Czasopismo dla nauczycieli historii i WOS nr 1/2020 (styczeń/luty), Indeks 381160, cena 30,00 zł (w tym 8% VAT)

Wiadomości

Historyczne
z Wiedzą o Społeczeństwie

Święto Chrztu Polski
a chrzest Mieszka I

Antiochia

Tysiące lat
historii ludzkości
według Harariego

– zapomniana stolica
cesarstwa rzymskiego
Z historii szlacheckich zaścianków
– ostatni zajazd w Galicji
Dlaczego warto

zwiedzać muzea?

Nowy cykl – „Historia podróżowania”

Turystyka

w starożytności

Tylko u nas!
Pod jednym adresem
www.aspress.com.pl
Prenumerata
w wersji drukowanej

E-Prenumerata
– pliki PDF
– wysyłamy
bezpośrednio
na Twój komputer!

– nie ponosicie
dodatkowych opłat
za przesyłkę!

Roczniki archiwalne
w wersji drukowanej
- do wyczerpania nakładu…

Wydania specjalne

Wydania darmowe

– najciekawsze zbiory
artykułów, zadań
i scenariuszy lekcji!

– zamów, Czytaj
i wiedz więcej!

Wszystkie wydania od 2009 roku
w wersji PDF - bez ograniczeń!

Przedmioty szkolne, jak dziedziny nauki, wciąż dzielimy na humanistyczne i ścisłe. Marek Białokur, analizując twórczość
niezwykle poczytnego w ostatnich latach historyka Youvala Noaha Harariego, przekonuje nas, że podział ten nie ma większego znaczenia. Mamy nadzieję, że szkic na temat poglądów człowieka, który zmierzył się z opisaniem historii ludzkości,
wykorzystując algorytmy, ale i z problemami współczesnego świata (dotyczącymi żywienia, śmierci, mediów społecznościowych, gospodarki opartej na wiedzy czy terroryzmu), zachęci do sięgnięcia do książek Harariego oraz polemiki z jego tezami. Tezami niejednokrotnie bardzo śmiałymi, wręcz czasem prowokacyjnymi, które z pewnością mogą zachęcić do dyskusji
na lekcjach zarówno historii, jak i WOS-u.
Rozpoczynamy także nowy cykl tematyczny dotyczący dziejów podróżnictwa. Podróże zawodowe (głównie handlowe)
i religijne były praktykowane właściwie od zawsze. Kiedy jednak narodziła się turystyka? Kiedy i kto wymyślił to, co nauczyciele i uczniowie tak bardzo lubią, czyli wakacje? Dokąd najchętniej peregrynowano? Z czym musiał sobie radzić podróżujący? O tym wszystkim w dziale „Historia podróżowania”.
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Antiochia nad Orontesem

– zapomniana stolica cesarstwa rzymskiego

4
Antiochia nad Orontesem. Widok na współczesne miasto, rozłożone na równinie (zwanej Amuk), między górami Nur (w dali, na horyzoncie), u podnóża góry Silpios, z której
zostało wykonane zdjęcie. Fot. P. Filipczak

Paweł Filipczak
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Położenie geograficzne
i warunki naturalne
W południowej Turcji, niemal nad samym Morzem
Śródziemnym, w miejscu, w którym granica turecka
wcina się jakby klinem w głąb Syrii, leży duże i ładne
miasto – Antakya. Leży na rozległej równinie, zwanej
Amuk, otoczonej od zachodu niewielkimi górami Nur,
od wschodu zaś stromym masywem góry Silpios. Przez
miasto przepływa rzeka, Orontes, uchodząca do morza jakieś 20 km dalej, na zachód. Były to od zawsze
ziemie bardzo urodzajne, ob itujące w żyzne, dobrze
nawodnione gleby, dające dobrej jakości zboża, głównie pszenicę i jęczmień, ze znakomicie rozwiniętym
sadownictwem i ogrodnictwem, z wyśmienicie prosperującą produkcją wina i oliwy. W najbliższej okolicy nie brakowało surowców naturalnych, choćby
lasów porastających zbocza górskie, a także kamienia
budulcowego, bazaltu, wapienia oraz gliny. Na stokach
schodzących ku równinie panowały korzystne warunki
dla wypasu owiec i kóz.
Przechodziły tędy ważne drogi: Orontes prowadził
nad morze, które otwierało możliwości dalszej żeglugi

w zachodnie regiony Śródziemnomorza. Lądem biegł
szlak na wschód, w stronę Aleppo, i dalej, albo nad Eufrat, do Mezopotamii, albo na południe, w kierunku Damaszku. Na północ z kolei, poprzez góry Nur, szeroką
i wygodną przełęczą zwaną Wrotami Syryjskimi, prowadziła ważna arteria do Azji Mniejszej. Było to więc skrzyżowanie ważnych dróg komunikacyjnych, łączących
Azję Środkową z Bliskim Wschodem i Europą.

Powstanie miasta i czasy hellenistyczne
Nic zatem dziwnego, że to właśnie w takim miejscu
król macedoński Seleukos I Nikator, w maju 300 r.
p.n.e., założył nowe miasto – Antiochię (współczesna nazwa jest oczywistą pochodną antycznej).
Co prawda, jeden z najlepiej poinformowanych autorów starożytnych Libaniusz (ok. 313–292 n.e.)
wymienia w gronie założycieli Antiochii kilku legendarnych bohaterów greckich (Tryptolemos z Argos,
Kasjos z Krety) oraz postaci historycznych (nawet
sam Aleksander Wielki), to jednak współczesna nauka odrzuca niemal w całości taką wizję początków
miasta, tłumacząc, że zwielokrotnienie liczby słynnych fundatorów miało podnieść prestiż Antiochii
w oczach potomnych oraz dowieść jej pokrewieństwa z ośrodkami greckimi.

wyróżniają się postaci cesarza Konstancjusza II, przebywającego w Syrii ok. 17 lat, oraz Walensa, rezydującego w stolicy nad Orontesem mniej więcej osiem lat.
O wyborze Antiochii przez władców rzymskich zadecydował ponownie czynnik geopolityczny (miasto
było kwaterą główną wszystkich cesarzy, którzy w IV w.
prowadzili działania przeciwko nieodległej Persji)
i ekonomiczny (Antiochia leżała we wschodniej, gęsto
zurbanizowanej, bardzo zamożnej i względnie stabilniej części imperium).
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Tak czy inaczej, miasto wybudowano na lewym
brzegu Orontesu, wyznaczając prostokątny plan,
z krzyżującymi się, krótszymi i dłuższymi, ulicami. Nie
było to rozwiązanie oryginalne – zastosowano je także
w kilku innych miastach, przede wszystkim w Laodycei i Dura-Europos, budowanych w tym samym mniej
więcej czasie w Syrii. Miasto wyposażono w typowe dla
urbanistyki greckiej atrybuty, m.in: agorę, leżącą nad
samym Orontesem, świątynie (w tym świątynię Zeusa Bottajosa, uważanego za opiekuna miasta), łaźnie
oraz mury. Później, w III i II w. p.n.e., Antiochia przeżywała gwałtowany rozwój. Masowo, ponoć w dziesiątkach tysięcy, przybywali osadnicy z Grecji (ciekawy
przykład migracji, w kierunku odwrotnym, od obserwowanych współcześnie). Powstawały nowe dzielnice, przede wszystkim Epifania, leżąca u stóp Silpiosu,
gdzie wybudowano nową agorę, świątynię Zeusa Olimpijskiego oraz buleuterion, siedzibę rady miejskiej.
Ale zabudowano także wyspę leżącą w zakolu Orontesu – fakt, który odegra niebagatelną rolę w późniejszej
historii miasta. Antiochia stała się prawdziwą stolicą
wielkiego imperium Seleukidów.

Seleucja Pieria (obecnie Çevlik). Wybrzeże Morza Śródziemnego. Tu, w odległości ok.
20 km od Antiochii, niedaleko ujścia Orontesu, znajdował się port, z którego kupcy
antiocheńscy rozpoczynali „podbój” rynków zachodniej części Śródziemnomorza.
Fot. P. Filipczak
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W czasach rzymskich

Rezydencja cesarzy w IV w.
W IV w. n.e. znaczenie polityczne Antiochii wzrosło
na tyle, że miasto stało się jedną z faktycznych stolic całego państwa. Między rokiem 286 a 378 rezydowało tu na stałe lub przejściowo, najczęściej jednak
po kilka lub kilkanaście miesięcy, wielu imperatorów
– najpierw Dioklecjan, a po nim: Galeriusz, Maksymin Daja, Licyniusz oraz Julian Apostata; na tym tle

Antiochia nad Orontesem. W południowo-wschodniej części miasta zachowały się
ruiny akweduktu, wybudowanego za Trajana (ok. 115 r. n.e.), doprowadzającego
wodę z okolic podmiejskiej dzielnicy Dafne (obecnie Harbiye). Fot. P. Filipczak
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Kiedy upadło państwo Seleukidów – a stało się
to w I w. p.n.e. – niemal cała Syria dostała się w ręce
Rzymian. Dla Antiochii, włączonej w granice stabilnego
państwa rzymskiego, nastąpiły czasy jeszcze większej
prosperity. Miasto ogłoszono stolicą prowincji Syrii,
prowincji niezmiernie ważnej (graniczyła z wrogim
Rzymowi imperium Partów, w jej granicach stały trzy
lub cztery legiony; namiestników wybierał sam cesarz).
W samej Antiochii powstały typowe dla architektury
rzymskiej budowle, jak choćby: hipodrom, akwedukty i bazyliki oraz monumentalny łuk triumfalny.
Na długości mniej więcej 2 mil rzymskich wytyczono
szeroką, otoczoną z obu stron portykami, główną ulicę
miasta. Biegła niemal równolegle do Orontesu, z północnego wschodu na południowy zachód (jej ślad można jeszcze dostrzec we współczesnej zabudowie).
Harmonijny, urbanistyczny rozwój miasta przerwał
rok 115 n.e., kiedy to Antiochię nawiedziło potężne
trzęsienie ziemi (nawet przebywający akurat w mieście cesarz Trajan ledwie uszedł z życiem), ale szybko,
z woli kolejnych władców, podniosła się z gruzów.
Pojawiły się nawet nowe, nieznane dotąd budowle:
Ksystos, czyli rodzaj przykrytej dachem, otoczonej kolumnadą bieżni, oraz inny obiekt sportowy, Plethrion,
w którym urządzano zawody zapaśników.

historia w czasie i przestrzeni
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Megabudownictwo nowych czasów
Nader częsta obecność władców rzymskich pociągnęła za sobą kolejne inwestycje w gmachy publiczne. Przede wszystkim znajdował się tutaj pałac cesarski, wybudowany na wyspie – na Orontesie – z polecenia cesarza
Dioklecjana. Był to kompleks prawdziwie monumentalny, wybudowany na planie prostokątnym, o bokach
ok. 175 i 215 m. Przypominał z pewnością zespół pałacowy postawiony nieco wcześniej w Splicie. Wyremontowano i powiększono zaniedbany, pamiętający czasy
Juliusza Cezara, hipodrom. Arena mierzyła ok. 492,
a szerokość od 70 do 75 m. Hipodrom mógł pomieścić
maksymalnie ok. 80 tys. widzów i należał do największych tego typu obiektów w całym imperium. Za Walensa powstało nawet całkowicie nowe centrum (tzw.
Forum Walensa), a gdzieś w jego pobliżu Kynegion,
raczej rzadko widywany budynek z widownią, przeznaczony dla pokazów lub walk psów.
Natomiast wraz z rozwojem chrześcijaństwa stanęły w Antiochii pierwsze okazałe kościoły oraz inne
budynki związane z funkcjonowaniem gminy chrześcijańskiej. Konstantyn I, który sam w roli cesarza w Antiochii nigdy nie przebywał, polecił w roku 327 wznieść
kościół nazywany najczęściej Wielkim, z racji wymiarów i zasadniczej roli, jaką odgrywał w religijnym życiu miasta. Niekiedy kościół nazywano także Złotym,
z powodu pozłacanych elementów kopuły. Świątynia
powstała na planie centralnym, ośmiobocznym (stąd
też niekiedy określa się go mianem Oktagonu), z przylegającymi do środka kaplicami i absydami. Budowę
ukończono w 341 r. już za obecności w Antiochii cesarza Konstancjusza. Żaden z powstałych później kościołów, a było ich ponoć 18, nie dorównywał już pięknem
i wymiarami temu.

Góra Silpios (Habib an Nadżar). Na rozległym szczytowym plateau dobrze zachowane ruiny średniowiecznej twierdzy (w dali, górna część zdjęcia) oraz cysterny (na
pierwszym planie). Fot. P. Filipczak
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Centrum władz państwowych
Poza tym, że była siedzibą cesarzy, Antiochia zajmowała bardzo ważne miejsce w strukturze administracji prowincjonalnej. Od początku IV w. byłą stolicą
prowincji Syria Coele (Celesyrii), a później, od V w.
aż do najazdu arabskiego, stolicą Syrii Pierwszej. Te
dwie różne nazwy oznaczały jednak ten sam region.
Rezydował tu namiestnik prowincji w wysokiej randze konsulara (consularis Syriae), odpowiadający
za bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, pobór
podatków na rzecz państwa oraz kontrolę lokalnych,
samorządowych elit. Rezydował tu również namiestnik większej jednostki administracyjnej – diecezji –
składającej się z kilkunastu prowincji (comes Orientis).
Zakres jego kompetencji pokrywał się z tymi, które
miał namiestnik prowincji, tyle że obowiązywały one
na większym obszarze. Poza tym w przeciwieństwie
do konsulara Syrii namiestnik diecezji mógł także,
w wyjątkowych sytuacjach, dowodzić wojskiem. Antiochia była także główną kwaterą naczelnego dowódcy wojsk rzymskich na Wschodzie (magister militum
per Orientem). Podlegały mu wszystkie rodzaje wojsk
i jednostek stacjonujących na Bliskim Wschodzie.

