego warto szukać swoich przodków?
● Jaką rolę odgrywają archiwa w badaniach genealogicznych?
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Karta pracy
Zadanie 1.
Wyjaśnij, co to jest archiwum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 2.
Co przechowywane jest w archiwum?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3.
Opiszcie krok po kroku, co należy zrobić, gdy chcielibyście rozpocząć poszukiwania genealogiczne.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 4.
Otrzymaliście kilka ksiąg akt stanu cywilnego z różnych lat. Waszym zadaniem jest odszukać akt urodzenia Stefana Żeromskiego, który urodził się w 1864 r. we wsi Strawczyn. Zanim przeczytamy wspólnie cały akt urodzenia
pisarza, proszę podać następujące informacje:
a)
sygnatura księgi, której odnaleziono akt …………………
b)
numer aktu urodzenia Stefana Żeromskiego ……………………
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Zadanie 5.
Przed Wami znajdują się trzy księgi akt stanu cywilnego para ii rzymskokatolickiej, w której znajduje się Wasza
miejscowość. Przejrzyjcie skorowidze urodzonych i zmarłych i wypiszcie te nazwiska, które występują w Waszej
rodzinie i w Waszej miejscowości.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6.
Wypisz, jakie informacje cenne dla genealoga znajdują się w akcie urodzenia Henryka Sienkiewicza?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 7
Przeczytaliście akt ślubu poetki Marii Konopnickiej. Wczujcie się w rolę historyka badającego źródło historyczne. Jakie pytania można postawić temu źródłu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

czyli o możliwościach wykorzystania filmów
Stanisława Barei na lekcjach historii
Dariusz Gołębiowski, Agnieszka Misiurska
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„Pan tu nie stał…”,
wierdzenie, że dzisiejsza młodzież jest pokoleniem obrazkowym, uznać należy za truizm.
Współczesny nauczyciel, chcąc skutecznie dotrzeć
do swoich podopiecznych i przekazać im określony zasób wiadomości i umiejętności, musi się jednak dostosować do wymogów szkolnej rzeczywistości.
By ułatwić swym uczniom zrozumienie pewnych treści, a samą lekcję uatrakcyjnić, powinien wykorzystywać możliwości, jakie stwarza m.in. polska i światowa
kinematografia. Dlatego też wielu nauczycieli chętnie
sięga w swej pracy nie tylko do popularnych od dawna
pomocy audiowizualnych, oferowanych przez specjalistyczne wydawnictwa, lecz także wykorzystuje podczas lekcji fragmenty filmów fabularnych1.

T
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Kultowa codzienność PRL-u
Celem artykułu jest próba przedstawienia możliwości wykorzystania w toku lekcji ilmów szczególnych, które mimo swej niegasnącej popularności raczej
rzadko pojawiają się w szkolnej edukacji historycznej.
Mowa tu o ilmach Stanisława Barei2, określanych dziś
mianem kultowych. Jako pomoc dydaktyczna stanowią
one bez wątpienia materiał niełatwy, należy bowiem
uwzględnić prawdziwą przepaść pokoleniową między odbiorcami tych ilmów z lat 80. i 90. a widzem
współczesnym, który nie doświadczył realiów życia
w PRL-u, przez co wielu scen i dialogów już zwyczajnie
nie rozumie. Konieczność przygotowania uczniów
do odbioru tego specy icznego materiału nie powinna
jednak odstraszać, ponieważ komedie Barei stanowią
idealną ilustrację życia codziennego w minionym
ustroju.

Katalog postaci

1

żemy więc zaobserwować w tych do dzisiaj cenionych
komediach?
Tę wyliczankę rozpocząć można od typowej dla ówczesnej Polski postaci wszechwładnego, choć często
skrajnie niekompetentnego urzędnika, określanego
niekiedy mianem „bmw”, czyli bierny, mierny, ale wier-

Szerzej: M. Hendrykowska, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
Na temat życia i twórczości Stanisława Barei zob. m.in. M. Łuczak, Miś, czyli rzecz o Stanisławie Barei, Warszawa 2001; tenże, Miś, czyli świat
według Barei, Warszawa 2007; M. Replewicz, Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła, Poznań 2009; tenże, Oczko się odlepiło temu misiu…
Biografia Stanisława Barei, Warszawa 2015.
2
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W ilmach tych zaobserwować możemy swoisty katalog zjawisk i postaci charakterystycznych dla okresu
PRL. I choć są to obrazy karykaturalne, czyli z de inicji przejaskrawione, to jednak oddają one tak ważny
w edukacji historycznej klimat epoki. Kogo i co mo-

Mural upamiętniający Stanisława Anioła (Roman Wilhelmi) z filmu Alternatywy 4
przy ul. Kazury 10 w Warszawie, fot. Adrian Grycuk
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ny (Poszukiwany, poszukiwana – „Mój mąż… mój mąż
jest z zawodu dyrektorem”3). Postać takiego typowego
prominenta pojawia się w wielu ilmach Barei: Krzysztof Kowalewski jako Tadeusz Krzakoski – dyrektor Pol-Pimu w Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Stanisław Tym
jako prezes klubu sportowego „Tęcza” w Misiu czy Gustaw Lutkiewicz jako prezes spółdzielni mieszkaniowej
w Alternatywach 4.
Sceną, którą idealnie można wykorzystać podczas
lekcji do zobrazowania tego zjawiska, jest kultowa
wręcz sytuacja z ilmu Poszukiwany, poszukiwana,
w której niezapomniany Jerzy Dobrowolski jako wieczny dyrektor z pełną swobodą przestawia na makiecie
planowanego osiedla bloki mieszkalne, a nawet jezioro
(„A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie
stoi w zieleni”).
Najbardziej charakterystycznym reprezentantem
tego typu postaci jest jednak bez wątpienia Stanisław
Anioł, gospodarz domu przy ulicy Alternatywy 4.
Znakomicie zagrany przez Romana Wilhelmiego cieć,
na które to określenie bardzo się obruszał, stanowi
uosobienie prymitywnego aparatczyka – zewnętrznie przypomina tajniaka (skórzany płaszcz, kapelusz),
a jego zasadniczym celem jest podporządkowanie sobie lokatorów przy pomocy różnego rodzaju „haków”
(kontrola korespondencji, donosy, pomówienia) i codziennych szykan (czyny społeczne, akcje sprzątania
klatki schodowej i podwórza, próby kabaretu i chóru).
W ostatnim odcinku serialu możemy usłyszeć, wygłaszaną w telewizji, krótką charakterystykę tej postaci, stanowiącą najcelniejsze podsumowanie tego,
co Bareja chciał wyszydzić: „Stanisław Anioł urodził
się w rodzinie robotniczej w Pułtusku. Po ukończeniu
szkół podstawowych tworzy udany związek z córką naczelnika miasta, Mieczysławą. Osiągnąwszy wszystkie
szczeble administracji miejskiej, przenosi się do Warszawy, gdzie udziela się w pracy izycznej i społecznej”.
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Katalog absurdów
W ilmach Barei zaobserwować możemy prawdziwy wachlarz absurdów PRL, które w ich satyrycznej,
karykaturalnej formie z powodzeniem można wykorzystać podczas omawiania w szkole realiów życia
codziennego tego okresu. Jednym ze stałych elementów ówczesnej rzeczywistości były trudności w zaopatrzeniu i związane z tym kolejki oraz konieczność
ciągłego „kombinowania” i zdobywania różnych dóbr.
Tych wątków nie mogło oczywiście zabraknąć w ilmach Barei. W Brunecie wieczorową porą możemy więc
zauważyć, że linkę do sprzęgła „załatwia się” u rzeźnika, a wózek dziecięcy dla bliźniąt u kierownika kwiaciarni. W Misiu nawet milicja ustawia ikcyjną kolejkę
w makiecie terenu zabudowanego, mającego służyć
łapaniu kierowców („Ustawcie ludzi w kolejce. Musi
być jakieś życie na osiedlu”). Ten ilm zawiera zresztą

Jerzy Dobrowolski oglądający bloki mieszkalne w filmie Poszukiwany, poszukiwana

wiele znakomitych scen obrazujących permanentne
braki w zaopatrzeniu – mięso przywożone jest przez
„babę” (Zo ia Merle) wprost na posterunek milicji
(„Na Zachodnim wysiadłam. Na Centralnym strach, jak
łapią”) lub kupowane w kiosku („Tu jest kiosk Ruchu!
Ja tu mięso mam!”). Bez wątpienia było jednak towarem de icytowym, o czym może także świadczyć scena
z teatru, w którym ojciec pokazuje synowi niedostępny
na co dzień rarytas („Widzisz synku, tak wygląda baleron”). Oczywiście mięso, podobnie jak wszystkie inne
towary, można było zdobyć, jeśli miało się określoną
pozycję i stanowisko. Kierownik produkcji Hochwander (Krzysztof Kowalewski) potra ił wszak zdobyć
prawdziwe cielęce parówki („Z ilmu mam. Na dwa tygodnie zaangażowałem przedwojennego wędliniarza,
robi rekwizyty… cuda. Salceson też umie”).
Życie kolejkowe chyba każdemu wielbicielowi Barei kojarzy się z ilmem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz
i kultową dziś sceną kłótni dwóch klientów:
– Kolejka jest!
– Przecież ślepy nie jestem.
– Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana.
– Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest?
– Pan tu nie stał!
– Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na Plac
Zamkowy. Tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan
i powie mu: pan tu nie stał.
Do wspomnianych wątków dodać jeszcze można robota kolejkowego „Ewa 1”, nad którym pracował pan
Manc (Jerzy Bończak) w serialu Alternatywy 4 oraz scenę, w której stypendysta z Harvardu, Abraham Lincoln
(Ryszard Raduszewski), donosi Aniołowi, że widział
w sklepie coś dziwnego:
– Ja widziałem, jak pan Kubiak w sklepie stał w kolejce i kupił dziesięć jaja. Potem…, potem znowu stanął
w kolejce na końcu i znowu złupił dziesięć jaja.
– No i co?
– Nothing. Nic. Wrócił do domu.
– Po co mi pan to opowiada?