Góra Silpios (Habib an Nadżar). Ruiny warownych murów, trudnych do precyzyjnego
datowania, otaczających Antiochię od wschodu. Fot. P. Filipczak

Centrum życia samorządowego
Poza centrum administracji państwowej, Antiochia
była także ważnym ośrodkiem władz samorządowych. Od czasów hellenistycznych reprezentowała
je rada miejska (zwana przez Rzymian kurią). Kuria
reprezentowała miasto w kontaktach z namiestnikiem
prowincji i diecezji oraz na ich polecenie organizowała
pobór podatków państwowych. Zbierała także podatki lokalne, zasilające kasę miejską. Były to jej najważniejsze i zarazem najcięższe obowiązki – powinności
na rzecz państwa ciągle wzrastały, były egzekwowane
dość surowo, a ewentualne niedobory w tych kwotach,
które zasilały skarb cesarski, radni musieli uzupełniać
z własnych, prywatnych majątków.
Liczba radnych stale spadała – za panowania Dioklecjana rządziło miastem kilkuset obywateli, może
600, podczas gdy za rządów Teodozjusza I ich liczba
spadła do około 60. Porzucali obowiązki na rzecz lepiej

„The City”
Antiochia była wielkim centrum gospodarczym,
przede wszystkim rzemieślniczym i kupieckim, ale
także bankowym. Banki utrzymywały się z kredytów,
przyznawanych choćby przedsiębiorcom. Prowadziły
jednak działalność w Antiochii, zatem jedynie na skalę lokalną. Co innego kupcy, którzy prowadzili biznes
na skalę globalną. Wykorzystywali transport morski,
docierając do Italii, Galii czy nawet Hiszpanii. Sprzedawali produkcję rodzimą – oliwę i wino, rzemiosło, jak
również produkty skupowane z Dalekiego Wschodu
i Arabii, zatem kamienie szlachetne (perły, szmaragdy i ametysty), przyprawy (pieprz, goździki), drewno
sandałowe, opium, kość słoniową. Handlowali dzikimi
zwierzętami oraz niewolnikami. Co do rzemiosła, to
we współczesnych badaniach najbardziej podkreśla się
to, że miasto nie było centrum produkcji jakiegoś jednego, typowego towaru lub gałęzi produkcji, ale rozwijało się wszechstronnie, wytwarzając naprawdę
zróżnicowane rękodzieło.

Etniczne i językowe „multi-kulti”

Na mapie chrześcijańskiego świata
Uczniowie i wyznawcy Jezusa z Nazaretu przebywali w Antiochii od samego początku (wedle tradycji tutejsza gmina miała być założona już po śmierci
świętego Szczepana). Najprawdopodobniej też to stąd
święty Paweł wyruszał w podróże misyjne. Tu wreszcie po raz pierwszy wyznawców Chrystusa nazwano chrześcijanami. Naturalnie w Antiochii mieszkali
także poganie, wierni różnych religii orientalnych oraz
Żydzi. I taka religijna mozaika przetrwała do IV stulecia n.e. Wówczas zaczęły powoli zmierzchać kulty
pogańskie, w siłę natomiast zaczęli rosnąć chrześcijanie. Wyjątkowo mamy dane statystyczne, niemożliwe
jednak do zwery ikowania – o 100 tysiącach chrześcijan w 200-tysięcznym mieście mówi miejscowy kapłan
Jan Chryzostom. Trzeba jednak przyjąć, że pod koniec
IV w. większa część mieszkańców była już schrystianizowana.
Rzecz charakterystyczna – Kościół antiocheński miał
honorową rangę patriarchatu (najpóźniej od 381 r.),
a w samej Antiochii, w IV i V w., zorganizowano aż 19
synodów. Mimo to gmina antiocheńska nie była monolitem. Przez większą część IV w. dzieliła się na zwolenników arian i ortodoksów, choć wewnątrz tych grup
następowały jeszcze bardziej skomplikowane podziały.
Apogeum sporów przypadło na lata 60. i 70. IV w., kiedy przez długi czas różnym wspólnotom chrześcijańskim przewodziło jednocześnie aż czterech biskupów.
Choć schizma dobiegała końca w początkach V w., to
nie zakończyła kryzysu. Między połową VI a początkiem VII stulecia Kościół antiocheński podzielił się na
odłam chalcedoński i mono izycki, a jeszcze później
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Prężnie rozwijające się miasto stale przyciągało nowych mieszkańców. Dokładnej ich liczby nie znamy, ale
szacuje się, że w IV stuleciu n.e. dochodziła do 150–200
tysięcy (choć w fachowej literaturze panują na ten temat rozbieżne opinie, podważające tę wartość do 400–
500, a nawet, co wygląda już na przesadę, do 700–800
tysięcy). W każdym razie, obok Rzymu, egipskiej Aleksandrii oraz Konstantynopola, Antiochia należała do
największych miast całego imperium rzymskiego.
Wśród jej mieszkańców, od czasów hellenistycznych,
przeważali Grecy, dokładniej zaś odlegli potomkowie
greckich założycieli oraz pierwszych kolonizatorów.
Grecki był bez wątpienia najpopularniejszym językiem
w Antiochii. Ale istniała tu również, także od założenia miasta, niemała gmina żydowska. Znowuż jednak
mamy wątpliwości co do wielkości – podawane w publikacjach naukowych wartości wahają się między ok. 22
a 65 tysięcy. Żydzi mówili po aramejsku, ale przynajmniej część z nich musiała także znać grekę. Zamiesz-

kiwali przede wszystkim południową dzielnicę miasta,
gdzie mieli swoją synagogę. Na pewno nie żyli zamknięci w getcie – wprost przeciwnie, utrzymywali codzienne kontakty z mieszkańcami, a nawet wywierali
na nich pewien wpływ w sferze obyczajowej i religijnej.
Wiadomo choćby o tym, że chrześcijanie chadzali do
synagog, że autorytetem obdarzali rabinów, że często
dokonywali obrzezania, że świętowali szabas oraz brali
udział w wielu świętach żydowskich. W Antiochii zamieszkiwali także Syryjczycy (trzecia co do wielkości
grupa etniczna w mieście, brak jednak jakichkolwiek
statystyk), a także, w mniejszym stopniu: Arabowie,
Armeńczycy, Persowie oraz Rzymianie (głównie
urzędnicy i wojskowi), używający na co dzień łaciny.
Miasto miało na wskroś wieloetniczny, wielokulturowy charakter. Co ciekawe, różnice etniczne nigdy
nie stały się przyczyną waśni albo starć między dominująca ludnością pochodzenia greckiego a przedstawicielami etnosów semickich, orientalnych. Inaczej rzecz
się miała z relacjami Greków z Żydami, coraz trudniejszymi, jednak niedającymi się sprowadzić jedynie
do różnic etnicznych. Wzrastająca niechęć do Żydów
miała bowiem przede wszystkim charakter religijny,
i była podsycana przez coraz bardziej chrześcijańskie
państwo.

historia w czasie i przestrzeni

płatnej, bardziej stabilnej i obłożonej wieloma immunitetami służby w administracji państwowej. Tymczasem
jeszcze w IV w. n.e. rada nadal zajmowała się miastem.
Dbała o jego ulice, portyki, fontanny, mosty itp. Zarządzała ziemiami miejskimi, dzierżawiąc je lub sprzedając. Nadzorowała aprowizację, np. kontrolując ceny
niektórych produktów żywnościowych. Zapewniała
funkcjonowanie łaźni i gimnazjonów, inansując
ich obsługę oraz zimowe ogrzewanie. Organizowała
nauczanie publiczne wyższego stopnia, inansując
nauczycieli. Czuwała nad spokojem (Antiochia jako
jedno z nielicznych miast starożytnych miało oświetlane w nocy ulice). Wiemy o tym wszystkim, i to w najmniejszych detalach, z pism wspomnianego już retora
Libaniusza, rodowitego antiocheńczyka, znakomicie
zorientowanego w sprawach swojego miasta.

historia w czasie i przestrzeni
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doszło do kolejnych fragmentacji (powstały m.in. Kościół maronicki i melchicki, istniejące do dziś).
Wkład Antiochii w historię chrześcijaństwa miał
także bardziej intelektualny wymiar. Pod koniec IV w.
powstała tu szkoła teologiczna, grupująca uczonych,
stosujących jednakowe metody egzegezy biblijnej.
Ogólnie mówiąc, polegały one na analizie literalnej
i historycznej oraz na badaniu korelacji między Starym a Nowym Testamentem. Do najbardziej znanych
chrześcijańskich intelektualistów reprezentujących
ten rodzaj teologii należał m.in. słynny antiocheński
kaznodzieja, później także patriarcha Konstantynopola, Jan Chryzostom. To dzięki jego przebogatej twórczości (zebranej dziś w 18 opasłych tomach Patrologii
Greckiej), staje przed nami żywy świat antiocheńskich
chrześcijan.
Podzielony, antiocheński Kościół generował, choć
z rzadka, dramatyczne napięcia – dochodziło do walk
o tron biskupi, często z masowym udziałem stronników lub adwersarzy konkretnego biskupa. By uspokoić sytuację, niekiedy musiał interweniować nawet sam
cesarz (tak było w przypadku wydarzeń z roku 327, po
depozycji biskupa Eustacjusza). Wielce przy tym interesujące, że w Antiochii nie wybuchały walki między chrześcijanami a poganami. Fakt ten tłumaczy
się powolnym zobojętnieniem ludności pogańskiej na
kwestie religijne oraz pewną biernością chrześcijan
w „oczyszczaniu” miasta z pogan (zapewne często swoich sąsiadów).
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Szkoła retora Libaniusza
W drugiej połowie IV w. miasto stało się bez wątpienia jednym z najbardziej uznanych, obok Aten, Gazy
i Konstantynopola, ośrodków studiów retorycznych.
Najsłynniejszą szkołę prowadził wspominany retor Libaniusz (ok. 312–393). Odebrał on staranne wykształcenie, najpierw w rodzinnej Antiochii, u ilozofa i retora
Zenobiusza z Eleuzy, później na gruntownych studiach
w Atenach. Samodzielną karierę Libaniusz rozpoczął
w Konstantynopolu, później przeniósł się do Nicei i Nikomedii, wreszcie osiadł (ok. 353 r.) w Antiochii, gdzie
nauczał już do końca życia.
Zaczynał od nauczania w swoim domu, ale wraz
z rosnącym prestiżem zmieniał lokalizację swoich kursów, by w końcu prowadzić je w budynku rady miejskiej, w samym centrum miasta. Jednak jego szkoły
nie należy utożsamiać z formalnie działającą instytucją
(jak to ma miejsce obecnie), ale raczej ze środowiskiem
kilku, zatrudnianych przez Libaniusza, nauczycieli oraz
grona ich studentów. Wśród tych ostatnich było wielu
późniejszych prawników, urzędników państwowych
i intelektualistów (wśród studentów nie było dziewcząt, ponieważ zwyczajowo wykształcenie retoryczne
obejmowało wówczas jedynie mężczyzn).
Sam Libaniusz nad wyraz troskliwie podchodził do
swoich absolwentów, pomagając im w zdobywaniu intratnych pozycji choćby w administracji cesarskiej. Często pisał w tym celu listy – do dziś przetrwały 1544 epi-

stoły (dziś to jeden największych antycznych zbiorów
korespondencji), ale poza nimi także ćwiczenia retoryczne oraz przede wszystkim mowy. Są one, w liczbie
64, znakomitym świadectwem swoich czasów, pozwalają na odtworzenie wielu wydarzeń i zjawisk, zarówno
z historii lokalnej, antiocheńskiej, jak i z dziejów całego
państwa.

Życie codzienne
Jak w wielu innych miastach, tak i w Antiochii największą popularnością cieszyły się widowiska teatralne i wyścigi zaprzęgów w hipodromie. Teatr czynny
był codziennie, od rana do wieczora. Rzadziej już grywano sztuki klasyczne, tragedie i komedie, ale za to
nader często organizowano występy taneczne, akrobatyczne oraz muzyczne, występy chórów i orkiestr,
wreszcie pokazy mimiczne i pantomimiczne. W hipodromie natomiast, w ciągu jednego dnia, urządzano
16 wyścigów, najczęściej z udziałem kwadryg. W przerwach występowali aktorzy, jak w teatrze – mimowie
lub pantomimowie.
Poza tym, niemal do samego końca IV stulecia, co
cztery lata, organizowano igrzyska olimpijskie. Lista
dyscyplin obejmowała na pewno biegi, boks, zapasy,
pankration, wyścigi rydwanów, a także zawody recytatorskie i poetyckie oraz – nieregularnie – pokazy dzikich zwierząt lub walki z nimi. Zawody sportowe, jak to
często bywa, wywoływały wielkie emocje, które niekiedy przeradzały się w rozruchy.
W hipodromie działały dwa główne kluby, zwane
fakcjami Błękitnych lub Zielonych (od dominującego
koloru w stroju woźniców i kibiców). Ostra rywalizacja między nimi przybierała niekiedy formę rozruchów,
walk toczonych na widowni hipodromu lub na ulicach
miasta. Niekiedy jednak fakcje biły się z siłami porządkowymi i policją, zadając im poważne straty (w trakcie
jednej z takich walk, w lipcu 507 r., zabito nawet miejskiego komendanta) oraz doprowadzając do podpaleń
i dewastacji wielu miejsc w mieście. Bywało jednak i tak,
że sami cesarze, sympatyzujący z którąś z fakcji, wspierali jej ataki na swoich oponentów politycznych, atakujących pozostawiając w bezkarności. Wreszcie niektóre
wystąpienia fakcji przeradzały się w bunty przeciwko
Żydom. Na przełomie V i VI w. Zieloni atakowali Żydów,
ponieważ uważali ich za stronników Błękitnych. Współcześni badacze nie przypisują fakcjom celowego, świadomego antysemityzmu.

Upadek
Dwa potężne, krótko po sobie następujące, trzęsienia ziemi – z 526 i 528 r. – zamieniły niemal całe, dotąd
znakomicie prosperujące miasto, w ruinę. Próbował
je odbudować Justynian I Wielki, ale wobec potrzeb
związanych z odzyskaniem zachodniej części państwa
zdołał przede wszystkim odtworzyć infrastrukturę
o znaczeniu militarnym. Faktycznie więc nigdy już
Antiochia nie podniosła się ze zniszczeń, nigdy już nie
była miastem tak pięknym i ludnym, jak przedtem.