3
Wszystkie zamieszczone w tekście dialogi zostały spisane na podstawie filmów dostępnych na stronie www.vod.tvp.pl oraz na płytach DVD
w serii Kino Komedii. Kolekcja Stanisława Barei wyd. Carisma Entertainment Group, a także Kultowe komedie PRL-u wyd. Bauer.

Alkoholizm
W dziesiątkach różnych scen Bareja piętnował również wszechobecny w ówczesnej codzienności alkohol.
W jego ilmach piją robotnicy i urzędnicy, „naukowo”
sprawdzana jest zawartość cukru w cukrze (znakomita rola Mieczysława Czechowicza w ilmie Poszukiwany, poszukiwana), docent Furman w Alternatywach
4 (Wojciech Pokora) chwali się swoimi możliwościami
w zakresie picia („Ja zawsze do śniadania pijam. […]
Dla mnie pół litra, to tak jak dla innego… no nieważne”)
i nawet klacz ciągnąca w Misiu furmankę z choinkami
musi dostać swoją dolę wódki.

Propagandowe media

Przywary zawodowe
W swych ilmach Stanisław Bareja bezlitośnie rozprawiał się również z arogancją różnych grup zawodowych – szatniarzy (Miś: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Cham się uprze i mu
daj. No skąd wezmę, jak nie mam?”), urzędniczek
i ekspedientek (Miś: „Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie
ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój”;

Robot kolejkowy „Ewa 1” z serialu Alternatywy 4

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz: „Kurczaka podaje
sprzątaczka brudną ścierką. […] Od tego jest ścierka,
żeby była brudna” i sztandarowe: „Tych klientów nie
obsługujemy”) i oczywiście kelnerek (Miś: „Klient
w krawacie jest mniej awanturujący się”, „Kawa i wuzetka są obowiązkowe. Walczymy o złotą patelnię”).
Choć jeśli chodzi o poziom obsługi klienta, to do rangi
symbolu urosła scena z baru mlecznego z przykręconymi do stołu talerzami i łyżkami na łańcuchu.

Prawda historyczna
Jednak Bareja to nie tylko obraz epoki przedstawiony w krzywym zwierciadle. Wiele scen z jego ilmów
wykorzystać można podczas lekcji jako odniesienie
do bardzo konkretnych wydarzeń z naszej najnowszej historii. W tej kategorii zdecydowanie wygrywa
serial Alternatywy 4, a na szczególną uwagę zasługuje
rozmowa doc. Furmana z prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Jest to fragment historii PRL w pigułce:
– Wie pan, w 68. zostałem docentem i już, już miałem
dostać mieszkanie po jednym syjoniście, który właśnie
wylądował w Harvardzie, ale niestety mieszkanie to zostało przydzielone jednemu takiemu, co przyjechał z Katowic i…, ach nieważne, napijmy się. Potem z jednym
magistrem, wie pan, z naszego Instytutu, opracowałem
pewien wynalazek naukowy. Znaczy ja opracowywałem,
on trochę pomagał, no rewelacja, no rewelacja mogła
być. Nagroda państwowa murowana.
– O…
– W 76. on wyjechał do Radomia i…, nieważne, napijmy się. Potem starałem się o profesurę. U nas, wie pan,
nastał szef. To był zapalony myśliwy. Ja przez trzy lata
kompletowałem ekwipunek. […] I właściwie wniosek był
gotowy, tylko podpisać. No i szefa wywieźli na taczkach,
ja nawet nie wystrzeliłem… Ach, nieważne, napijmy się.
A wie pan prezesie, dlaczego prześladował mnie taki
pech?
– No, no, ciekaw jestem dlaczego?
– Bo działałem sam! W pojedynkę. A teraz… a teraz
działamy wspólnie, proszę pana, w jednej takiej grupie
kolegów z naszego Instytutu. Popieramy się…
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Bareja nie oszczędził również telewizji – od czasów
Macieja Szczepańskiego głównej tuby propagandowej
władz PRL. Ogromną wesołość widzów budził, i bez
wątpienia wciąż może budzić, dialog z serialu Alternatywy 4, toczony z pełną swobodą przez ścianę mieszkania przez Furmana i nauczycielkę Lewicką (Stanisława
Celińska):
– Zenku nudzę się.
– Zapal telewizor. Zaraz ma być półgodzinna audycja
publicystyczna „Minuta prawdy”.
– Minuta? Cała minuta prawdy?
Podobny wydźwięk, związany z „prawdomównością” telewizji, miała scena z ilmu Brunet wieczorową
porą, w której grający samych siebie spikerzy telewizyjni, Jan Suzin i Krystyna Loska, informują widzów
o aktualnej godzinie. Najpierw jest to 20.40, chwilę
później 20.20, a po chwili 20.53.

forum edukacyjne

– Przecież pan mówił, że jak zobaczę coś dziwnego,
to żeby przyjść do tu.
– Nie no, daj pan spokój…
Oczywiście braki na półkach sklepowych to nie jedyny mankament PRL-owskiej rzeczywistości, który
ośmieszał w swych ilmach Stanisław Bareja. Uciążliwym elementem życia codziennego były także awarie
komunikacji miejskiej, ze słynnym Dniem Pieszego
Pasażera w Misiu, przerwy w dostawach wody (Miś:
„Mają przyjechać z Żoliborza się wykąpać, bo tam wody
nie mają”) lub ciepła (Miś: „Jak jest zima, to musi być
zimno; Pani kierowniczko, czy ja palę? Ja palę przez
cały czas”; Alternatywy 4: „No to niesłychane. Tracimy
150% ciepła. Wyłączyć. Natychmiast wyłączyć”) oraz
problemy mieszkaniowe. Te ostatnie najcelniej zobrazowane zostały we wspomnianym serialu oraz w ilmie Nie ma róży bez ognia.

forum edukacyjne
Sztućce na łańcuchu w barze mlecznym w filmie Miś
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– Solidarnie?
– Nie! O nie… wzajemnie.
Stanisław Bareja nie obawiał się poruszania wątków
jeszcze trudniejszych. W jednym z odcinków serialu
(Upadek) pojawia się bowiem dość czytelne odniesienie do zbrodni katyńskiej. Prowadzona w klubie
lokatora rozmowa prof. Dąb-Rozwadowskiego (Mieczysław Voit) z Majewskim (Wiesław Gołas) o icjalnie
dotyczyła wspomnień więźnia, który ukryty w wagonie
kolejowym zdołał uniknąć śmierci. Relacja Majewskiego jest jednak wyjątkowo zgodna z relacją prof. Stanisława Swianiewicza, który już na stacji Gniezdowo,
pozostawiony w wagonie, był świadkiem wywożenia
polskich o icerów w karetkach więziennych (czornyj
woron) w nieznanym mu wówczas kierunku. Swoje
wspomnienia zawarł w wydanej po wojnie w Paryżu
książce W cieniu Katynia4, którą Stanisław Bareja znał.
– To już historia.
– Tak, ale ja tam byłem.
– Gdzie?
– Tam. Nie wiedziałem, gdzie nas wiozą, więc ukryłem
się, wie pan, w konstrukcji wagonu, nakryłem się jakimiś
szmatami i nawet nie oddychałem. Ale słyszałem odjazdy autobusów, przyjazdy i odjazdy. I to regularnie, według rozkładu. Przepraszam panie profesorze, ja chciałem panu już dawno to powiedzieć, ale pan rozumie.
Ja wtedy miałem inne nazwisko. Nazywałem się Henryk
Gwizdecki. Nawet imię zmieniłem.
– Gwizdecki?
– Tak, Henryk.
– Henryk. To nadzwyczajne.
– Więc wierzy mi pan?
– Wierzę oczywiście. Zawsze panu wierzyłem.

Krytyka codzienności
Stanisław Bareja był niezrównanym obserwatorem
otaczającej go rzeczywistości. Widziane na co dzień
ułomności systemu piętnował bez nadęcia, w formie
lekkiej i przyjemnej, przede wszystkim zaś zabawnej.
4

S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Paryż 1976.