Paradoksy historii
Jedno z najpiękniejszych i najważniejszych starożytnych miast Morza Śródziemnego popadło w niepamięć. Nigdy nie stało się ikoną antyku, jak Ateny
czy Rzym. Na pewno, w jakimś stopniu, zadecydował
o tym brak monumentalnych, imponujących ruin
przyciągających od zawsze podróżników i naukowców.
Kiedy w roku 1932 misja archeologiczna Uniwersytetu w Princeton rozpoczynała w Antiochii wykopaliska,
liczono na spektakularne odkrycia wielkich gmachów,
kościołów i ulic, ale nic takiego nie nastąpiło. Antyczne
budowle, zniszczone klęskami żywiołowymi, uległy
w ziemi dalszej defragmentacji. Do wybuchu II wojny
światowej odsłonięto relatywnie (w proporcji do stanu
oryginalnego i wyśrubowanych oczekiwań) niewielkie
struktury. Niespodzianką natomiast okazały się bada-

nia prowadzone w podmiejskiej, luksusowej dzielnicy Antiochii, Dafne (obecnie Harbiye). Odkryto tu
wielkie, całkiem nieźle zachowane, mozaiki podłogowe
– dziś tworzą one, w miejscowym muzeum, jedną z największych na świecie kolekcji.
Bibliografia:
❚ Ceran W., Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV w.),
Wrocław–Łódź 1969.
❚ Devreesse R., Le patriarcat d'Antioche depuis la paix de l'Église jusqu'à la conquête arabe,
Paris 1945.
❚ Downey G. A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest, Princeton
1961.
❚ Féstugiere A. J., Antioche païenne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moins de
la Syrie, Paris 1959.
❚ Filipczak P., Antiochia nad Orontesem. Funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców
w IV wieku n.e., [w:] Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak, R. Kosiński, Kraków
2015, s. 253–306.
❚ Kurbatov G. L., Rannievizantijskij gorod (Antiochia w IV veke), Leningrad 1962.
❚ Liebeschuetz J.H.W.G., Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman
Empire, Oxford 1972.
❚ Petit P., Libanius et la vie municipale à l’Antioche au IVe siècle après J.-C., Paris 1955.
❚ Sandwell I., Religious Identity in Late Antiquity. Greeks, Jews and Christians in Antioch,
Cambridge 2007.
❚ Soler C., Le sacré et la salut à Antioche au IVe siècle apr. J.-C. Le sacré festives et le
comportements religieux dans le processus de christianisation de la cité, Beyrouth 2006.
❚ Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania
homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008.

Wielkie wojny wschodnich Rzymian
Współcześnie określenia „bizantyjski
przepych” albo „bizantyjski dwór” mają pejoratywny wydźwięk. Sugerują, że wystrój
wnętrza, dekoracja albo szerzej zastosowana
liczba środków przekazu jest przesadnie rozbudowana. Czasem są też używane do podkreślenia, że ktoś tworzy wokół siebie niezdrowe relacje zależności. Takie status quo
wynika z dziewiętnastowiecznej spuścizny
europejskiej historiografii, która długo traktowała dzieje wschodnich Rzymian po macoszemu, wskazując, że nie byli oni w stanie
równać się z Rzymianami z czasów pryncypatu. Nic bardziej mylnego. Wschodnia
kultura Rzymian stała się podwaliną całego
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kręgu kulturowego ciągnącego się pasem
od Peloponezu po Władywostok. Wojska
Rzymian ze Wschodu albo – jak chcieliby
dawni europejscy historycy – Bizantyjczyków były potężną machiną, o czym przypomina czytelnikom John Haldon.
Wydana przez poznańskie wydawnictwo
„Rebis” książka Wojny Bizancjum. Strategia,
taktyka, kampanie to gradka dla wszystkich
miłośników historii starożytności i średniowiecza, a także dziejów wojskowości. John Haldon
jest profesorem na Uniwersytecie w Princeton,
zawodowo zajmuje się badaniami nad okresem
protobizantyjskim i mezobizantyjskim. W swej
książce zabiera czytelnika na pola bitew, które niesłusznie nie zdobyły należnej im pozycji w świadomości europejskich czytelników.
Walczący na frontach imperium cesarze, ich
oficerowie i żołnierze zasługują na uwagę, ponieważ wiele stoczonych przez nich starć wpłynęło na losy Europy. Autor wprowadza czytelnika w świat Bizancjum, prezentując krótką
charakterystykę środowiska geograficznego,
w którym przyszło operować armiom tego
wspaniałego imperium. Oprócz wiadomości
stricte geograficznych podkreśla także gospodarcze walory poszczególnych regionów. Dzięki temu można dostrzec wagę walk toczonych
w ich obronie, choć oczywiście nie wszystkie
konflikty prowadzone przez stulecia miały
tylko defensywny charakter. Czasem władcy
występowali jako restytutorzy ziem dawnego
Cesarstwa Rzymskiego.
Panoramę konfliktów zaczynają wielkie
zmagania z czasów Justyniana I (527–565).
Wraz z Haldonem obserwujemy krwawą bitwę pod Darą. Ta potężna twierdza powstała
w latach 505–507 jako odpowiedź na agresję sasanidzkiego króla Kawada (496–531)

i przez lata była ością w gardle między Cesarstwem a Sasanidami. Sukces młodego
Belizariusza przeszedł do historii jako jedna
z najlepiej udokumentowanych bitew cesarskiego oręża. Haldon prezentuje też czytelnikowi ciąg zmagań w dolinie rzeki Jarmuk,
które w sierpniu 636 r. doprowadziły do klęski
wojsk cesarza Herakliusza (610–641) i w rezultacie pozwoliły muzułmanom na przejęcie
olbrzymich obszarów rzymskiego Wschodu.
Utrata wschodnich prowincji była największą
klęską imperium od czasu przejęcia przez barbarzyńców Europy Zachodniej i Afryki Północnej. Autor zabierze czytelnika na ziemie
Tracji, niepokojone od 679 r. przez wojowniczych Bułgarów, którzy zadali żołnierzom Nikefora I (802–811) druzgocącą klęskę w 811 r.
pod Pliską. Haldon pokazuje, jak Bułgarzy
na stałe dołączyli do rodziny europejskich
narodów i stali się prawosławnymi chrześcijanami. Przyczyny powstania współczesnej
Turcji poznamy zaś lepiej dzięki rozdziałowi,
w którym wybierzemy się wraz z autorem pod
Mazikert, gdzie w 1071 r. sułtan Arp Aslan
(1063–1073) pokonał olbrzymią armię Romana IV (1068–1071).
Te i wiele innych bitew składa się na fascynującą panoramę historii Bizancjum i średniowiecznej Europy, dzięki której łatwiej zrozumiemy historię naszego kontynentu, ale także
współczesny świat. Książka będzie wspaniałą
pomocą dydaktyczną i rozszerzeniem materiału omawianego na zajęciach z historii średniowiecza. Jest kolejną monografią, która mądrze
popularyzuje badania nad światem grecko-rzymskim. Podobnie jak we wcześniejszych
pozycjach tego wydawnictwa, opisywanych
już na naszych łamach, również szata graficzna zachęca do poznania świata bizantyjskich
cesarzy i ich wojska.
Tomasz Sińczak

historia w czasie i przestrzeni

Pełni nieszczęścia dopełnili Persowie, którzy zdobyli
i splądrowali Antiochię w latach 540 i 611. Dalszy regres nastąpił w roku 637, po podboju arabskim. Wraz
z ustanowieniem stolicy kalifatu w Damaszku rola Antiochii znacznie się zmniejszyła. Zakończył się długi,
starożytny etap w dziejach tego miasta.

historia podróżowania

Podróżowanie w starożytności

– Bliski Wschód i Hellada
Joanna Orzeł

d najdawniejszych czasów między kolejnymi
miejscowościami krążyli kurierzy, urzędnicy,
ośrodki handlowe odwiedzali kupcy, a w uroczyste dni święte miejsca wypełnione były tłumami
pielgrzymów. W cyklu „Historia podróżowania”
skupimy się na ewolucji peregrynacji – jej sposobów,
środków, miejsc destynacji oraz samych jej uczestników. Naszą podróż rozpoczynamy od czasów najdawniejszych, czyli lat 3000–1200 p.n.e.

O

Wykorzystanie życiodajnych wód
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Pierwsze miasta powstały nad wielkimi rzekami:
między Tygrysem a Eufratem na Bliskim Wschodzie, pierwsze państwo zaś nad Nilem. Rzeka dająca życie stanowiła też pierwszy ciąg komunikacyjny.
Po ok. 3000 r. p.n.e. budowano statki przeznaczone
do żeglugi po otwartych wodach. Głównymi trasami
przewozu produktów były: wschodnia część Morza
Śródziemnego między Egiptem a Lewantem, Morze
Czerwone między Egiptem a Arabią, Zatoka Perska
i Ocean Indyjski między Mezopotamią a północno-zachodnimi brzegami Indii.
Egipcjanie bardzo wcześnie zaczęli wykorzystywać Nil i jego dopływy do przemieszczania się, bo była
to najprostsza i często jedyna możliwość na tym terenie. Żeglowali oni na czółnach i tratwach zrobionych
z wiązek papirusu, który był łatwo dostępnym materiałem nad królową rzek.
W przeciwieństwie do egipskiej rzeki, Tygrys i Eufrat nie były tak żeglowne, także przez brak sprzyjających wiatrów. Mimo to w III tysiącleciu p.n.e. używano
małych drewnianych łodzi rzecznych. Do przemieszczania się stosowano też lekkie tratwy wyposażone
w nadmuchane skóry służące jako pływaki. Nie były
one jednak zbyt bezpieczne, bo mogły uderzyć o skały. W dolnym brzegu Tygrysu wody były spokojniejsze
i tam pływano na okrągłych łodziach zbudowanych
z pozszywanych kawałków skóry. Można było na nich
przewozić wozy, a nawet ciężkie kamienie budowlane.
Dzięki rzekom Egipt i Mezopotamia kwitły. Inaczej
musiano sobie radzić na terenach z niewielką liczbą
rzek, jak w Palestynie czy Syrii. Tam podróżni albo wędrowali pieszo, albo jeździli na osłach. Od około 3000 r.
p.n.e. używano wozów z czterema masywnymi kołami,
ciągniętych przez zaprząg wołów lub osły – najwcześniej stosowali je Sumerowie. Z kolei około 2300 r.
p.n.e. na Bliskim Wschodzie zaczęto używać koni jako

Lwia Brama, fot. J. Orzeł

zwierząt pociągowych. Następnie wprowadzono
szybki i wygodny wózek dla przedstawicieli władzy:
królów, książąt i urzędników. Około 1600 r. p.n.e. mogli
oni korzystać z rydwanu, czyli konnego wozu o małych
rozmiarach i małej wadze, używanego w czasie działań wojennych. W ciągu dwóch, trzech stuleci zaczęto
go stosować na Krecie, w północnej Europie, ale także
w Indiach czy Chinach.
Wędrowcy najczęściej poruszali się pieszo, ewentualnie na grzbietach osłów. Wystarczały im tylko ścieżki. Szlaków nadających się do ruchu kołowego wciąż
było jak na lekarstwo. Drogi nie były brukowane,
choć zdarzały się wyjątki – Hetyci (żyjący w Azji Mniejszej w latach 1800–1200 p.n.e.) wybrukowali drogę
o długości 2 km, łączącą stolicę ich państwa z pobliską świątynią. Droga była używana przede wszystkim
w czasie procesji świątynnych. Podobnie jak drogi
również mosty należały do rzadkości – pojazdy pokonywały wody albo w bród, albo były transportowane
na promach.

Kultura minojska i mykeńska
Inaczej sytuacja przedstawiała się na Krecie w czasie rozkwitu kultury minojskiej (2000–1500 r. p.n.e.)
oraz na półwyspie greckim w dobie kultury mykeńskiej (1600–1200 r. p.n.e.). Budowano wówczas dobre
drogi – przykładem niech będą: dwupasmowa o szerokości 4 m z portu do Knossos, drogi wokół Myken,
w Pylos, w Beocji czy w południowej Tesalii. Drogi te
miały zazwyczaj jeden pas ruchu, mimo że były szero-

Podróżujący
W Egipcie podróżującymi byli przede wszystkim
ludzie sprawujący władzę. Do 3200 r. p.n.e. Dolina
Nilu od pierwszej katarakty do wybrzeża znajdowała
się pod rządami jednego władcy, stąd wyprawy były
bezpieczne. Ze swej stolicy w Mem is faraon wysyłał
swoich urzędników w górę i w dół rzeki oraz przez
wschodnią część pustyni do Synaju (gdzie od co najmniej 3000 r. p.n.e. Egipcjanie wydobywali miedź i turkus), czasami też poza granice swego kraju – do Lewantu lub Sudanu. Około 2000 r. p.n.e. Egipcjanie zwrócili
się ku wodzie – wysyłali statki w dół Morza Czerwonego do wybrzeży Etiopii, a może nawet Somalii.
Także w Mezopotamii podróżowali głównie urzędnicy państwowi – w XXI w. p.n.e. ruch między stolicą
a dużymi miastami był tak duży, że trzeba było usprawnić sieć usług komunikacyjnych.
Kolejną grupą podróżników byli handlarze. W Egipcie handel znajdował się w rękach faraona, ich podróże były więc o icjalne. W Mezopotamii zaś rozwijały
się prywatne przedsiębiorstwa. Na terenach między
Tygrysem a Eufratem archeolodzy znaleźli tysiące glinianych tabliczek, m.in. ze starannie prowadzonymi
rachunkami. Warto odnotować, że kodeks Hammurabiego chronił handlarzy. Kupcy, którzy po zaciągnięciu
kredytu, obracając pieniędzmi lub towarami powierzonymi przez handlowca-bankiera, stracili towary wskutek ataku wroga (np. rozbójnika), nie musieli zwracać
pieniędzy. Jeśli jednak wrócili, nie przywożąc zysku,
musieli dać bankierowi podwójną kwotę wypłaconej
pożyczki.
Handel morski w kwitł – od drugiej połowy III tysiąclecia p.n.e. statki handlowe pływały w dół Zatoki
Arabskiej do Arabii Saudyjskiej i wzdłuż wybrzeży Iranu i Afganistanu aż do północno-zachodnich brzegów
Indii.

religia, mimo że zapewne poświęcano parę chwil modlitwie.
Na słynnych budowlach turyści pozostawiali napisy
– kto, kiedy, w jakim celu tu przybył. Niejednokrotnie
podawano informację o swoim zawodzie – turystami
okazywali się często pisarze i nauczyciele ze swoimi
podopiecznymi (wszak umiejętność pisania nie była
powszechna). Standardowym zachowaniem turysty już
wówczas było przywiezienie typowej lub egzotycznej
pamiątki, zarówno dla siebie, jak i dla bliskich. Kupowano więc sznury paciorków, ubrania albo – to już wyszukani i bogaci podróżujący – Pigmeja.

Nocleg i wyżywienie
Egipskie tereny nie pozwalały na dogodne podróżowanie – przeciętni wędrowcy często spędzali noc pod
gołym niebem, a jedli to, co mogli zdobyć lub co przynieśli ze sobą. Inaczej wyglądały podróże służbowe
– urzędników faraona. Ci mieli zapewnioną opiekę
w świątyniach i mogli korzystać z rządowych składów
żywności.
W Mezopotamii istniały zajazdy rządowe – mogli
się w nich zatrzymywać zarówno urzędnicy państwowi, wojskowi, jak i kupcy. Przedstawiciele administracji
i wojska byli zaopatrzeni w rozkazy podróży, w których
były wymienione racje żywnościowe na jeden dzień
marszu. Wędrowano pieszo, wyjątkiem byli urzędnicy
najwyższej rangi. Po przybyciu do rządowego zajazdu otrzymywano nocleg i żywność na następny dzień.
Niestety żaden z takich zajazdów się nie zachował.
Najstarsze ruiny takiego miejsca noclegowego znajdują się na Krecie (ok. 1500 r. p.n.e.) – w pobliżu pałacu

Około 1500 r. p.n.e. w Egipcie pojawiły się pierwsze
oznaki turystyki – podróży powodowanej ciekawością lub przyjemnością. Dzięki grobowcom i świątyniom faraonów budowanym od 2700 r. p.n.e. Egipcjanie
czuli, że mieszkają niejako w muzeum – otoczeni pomnikami starożytności. W Nowym Państwie schodkowa piramida Dżesera, S inks czy piramidy w Gizie
miały już ponad tysiąc lat! Przybywano więc, by obejrzeć zabytki przeszłości – prymarnym motywem ich
podróży była ciekawość miejsca, przyjemność, a nie

Egipt już w czasach starożytnych był centrum turystycznego świata
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Narodziny turystyki

historia podróżowania

kie na 3,5 m. Przy wjeździe do miast były brukowane, co możemy podziwiać i dziś w pobliżu Lwiej Bramy w Mykenach. W XIII w. p.n.e. na terenach greckich
istniała lepsza sieć niż w III w. n.e. Duże zasługi mieli
w tym względzie Mykeńczycy, których interesowały
drogi, bo uwielbiali przejażdżki rydwanami. Tak jak
na Bliskim Wschodzie używano ich właściwie tylko
w czasie wojen czy polowań, tak arystokracja mykeńska po prostu nimi podróżowała.

historia podróżowania
12

w Knossos mieścił się mały hotelik, w którym można
było się najeść po podróży i odświeżyć przed wejściem
do pałacu.
W Mezopotamii przynajmniej kilka zajazdów rządowych przyjmowało przypadkowych podróżnych niebędących urzędnikami. Noclegi w prywatnych domach
należały do rzadkości, w miastach raczej nocowano
w gospodach. Przynajmniej w pierwszej połowie III
tysiąclecia p.n.e. między Eufratem a Tygrysem zaczęły
powstawać oberże, których głównym zadaniem było
dostarczenie trunków i zapewnienie towarzystwa
kobiet. Wśród trunków wymienić można wino z palmy
daktylowej czy piwo z jęczmienia. W kodeksie Hammurabiego istniały ścisłe zakazy rozcieńczania piwa
(karane śmiercią przez utopienie). Co ciekawe, oberże były najczęściej prowadzone przez kobiety. Noclegi w tych miejscach były jednak negatywnie oceniane
przez większość społeczeństwa.
Zajazdy rządowe były w pewnym sensie częścią
prymitywnego systemu pocztowego – pomagały
szybko wyprawiać w drogę kurierów, którzy przewozili o icjalną pocztę. Nieo icjalna poczta była rzadkością,
bo albo musiano namówić lub przekupić państwowego
urzędnika, albo przekazywano list nieznajomemu wędrowcowi udającemu się w określonym kierunku.
Podróże lądowe były uciążliwe i niebezpieczne.
Trzeba było liczyć się z mozolną wędrówką po wąskich
dróżkach, niezależnie od pogody, a także z możliwością
napadu. Z rozbojami próbowano sobie radzić. Lokalne
władze starały się wypłacać odszkodowanie każdemu,
kto został obrabowany na ich terenie. Z kolei na południowym wybrzeżu Krety i w Knossos przy drodze
znajdowały się uforty ikowane posterunki policji.

Wiadomości Historyczne 1/2020

Zmiany doby archaicznej
(1200–500 r. p.n.e.)
Na przełomie XIII i XII w. p.n.e. świat na wschód
od Morza Śródziemnego bardzo się zmienił. Egipt żył
przeszłością, ale jednocześnie był główną atrakcją
turystyczną starożytności, potęga Hetytów została
rozgromiona, Syria i Palestyna stały się bardziej niezależne, na pierwszy plan wysunęli się w Mezopotamii Asyryjczycy. Na półwyspie greckim dokonały się
największe, ale i najbardziej niekorzystne zmiany. Najpowszechniejsze wciąż były wówczas podróże morskie, ale Minojczycy, Mykeńczycy i Egipcjanie zostali
wyparci przez Fenicjan. To właśnie oni od ok. 1100 r.
p.n.e. zmonopolizowali handel śródziemnomorski
na około 400 lat. Fenicjanie założyli kolonię w Kartaginie, dopłynęli do Atlantyku, a przed 600 r. p.n.e. opłynęli Afrykę.

Rzymianie swoich czasów
Na Bliskim Wschodzie pierwszoplanową rolę odgrywali Asyryjczycy, budując podwaliny potężnego imperium,
które przetrwało trzy wieki (od ok. 900 do 612 r. p.n.e.,
gdy Medowie zniszczyli stolicę w Niniwie). Asyryjczycy
byli świetnie zorganizowani. Nie bez powodu mówi się

Imperium Babilońskie

o nich, że byli „Rzymianami swoich czasów” – zwłaszcza
w kwestiach militarnych i administracyjnych. Zbudowali
sieć dróg, aby umożliwić wojskom szybkie przemieszczanie się i aby ułatwić komunikację między stolicą a resztą
ziem. Nie były to jednak zwykłe drogi. Musiały pomieścić
asyryjskie rydwany (mogące przewozić do czterech mężczyzn), jak również bardzo ciężkie tarany. Główne trasy
były starannie utrzymane. Dodatkowo na niektórych odcinkach znajdowały się znaki drogowe, a co ok. 9,5 km
posterunek straży. Także wzdłuż dróg przez pustynię
dbano o podróżujących – nie tylko za pomocą studni, lecz
także małych fortów. Jedynymi brukowanymi drogami
były te prowadzące do świątyń i sanktuariów. Podobnie
mosty kamienne wznoszono tylko w miejscach absolutnie koniecznych, np. nad Eufratem w Babilonie, który później wspominał Herodot:
„Druga po tej [Semiramidzie – J.O.] królowa,
imieniem Nitokris, która była rozumniejsza niż
pierwsza władczyni, zostawiła po sobie pomniki, o których opowiem; a widząc, że potęga Medów zwiększa się i że nie zachowują spokoju […]
przedsięwzięła wszelkie możliwe środki ostrożności. Naprzód rzekę Eufrat, która płynęła przedtem prosto i przez środek miasta, powyżej Babilonu skierowała do kanałów i nadała jej tak kręty
kształt, że w swym biegu dochodzi ona trzy razy
do jednej ze wsi asyryjskich. […] Daleko zaś powyżej Babilonu wykopała basen na jezioro, w nieznacznej odległości od rzeki i wzdłuż niej, a kazała bez przerwy kopać tak głęboko, aż natra iono
na wodę; taką zaś nadała mu szerokość, że obwód
jego wynosił czterysta dwadzieścia stadiów. Ziemię, wydobytą z tego dołu, zużytkowała do usypania wału po obu brzegach rzeki. Kiedy wykopano jezioro, kazała nanieść kamieni i dokoła niego
poprowadzić ocembrowanie. […]
To były dzieła, którymi dla ochrony otoczyła miasto,
czerpiąc do nich materiał z głębi ziemi. Do następującej zaś pracy ubocznej zużytkowała te urządzenia. Ponieważ miasto składało się z dwóch części,
a rzeka płynęła środkiem, więc za poprzednich

Z wybudowanych przez Asyryjczyków dróg mogła korzystać nie tylko armia, lecz także posłańcy
królewscy. Asyryjczycy rozwinęli również pocztę
rządową – w największych ośrodkach poczmistrze
nadzorowali ruch kurierów i przesyłek pocztowych.
Zachowały się listy zawierająca spis kolejnych miejscowości i odległości między nimi. Spisy te, zwiastun
rzymskich itinerariów, mogły należeć albo do armii,
albo do kurierów.

Imperium perskie
Stolicę Asyrii zniszczyli Medowie, ci z kolei zostali wyparci przez Persów. Jednym z ich sekretów
była szybka i sprawna komunikacja między stolicą
a najbardziej odległymi ośrodkami. Rozszerzyli i udoskonalili sieć dróg i pocztę rządową przejętą po Asyryjczykach. Droga Królewska (o długości ok. 2500
km) wiodła od Sardes (wschodnie wybrzeże Morza
Egejskiego) do Suzy. Wzdłuż niej (co 16–24 km) rozmieszczone były domy wypoczynku, zajazdy dla
monarchów, członków rodziny królewskiej lub innych
znakomitości. W punktach strategicznych znajdowały
się forty, na przeprawach rzek promy. Drogi były wykorzystywane zwłaszcza przez kurierów rządowych,
ale dostępne były dla wszystkich. Przeciętny wędrowiec mógł przejść ok. 29 km dziennie, całą drogę królewską mógł więc przebyć w trzy miesiące.
Władca Persji Cyrus Wielki rozpoczął budowę swojego imperium na Bliskim Wschodzie, a jego dzieło
kontynuował Dariusz Wielki (521–486 r. p.n.e.), który
zjednoczył ziemie od Iranu do Egiptu. Na terenach tych
rozwinięto służbę pocztową – sztafeta na wierzchowcach pokonywała drogę królewską w 20 dni. Na Bliskim
Wschodzi obok wierzchowców istotnego znaczenie nabrały również wielbłądy: dwugarbne (baktriany) i jednogarbne (dromadery). Najpierw były one zwierzętami pomocniczymi w wojsku, dopiero Persowie zaczęli
je wykorzystywać jako zwierzęta juczne, głównie w handlu. Karawany wielbłądów były popularne w całej Persji – od Mezopotamii do Morza Śródziemnego.
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Zmiana punktu ciężkości na mapie
starożytnego świata
W 500 r. p.n.e. Persja Dariusza Wielkiego panowała
nad starożytnym światem, zespalając Bliski Wschód
aż do greckich miast na zachodnim wybrzeżu Azji

Herodot, Dzieje, t. 1, przekł. i oprac. S. Hammer, Warszawa 1959, s. 103–105.
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Mapa Drogi Królewskiej z Suzy do Sardes, licząca 2575 kilometrów, fot. Fabienkhan (Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5)
1

historia podróżowania

królów musiał każdy, ktokolwiek z jednej części
chciał przejść do drugiej, przeprawiać się statkiem,
a to było, jak sądzę, uciążliwe. Ale i temu królowa
zaradziła. Skoro bowiem poleciła wykopać basen na jezioro, pozostawiła po sobie z tegoż dzieła
jeszcze ten inny pomnik. Kazała wyciosać bardzo
długie kamienie, a kiedy te były gotowe i miejsce
wykopane, skierowała cały nurt rzeki do wykopanego miejsca. W chwili gdy ono napełniło się wodą,
a stare łożysko rzeki osuszyło się, kazała naprzód
wzdłuż brzegów rzeki w mieście oraz wzdłuż schodów, które prowadziły od furtek do rzeki, wznieść
mur z wypalonych cegieł w ten sam sposób jak mur
miejski, a następnie mniej więcej w środku miasta
zbudowała z wyciosanych kamieni most, przy czym
kamienie spajała żelazem i ołowiem. Ilekroć dzień
nastał, kazała rozciągać na moście czworoboczne
belki, po których Babilończycy przechodzili; na noc
belki te usuwano dlatego, żeby ludzie, przechodząc,
wzajemnie się nie okradali. Kiedy zaś wykopane
miejsce, napełniwszy się wodą rzeczną, stało się jeziorem i prace koło mostu porządnie wykonano, kazała sprowadzić rzekę Eufrat z jeziora w dawne jej
łożysko: i w ten sposób powstałe przez wykopanie
jezioro zdawało się cel swój spełniać, a prócz tego
dla obywateli sporządzono most”1.

historia podróżowania

Mniejszej (tylko kilka miast-państw w samej Grecji
było poza zasięgiem Persów). Wybuchły wojny persko-greckie, które wysunęły na czoło świata antycznego Greków. Ich świat rozciągał się od wschodnich
wybrzeży Morza Czarnego na zachód aż do Marsylii
– byliby dalej, gdyby nie Fenicjanie i Kartagińczycy, zajmujący Hiszpanię, Maroko, Gibraltar.
Morza na wschód od Marsylii były otwarte i kursowała tu wielka liczba statków: kartagińskich, fenickich,
egipskich, zwłaszcza zaś greckich: regularnie między
Marsylią i portami na Sycylii a południową Italią, stąd
do Grecji i Azji Mniejszej. Trasy handlowe wiodły: z Aten
lub Koryntu na południe – do Lewantu i Egiptu, a nawet
na Morze Czarne i wzdłuż południowych brzegów aż
do wschodniego krańca, a wzdłuż północnych do Krymu;
dalej można było podróżować drogami: do Mezopotamii,
Persji, do pierwszej katarakty Nilu w Egipcie.