Był za to krytykowany i zwalczany nie tylko przez
cenzurę i partyjny beton, lecz często także przez kolegów reżyserów. To Kazimierz Kutz, „przyjaciel” z roku,
ukuł termin „bareizm”, który miał być synonimem
ilmowego kiczu i tandety. Prawdziwą wielkość Barei
udowadniały jednak za każdym razem miliony jego widzów. A są to ilmy wciąż cenione i warto tłumaczyć ich
specy ikę młodemu pokoleniu.
Jak nikt inny Bareja operował aluzją i ezopowym
językiem i to również powinni poznać współcześni
uczniowie. Był to wszak jeden z warunków funkcjonowania artystów w minionej rzeczywistości. Przy okazji
poznać mogą samego Bareję, który w wielu swoich ilmach grał drobne epizody. Idealnie do tego nadaje się
jedna ze scen wielokrotnie już przywoływanego serialu Alternatywy 4, w której reżyser wcielił się w postać
dzielnicowego Parysa, instruującego Anioła w kwestii
wywieszania lag z okazji Święta Pracy (1 maja) oraz
ich „terminowego” ściągania:
– Flagi trzeba powiesić.
– Panie sierżancie, ja zawsze w to robotnicze święto,
to już tam nie ma…
– Nie o to chodzi. Drugiego to jeszcze mogą sobie wieczorem, prawda, wisieć. Ale żeby potem zdjąć, żeby nie
płowiały. Rozumiemy się?
Stanisław Bareja zmarł w 1987 r., w wieku zaledwie
58 lat. Nie doczekał upadku systemu, który zręcznie
portretował w swoich ilmach, choć należy podkreślić,
że był również bardzo zaangażowany w działalność
opozycyjną. Jego komedie pozostają jednak wyjątkowym świadectwem epoki i dziś mają już nie tylko wymiar humorystyczny, lecz mogą mieć także znaczenie
jako cenna pomoc w edukacji historycznej.
Bibliografia:
❚ Hendrykowska M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
❚ Łuczak M., Miś, czyli rzecz o Stanisławie Barei, Warszawa 2003.
❚ Łuczak M., Miś, czyli świat według Barei, Warszawa 2007.
❚ Replewicz M., Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła, Poznań 2009.
❚ Replewicz M., Oczko się odlepiło temu misiu… Biografia Stanisława Barei, Warszawa
2015.
❚ Swianiewicz S., W cieniu Katynia, Paryż 1976.

W następnym numerze m.in.:
●

M. Białokur, Idealista z Białego Domu
w oczach Polaków. Prezydent Thomas W.
Wilson i jego rola w odbudowie polskiej
niepodległości

●

K. Jurek, Aplikacja Socrative i jej wykorzystanie na lekcji historii

●

K. Targosz, Historie z ogłoszeń drobnych,
czyli chętnie oddam ciekawą lekcję

we wspomnieniach Aleksandra Fredry
Joanna Gołębiewska

amiętnik Aleksandra Fredry zatytułowany Trzy
po trzy prezentuje okres życia pisarza spędzony
w wojsku napoleońskim. Autor powraca pamięcią
do lat dzieciństwa i młodości, przywołując osoby
napotkane na swej drodze i przeżyte wydarzenia.
Ukazuje swoje refleksje i poglądy, a jednocześnie przekazuje czytelnikowi wycinek zdarzeń z perspektywy
świadka historii. W dziele można odnaleźć portret nie
tylko samego Fredry, lecz także obraz wojska napoleońskiego, charakterystykę Napoleona Bonapartego
oraz innych osób. Wszystko to autor ukazuje z perspektywy żołnierza, który stał z boku, obserwował i zapamiętywał obrazy oraz sytuacje, a gdy nadeszła ku temu
sposobność, przywołał je z pamięci i przelał na papier.

P

Cesarz Francuzów

Głównym bohaterem pamiętnika jest oczywiście
jego twórca. Drugą, równie ważną postacią jest Napoleon Bonaparte – wielki wódz, żołnierz i strateg.
Wizja, którą przedstawia Fredro, jest daleka od obrazu
Małego Kaprala stworzonego przez innych pisarzy czy
historyków. Pamiętnikarz bowiem „z całą trzeźwością
widzi cyniczny egoizm cesarza Francuzów w stosunku
do Polski i wielokrotnie daje temu wyraz”1. Jak wygląda
obraz francuskiego wodza wykreowany przez Fredrę?

Mitologizacja a fakty

Okiem żołnierza

Już w pierwszym zdaniu swojego utworu pisarz
sprowadza postać Napoleona do zwykłego, szarego
człowieka, pisząc: „Ośmnastego lutego roku 1814 jechał na białym koniu człowiek średniego wieku, nieco
otyły, w sieraczkowym surducie pod szyję zapiętym,
w kapeluszu stosowanym, bez żadnych znaków, prócz
małej, trójkolorowej kokardy”8. Czytając ten fragment,
odbiorca nawet nie ma świadomości, że mowa o legendarnym wodzu – Napoleonie. W zdaniu tym nie ma ani
odrobiny patosu, jakiejkolwiek wzniosłości. Stanowi
ono jedynie krótki i rzeczowy opis jakiejś nic nieznaczącej postaci.
Dalej jednak pojawia się opis: „Za nim, niejakiej odległości, drugi, znacznie młodszy, także w surducie, ale
ciemnozielonym, także w kapeluszu bez znaków, także
zgarbiony jak pierwszy, a może i lepiej – siedział na dereszowatym koniu”9. Tym razem autor ma na myśli siebie, co potwierdza w zdaniu: „Pierwszym z tych jeźdźców był Napoleon, drugim byłem ja”10.
W przytoczonych cytatach już na pierwszy rzut
oka widać podobieństwo wodza do samego Fredry.
Obaj byli prawie tak samo ubrani i obaj jechali na koniach. Pisarz jednak był bardziej przygarbiony, a jego
koń mniej wprawiony niż ten, którego dosiadał wódz.
Mimo że jechali razem i tworzyli tę samą historię, to się
różnili. Napoleon jako wielki wódz i strateg, a Fredro
jako podległy mu żołnierz. We fragmencie tym również
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K. Górski, Uwagi o książce Aleksandra Fredry „Trzy po trzy”,
„Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1976, s. 28.
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S. Treugutt, Wpływ literatury na historiografię napoleońską, [w:]
Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978, s. 198.
3
Tamże, s. 186.
4
D. Siwicka, Napoleon tyłem odwrócony, [w:] Księga w dwusetną
rocznicę urodzin Aleksandra Fredry, red. J. Kolbuszewski, Wrocław
1994, s. 222.
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A. Fredro, Trzy po trzy: pamiętniki z doby napoleońskiej, przedmowa A. Grzymała-Siedlecki, wstęp H. Mościcki, Warszawa–Lublin–
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W większości tekstów, w których pojawia się postać
Napoleona, zawarty jest tzw. motyw cudowności, pewnego rodzaju „tajemnicy, zagadkowej siły charakteru”,
która przeistacza się pod wpływem przypadku i innych sił w konieczność klęski2. Nie umniejsza to jednak
w żaden sposób wielkości postaci, a jedynie podkreśla
jej wyjątkowość. Wokół postaci Napoleona, mimo poniesionej porażki, niewątpliwie wytworzyła się pewnego rodzaju legenda, która była i czasem wciąż jest
kultywowana.
W pamiętniku Fredry nie mamy do czynienia
ze wzniosłym opisem, pełnym powagi i majestatu. Pojawia się tu wręcz kpiarski ton, kontrastowany wobec
wszelkiej doniosłości i równoważony powagą re leksji
o przemijaniu wielkości danej postaci3. Wizja ta jest
ciekawym przykładem literatury napoleońskiej, która nie kultywuje mitu, lecz wręcz go obala. Odbiega
zupełnie od obrazu wykreowanego przez ówczesną
epokę. Fredro w swoim utworze „rozbija romantyczną konstrukcję heroicznego bohatera i oparty na niej
sposób opowiadania historii”4. Jest bowiem przeciwny
„romantyzacji Napoleona” i „romantyzacji historii”5.
Zastanówmy się, z czego mogła wynikać taka postawa? Dorota Siwicka pisze, że „Fredrze zależało na tym,
by pokazać, iż Napoleon jest konstrukcją, którą stworzyły ludzkie umysły, wyobrażenia, pragnienia, interesy”6. Był on bowiem pisarzem, który sądził, iż to,
co zostało wykreowane przez literatów, „uważa się
za «prawdę prawdziwą» i z niej buduje się obraz «praw-

dy dziejów»”7. On zaś, stojąc na polu bitwy, widząc
i obserwując Napoleona, zauważał pewne szczegóły,
które nie współgrały z wytworzoną wizją. Dodawało
mu to pewności, że wykreowany przez romantyków obraz historii i jej wielkiego bohatera dalekie są
od prawdy historycznej. Inną przyczyną przyjęcia przez
Fredrę takiej postawy mogła być chęć pokazania, że ten
wielki wódz postawiony na piedestale chwały to także zwykły człowiek, który również ma swoje chwile
słabości czy gorsze dni. Większość literatury bowiem
traktowała Napoleona jako postać o nadludzkich czy
wręcz boskich zdolnościach. Fredro zaś pragnął ukazać
go z perspektywy żołnierza stojącego tuż za nim.

wzbogacamy lekcje historii

Napoleon Bonaparte

wzbogacamy lekcje historii
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Portret Aleksandra Fredry autorstwa Teodora Szajnoka

Napoleon przekraczający Przełęcz Świętego Bernarda
w 1800 roku pędzla Jacques-Louis’a Davida (1801)

można zauważyć ironiczne nawiązanie do stereotypowego ukazywania Cesarza – w surducie, z kokardą
i na koniu11.
Widać tutaj również podkreślenie bliskości żołnierza z Napoleonem, która w romantycznym ujęciu rozumiana była jako współuczestnictwo. Taką perspektywę uznaje się za typową dla stylu narracji kreującego
legendę napoleońską12. Piszący wielokrotnie podkreślali swoją obecność obok Napoleona w różnych momentach. Umieszczali w swych utworach opisy twarzy
wodza, jego namiotu, łóżka, szlafroku, pościeli, a także
relacje z rozmów, wspólnych biwaków czy spożywanych wspólnie posiłków13. Wszystko po to, by przekonać czytelnika „o wspólnocie z wodzem”, co stanowiło
ważny element w kreowaniu własnego „ja” w wielu
wspomnieniach żołnierskich. Były to jednak w większości wizje zmyślone i wykreowane tylko po to,
by pokazać swój udział w historii, którą tworzył Napoleon. Dla wielu żołnierzy kroczących u boku Napoleona nieważne były rezultaty kampanii, lecz sam fakt,
że uczestniczyli w niej razem z Cesarzem. Liczyło się
dla nich jedynie współuczestnictwo w procesie dziejowym, to, że brali udział w czymś doniosłym, wielkim,
co odciśnie swoje piętno na historii Europy. Przegrywanie u boku Napoleona nie było dla nich porażką,
a sukcesem, gdyż dzięki temu stali się bohaterami.
Żołnierze nie obwiniali go za klęski, lecz tłumaczyli
to działaniem Boga i tym, że w taki sposób ukarał on
wodza za pychę i pewność siebie. Przykładem mogą
być wspomnienia Franciszka Gajewskiego, dla którego
„zarówno zwycięstwa, jak klęski Napoleona miały być
wpisane w wyższy plan”14.
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Bliskość z Cesarzem

Wracając do podkreślonej na samym początku przez
Fredrę jego bliskości z Napoleonem, należy zaznaczyć,
że przewija się ona niemal przez cały utwór. Na każdym kroku, kiedy pojawia się Cesarz, pisarz podkreśla, że znajdował się tuż obok wodza. Swoją relację
wzmacnia opisami sytuacji, w których miał styczność
z Napoleonem.
„Z tego wszystkiego, co miałem honor powiedzieć, waćpan pan dobrodziej wnosisz zapewne, że byłem zawsze
przy cesarzu Napoleonie… i bardzo trafnie. Nie tylko
w moim stanie służby jest wyraźnie, że znajdowałem
się w ostatnich kampaniach we wszystkich biwakach,
w których był sam Cesarz, ale i grzałem się z nim nieraz przy jednym ogniu… […] Prawda, że ogień dla Cesarza założony o wiele, wiele bywał większy, jak zwykle
ognie biwakowe… prawda, że zawsze po tej stronie

Napoleon i książę Józef Poniatowski pod Lipskiem autorstwa Januarego Suchodolskiego

stawałem, na którą wiatr dymem gonił, nawet najczęściej, mówiąc między nami, Cesarz był tyłem do ognia,
a przeto i do mnie obrócony i do tego jeszcze rozkładał
czasem poły, aby się wygrzać lepiej”15.

Fredro stwierdza wprost, że zawsze był przy Cesarzu, był świadkiem zarówno jego zwycięstw, jak i porażek, widział, jak wygląda codzienne życie na wojnie
wielkiego człowieka i to, że niewiele różni się ono
od tego, czego doświadczał sam pisarz. Szczególnie
podkreśla on swoje współuczestnictwo w dziejowym
biegu historii.
Pamiętnikarz przytacza prozaiczną sytuację – wspólne grzanie się przy ognisku, które można odczytać nie
tylko w sposób dosłowny, lecz także symboliczny. Ognisko bowiem możemy potraktować jako historię,
w której zarówno Napoleon, jak i Fredro biorą udział,
jednak mimo współuczestnictwa, droga, którą każdy
z nich przebywa, jest zupełnie inna, jak postawa przyjęta podczas ogrzewania się przy ogniu.
Nie jest to jedyny fragment, gdzie pojawia się
wzmianka o tym, że Fredro kroczył u boku Napoleona,
jest ich znacznie więcej. Wszystkie mają służyć temu
samemu – z jednej strony mają podkreślać doniosłą
rolę Fredry, z drugiej zaś pokazać prawdziwego Napoleona, widzianego oczyma osoby stojącej tuż obok.
Dzięki temu zabiegowi opisy, które umieszcza w pamiętniku, stają się źródłem wiedzy o samym cesarzu.
Stanowią również swoistą opozycję do dotychczasowego obrazu wodza.

Wygląd Napoleona

W utworze Fredry pojawiają się liczne fragmenty
prezentujące postać Bonapartego, jednakże bardzo
mało pisze na temat jego wyglądu. Pamiętnikarz uzupełnia przytoczony już opis (średni wiek, nieco otyły,
we fraku i kapeluszu z trójkolorową kokardą) w tzw.
Dodatku do utworu, pisząc o wodzu:
„Z wszystkich portretów, które widzieć mi się zdarzyło najpodobniejszy jest sztych wiedeński z 1814. Zdaje
mi się tylko, że na portrecie jest wyższy, niż był w istocie. Na koniu nietęgo wyglądał, krótko siedział w strze11

D. Siwicka, dz.cyt., s. 222.
M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa
1978, s. 229.
13
D. Siwicka, dz.cyt., s. 223.
14
F. Gajewski, Pamiętniki 1802–1831, Poznań 1915, s. 363.
15
A. Fredro, dz.cyt., s. 42.
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Opis ten, wprawdzie bardzo krótki, ukazuje nam
bardzo dużo elementów, na które chciał zwrócić uwagę
Fredro. Posługując się określeniem „najpodobniejszy
z wszystkich portretów”, chciał pokazać czytelnikowi,
że przedstawienia malarskie wodza znacznie odbiegają od rzeczywistości. Wszystkie go idealizowały,
ukazywały cechy i walory, jakich nie miał. Zostawały
jednak w pamięci odbiorców i kreowały w ich wyobraźni Napoleona jako postać wyjątkową, o dumnej postawie, z wyrysowaną na twarzy odwagą oraz mądrością.
Pisarz uderza również w wygląd izyczny wodza,
w cechę, która ponoć stanowiła jego największy kompleks – wzrost. Zazwyczaj na obrazach Napoleon nie
wygląda na niskiego mężczyznę, w rzeczywistości jednak, według Fredry, był niższy. Krytyce zostaje poddana także postawa Napoleona na koniu. Pisarz ocenił ją
jako „nietęgą”, zatem nieatrakcyjną, nieszczególną. Jest
to kolejny cios wymierzony w postać cesarza. Każde
bowiem przedstawienie jakiegokolwiek wodza dosiadającego konia ma na celu ukazanie jego wielkości,
autorytetu, znaczenia, chwały i doniosłości. W przypadku Napoleona Fredro nie zauważa żadnej z pozytywnych cech.
Zwraca on uwagę na kapelusz władcy, który niemalże zawsze tkwił na jego głowie, dodawał jego postawie
wytworności, elegancji i powagi, ale i sprawiał, że wódz
wydawał się wyższy. Bez nakrycia głowy był pozbawiony tych walorów, ponadto widać było jego łysinę, co również nie dodawało mu atrakcyjności. Jedyną pozytywną
cechą, jaka została wymieniona, było przenikliwe spojrzenie, które sięgało gdzieś dalej, potra iło odgadnąć
to, czego nie widać było na zewnątrz. Było ono jednak
przykryte nawisłymi powiekami, zmęczonymi życiem,
świadczącymi o niemłodym wieku wodza.
W obrazie Napoleona, jak widać, nie mamy do czynienia z patosem, wzniosłością i dumą. Cesarz nie jest
ideałem, raczej zwykłym człowiekiem, który ma pewne
wady i słabe strony. Fredro stopniowo obala funkcjonujący mit napoleoński i pokazuję tę postać z zupełnie innej perspektywy.

Strącenie z piedestału

W kolejnym fragmencie pamiętnikarz kontynuuje
ukazanie niedoskonałości Napoleona:

Mimo że Napoleon był królem i cesarzem, doskonałym strategiem, żołnierzem, to i jemu zdarzały się
sytuacje, kiedy niecelnie strzelał. W literaturze jednak
wymienia się jedynie celne strzały czy bohaterskie

Słownictwo

Fredro zwrócił uwagę nie tylko na wygląd Napoleona, lecz także na jego słownictwo: „Powiedział mu
Cesarz parę słów, które należałoby powtórzyć – tak
jak wszystko, co wyszło z ust tego wielkiego człowieka, bo każdy je słucha albo czyta chętnie – ale Cesarz,
aczkolwiek cesarz, miewał czasami wyrazy, dobitne
wprawdzie i właściwe, i węzłowate, trudne jednak dla
historyka do powtórzenia, a tym więcej do przetłumaczenia”19.
Napoleon czasem posługiwał się skomplikowanym
słownictwem, trudnym do przetłumaczenia nawet dla
osób wykształconych albo operował dialektem lub
gwarą, które właściwe były jedynie terenom, z których
się wywodził. Można również pokusić się o stwierdzenie, że mogły być to słowa niekoniecznie należące
do mowy o icjalnej, gdyż Fredro w wolnym tłumaczeniu posłużył się sformułowaniem „Idź do diabła!”20.
Konrad Górski pisze, że niewątpliwie „cesarz przemawiając nawet do osobistości najwyżej w armii postawionych używał wyrazów wulgarnych, trudnych dla
historyka do powtórzenia […] a tym bardziej do przetłumaczenia”21. Słownictwo zatem jest kolejnym elementem osłabiającym wizerunek Napoleona, na które zwraca uwagę pisarz.
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Napoleon a sprawa polska

Ponadto Fredro krytykuje działania podejmowane
przez cesarza Francuzów:
„Z upadkiem potęgi Francji, upadały i nadzieje Polaków. Ale mniemaliśmy, że dopiero pod Lipskiem tracimy powtórnie Ojczyznę, ale wiedzieliśmy, że Napoleon
najłatwiej zawsze przyjmował warunek wrócenia jej
w potrójne jarzmo niewoli. Piekielna obłudo! Szatańska polityko! Tyle poświęcenia, tyle krwi przyjmować
za nadzieje, których w głębi serca nie myśli się spełnić.
Skrępował nas tym Księstwem Warszawskim, tym królem saskim, i kiedy pozbawił wszelkiej samodzielności,
jak martwą swoją własnością był zawsze gotów rozrządzić. Biada człowiekowi, którego los zawisł od drugiego, ale dwakroć biada narodowi, co zawisł od interesu
innego narodu! Narody sumienia nie mają”22.