Podróże w klasycznych czasach greckich
(500–300 r. p.n.e.)
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Gdy środek ciężkości świata starożytnego przesunął
się z Persji i Bliskiego Wschodu do Grecji, wzrosło znaczenie Morza Śródziemnego jako głównego szlaku
komunikacyjnego. Porty greckie (Ateny, Korynt, Syrakuzy, Milet) się bogaciły. Wciąż transport wodny był
najwygodniejszy do podróżowania, czasem wręcz był
jedynym możliwym sposobem (przewóz ciężkich ładunków). Podróże lądem były męczące i długie. W drogę zazwyczaj wybierano się pieszo, z jednym lub dwoma niewolnikami niosącymi bagaże (worki z odzieżą, pościelą,
żywnością). Jeśli drogi były lepsze, wówczas używano
pojazdów – zwłaszcza jeśli podróżowały kobiety.
Grecy, podobnie jak wcześniejsze ludy, dbali o drogi
do świątyń – zwłaszcza tych, gdzie odbywały się wielkie
uroczystości. Na bardzo ruchliwych szlakach komunikacyjnych (Ateny–Delfy, Sparta–Olimpia) na niektórych
odcinkach drogi były dwupasmowe, jednopasmowe zaś
miały odnogi, by w kluczowych miejscach pojazdy się mijały. Greckie tereny nie zapewniały ułatwień dla podróżujących – drzewa dające cień były rzadkością, a „kapliczki
Hermesa” były tylko namiastkami znaków drogowych.
Na podróżujących wciąż czyhało wiele niebezpieczeństw: na wodzie byli to głównie piraci lub wrogi statek (bitwy morskie nie należały do rzadkości), na lądzie
zaś rozbójnicy. Najlepszym rozwiązaniem były więc podróże w większej grupie lub z większą liczbą niewolników, którzy oprócz funkcji tragarza bronili także swych
panów. Na wyprawę należało zabierać tylko to, co było
konieczne. Problemem była jednak ochrona tego, co pozostało w domu. Najczęściej kosztowności i pieniądze,
jeśli nie zabrano ich ze sobą, pozostawiano na przechowanie w świątynnych skarbcach. Z pieniędzmi istniała
dodatkowa komplikacja – każde miasto-państwo greckie
miało inny system monetarny. Szybko jednak sobie z tym
poradzono – zaczęły powstawać obwoźne namiastki kantorów. W mieście, na targu, przed świątynią czy
w porcie – w miejscach, gdzie najczęściej pojawiały się
osoby z innego miasta-państwa, wymieniano walutę.

Podróżujący po Helladzie
Na terenach greckich w okresie tym wędrowali przede wszystkim kupcy. Druga grupa wiązała się
z pielgrzymami i osobami biorącymi udział w panhelleńskich uroczystościach religijnych. Obok religii popularne były zawody sportowe, czyli igrzyska. W czasie
ich trwania zawierano święty rozejm wojenny. W ciągu
pięciu dni w jednym miejscu zbierały się dziesiątki tysięcy uczestników: przybywali posłowie (na koszt publiczny), arystokracja, uczestnicy zawodów ze swą świtą,
sprzedawcy jedzenia i napojów, lokalni przewodnicy,
naganiacze, sprzedawcy pamiątek. Najpopularniejsze
igrzyska to oczywiście te ku czci Zeusa w Olimpii,
odbywające się co cztery lata w upalny środek lata
i skupione na zawodach sportowych. Wśród nie mniej
znanych warto wspomnieć o igrzyskach: pytyjskich poświęconych Apollonowi w Delfach (także co cztery lata,
na wiosnę, głównie pieśni i tańce), istmijskich ku czci
Posejdona w Koryncie (co drugi rok na zmianę: wiosną i latem, głównie atletyka, ale też muzyka i taniec),
nemejskich ku czci Zeusa w Argolidzie (co drugi rok:
zimą i latem na przemian, głównie atletyka, ale i muzyka). Nie można też zapominać o lokalnych uroczystościach, które również przyciągały tłumy, jak chociażby
Wielkich Dionizjach ku czci Dionizosa każdego marca
w Atenach.
Inną grupą podróżujących byli chorzy i niedołężni
udający się po uzdrowienie do świątyń, zwłaszcza Asklepiosa w Epidauros, oraz pielgrzymujący do wyroczni: Zeusa w Dodonie i Apollona w Delfach. Wędrowali
także zwykli turyści, choć wymagało to wolnego czasu
i pieniędzy, a w V i IV w. niewielu mogło sobie na to pozwolić.
Do miejsca destynacji przybywano w ciągu dnia. Najczęściej korzystano z prywatnej gościny, zwłaszcza
gdy zostawano w mieście dłużej niż jedna noc. Zwłaszcza w portowych miasta – Pireusie, Koryncie, Bizancjum – wiele osób oferowało noclegi w swych domach.
Jeśli nie wybierano prywatnej gościny, wówczas pozostawała gospoda. Zatrzymywano się tam najczęściej
na jedną noc. W V w. istniały one wzdłuż głównych dróg
w większości miast i portów, jednak wciąż nie zalecano
przebywania w nich.
Większość podróżników wędrowała w konkretnym
celu – przedstawiciele rządów, ludzie interesu, wędrowni kupcy, aktorzy trup objazdowych, chorzy, tłumy udające się na igrzyska. Tych z zamiłowania nie było zbyt
wielu, ale jedna osoba jest tu szczególnie istotna – ojciec
historii, ale i geogra ii: przywołany już Herodot. To dzięki jego Dziejom możemy poznać obyczaje, wierzenia,
stosunki społeczne panujące wśród innych ludów.
Wybrana literatura:
❚ Casson L., Podróże w starożytnym świecie, wstęp i red. T. Kotula, przekł. A. Flasińska,
M. Radlińska-Kardaś, Wrocław 1981.
❚ Firlej W., Podróże o charakterze turystycznym w starożytnej Grecji i Rzymie, „Studia
Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 1995, nr 10.
❚ Schnayder J., Podróże i turystyka w starożytności, Warszawa 1959.
❚ Ślusarczyk J.M., Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich, „Turystyka Kulturowa” 2017, nr 4.
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Algorytmy Harariego,
czyli wczoraj, dziś i jutro homo sapiens
Marek Białokur

„B

łędem byłoby oceniać tysiące lat historii
ze współczesnej perspektywy” – to słowa, które
możemy przeczytać na karatach najważniejszej, przynajmniej z dotychczas napisanych, książek Youvala Noaha
Harariego. Czytelnikom „Wiadomości Historycznych”
tego, kim jest Harari, jak sądzę, wyjaśniać nie trzeba. Gdyby jednak, naturalnie przez czysty przypadek, ktoś jednak
jeszcze o nim nie słyszał, spieszę wyjaśnić.

Z rozmachem pisząc o historii

1

O tym, że zrobił więcej dla popularyzacji historii Polski niż tysiące polskich badaczy przeszłości, przekonanych jest wielu historyków. Niestety
w zdecydowanej większości zagranicznych, bo polskim, w większości, nawet jeśli marzą, aby pisać tak jak kibic Bolton Wanderers, trudno jest się
do tego publicznie przyznać. Zob. Z Polin – przez Johannesburg i Oksford – Polin. Rozmowa z profesorem Antonym Polonskym, [w:] A. Nowak, O historii
nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki, Kraków 2019, s. 251.
2
Oryginalne wydanie tej pracy ukazało się w 2011 r. w Izraelu. Zob. [ תושונאה תודלות רוציקKitsur toldot ha-enoshut], Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir
2011.
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Harari to współczesna, przynajmniej drugiej dekady
XXI w., gwiazda, a może raczej celebryta światowej historiograﬁi. Tak, wiem. Nad Wisłą, Odrą i Wartą takich
nie lubimy. No bo jak można pisać o historii od prehistorii do współczesności. Tego „prawdziwi” historycy przecież
nie robią, a tylko hochsztaplerzy. Dobitnie przekonał się
o tym najbardziej znany w Polsce historyk angielsko-walijskiego pochodzenia – Norman Davies, który odważył się
skreślić na 1500 stronach 1000-letnie dzieje Polski i Polaków. I do tego nie pytając, czy może1.
Harari, jak się okazało, miał jednak jeszcze większy tupet. Tylko tak można skwitować to, że na kartach zaledwie
trzech książek i do tego wydanych na przestrzeni zaledwie
sześciu lat (2012–2018) „ośmielił się” zmierzyć z historią ludzkości. Uwaga! Od czasu, gdy nasi przodkowie
siedzieli na drzewach, drapiąc się po mocno owłosionej

skórze, po przyszłość, której dopiero doświadczymy, ale
której zapowiedź już bardzo wyraźnie rysuje się na horyzoncie. A co tam widać? Nie tylko w pełni autonomiczne
pojazdy, ale przede wszystkim medycynę, która mocno
wydłuży nasze życie. No może nie każdego z nas. Ale tych
bogatszych – z całą pewnością.
Jeśli po tym krótkim wstępie ktoś uznał jednak, że Harariemu nie warto poświęcać uwagi, bo takich jak on było już
wielu, a pozostał po nich tylko kurz, to w pełni ich decyzję
szanuję. Jeśli jednak pozostało w głowie dręczące pytanie:
dlaczego ktoś się na to odważył oraz jak wygląda stworzona
przez niego synteza homo sapiens, zapraszam do lektury.
Na razie tylko artykułu, który zajmie niespełna kwadrans.
Ale ostrzegam! Na końcu możecie Państwo podjąć decyzję, że Harariego „w trzech odsłonach” warto przeczytać.
Choćby po to, by móc z nim polemizować. A to już bardzo dużo, bo to dzięki wymianie myśli i prezentacji różnych
stanowisk „uciera się” wiedza o przeszłości.
O wspomnianych trzech odsłonach Harariego należałoby raczej napisać – „trzy mocne strzały”. Jest tak dlatego, że
określenie to trafniej oddaje intelektualny ferment, który
wywołał swoimi książkami. Wszystko zaczęło się w 2014 r.,
gdy ukazała się anglojęzyczna wersja jego książki From
Animals into Gods. A brief History of Humankind, opublikowanej wówczas także w Polsce2. Harari prawdziwą popularność zdobył w naszym kraju jednak dopiero po kilku
latach. W Polsce jego książka ukazała pod lekko zmodyﬁkowanym tytułem, tj. Sapiens. Od zwierząt do bogów.
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Fenomen popularności
Izraelski historyk, rocznik 1976, studia kończył na uniwersytecie w Jerozolimie, ale doktorat obronił już w Jesus
College w Oxfordzie w 2002 r. Wynika więc z tego, że
nad książką, dzięki której traﬁł do milionów czytelników,
pracował blisko dekadę. Ale gdy już to zrobił, to wśród
jej odbiorców byli nie tylko amatorzy historii w wersji
popularnej, co zapewniło mu rozgłos, lecz także zawodowi historycy, spośród których niestety tylko nieliczni mieli
odwagę się do tego przyznać. W efekcie Harari powtórzył
fenomen popularności, tym razem na gruncie historiograﬁi, jaki wśród czytelników na całym świecie zdobyli
na przełomie XX i XXI w. tacy pisarze jak William Wharton, Paulo Coelho czy Éric-Emmanuel Schmitt. Recenzenci bardzo ostro ich krytykowali, pisząc, że to literatura dla kucharek, ale mogli tylko zgrzytać zębami, bo ich
książki masowo kupowali czytelnicy, i do tego często
po lekturze cytowali ich złote myśli. I tak też jest z Hararim. Czytanym przez wielu, ale i krytykowanym. Najczęściej przez tych, którzy mają problem ze znalezieniem
czytelników ich własnych książek, które często i tak wydawane są w symbolicznych wręcz nakładach.

Od kuchni po algorytmy

Wiadomości Historyczne 1/2020

16

Skoro zahaczyliśmy o kuchnię, to może jeszcze całkiem jej nie opuszczajmy i zapytajmy: co wspólnego mają
książki kucharskie z pracami Harariego? Otóż wiele,
gdyż to właśnie książka kucharska jest klasycznym przykładem pracy opartej na algorytmach, o których tak często
wspomina izraelski historyk. I choć to może być pewnym
zaskoczeniem, to gdy spokojnie spojrzymy na problem,
okaże się, że książka kucharska, na pozór tak prozaiczna
rzecz, uzmysławia nam, czym jest algorytm, gdyż na każdej stronie prowadzi nas krok po kroku, od stanu początkowego, tj. zestawu produktów, do pożądanego stanu
końcowego, czyli smacznego posiłku. A więc możliwie
najprościej zapisany jest w niej ciąg czynności prowadzących do rozwiązania problemu, co w pierwotnym łacińskim znaczeniu oznacza po prostu konsekwentne „wykonanie ściśle określonych działań”.
I właśnie do wykorzystania algorytmów, w celu zrozumienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości homo
sapiens namawia nas Harari. Spróbujmy więc i my, „krok
po kroku” sprawdzić, co takiego zaserwował nam ten historyk. Pora zapiąć pasy i w drogę, choć o samych pasach
bezpieczeństwa nie napisał, gdy rozpływał się nad komfortem czytania w autonomicznych samochodach przyszłości,
które wystarczy, że przed podróżą tylko zaprogramujemy.
Może warto więc już teraz pomyśleć o większych podręcznych schowkach, a w zasadzie samochodowych półkach
na książki lub wygodnych stojakach na czytniki, laptopy
lub smartfony, bo o poważnym pomyśle na rozwiązanie
ulicznych korków w wielkich aglomeracjach na razie nic
nie słychać. No chyba że podróżowanie własnym samo3
4
5

chodem będzie bardzo drogie, czyli dokładnie tak jak
obecnie jest w przypadku najnowszych metod leczenia,
przez co stać na nie tylko nielicznych. Na całe szczęście
każdą z trzech książek Harariego można w Polsce kupić
w cenie około 50 złotych. Na jego wykład już jednak nie
byłoby stać większości publicznych uczelni w Polsce. Ale
do rzeczy.

Sapiens. Od zwierząt do bogów
U podstaw powstania Sapiens. Od zwierząt do bogów
znalazła się obserwacja związana z faktem, że współcześnie otrzymujemy każdego dnia dziesiątki informacji/
wiadomości, których nadawcy oczekują natychmiastowej odpowiedzi. Doprowadziło to do sytuacji, w której
sadząc, że oszczędzamy czas, bo np. nie ma już potrzeby
wychodzenia na pocztę, aby nadać list, dziesięciokrotnie
przyspieszyliśmy tempo życia. W efekcie mamy sytuację,
w której „czas upływa nam na ciągłym niepokoju”3. Szybkie tempo i brak czasu nie pozostały również bez wpływu
na rosnący spadek zaufania, a jak podkreśla Harari, „Zaufanie to surowiec, z którego urabia się wszystkie rodzaje
pieniądza”4. Brak zaufania rodzi również strach, w którego potęgowaniu, w pierwszych dwóch dekadach XXI w.,
wyspecjalizowali się wszelkiego rodzaju terroryści.
U źródeł wielu sukcesów przedstawicieli homo sapiens
znajdowały się ich porażki. Zrozumieli to już starożytni
Rzymianie, którzy zdaniem Harariego, potraﬁli przegrywać bitwy, aby wygrywać wojny, bo imperium, które otrzymawszy cios, nie potraﬁ utrzymać się na nogach, de facto
nie jest imperium5. W tym kontekście zasadne jest przypomnienie słów Bertolda Brechta o tym, że inteligencja
nie polega na tym, że się błędów nie popełnia, lecz
na tym, że szybko się je naprawia.
Już w pierwszej z trzech bestselerowych książek izraelskiego naukowca czytelnicy otrzymali wykładnię tego,
czym dla niego jest historia i jak rozumie rządzące
nią mechanizmy. I wbrew temu, co twierdzą, najczęściej pobieżnie lub fragmentarycznie czytający jego prace
recenzenci, daleki jest on od przedstawiania dziejów jako
ciągu wydarzeń, które zapisane są za pomocą algorytmów.
Za przykład niech posłuży fragment, w którym czytamy,

Y.N. Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów, Warszawa 2014 (dodruk 2018), s. 116.
Tamże, s. 221.
Tamże, s. 231.