Pisarz jasno i wyraźnie daje czytelnikowi do zrozumienia, że nie podoba mu się polityka prowadzona przez Napoleona, szczególnie ta dotycząca sprawy
polskiej. W cytacie tym mamy jasne odwołanie do traktatu w Tylży z 7 lipca 1807 r., zawartego między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Na mocy dokumentu
z ziem wcielonych do Prus podczas drugiego, trze16

Tamże, s. 213–214.
Po prostu.
18
A. Fredro, dz.cyt., s. 28–29.
19
Tamże, s. 28.
20
Tamże.
21
K. Górski, dz.cyt., s. 28.
22
A. Fredro, dz.cyt., s. 39.
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„Wie każdy, że tam Napoleon sam wymierzył jedno
działo, wie, że powiedział swoim gwardzistom: «Nie
lękajcie się; jeszcze kula nie ulana, która mnie zabije»,
ale nie wie pewnie, że o kilkadziesiąt kroków z tyłu stał
deresz, a na dereszu ja.
Chcąc wyrazić doskonałość jakowej czynności, mówią
zwykle: Zrobił to lub owo jak król! Ale źle mówią ci,
co tak mówić zwykli, bo nie tylko król, ale cesarz i król
w jednej osobie wymierzył, strzelił i… chybił. Kula
padła przed linią nieprzyjacielską. Utrzymują wprawdzie niektórzy, że dobrą dał dyrekcją… Być może… ale
ja nie rezonując jako artylerzysta powiadam simpliciter17, com widział, że Jego Cesarska Mość spudłowała
na piękne”18.

pojedynki, podkreślając jego umiejętności. U Fredry
jest inaczej, pisarz bowiem podważa zdolności wodza. Swoją relację wzmacnia informacją, że był świadkiem danej sytuacji, wszystko widział na własne oczy,
a w pamiętniku rejestruje, co ujrzał. Zabieg ten dodaje
przekazowi autentyczności, sprawia, że czytelnik nabiera zaufania do autora i traktuje go jako rzeczywistego świadka historii i opisywanych wydarzeń. Napoleon
zaś w świetle przytoczonego fragmentu przestaje być
nieustraszony i nieomylny, nie jest ideałem, lecz prostym żołnierzem.

wzbogacamy lekcje historii

mionach. Kapelusz jego jakby stanowił jednę z nim całość, tak że byłem zdziwiony, zobaczywszy go pierwszy
raz bez kapelusza. Był trochę łysy i to zmieniło o wiele
wyraz jego twarzy jak z marmuru wykutej. Jego ręce
zdawały mi się trochę za krótkie. Wejrzenie spod nawisłych powiek było przenikające”16.

wzbogacamy lekcje historii
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ciego i częściowo pierwszego zaboważniejsze w romantycznym obrazie
ru utworzono Księstwo Warszawhistorii – a więc wiarę w możliwość
skie – namiastkę państwa polskiego.
jej współtworzenia”27. Maria Janion
W dniu 22 lipca 1807 r. w Dreźnie
i Maria Żmigrodzka o okresie napoleNapoleon narzucił Księstwu konońskim pisały, że „przyniósł bezprzystytucję23. Na jej mocy Księstwo
kładny wzór jednostki kształtującej
Warszawskie było dziedziczną modzieje”, romantycy bowiem „pojmonarchią konstytucyjną, pozostającą
wali historię jako proces przeżywany
w unii personalnej z Saksonią i z króprzez wszystkich, niosący każdemu
lem saskim Fryderykiem Augustem
człowiekowi możliwość aktywnego
na tronie. Konstytucja gwarantowała
działania w sprawach świata, współwolność osobistą i wyznaniową, rówtworzenia jego losów”28.
ność wobec prawa i sądu, posiadanie
Fredro natomiast w swoim pawłasnej armii pod zwierzchnictwem
miętniku ukazuje, że ów współudział
francuskim. Językiem urzędowym
to jedynie pozory, mimo obecności
był polski, a urzędy sprawowali tylko
u boku Napoleona nie ma on żadnego
obywatele Księstwa. Te zapisy oraz
wpływu na bieg historii. Degraduje
wiele innych sprawiały, że w Polaon w ten sposób jej romantyczny pokach obudziła się wiara w odbudorządek29. Jak pisze Dorota Siwicka:
wę państwa polskiego i odzyskanie
„historia w «Trzy po trzy» nie jest
utraconej niepodległości. Nadzieja
dramatem wielkiego losu, lecz grą
ta okazała się tak silna, że nie zamałych, konkretnych przypadków –
uważono, iż Napoleonowi tak naszczęśliwych oraz nieszczęśliwych.
prawdę nie zależało na Polsce. Wręcz
Przebywanie w bliskości Napoleona
przeciwnie, naiwnie ufano w jego Napoleon w swoim gabinecie pędzla Jacques- nie czyni więc z żołnierza bohatera,
dobroć i o iarność. Było to widocz- -Louis’a Davida (1812)
lecz o iarę przypadku”30. Przypadne szczególnie w Polakach – żołnieku, który mógł sprawić, że przeżyje
rzach, którzy walczyli u boku Napoleona, przemierzaon kampanię albo rychło zginie od kuli. Fredro akurat
jąc z nim ziemie Europy i ponosząc o iary.
miał to szczęście, że ocalał, o czym mówi w następujący
W pamiętniku pojawia się również odwołanie
sposób:
do bitwy pod Lipskiem: „Dziewiętnastego października, ostatniego dnia czterodniowej, najkrwawszej,
„Nie chcę także wyliczać wam wszystkie moje utarczjaka może kiedy była i będzie, walki pod Lipskiem”24.
ki, ataki i odwroty, cięcia w prawo i w lewo, na koniu
i pod koniem, muszę jednak wspomnieć dziwne jakby
W starciu tym brały udział liczne oddziały polskie pod
przeznaczenie, że z czterech razy, z których, ile sobie
dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i Jana
przypomnieć mogę, śmierć najbliżej w oczy mi zajrzaHenryka Dąbrowskiego, które do końca trwały przy
ła, rozumie się od kuli armatniej, bo karabinowych któż
Napoleonie25. Na skutek wielu niesprzyjających okospamięta, co brzęczą, gwiżdżą, szumią jak chrząszcze
liczności, a także osłabieniu wojska i dysproporcji sił
na wiosnę, że z czterech razy, mówię, wszystkie miały
bitwa została przegrana przez Francuzów, a mit napomiejsca nie dalej jak pięćdziesiąt kroków od Napoleoleoński został bardzo osłabiony. Lipsk stał się symbona […]. Wyraźnie nie służyło mi sąsiedztwo wielkiego
lem druzgocącej klęski Cesarza, zaraz po nieudanej
kampanii moskiewskiej w 1812 r., kontynuował więc
człowieka”31.
pasmo porażek wielkiego wodza. Wspomnienie właśnie tej bitwy i zarazem pominięcie doniosłych zwyFredro podkreśla, że Cesarz ściągał na swoją osocięstw Napoleona nie jest przypadkowe. Fredro pobę wszystkie kule, ale żadna z nich go nie trafiła.
przez takie ukazanie chciał zwrócić uwagę czytelnika
Zamiast Napoleona umierali jego żołnierze. W tym
nie tyle na to, co otoczyło Cesarza splendorem chwały,
przypadku stwierdzenie, iż ktoś oddał życie za Napoale na to, co przyczyniło się do zachwiania jego wielleona, sprowadza się do tego, że został trafiony kulą
kości.
podczas walk. Nie ma tu zatem niczego wzniosłego,
na każdej bowiem wojnie są ofiary, ktoś musi zginąć,
by ktoś inny mógł przeżyć. Fredro miał to szczęście
Demaskacja
i ocalał, jednak nie traktował tego jako dowód swej
Opisywanie Napoleona w taki sposób jest nie tylko
odwagi i waleczności, ale zupełny przypadek, gdyż
próbą obalenia mitu napoleońskiego, lecz także gewiele razy otarł się o śmierć.
stem przeciwko „historii dziejącej się pod patronatem
Obraz Cesarza wykreowany przez Fredrę znacznie
Napoleona”26. Fredro w swym utworze demaskuje to,
odbiega od tego funkcjonującego w opinii społecz„co z punktu widzenia jednostki miało być bodaj najnej. Pisarz w swoim pamiętniku „rozprawia się przy
pomocy techniki sternowskiej z Napoleonem i legen23
Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego z 1807 r., t. 1, s. II–XLdą napoleońską”32. Obala on wytworzony przez spoVIII, http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/fontesu/1807.htm [dostęp
łeczeństwo mit i stara się pokazać, że w rzeczywisto10.08.2016].
ści nie wyglądało wszystko tak idealnie, jak zostało
24
A. Fredro, dz.cyt., s. 38.
to ukazane w ówczesnej literaturze i ikonografii. Tym
25
Tamże.
bardziej że – jak pisał w swoich wspomnieniach –
26
D. Siwicka, dz.cyt., s. 225.
„ówcześni mogą tylko materiałów dostarczać, a do27
Tamże.
piero później sąd światły, oczyściwszy je z błędów
28
M. Janion, M. Żmigrodzka, dz.cyt., s. 185.
natchnionych duchem stronnictwa, może utworzyć
29
D. Siwicka, dz.cyt., s. 225.
Prawdę dziejów” 33 . Wynika z tego zatem przekonanie,
30
Tamże.
że „sądy o współczesnej historii ograniczone są subiek31
A. Fredro, dz.cyt., s. 60–61.
tywnym spojrzeniem” i potrzeba pewnego dystansu
32
W. Wientraub, Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 353–355.
czasowego, by je prawidłowo oceniać34.
33