Homo deus. Krótka historia jutra

6

Tamże, s. 291.
Tamże, s. 292, 296.
8
Tamże, s. 316.
9
Tamże, s. 351.
10
W Polsce opublikowano dotychczas większość prac tego brytyjskiego historyka. Kwestia, do której tu się odnosimy, pojawia się m.in. w jednej
z jego najważniejszych książek pt. Potęga pieniądza. Finansowa historia świata Co ciekawe, Ferguson uznawany jest za zwolennika historii kontrafaktycznej, nazywanej również wirtualną, czyli wykorzystującej hipotetyczne założenia, które wykorzystuje do krytyki deterministycznej teorii dziejów,
a wśród nich przede wszystkim marksizmu. Zwracam na to uwagę, gdyż w wielu rozdziałach swoich prac analogicznie robi Harari, co jego krytykom
nie przeszkadza oskarżać go o propagowanie tej ideologii.
11
Y.N. Harari, Sapiens…, s. 442.
12
Tenże, Homo deus. Krótka historia jutra, Kraków 2018 [dodruk 2019], s. 24.
7
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Trzy lata po wydaniu Sapiens. Od zwierząt do bogów
w 2015 r., będąc już w zupełnie innym miejscu kariery, na co wpływ miały rekomendacje jego dorobku, publicznie wyrażone m.in. przez amerykańskiego prezydenta

Baracka Obamę, twórcę Microsoftu Billa Gatesa oraz Facebooka Marka Zuckerberga, Harari opublikował Homo
deus. Krótką historię jutra. Polskie wydanie książki ukazało
się w 2018 r. i od razu traﬁło na czołowe miejsce listy
najlepiej sprzedających się publikacji naukowych. Tym
razem Harari skupił się na naszym tu i teraz, przywołując
szereg danych, które nawet największych krytyków jego
twórczości musiały zmusić do dłuższego zastanowienia.
Bo choć jest to już bardziej praca z zakresu socjologii,
politologii i bez wątpienia ekologii, to do historii, zgodnie z wyuczoną profesją, Harari odnosi się na jej kartach
wielokrotnie.
Autor Homo deus pragnie uświadomić czytelnikom,
że współcześnie, tj. w drugiej dekadzie XXI w. po raz
pierwszy w dziejach więcej ludzi umiera dlatego, że
je za dużo, a nie dlatego, że brakuje im pokarmu. Więcej ludzi ginie w wyniku samobójstw niż z rąk żołnierzy,
terrorystów i przestępstw. Więcej umiera ze starości niż
w wyniku chorób zakaźnych. Statystycznie wygląda to tak,
że np. w 2010 r. głód i niedożywienie spowodowały łącznie śmierć mniej więcej miliona ludzi, podczas gdy otyłość
zabiła ich 3 miliony. Harari zwraca uwagę, że do początków XX stulecia mniej więcej jedna trzecia dzieci umierała
przed osiągnięciem wieku dorosłego, najczęściej w wyniku chorób i niedożywienia. Obecnie przed osiągnięciem
wieku dorosłego umiera mniej niż 5% dzieci, a w świecie
rozwiniętym ta liczba wynosi nawet mniej niż 1%. W dalszej części pracy przywołuje dane, z których wynika, że
w 2012 r. na całym świecie zmarło około 56 milionów
osób; 620 tys. z nich zginęło w wyniku ludzkiej przemocy
– wojna pochłonęła 120 tys. oﬁar, a przestępczość kolejnych 500 tys. Natomiast 800 tys. popełniło samobójstwo,
a 1,5 miliona zmarło na cukrzycę, co oznacza, że „cukier
jest obecnie groźniejszy niż proch”, a dla przeciętnego
Amerykanina czy Europejczyka „dużo bardziej śmiertelne zagrożenie niż Al-Kaida stanowi Coca-cola”12.
Do wątku terroryzmu autor Homo deus powraca
w książce jeszcze kilka razy. I konsekwentnie czyni to tak,
aby na długo został zapamiętany. Bo jak inaczej potraktować fragment, w którym czytamy: „Terroryści przypominają muchę, która stara się zniszczyć skład porcelany. Mucha
jest tak słaba, że nie jest w stanie poruszyć nawet jednej
ﬁliżanki. Dlatego znajduje słonia, wchodzi mu do ucha
i zaczyna bzyczeć. Słoń ze strachu i wściekłości wpada
w szał – i niszczy skład porcelany. Tak właśnie stało się
na Bliskim Wschodzie w minionym dziesięcioleciu. Islamscy fundamentaliści sami nigdy nie obaliliby Saddama Husajna. Natomiast rozwścieczyli USA atakami z 11 września
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że „Historii nie da się wyjaśnić deterministycznie ani
prognozować, ponieważ jest chaotyczna”6. Rozwijając
ten wątek, w dalszej części wykładu podkreślił, że badanie przeszłości pozwala nie tylko poszerzać horyzonty, lecz
także uzmysławiać sobie, że panujący stan rzeczy nie jest
ani naturalny, ani nieunikniony. W konsekwencji mamy
przed sobą więcej możliwości, niż to sobie wyobrażamy.
„Historia – konkluduje – ma bardzo szeroki horyzont możliwości i wiele z nich nigdy się nie materializuje”7. Takie
podejście skłoniło go do stwierdzenia, że dobry historyk
doszuka się precedensu we wszystkim, lecz nawet on
wie, które z nich są tylko osobliwościami, a które w istocie zaciemniają rzeczywistość.
Sapiens to książka stanowiąca pochwałę nauki, a więc
i osób, które się jej poświęcają. Argumentów, które przytacza na potwierdzenie swojej oceny, jest wiele, ale szczególną uwagę zwraca ten, w którym Harari przypomina,
że gdy Wielka Wojna (I wojna światowa) ugrzęzłą w okopach, to obie strony konﬂiktu na pomoc wezwały właśnie
naukowców, prosząc ich, aby przełamali impas i ratowali sytuację8. Nauka była, jak podkreślił, także głównym
motorem historii w ostatnich pięciu stuleciach, o czym
zadecydowało jej sprzężenie zwrotne z imperium i kapitałem. I to ona popychała do niepohamowanego eksplorowania i podbijania nowych obszarów. Miała być również
niekwestionowaną podstawą sukcesów Europy w XX
i XXI w.9
Przegląd najważniejszych, naturalnie dla autora tego
tekstu, przemyśleń Harariego z jego pierwszej bestselerowej książki zakończmy na pozytywnym zastrzyku energii
i wiary w lepsze jutro, które nam zaserwował. Jednym
z wielu przykładów może być fragment, w którym czytamy, że „Pomimo zmiennego szczęścia i licznych trudności
nowożytna gospodarka rośnie niczym przeżywający burzę
hormonów nastolatek”, które to porównanie przypomina
„skrzydlate słowa” innego popularnego historyka – Nialla
Fergusona10. W innym miejscu Harari zwrócił z kolei uwagę, że historię polityczną XIX i XX w. często przedstawia
się tylko jako pasmo wyniszczających wojen, okrutnych
akcji eksterminacyjnych i krwawych rewolucji, przez co zanadto skupia się na „na kałużach a zapomina o odcinkach
suchej ziemi”11.
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2001 roku, a USA zniszczyły za nich bliskowschodni skład
porcelany. Teraz muchy świetnie prosperują na gruzach”13.
Na kartach Homo deus Harari powraca także do roli
i znaczenia nauki we współczesnym świecie, zwracając
uwagę, że współczesna globalna gospodarka przekształciła się z gospodarki opartej na surowcach w gospodarkę
opartą na wiedzy14. Wcześniej, jak podkreśla, głównymi
źródłami bogactwa były zasoby surowców, takie jak złoto,
pola pszenicy i szyby naftowe, podczas gdy obecnie źródłem bogactwa jest wiedza15. Wiedza jest, według niego,
kluczem do znaczącego wydłużenia wieku ludzi, co ważne także po ukończeniu 100 lat, i to w całkiem dobrej
kondycji. Niestety początkowo będzie na to stać tylko
nielicznych. Wiedza nie pozostaje także, co podkreśla, bez
związku ze szczęściem, gdyż ludzkość może wybrać szczęście jako swój drugi, po nieśmiertelności, cel w XXI w.
Izraelski historyk nie ma jednak wątpliwości, że sam
dobrobyt nie zadowoli ludzi na długo, gdyż taki rodzaj
uszczęśliwienia gwarantują tylko „przyjemne doznania
odczuwane w ciele”. Dlatego też, jak zaznacza, kluczem
do szczęścia nie jest ściganie się i złote medale, ale raczej
„[…] właściwe dobranie odpowiednich dawek podekscytowania i spokoju”16. Niestety większość z nas na ogół
przeskakuje błyskawicznie od ekscytującego napięcia
do poczucia nudy i z powrotem, w efekcie czego pozostaje nieusatysfakcjonowana w obu tych stanach. Receptą na osiągnięcie prawdziwego szczęścia, zapisaną przez
Harariego, jest konieczne zwolnienie w pogoni za przyjemnymi doznaniami, gdyż przyspieszanie tego procesu
w prosty sposób prowadzi do nieszczęścia.
Błyskotliwych analiz na kartach Homo deus nie brakuje. Przekonuje o tym choćby fragment poświęcony Karolowi Marksowi. Jego lektura przywołuje bezlitosne, ale
i celne oceny, które w swoich tekstach zamieszczał jeden
z najwybitniejszych polskich historyków Władysław Konopczyński, jak choćby wówczas, gdy rozpoczynając opis
panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, napisał, że
„Pierwszy spadkobierca Wazów mówił ośmioma językami,
ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia”17.
Co takiego więc o twórcy marksizmu napisał Harari? Otóż
stwierdził on, że Marks dokonał szeregu błyskotliwych
spostrzeżeń ekonomicznych, z których w najważniejszym
przewidział gwałtowny konﬂikt między proletariuszami
a kapitalistami. Jego konsekwencją miało być nieuniknione zwycięstwo proletariuszy i upadek systemu kapitalistycznego. I tu czas na „błysk” Harariego – „Marks
zapomniał jednak – czytamy w jego pracy – że kapitaliści
umieją czytać” i odpowiednio się do tego, przynajmniej
w Europie Zachodniej, przygotować18. I tak też się stało,
13

bo o zwycięstwie proletariuszy w Europie Zachodniej na
przestrzeni ostatnich dwóch stuleci nic nie wiadomo.
Przy okazji krótkiej notki o Niallu Fergusonie wspomnieliśmy, że jest on zwolennikiem historii kontrafaktycznej. Z kolei o Hararim, odnosząc się do niektórych
fragmentów jego książek, można wręcz napisać, że idzie
o krok dalej, narażając się na krytykę wielu historyków.
Ale gdy ktoś otwartym tekstem pisze, że „Fikcja nie jest
zła. Jest niezbędna. Bez powszechnie przyjmowanych
opowieści o takich rzeczach jak pieniądze, państwa czy
korporacje, nie może funkcjonować żadne ludzkie społeczeństwo”19 – to musi się z tym liczyć. Jest to jednak
tylko, jak należy przypuszczać, tylko celowa prowokacja,
której w żadnym wypadku nie można dosłownie odczytywać. A świadczy o tym choćby fakt, że w dalszej części
książki wiele miejsca poświęca ostrzeżeniu. Zwraca w nim
uwagę, że w XXI w. ludzie będą tworzyli potężne ﬁkcje
i bardziej totalitarne religie niż kiedykolwiek wcześniej.
Będzie tak dlatego, gdyż z pomocą biotechnologii i algorytmów komputerowych wspomniane religie będą na
bieżąco kontrolowały ludzkie życie, a prawdopodobnie
również kształtowały ludzkie ciała i umysły. W efekcie
odróżnienie ﬁkcji od rzeczywistości będzie coraz trudniejsze.
Na kartach Homo deus z każdym kolejnym rozdziałem
robi się coraz mniej optymistycznie. Można jednak pokusić
się o stwierdzenie, że nikogo nie straszy, a tylko wyciąga
logiczne wnioski. A więc może jest tak, jak napisał w ostatniej części książki, że homo sapiens traci kontrolę „nad
światem”. Za taką interpretacją przemawia np. fragment,
w którym stwierdził, że ludzie powinni pamiętać o tym,
jaki los spotkał konie w czasie rewolucji przemysłowej:
„Zwykły koń pociągowy potraﬁ czuć zapach, kochać, rozpoznawać twarze, skakać przez przeszkody i robić tysiące
innych rzeczy dużo lepiej niż Ford T albo warte milion dolarów Lamborghini. Niemniej jednak samochody zastąpiły
konie, ponieważ górowały nad nimi w kilku zadaniach,
których system naprawdę potrzebował. Jest bardzo prawdopodobne, że kierowcy taksówek podzielą los koni”20.
Kto będzie następny? Kto już teraz czeka w kolejce do
zwolnienia, choć zapewne jeszcze o tym nie wie? Czas
pokaże, ale Harari, podobnie jak dekadę przed nim Ken
Robinson w swoim słynnym wystąpieniu na konferencji
TED21, podkreśla, że na pewno trzeba będzie się stale
uczyć, aby dotrzymać kroku zmianom i pozostać na
czasie. Decydować będzie o tym głównie zupełnie nowy
rynek pracy, do którego niestety nie mamy pomysłu,
jak się przygotować, nie mówiąc już o naszych dzieciach.
Wynika to z faktu, że większość z tego, czego uczą się

Tamże, s. 28.
Na potrzebę opisania znaczenia wiedzy we współczesnym świecie Harari ułożył, jak przystało na propagatora algorytmów, równanie, mianowicie: doświadczenie x wrażliwość = wiedza.
15
Tamże, s. 24.
16
Tamże, s. 54.
17
W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 2003, s. 453.
18
Y. N. Harari, Homo deus…, s. 77.
19
Tamże, s. 226.
20
Tamże, s. 394.
21
Zob. https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=pl [dostęp: 22.06.2019].
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21 lekcji na XXI wiek
Pora na ostatni z trzech strzałów Harariego, który
tak ja dwa poprzednie traﬁł do milionów ludzi na świecie, w tym również wielu w Polsce. Mowa tu o wydanej
w 2018 r. i błyskawicznie przetłumaczonej na język polski
pracy 21 lekcji na XXI wiek. Niech nikogo nie zmyli jednak, ten na pozór futurystyczny tytuł. Harari jest i pozostał historykiem. Jest tak dlatego, gdyż doskonale wie, że

bez wiedzy o przeszłości trudno dyskutować o przyszłości. Nie ma również złudzeń, o czym napisał już we
wstępie, że historia jest sprawiedliwa, a zakrętów, które
dokonuje, wielu ludziom jest bardzo trudno zrozumieć24.
W tej trudnej sytuacji są w szczególności te osoby, które nie dają sobie prawa do błędu. Odnosząc się do tej
kwestii Harari przypomina, że cechą nauki jest gotowość
do przyznawania się do niepowodzeń oraz niezbędną
elastyczność25. Jednego i drugiego uczy bez wątpienia
lektura prac wybitnych myślicieli. A to z kolei skłoniło go
do stwierdzenia, które wykładowcy kierunku „miłującego
mądrość” powinni cytować przy każdej możliwej okazji, że
jeśli ktoś pragnie studiować na kierunku, który da gwarancję dobrej pracy, to „ﬁlozoﬁa nie jest aż tak złym pomysłem”26.
Lektura 21 lekcji na XXI wiek zaskakuje w wielu miejscach. Obawiam się, że szczególnie tych, którzy w Hararim, szczególnie po lekturze Sapiens, widzieli guru nowoczesności z historycznym przygotowaniem. Tymczasem
on twardo stąpa po ziemi. Choćby wówczas, gdy pisze,
że zajmowanie się dzieckiem to zapewne najważniejsza
i najbardziej wymagająca praca na świecie27. Nie tego,
jak się wydaje, spodziewali się po nim zwolennicy nowoczesnego modelu życia i rodziny, w którym dziecko stanowi balast, co sprawia, że na jego posiadanie decydują
się tylko tradycjonaliści. Znamienne, że rola rodziny tak
w historii, jak i we współczesnym świecie powraca na
kartach najnowszej książki izraelskiego naukowca jeszcze
wielokrotnie. Jest tak np. we fragmencie, w którym zwrócił uwagę na fakt, że najczęściej spieramy się z członkami
22
23
24
25
26
27

Y. N. Harari, Homo deus…, s. 432.
Tamże, s. 459, 503–504.
Y.N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, Kraków 2018, s. 7, 11.
Tamże, s. 174.
Tamże, s. 90.
Tamże, s. 62.
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obecnie w szkołach, prawdopodobnie, w całkiem nieodległej przyszłości, będzie, jak stwierdził, bez znaczenia. A to
oznacza m.in. odejście do lamusa tradycyjnego modelu
życia, w którym po nauce następowała praca, gdyż praca
stanie się permanentną nauką.
W Homo deus Harari zwraca uwagę, że dane osobowe każdego z nas są prawdopodobnie najcenniejszym
dobrem, jakie wciąż mamy do zaoferowania. Ale niestety
„[…] oddajemy je technologicznym gigantom w zamian
za skrzynki e-mailowe i ﬁlmiki ze śmiesznymi kotkami”22.
Dlatego też jesteśmy zdaniem autora książki, w zdecydowanej większości, „uzależnieni”. To uzależnienie ma nawet swoją fachową nazwę – FOMO (Fear of Missing Out)
– czyli lęk przed tym, że coś nas ominie. I chociaż mamy
więcej możliwości wyboru niż kiedykolwiek wcześniej, to
w rzeczywistości utraciliśmy zdolność do faktycznego
skupiania się na tym, co wybieramy. Proces ten paradoksalnie wiąże się z doskonale znaną z historii instytucją cenzury, której działanie – jak przypomina izraelski naukowiec – w przeszłości polegało na blokowaniu
przepływu informacji, podczas gdy w XXI w. coraz częściej
sprowadza się do zalewania ludzi nieistotnymi informacjami: „Po prostu nie wiemy, na co zwracać uwagę – podkreśla Harari – i często tracimy czas na zgłębianie oraz
omawianie spraw drugorzędnych. W dawnych czasach
ten, kto miał władzę miał dostęp do danych. Dzisiaj ten,
kto ma władzę, wie, co pomijać”23.
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własnej rodziny, a to właśnie konﬂikty, tyle tylko, że kontrolowane, określają naszą tożsamość w znacznie większym stopniu niż to, z czym się zgadzamy28.
Na tym jednak nie koniec wątków, które dla części osób
traktujących Harariego jak wyrocznię mogą okazać się zupełnie niestrawne. Przykład? Proszę bardzo, ale lepiej od
razu „zapiąć pasy”, gdyż będzie o narodach, a to – jak
wiadomo – dla niektórych prosta droga do nacjonalizmu.
A więc „Ludzkość zadała sobie trud tworzenia narodowych zbiorowości, ponieważ napotkała wyzwania,
którym nie podołałoby żadne pojedyncze plemię”. I dalej:
„Łagodniejsze formy patriotyzmu należą do najbardziej
dobroczynnych ludzkich tworów”29. Komentarz zbyteczny
i zapewne dlatego w wielu recenzjach książki wątek ten
został zupełnie pominięty. Przypadek? Nie sądzę.
W 21 lekcjach na XXI wiek nie brakuje i innych ważnych stwierdzeń, jak choćby wówczas, gdy Harari podkreśla, że ludzka głupota to jeden z tych czynników sprawczych w dziejach, którego niestety nie mamy w zwyczaju
brać pod uwagę. Zapominamy również, podkreśla, że nie
będąc wolnymi od błędów, co nie jest tragedią, ale co
gorsza także od głupoty, najskuteczniej leczyć ją solidną
dawką pokory30. Tej pokory od lat brakuje reformatorom
programów nauczania historii, małe pocieszenie – nie tylko w naszym kraju, gdyż tylko tak można zinterpretować
fragment, w którym czytamy, że „Izraelskie dzieci zazwyczaj
kończą dwunastoletnią naukę szkolną, nie mając jasnego
wyobrażenia o globalnych procesach historycznych”31.
W efekcie pooddzielane od siebie elementy układanki
nie składają u nich w żadną ogarniającą całość narrację.
W ten sposób odniósł się do i tym samym potwierdził to,
co blisko dekadę temu zdiagnozował, w odniesieniu do
brytyjskich szkół, przywoływany już Niall Ferguson32.
Na kartach swojej ostatniej książki do zagadnień edukacyjnych Harari powraca jeszcze wielokrotnie. O tym,
jak istotną przywiązuje do niej wagę, dobitnie świadczy
fakt, że poświęci edukacji osobny rozdział. Wraca w nim
do kwestii, o których pisał już w poprzednich książkach
i podkreśla, że nie wiemy czego uczyć, ale co gorsza nie
bardzo chcemy słuchać tych, którzy mają pomysły – jak
to robić. Do tej grupy Harari zaliczył pedagogów, którzy
proponują przestawienie się na uczenie „czterech K”, pod
czym kryje się – krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja oraz kreatywność. „Ujmując to szerzej – pisze
izraelski historyk – szkoły powinny kłaść mniejszy nacisk
na umiejętności techniczne, a silniej akcentować uniwersalne umiejętności życiowe”33. Oznacza to, że kluczowe
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znaczenie będzie miała zdolność radzenia sobie ze zmianą
i uczenia się nowych rzeczy. A to wszystko przy zachowaniu równowagi psychicznej w nieznanych sytuacjach,
gdyż do przetrwania, o czym uczy historia, potrzebna jest
umysłowa elastyczność i potężne rezerwy emocjonalnej równowagi.
Swoją ostatnią książką Harari naraził się również wielu
naukowcom. A dlaczego to właśnie im miałby się narazić
autor 21 lekcji na XXI wiek? Jest tak dlatego, że ma świadomość, że do odbiorców należy docierać, używając odpowiednich metod i środków, a do tych należą m.in. ﬁlmy i popularne prace, wśród których nie może zabraknąć i takich,
które wykorzystują ﬁkcję. A wszystko to wynika z faktu, że
ludzie rządzą światem głównie dzięki umiejętności współpracy, która wynika właśnie z wiary w ﬁkcje. Dlatego też, jak
podkreślił, poeci, malarze i dramatopisarze „są przynajmniej
równie ważni jak żołnierze i inżynierowie”34.

Czytać i polemizować
Książki Harariego warto czytać, ale tak jak do każdego
tekstu, tak i do tych wciągających opracowań należy podchodzić rozważnie, a nie romantycznie. Należy je uważnie analizować i porównywać z innymi. Przede wszystkim
jednak warto polemizować z samym autorem, gdyż on
sam oczekuje tego od swoich czytelników. Gdyby było inaczej, to już dawno wyjaśnienie każdej ludzkiej czynności
z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości byłoby zapisane
w formie algorytmu, czyli rozpisane w postaci kolejnych
kroków. Naturalnie rozpisanych w optymalnej sekwencji.
Ach jakie wszystko byłoby wówczas proste i przewidywalne, ale też strasznie nudne. Na szczęście tak: nie było,
nie jest, a jak będzie? Warto poczekać, aby się przekonać.
A czekając, zawsze dobrze jest mieć „pod ręką” – stąd
przecież wzięła się współczesna nazwa podręcznika – dobrą i pobudzającą do reﬂeksji książkę.
To gwarantuje Harari, który miejmy nadzieję, że jeszcze
nieraz skłoni nas do reﬂeksji nad „wczoraj, dziś i jutro
homo sapiens”, gdyż jak sam podkreślił na kartach Sapiens: „Każdy moment w historii jest rozwidleniem dróg.
Z przeszłości do teraźniejszości biegnie jeden szlak, lecz
przyszłość rozgałęzia się na niezliczone mnóstwo ścieżek”35. I zapewne na końcu jednej z tych ścieżek jest to,
przed czym nas ostrzega na swojej oﬁcjalnej stronie internetowej, na której dużymi literami jako „powitanie”
wyświetla się zdanie – „Historia zaczęła się, gdy ludzie
wymyślili bogów i skończy się, gdy ludzie staną się
bogami”36. Dlatego pozostańmy tylko i aż homo sapiens.

Tamże, s. 148.
Tamże, s. 151-152.
30
Tamże, s, 235.
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Tamże, s. 240.
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N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Kraków 2013, s. 11.
33
Y.N. Harari, 21 lekcji…, s. 335.
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Tamże, s. 315.
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Tenże, Sapiens…, s. 288. O konsekwencji autora świadczy fakt, że także w Homo deus można przeczytać, iż „Badanie historii nie powie nam, jak
żyć, ale przynajmniej da nam więcej możliwości wyboru” (tamże, s. 80).
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Zob. https://www.ynharari.com [dostęp: 24.06.2019].
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– na marginesie książki Teaching history with museums. Strategies for K-12 social studies *
Joanna Wojdon

ykorzystywanie muzeów w szkolnej edukacji
historycznej ma bardzo długą historię, podobnie jak metodyka lekcji muzealnych, łączonych
nierzadko z wycieczkami szkolnymi. Jednakże,
jak pokazała krótka ankieta przeprowadzona
jesienią 2017 r. wśród nauczycieli z Wrocławia i okolic,
ta forma lekcji nie jest stosowana zbyt często, a przez
niektórych nauczycieli – niemal wcale.
Wygląda na to, że nie jest to specy ika wyłącznie wrocławska. Również zagraniczni badacze stwierdzają, że
nauczyciele nie dość często decydują się na odbycie lekcji historii w muzeum. Autorzy wydanej przez Routledge
książki to byli nauczyciele, którzy postawili sobie za cel
przekonanie młodszych kolegów po fachu, że warto zabierać klasy do muzeów, a przy okazji udzielają wskazówek, jak takie wizyty przygotować, przeprowadzić
i omówić. Zasadnicza część tomu składa się z omówienia przykładowych – a właściwie wzorcowych, choć
nauczyciele podkreślają, że nie są to zamknięte projekty,
bo wciąż starają się je doskonalić – cyklów lekcji, związanych z wizytami w różnego rodzaju muzeach. Niniejszy tekst nie jest streszczeniem ani recenzją, lecz jedynie
omówieniem wybranych re leksji, wskazówek i przykładów praktyki szkolnej, które – jak sądzę – mogą być inspiracją również dla polskich nauczycieli.

W

Dlaczego więc warto zwiedzać muzea
w ramach lekcji historii?

*

Wieża twarzy w United States Holocaust Memorial Museum (domena publiczna)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

do społecznych zmian, np. promując sprawiedliwość lub inne wartości.
Bo przełamują schemat nauczania ograniczonego do podręcznika i wykładu (lub nauczania
2x4: z dwóch książek w czterech ścianach klasy),
skoncentrowanego na przekazie faktogra icznym.
Raczej dążą do tego, by odbiorcy zrozumieli przeszłość w wielu jej wymiarach.
Bo pomagają budować empatię historyczną, ale
także krytyczne i re leksyjne podejście do przeszłości.
Bo łączą przeszłość z teraźniejszością.
Bo pokazują warsztat naukowy historyka.
Muzea lokalne zwracają uwagę na historię lokalną/regionalną, a także pozwalają na pokazanie lokalnego kontekstu wydarzeń z historii narodowej
lub powszechnej oraz roli mieszkańców regionu
w wydarzeniach narodowych czy międzynarodowych.
Atutem miejsc pamięci jest realizm miejsca,
w którym odbyło się jakieś wydarzenie. Daje to poczucie autentyczności, pozwala zaangażować wyobraźnię uczniów i zająć ich uwagę. Takie obiekty
mają moc budowania łączności między przeszłością a teraźniejszością, nadania przeszłości wymiaru teraźniejszego, który jest żywy, zapada w pamięć i tworzy podstawę do rozwijania myślenia
historycznego.
Muzea sztuki pozwalają przyjrzeć się zmianom
historycznym, odzwierciedlonym w warstwie
wizualnej, a przy okazji uczą interpretacji źródeł
wizualnych – umiejętności przydatnej nie tylko
na lekcjach historii, lecz także w innych dziedzinach życia.