A. Fredro, dz.cyt., s 193.
D. Siwicka, Oko w oko z trzy po trzy, „Teksty Drugie: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja” 1993, nr 2, s. 8.
34

Zdjęcia – domena publiczna

Rozmowa z Pawłem Bukowskim, toruńskim przewodnikiem i znawcą tematyki
miejscowych fortów oraz przetrzymywanych w tym mieście jeńców wojennych

Rozładunek paczek z Czerwonego Krzyża

cydowały dobra infrastruktura logistyczna i lokalowa w postaci fortów. Dla przypomnienia: w Toruniu
założono pierwszy obóz jeniecki
w okręgu nr XX (Stalag XX A). Kolejny założono natomiast w Malborku
(Stalag XX B). Pamiętajmy także,
że obóz w Toruniu miał charakter
centralny, stąd jeńcy byli odsyłani
do prac sezonowych w podobozach
znajdujących się często we wsiach
i w małych miasteczkach. Co więcej, w wielu źródłach pisze się tylko
o stalagu, czyli obozie dla żołnierzy
szeregowych i podo icerów. Warto dodać tymczasem, że w naszym
mieście przetrzymywano także
generałów i wysokich stopniem
o icerów, zatem spokojnie możemy
mówić, że w obóz w Toruniu miał
status o lagu, czyli miejsca przetrzymywania o icerów.
A.R.J.: Skąd głównie tra iali
do Torunia jeńcy wojenni? Z jakich państw pochodzili i gdzie
dostawali się w ręce Niemców?
P.B.: Pierwszymi osadzonymi
byli jeńcy polscy z kampanii wrześniowej, którzy w krótkim czasie
zostali zwolnieni lub przeniesie-

ni do obozów na terenie Niemiec.
W drugiej kolejności, mniej więcej
od 1940 r., na fali kolejnych zwycięstw III Rzeszy, docierają do nas
kilkutysięczne grupy jeńców z zachodniego frontu. Natomiast atak
na Rosję spowodował w krótkim
czasie wypełnienie obozu wielotysięczną grupą żołnierzy Armii
Czerwonej. W oddziałach z poszczególnych państw nie brakowało też egzotycznych „gości” w postaci żołnierzy z Australii, Nowej
Zelandii, USA i RPA czy też wschodnich rubieży Rosji.
A.R.J.: W jakich warunkach
żyli jeńcy? Czy zdarzały się próby ucieczek?
P.B.: Mimo o icjalnych deklaracji o respektowaniu konwencji genewskiej w przypadku żołnierzy
z zachodniego frontu, życie w Stalagu XXA w Toruniu nie było łatwe. Ciemności, duchota, robactwo
i wilgoć w fortach oraz ograniczone porcje jedzenia to najczęstsze
z problemów, na jakie uskarżali się
jeńcy do komisji Czerwonego Krzyża, która co roku wizytowała obóz.
Zdecydowanie lepsze warunki pa-
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Artur Ryszard Jęcka: W jaki
sposób do okupowanego przez
Niemców Torunia tra ili jeńcy
wojenni i gdzie konkretnie ich
przetrzymywano?
Paweł Bukowski: Toruń z racji
swojego położenia oraz dobrych
połączeń kolejowych był jednym
z głównych miejsc wytypowanych
do założenia tutaj obozu jenieckiego. Dodatkowo dobrze zachowana infrastruktura XIX-wiecznej
twierdzy stworzyła niemal idealne
miejsce do osadzenia tutaj jeńców
wojennych. Z zachowanych źródeł
i wspomnień wiemy, że pierwszymi
miejscami przetrzymywania były
forty oraz obszar zlokalizowany
w południowej części Torunia. Rozbudowa obozu sprawiła, że pojawili się też w innych częściach miasta.
A.R.J.: Czyli jeńcy nie byli przetrzymywani na terenie Torunia
jedynie w fortach?
P.B.: Początkowo forty stanowiły najlepszą lokalizację z uwagi
na kubaturę i łatwość w pilnowaniu osadzonych. Jednak kolejne fale
jeńców docierające niemal z każdego zakątka świata sprawiły, że obóz
został powiększony o podobozy
składające się z drewnianych baraków.
A.R.J.: Powróćmy na chwilę
do kwestii znaczenia, jakie miało
istnienie XIX-wiecznej twierdzy
dla ulokowania jeńców w Toruniu. Czy Pana zdaniem wpłynęło
na ten fakt również bezpośrednie włączenie miasta do III Rzeszy?
P.B.: III Rzesza oraz ziemie wcielone zostały podzielone na okręgi wojskowe. W każdym z nich
znajdowały się obozy jenieckie.
Kluczowym pytaniem jest: dlaczego akurat Toruń? W mojej ocenie
o lokalizacji obozu w Toruniu zde-
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nowały w podobozach we wsiach.
Bazując na zeznaniach, wiemy, że
były tam: lepsze jedzenie, świeże
powietrze oraz możliwość kontaktu z lokalną ludnością. Na przykład
mój dziadek wspominał, że jako
dziecko pracował na wsi pod Iławą
w jednym gospodarstwie wspólnie
z Anglikami. Z punktu widzenia
źródeł i ówczesnych przepisów nie
mogło to być możliwe, ponieważ
kontakty jeńców i Polaków były zabronione, jednak – jak widać – nie
wszędzie tego przestrzegano.
Odmienna historia to losy rosyjskich jeńców, którzy byli pozbawieni jakiejkolwiek pomocy
i ochrony prawa międzynarodowego. Sovieteheide – sowiecka pustynia – bo tak nazywana była część
rosyjska obozu, cechowała się najwyższą śmiertelnością. Co więcej,
mimo wspomnianych utyskiwań
jeńców z Europy Zachodniej bardzo
często w ich relacjach pojawiają się
wspomnienia tego, że przekonali
się, czym jest niewola w niemieckim obozie, dopiero kiedy zobaczyli, co dzieje się z Rosjanami.
Jeśli chodzi o ucieczki, to były
pewną codziennością w życiu obozu. Choć bardzo ryzykowną. Jeńcy
zauważeni podczas próby ucieczki
byli na ogół zabijani. Jednak w mojej karierze przewodnickiej miałem okazję poznać wiele fascynujących historii, na podstawie
których powstały już artykuły
i książki. Jedna z lepiej znanych,
a także opisanych w wydanej
ostatnio książce, to historia niewoli i przyjaźni Anthonego Coultharda i Fryderyka Fostera – dwóch
jeńców, którzy uciekli z Torunia aż

Grupa jeńców. Piąty z lewej – Edward „Wally” Smith

do Szwajcarii. Jeden z nich przekroczył granicę, drugi zaś został
zatrzymany. Ten, który mógł już
cieszyć się wolnością, wrócił wówczas i dał się schwytać, aby nie
pozostawić przyjaciela samego.
Inna historia to losy Australijczyka Edwarda „Wally’ego” Smitha,
który mimo że miał już zapewnioną ewakuację, pozostał w Polsce
i walczył w powstaniu warszawskim. Po jego upadku i ucieczce
do Krakowa ocalił go natomiast
sam Karol Wojtyła, czyli późniejszy papież Jan Paweł II. Takich historii jest naprawdę wiele.
A.R.J.: Powróćmy do kontaktów jeńców z miejscową ludnością. Czy znane są próby pomocy
więźniom?
P.B.: Mimo groźby zesłania
do obozu koncentracyjnego czy
kary śmierci ludność polska pomagała jeńcom jak mogła. Przekazywanie żywości, fotogra ii, informacji czy ubrań było codziennością.
Szczególnie dzieci interesowały
się nowymi gośćmi. Bardzo często
podchodziły w okolice obozu lub
miejsc pracy. Jeńcy często dzielili
się z nimi słodyczami lub zabawkami. Szczególną rolę w pomocy
jeńcom odegrało zwłaszcza polskie
podziemie. Nie szczędzono sił, aby
pomagać im w ucieczkach, przekazywać lekarstwa czy informacje
wywiadowcze (na terenie obozu
sprawnie funkcjonowała komórka MI-9!) oraz organizować dokumenty. W archiwach AK natra iłem
na bardzo ciekawą informację, mówiącą, że w 1944 r. w Toruniu brakowało już cywilnych ubrań i kapeluszy, które można było przekazać

jeńcom szykującym się do ucieczki.
A.R.J.: Jaka była liczba jeńców
wojennych przetrzymywanych
przez Niemców w Toruniu?
P.B.: Statystyki mówią o sumarycznej liczbie ok. 60 tys. żołnierzy,
jaka przeszła przez obóz w Toruniu. Jeśli chodzi natomiast o dokładne liczby rok do roku, to wyglądało to różnie i w głównej mierze
zależało od sytuacji na frontach.
A.R.J.: Jakie ciekawe ślady pozostały po uwięzionych?
P.B.: Oprowadzanie po pozostałościach Stalagu XXA można rozpatrywać dwutorowo. Z jednej strony
mamy bowiem forty, pozostałości
malowideł i fundamentów baraków. Z drugiej zaś materiały dostarczane przez rodziny w postaci
dokumentów, wspomnień i zdjęć.
Zdarza się więc, że do takich wycieczek przygotowuję się miesiącami.
Jednak bardzo często po połączeniu wszystkich dostępnych faktów
zarówno z dokumentów, jak i zachowanych miejsc pamięci możemy niemal w 100% przejść jenieckim szlakiem. Jest to naprawdę
fascynujące.
A.R.J.: Jakie są reakcje ludzi,
którzy po latach odwiedzili miejsce swego uwięzienia? Jak reagują na to ich bliscy?
P.B.: Wyobraźmy sobie ludzi,
którzy po ponad 70 latach odwiedzają miejsca, gdzie przebywał
tata, mąż, dziadek, brat lub kuzyn.
Stajemy w miejscach widocznych
na fotogra iach. Dotykamy ścian,
czytamy napisy. Często takim wycieczkom towarzyszą łzy i wzruszenie. Ostatnio jedna z rodzin
uczciła pamięć bliskiego, składając
kwiaty i śpiewając jego ulubioną
piosenkę. Inni odczytują fragmenty wspomnień. To bardzo osobiste
przeżycia.
A.R.J.: W jaki sposób możemy
pielęgnować pamięć o jeńcach
w Toruniu z okresu II wojny
światowej?
P.B.: Edukacja, wycieczki i publikacje to chyba najbardziej słuszne kierunki w celu poszerzenia
świadomości mieszkańców i kultywowania pamięci. W kontekście
odwiedzających nas turystów nie-

Fort XV – ściana z oryginalnym drutem

bawem pojawi się ogólnodostępny
obelisk, przy którym będzie można
zapalić świeczkę lub złożyć kwiaty, a przede wszystkim pozostać
na chwilę zadumy. Obecny, znajdujący się na terenie bazy wojskowej, jest praktycznie niedostępny
z oczywistych względów. Takiego
miejsca bardzo brakowało odwiedzającym nasze miasto gościom.
A.R.J.: Czy miejsca przetrzymywania przez Niemców jeńców
w czasie II wojny światowej mogą
być ciekawe dla młodych ludzi?
Czy Pana zdaniem nauczyciele
powinni odwiedzać je z uczniami i przeprowadzać tam „żywe
lekcje” historii lub ewentualnie
organizować dla nich spotkania
z ekspertami? Czy możliwe byłoby jeszcze zorganizowanie spotkania dla młodzieży z jednym
z byłych jeńców?
P.B.: Spoglądając na to zagadnienie z perspektywy lekcji historii z czasów mojej młodości,
jestem pewien, że taka wiedza
może być bardzo interesująca dla
młodych ludzi i samych mieszkańców. Proszę mi wierzyć, ale
historia II wojny światowej widziana oczami moich gości oraz
nasza wizja tego konfliktu to dwa
zupełnie inne punkty widzenia.
Niemal na każdej wycieczce pokazuję obcokrajowcom miejsca
pamięci narodowej dedykowane
Polakom. Jestem zaskoczony, kiedy dowiaduję się, że w szkole nikt
nie powiedział im o tym, przez
co przeszliśmy w czasie tej wojny.
Po drugiej stronie jesteśmy zaś
my, kompletnie nieświadomi warunków, w jakich spędzali wojnę
jeńcy z całego świata ulokowani w Toruniu, a często nawet, że
w ogóle byli tu obecni. W mojej

ocenie takie jednostronne spojrzenia powodują poważne ograniczenie świadomości historycznej,
choć z drugiej strony stwarzają
także olbrzymie pole do edukacji.
Niestety pokolenie jeńców odchodzi. Pozostają już tylko wspomnienia, nagrania i rekonstrukcje
historyczne.
A.R.J.: Czy to prawda, że obóz
zyskał nowych „mieszkańców”
i nowych „gospodarzy” po roku
1945?
P.B.: W radzieckiej kronice wojennej dokumentującej „wyzwalanie” Prus Wschodnich i nie tylko
widzimy cieszących się czerwonoarmistów oraz zadowolone twarze
wyzwolonych jeńców z obozu w Toruniu. Rzeczywistość była znacznie
bardziej ponura. Zgodnie z zachowanymi relacjami krótko po zajęciu
miasta Sowieci przystąpili do osadzenia jeńców niemieckich. Rozpoczęto także wyłapywanie volksdeutschów oraz osób, które uznano
za niebezpieczne dla nowego systemu, czasami zabranych zupełnie
przypadkowo. Co więcej, zatrzymania te nie dotyczyły tylko mieszkańców Torunia, a również osób
pochodzących z Borów Tucholskich,
Pomorza czy Żuław.
A.R.J.: Czy nowi osadzeni byli
przetrzymywani
dokładnie
w tych samych miejscach, w których wcześniej swoich więźniów
trzymali hitlerowcy?
P.B.: Sowieci mieli do dyspozycji
infrastrukturę obozową pozostawioną przez Niemców. Wykorzystali przestrzeń w barakach na Glinkach i w Forcie XV. Pamiętajmy też,
że nasza rozmowa dotyczy obszaru
dawnego niemieckiego obozu jenieckiego. Jest to dość istotne, ponieważ w Toruniu tymczasowych

miejsc zatrzymania, które stworzyli Sowieci, było więcej.
A.R.J.: Kim byli nowi więźniowie obozów w Toruniu?
P.B.: Osadzeni w obozach w Toruniu to głównie schwytani żołnierze niemieccy, volksdeutsche oraz
osoby podejrzane o kolaborację
(co stanowiło głównie pretekst
do aresztowania osób niewygodnych dla nowej władzy). Zdarzało
się, że za obozową bramą znajdowały się osoby przypadkowo
zaciągnięte do kolumn prowadzonych więźniów. Szczęśliwe większość z nich została zwolniona.
Z przekazanych relacji zatrważa
fakt dziecięcego sektora w pobliżu Fortu XV. Zgodnie z relacjami
przetrzymywano tam dzieci odseparowane od rodziców. Przy okazji,
odwracając nieco pytanie, warto
dodać, kim byli strażnicy. W przypadku obozu na Glinkach służbę
wartowniczą pełnili żołnierze radzieccy. Przymusowy Obóz Pracy Toruń – Rudak, mieszczący się
w Forcie XV w dniu 18 maja 1945 r.
został przekazany do dyspozycji
stronie polskiej, aż do chwili zamknięcia go 24 września 1946 r.
A.R.J.: Czy do obozów komunistycznych na terenie Torunia traiali „żołnierze wyklęci”?
P.B.: Opowieści świadków, jakich miałem okazję poznać, potwierdzają taką tezę. Możliwe, że
prowadzone badania w archiwach
dowiodą jej słuszności.
A.R.J.: W jakich warunkach
żyli osadzeni? Czy można porównać je w jakikolwiek sposób
do warunków życia jeńców z czasów okupacji niemieckiej?
P.B.: Nie można. To dwie zupełnie
inne i równie przerażające historie.
Bez zagłębiania się w szczegóły
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możemy wymienić brud, choroby,
ograniczone racje żywnościowe,
przeludnione baraki i cele oraz
wielogodzinną pracę. Te czynniki
w szybkim czasie zaczęły zbierać
swoje śmiertelne żniwo sięgające
tysięcy o iar. Odnośnie do obozu
na Glinkach, to zgodnie z relacjami świadków tylko w pierwszych
dniach po zakończeniu okupacji
było tam kilkanaście tysięcy żołnierzy i cywilów. Już wtedy pojawiła się czerwonka oraz wszawica.
W nawiązaniu do wspomnień – tylko w baraku szpitalnym codziennie
umierało od 4 do 6 osób. W ramach walki z wszawicą nakazano
więźniom oddać ubrania i czekać
na obozowe łachy przez około 5
godzin na mrozie, co pociągnęło
za sobą kolejną falę o iar. Zmarłych
grzebano w rowie tuż przy baraku szpitalnym. Losy osadzonych
w Forcie XV nie były lepsze. Tutaj
również dowiadujemy się ze wspomnień, że zaraz po przekroczeniu
bramy więźniowie byli przeszukiwani i okradani. Jeśli znaleziono
zaszyte wartościowe rzeczy, byli
bici. Następnie wszyscy byli rozbierani i goleni. W kwestii zakwaterowania dowiadujemy się, że izby nie
były ogrzewane. Więźniowie leżeli
w więcej niż 20 osób w jednym pomieszczeniu na słomie, która była
pełna pcheł i wszy. Bardzo często
zdarzały się także przesłuchania.
Notorycznie wypytywano osadzonych, czy byli w SS. Do jedzenia
otrzymywali ¾ porcji zupy i około
½ bochenka chleba. Wszechobecna
przemoc i fatalne warunki skutkowały wieloma o iarami śmiertelnymi. Ze szczątków zachowanych informacji dowiadujemy się
o pochówkach, które rzekomo
miały mieć miejsce w masowym
grobie zorganizowanym w rowie
przeciwczołgowym. W kontekście
wartowników warto nadmienić,
że bestialskie i niemoralne zachowanie zostało również rozliczone.
Nie uniknęli odpowiedzialności.
W trakcie rozmów dowiedziałem
się, że przynajmniej kilku z nich
zostało wydalonych ze służby,
a część aresztowana – potwierdzają to również źródła.

A.R.J.: Czy zdarzały się próby
ucieczek? Czy jeńcy mieli jakikolwiek kontakt z miejscową
ludnością? Czy znane są próby
pomocy więźniom?
P.B.: Rozmowy z rodzinami jeńców niemieckich, które miałem
okazję poznać, potwierdziły próby ucieczek. Przytoczę dwa jakże
skrajne przykłady. Jedną z nich
podjął szesnastoletni chłopak, który wymknął się po jedzenie. Został
jednak schwytany przez miejscowych i odprowadzony do obozu.
W forcie XV dotkliwie go pobito
i zamknięto w tzw. mokrym bunkrze (cela z beczką wypełnioną lodowatą wodą), gdzie był trzymany
tak długo, aż skonał. Innym razem
niemiecki żołnierz otrzymał cywilne ciuchy od okolicznych mieszkańców oraz sfałszował dokumenty tak dobrze, że wyszedł nie
niepokojony główną bramą obozu, przeżył wojnę, a jego rodzina
do dziś żyje w Kanadzie.
A.R.J.: Jakie ciekawe ślady
pozostały po uwięzionych? Czy
są równie przejmujące jak te
z okresu II wojny światowej?
P.B.: Z okresu powojennego zachowało się niewiele. Poza
wspomnieniami, rysunkami przywożonymi przez rodziny oraz artefaktami eksponowanymi w Muzeum Historyczno-Wojskowym nie
mamy praktycznie niczego.
A.R.J.: Powtórzę pytanie, które
zadałem już poprzednio. Jakie są
reakcje ludzi, którzy po latach
odwiedzili miejsce swego uwięzienia? Jak reagują na to ich bliscy?
P.B.: Reakcje bywają podobne:
łzy, smutek, wzruszenie. Podobnie
jak w przypadku jeńców z zachodniego frontu najbliżsi chcą zobaczyć
miejsca oraz próbują zrozumieć to,
o czym często nigdy nie usłyszeli
wprost. Cieszę się, że oprócz re leksji i zadumy znajdujemy wspólne
zrozumienie dla tragicznych okoliczności tamtych czasów.
A.R.J.: W jaki sposób możemy
pielęgnować pamięć o jeńcach
przetrzymywanych przez komunistów w Toruniu? Mam wrażenie, że jest to temat dużo mniej

znany od obozów niemieckich
z czasów II wojny światowej.
P.B.: Pragnę, aby opowiadając
o wojennej historii Torunia, głośno
mówić o tym, co działo się na lewym brzegu Wisły zarówno w czasie wojny, jak i krótko po jej zakończeniu. To jedyna droga do spójnej
edukacji oraz budowania szerokiej
świadomości wydarzeń mających
miejsce w Toruniu. Proszę sobie
wyobrazić, że moi goście często nie
mają wiedzy w zakresie martyrologii Polaków do momentu, kiedy nie
pokażę Barbarki czy rejonu „Szmalcówki”. Podobnie jest z nami, kiedy
dowiadujemy się o jeńcach wojennych czy więźniach okresu komunistycznego. Warto też dodać, że
takie historie dotyczą wielu miejsc
w naszym województwie.
A.R.J.: Co zaproponowałby Pan
nauczycielom, którzy chcieliby
przybliżyć temat naszej rozmowy swoim uczniom?
P.B.: Proponuję, aby przybliżali
wielką historię z perspektywy mikrowydarzeń, jakie działy się w lokalnych społecznościach. Lekcje
w terenie lub klasach wzbogacone
spotkaniem z pasjonatami i odwiedzinami omawianych miejsc
pozwolą osiągnąć zamierzony cel
utrwalenia i pogłębienia wiedzy.
Wierzę w sens rozpalania ciekawości na temat mało znanych fragmentów historii naszego miasta,
które rozgrywały się równoległe
do wielkich światowych wydarzeń
historycznych
Wszystkie zdjęcia wykorzystano
za zgodą pana Pawła Bukowskiego

Paweł Bukowski, urodzony
w roku 1984, przewodnik miejski po Toruniu, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej. Od blisko 10 lat zajmuje
się tematyką obozów jenieckich
oraz wojennych losów swojego
miasta i regionu. Pomaga rodzinom w docieraniu do miejsc
związanych z przetrzymywaniem ich krewnych w czasie
wojny.

Rekomendacje „WH”

Stabilizacja w czasach zarazy, czyli kilka uwag o Pax Romana
W sytuacji, w której Pax Americana stopniowo chyli się ku upadkowi w chaosie
wielobiegunowości, niektórzy z nadzieją
wypatrują nowego imperialnego stabilizatora. Mocarstwa o zasięgu tak wielkim, że
mogłoby uspokoić naszą mocno rozkołysaną rzeczywistość. Jakby naprzeciw tym
oczekiwaniom ukazała się niezwykle interesująca książka Adriana Golsworthy’ego Pax
Romana. Wojna, pokój i podboje w świecie
rzymskim.
Książka została podzielona na dwie części: Republika i Pryncypat. Pierwsza prezentuje bogatą historię podbojów drapieżnej
republiki znad Tybru. Druga, opisująca czasy wczesnego cesarstwa rzymskiego, wskazuje raczej na zachowawczy stosunek kolejnych imperatorów do zastanych porządków.
Na kartach tej obszernej pracy widzimy
rozrost imperium, które powstaje niejako
mimochodem ambicji swoich elit. Kolejni
żądni władzy politycy widzieli w zagranicznej ekspansji okazję do zdobycia fortuny
i powiększenia swoich wpływów. Ten obraz
daleki jest od usystematyzowanej polityki kontroli i militaryzacji
życia, który znamy z czasów cesarskich.
Goldsworthy pokazuje cesarstwo rzymskie w jego politycznym otoczeniu. Gani tak powszechną w minionych epokach koncentrację na wewnętrznych problemach Imperium Romanum,
tak jakby Rzym funkcjonował w próżni, w której nie ma sąsiadów
i nie jest zobowiązany dbać o stosunki z krajami ościennymi.
Autor pokazuje złożony charakter relacji plemiennych
w europejskim Barbaricum oraz barwny kolaż bliskowschodnich państw klienckich żyjących w zawieszeniu między cesarstwem a Iranem Arsacydów.

Brytania
Po sukcesie Wikingów można było
spodziewać się kolejnych seriali historycznych osadzonych we wczesnym średniowieczu. Akcja Brytanii
(tyt. oryg.: Britannia) dzieje się w 43 r.
n.e. Pogrążone w rywalizacji o władzę
celtyckie klany zamieszkujące Wyspy Brytyjskie muszą przeciwstawić
się wrogim armiom imperium rzymskiego. Na ich czele stoi najbardziej
„rzymski” („Jestem Rzymem! Wszędzie, gdzie się pojawiam, tam jest
Rzym”) z możliwych generałów, Aulus
Plautius (David Morrissey). Aby odeprzeć ataki najeźdźców, Kerra (Kelly
Reilly ) oraz Antedia (Zoë Wanamaker) wbrew dotychczasowym animozjom łączą swoje siły. Spory wpływ
na przebieg akcji ma grupa druidów.
Celtyccy kapłani dysponują potężnymi mocami, które pozwalają im ożywiać zmarłych i władać siłami natury.

Oprócz wspaniałej szaty graficznej i dbałości o detale zaletą pracy są ciekawe dodatki i mapy. Autor niezwykle poważnie
podszedł do kwestii mądrej popularyzacji
wiedzy o historii i zadbał o to, aby w jego
pracy znalazły się wykaz wydarzeń opublikowany w formie zwartego przeglądu chronologicznego i obszerny słowniczek pojęć.
Zawodowca natomiast zachwyci bogactwo
bibliografii, które znalazło się pracy. Wielki
przegląd opublikowanych drukiem źródeł
oraz obszerny wykaz artykułów i monografii podnosi wartość publikacji.
Badacz nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy patrząc w przeszłość,
znajdziemy antidotum na choroby naszych
czasów? Po lekturze książki nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że fascynacja rzymskim imperializmem jest jakby pokłosiem
eurocentyzmu, który przez wiele lat pokutował w światowych badaniach nad historią starożytnego świata i jako taki przedostał się do nauczania historii powszechnej
w ogólności. W mimowolnym zauroczeniu
kolejne pokolenia naukowców, i ich czytelników, zapominano,
że proces podboju zawsze znaczony jest krwią podbijanych.
Goldsworthy podkreśla, że proces tworzenia rzymskiego imperium pochłonął w czasach antycznych tak wielką liczbę istnień,
że ze skalą zbrodni dokonanych rzymskimi mieczami mogą się
równać dopiero te dokonane karabinkiem AK-47. Historyk odrzuca więc płaszcz szlachetnej, klasycznej patyny i zabiera nas
w dość brutalną podróż do przeszłości, co może skutkować zimnym prysznicem dla wszystkich tych, którzy w nagiej sile widzą
proste remedium na złożone problemy współczesności.
Tomasz Sińczak

Autorami serialowego scenariusza są
bracia Jeremy Butterworth i Tom Butterworth, którzy odpowiedzialni są za fabułę
Ostatniego legionu, również opowiadającego o relacjach rzymsko-brytyjskich
w wiekach średnich. W Brytanii braciom
Butterworth oraz producentowi Jamesowi Richardsonowi nie zależało jednak
na dokładnym odtworzeniu realiów historycznych, a raczej stworzeniu własnej
wizji kultury celtyckiej. Dlatego nie dziwmy się, że stworzeni przez nich Celtowie
eksperymentują z używkami czy kontaktują się ze światem duchów. Naturalnie
w szanującym się serialu historycznym
nie mogło zabraknąć umundurowania,
uzbrojenia, a także techniki walki wojsk,
szczególnie rzymskich. Efekty specjalne
oraz muzyka dodają dramaturgii dziełu,
a całość uzupełniają zapierające dech
w piersiach plenery i pejzaże Walii oraz…
Czech. Serial można oglądać na kanale
HBO na platformie HBO GO.

Łukasz Wróbel
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