Alan S. Marcus, Jeremy D. Stoddard, Walter W. Woodward, Teaching history with museums. Strategies for K-12 social studies, wyd. 2, Nowy
Jork – Londyn 2017.
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1) Bo muzea dostarczają unikatowych doświadczeń, a przez to lepiej zapadają w pamięć. Przykładowo: dają uczniom możliwość obcowania z autentycznymi źródłami historycznymi, niedostępnymi
w klasie.
2) Bo są ogólnodostępnym miejscem nauki przez
całe życie – to tam będą wracać nasi uczniowie,
gdy dorosną – a przynajmniej warto ich do tego zachęcić.
3) Bo cieszą się autorytetem w dziedzinie wiedzy
o przeszłości – jak pokazują badania opinii społecznej, muzea uważane są za bardziej wiarygodne
źródła wiedzy o przeszłości niż profesorowie uniwersyteccy, nauczyciele szkół średnich czy książki
historyczne. Strony WWW prowadzone przez muzea i biblioteki cieszą się z kolei największym zaufaniem internautów.
4) Bo oddziałują na społeczeństwo i reagują
na wpływy społeczne. Mogą przyczyniać się
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Muzea w szkolnej edukacji historycznej
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Interpretacja przeszłości
Mając na uwadze wszystkie zalety muzeów, nauczyciele powinni równocześnie pamiętać, że ekspozycje
muzealne nie są prostym odzwierciedleniem rzeczywistości minionej, lecz jej interpretacjami; że odzwierciedlają co najmniej tyleż samo społeczność, w której
powstają, ile tę, którą przedstawiają. Muzea podlegają
różnym wpływom i naciskom – zarówno politycznym,
jak i inansowym. Może to skutkować np. narzucaniem
spaczonej narracji, a także nadmiernym uproszczeniem przekazu w dążeniu do jego uatrakcyjnienia.
Ta demisty ikacja muzeów nie podważa bynajmniej
sensu ich odwiedzania. Wprost przeciwnie: wizytę
w muzeum można wykorzystać właśnie do tego,
by pokazać uczniom, że historia jest interpretacją przeszłości, a wystawy muzealne można traktować jako
materiał źródłowy, który należy poddać krytycznej
analizie i ewaluacji. Dostrzeżenie kontekstu interpretacyjnego i społecznego wystaw muzealnych przez
uczniów pozwoli im na bardziej wyra inowane i zniuansowane zrozumienie prezentowanych treści – zarówno podczas lekcji, jak i późnej, w trakcie samodzielnych wypraw.

Przygotowanie wizyty w muzeum – nie
tylko logistyczne
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Takie zwiedzanie wymaga jednak starannego zaplanowania i przygotowania zarówno nauczyciela,
jak i uczniów. Przy czym nie chodzi li tylko o pokonanie wszystkich przeszkód biurokratycznych i logistycznych, na które narzekają nauczyciele na całym
świecie: zdobycie inansowania, organizacja transportu, „pożyczenie” lekcji od innych nauczycieli, uzyskanie zgód rodziców, zapewnienie opieki uczniom
itd. Te pozamerytoryczne względy, jak również dostępność oferty muzealnej powodują, że wycieczki
się nie odbywają albo odbywają się w terminach niezwiązanych z czasem omawiania danego materiału
na lekcjach (jak piszą autorzy: klasy jadą, gdy jest ciepło, a nie wówczas, gdy mają lekcje na temat przedstawiany w muzeum). Efektem sporadycznego korzystania z muzeów jest postawa „pełnych dobrych chęci
nowicjuszy” prezentowana w muzeach przez większość nauczycieli, którzy nie mają wprawy w prowadzeniu tego rodzaju zajęć. Zdają się więc na autorytet
i kompetencje pracowników muzeum. Tymczasem,
jak przekonują autorzy książki, nie negując profesjonalizmu muzealników, w tym edukatorów muzealnych, nauczyciele powinni być dla nich partnerami, a nie tylko klientami. To nauczyciele powinni
sformułować cele lekcji1 – dostosowane do potrzeb
i możliwości klasy oraz osadzone w całym procesie
nauczania – i wspólnie z edukatorami muzealnymi
ustalić środki, prowadzące do ich osiągnięcia.

Współpraca nauczyciela z pracownikami
muzeum
Dla powodzenia wizyty w muzeum kluczową sprawą
jest bowiem współpraca między nauczycielem a pracownikami muzeum. Co prawda muzea tradycyjnie
są postrzegane jako nauczyciele, a zwiedzający – jako
uczący się, ale przecież nauczyciele i edukatorzy mogą
(i powinni) uczyć się od siebie nawzajem. Nauczyciele mogą polegać na wiedzy pracowników muzeum
w sprawie treści wystaw, a także w zakresie funkcjonowania muzeum. Ale to nauczyciele są specjalistami
w kwestii wiedzy swoich uczniów czy wymogów programu nauczania. I nawet jeśli rzeczywiście najlepszymi przewodnikami muzeów bywają emerytowani
nauczyciele (co kilkakrotnie miało miejsce w omawianych lekcjach), to i tak nie zwalnia to nauczyciela szkolnego z wysiłku przygotowania lekcji. Jego rola nie powinna się kończyć na wyborze muzeum.
Praktyka rzetelnego przygotowania klasy do lekcji
w muzeum nie jest bynajmniej powszechna ani w Polsce, ani w USA. Na kartach książki kilkakrotnie podkreślano, że sami opisywani pedagodzy dowiadywali
się w muzeach, że są wyjątkowi przez to, że przychodzą do muzeum przed lekcją, że mają sprecyzowane
oczekiwania, że prowadzą dialog z edukatorami.
Taka aktywna postawa spotykała się jednak z życzliwością, a wręcz entuzjazmem pracowników muzeów –
co potwierdziły moje rozmowy z kilkoma edukatorami
z polskich muzeów, wciąż czekającymi na aktywnych
nauczycieli. Przewodnicy amerykańscy wskazywali, że zwykle zakładają brak głębszej wiedzy wstępnej czy sprecyzowanych zainteresowań (albo zadań)
ze strony uczniów. Gdy jednak klasa jest przygotowana,
ma pytania, jest aktywna – więcej wynosi z takiej wizyty, bo ma na czym budować nową wiedzę, ale też jest
w stanie więcej „wyciągnąć” od przewodników.

Muzealny rekonesans
Po co nauczyciele powinni przychodzić do muzeum
przed lekcją? Żeby zobaczyć, jak wygląda ekspozycja,
jak jest zorganizowana, jakie przedmioty się na niej
znajdują – to ułatwia zaprojektowanie zadań przedlekcyjnych dla uczniów. Taka wizyta pozwala nawiązać wspomnianą współpracę z edukatorami, czasem
poznać „swojego” przewodnika, przedstawić mu swoje oczekiwania. Nauczyciel może się też zorientować
w ewentualnych kwestiach logistycznych, zwłaszcza
gdy np. będzie miał pod opieką dzieci o specjalnych
potrzebach – dzięki temu będzie mógł przewidzieć, jak
długo i w jakich warunkach podopieczni będą chodzić,
siedzieć lub stać, czy będą mogli przynajmniej częściowo zwiedzać muzeum samodzielnie lub w grupach, jak
zapewnić bezpieczeństwo i dyscyplinę podczas wycieczki.

1
Nie wszystkie cele lekcji przytoczone w książce mają charakter zoperacjonalizowany. Zbyt dużo w nich sformułowań typu „uczniowie wiedzą, uczniowie zdają sobie sprawę…”. Należy jednak z uznaniem odnotować, że nauczyciele starają się oddziaływać zarówno na wiedzę uczniów
o przeszłości, ich wiedzę procesualną, jak i na umiejętności i postawy.

Bardzo ważne jest następnie merytoryczne
wprowadzenie uczniów do planowanej lekcji muzealnej. Autorzy wielokrotnie podkreślają, że lekcja
muzealna powinna być ściśle związana z przerabianym materiałem – wówczas nabierze właściwej rangi
w oczach uczniów, którzy nie będą mieli poczucia, że
wycieczka do muzeum to po prostu forma spędzania
wolnego czasu. Ankietowani przeze mnie nauczyciele najczęściej pisali o wykładzie lub pogadance
na temat, którego dotyczy wystawa, a także o przekazywanych uczniom informacjach porządkowych
jako swoich formach przygotowania klasy do lekcji
muzealnych.

Aktywność uczniów
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W sprawozdaniach z wizyt w muzeach zaprezentowanych w książce znacznie bardziej aktywna rola
przypada uczniom. Nauczyciele nie ograniczają się
do przedstawienia tematyki ekspozycji, ale najczęściej
dają uczniom konkretne zadania do wykonania zarówno jeszcze w klasie, jak i już w muzeum. Dotyczą
one treści historycznych zaprezentowanych w muzeum (jak było?), a także formy prezentacji (jak to zostało
przedstawione?).
Podczas jednej z lekcji poprzedzających wizytę
w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie nauczyciel
daje uczniom listę 20 wydarzeń z czasu II wojny światowej i 20 wydarzeń dotyczących Holocaustu, z których mają wybrać po sześć, uzasadniając, dlaczego
akurat te wybrali, a inne odrzucili (przy czym podczas
dyskusji nauczyciel dba o to, by każde z 40 wydarzeń
zostało w jakiś sposób omówione – realizuje więc cel
poznawczy). Wśród kryteriów wyboru zgłoszonych
przez uczniów pojawiły się takie jak: wydarzenia, które
wpłynęły na największą liczbę osób, które miały najbardziej dalekosiężne skutki (np. wybuch wojny), ale
także wydarzenia, o których najwięcej wiedzieli, oraz
te, które najbardziej dotyczyły Stanów Zjednoczonych
i pokazywały je w pozytywnym świetle (choć przyznali, że robili to nieświadomie, a do takiego wniosku
doszli post factum). To ćwiczenie jest wstępem do pokazania, że autorzy wystaw muzealnych stają przed
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Replika wagonów, w których transportowani byli Żydzi do obozów koncentracyjnych
w United States Holocaust Memorial Museum, fot. Beth Jusino (flickr.com, CCY BY 2.0)

podobnymi dylematami, gdy mają rozstrzygnąć,
które obiekty wyeksponować, a których nie.
W trakcie samego zwiedzania Muzeum Holocaustu
uczniowie ci mieli wybrać sześć obiektów, które uznali za ciekawe, ekscytujące, zasmucające, przerażające,
wspaniałe lub zagadkowe, a następnie – już w czasie
lekcji podsumowującej: wybrać z nich trzy, które chcieliby umieścić na własnej wystawie na temat Holocaustu, opracować do nich podpisy i określić, jaki przekaz
niosłaby ich wystawa.
Inni uczniowie podczas wizyty w jednym z muzeów
lokalnych mieli wybrać fragment wystawy, który im
się najbardziej spodobał, i poddać go krytyce, odpowiadając na pytania:
● Które elementy wydają Ci się najbardziej przekonujące i dlaczego?
● Co jest ważnego w ich przekazie?
● Czyj to przekaz? Jakich większych grup czy wydarzeń dotyczy?
● W jaki sposób odnosi się do dziejów narodowych lub
powszechnych?
● Na jakich źródłach się opiera?
● Za pomocą jakich narzędzi zbudowany jest przekaz
(np. obrazów, dźwięków, symulacji, obiektów interaktywnych)?
● Czego brakuje? Co jest mało przekonujące?
● Co byś zmienił, aby uczynić ten element wystawy
jeszcze lepszym?
W jeszcze innym przykładzie uczniowie udali się
do miejscowego muzeum sztuki i oglądali część ekspozycji poświęconą ekspansji na Zachód. Mieli za zadanie wyobrazić sobie, że mogą zostawić tylko połowę
obrazów, a następnie uzasadnić swój wybór oraz ocenić, jaki wpływ miałby on na wymowę całej wystawy.
W zadaniu podczas lekcji podsumowującej mieli z kolei odegrać negocjacje między pracownikami muzeum
a malarzami proponującymi włączenie swoich dzieł
do ekspozycji.
We wszystkich tych ćwiczeniach uczniowie wczuwali się w rolę twórców wystaw, co powinno im
uzmysłowić, że każda ekspozycja jest efektem subiektywnych wyborów, ale równocześnie badań, przemyśleń i ustaleń pracowników muzeów. Warto zwrócić
uwagę, że można się zająć tą kwestią zarówno w fazie
przygotowań do wizyty, w jej trakcie, jak i w fazie podsumowującej. Jeśli się da, to dobrze jest zorganizować
spotkanie uczniów z pracownikiem muzeum, który
opowie o pracy nad wystawą i odpowie na pytania uczniów.
Wiele zadań, które mieli do wykonania amerykańscy uczniowie przedstawieni na kartach książki, polegało na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Ale
w wielu innych przypadkach to sami uczniowie mieli
stawiać pytania – obiektom, ale też pracownikom
muzeów albo nauczycielowi. Nauczyciele zachęcali
swoich podopiecznych do zwracania uwagi, na jakie
nurtujące ich zagadnienia nie znaleźli odpowiedzi podczas zwiedzania.
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Osobisty wymiar przeszłości
Innym częstym aspektem wizyt w muzeach jest wyeksponowanie osobistego wymiaru przeszłości. Może
o to zadbać samo muzeum albo nauczyciel.
Nauczyciel przygotowujący wizytę swojej klasy
w jednym z historycznych fortów polecił uczniom
wczuć się w rolę jednej z wyznaczonych uprzednio
postaci i opisać wydarzenia z jej życia. Był zdumiony,
jak bardzo uczniowie zaangażowali się w to zadanie.
Równocześnie autorzy książki podkreślają, by zwracać
uwagę na dystans między teraźniejszością a przeszłością, który sprawia, że mimo wszelkich prób nie
poczujemy się jak o iary Holocaustu, zdobywcy fortu
albo mieszkańcy USA w czasach wielkiego kryzysu.
Zwłaszcza że nie wszystko da się i nie wszystko należy odtwarzać – m.in. ze względów etycznych – przytaczany jest przykład bardzo niefortunnej rekonstrukcji
targu niewolników w Williamsburgu. Autorzy wskazują też, że odtwórstwo nie może być zbyt dosłowne,
bo np. publiczność nie byłaby zainteresowana „doświadczaniem” smrodu niemytych ciał – a przecież nawiązywałoby to do stanu higieny w dawnych czasach.

Historia lokalna
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W lokalnym muzeum w St. Paul w Minnesocie został odtworzony dom, w którym mieszkało w sumie
ok. 50 rodzin. Każdy z pokojów opowiada historię jednej z nich, opartą na źródłach archiwalnych i oral history. Pokazuje zmieniających się imigrantów z różnych
krajów: niemieckich, irlandzkich, włoskich, czarnoskórych, Laotańczyków, Wietnamczyków itd. Uczniowie zapoznają się z kolejnymi falami imigracyjnymi
na przykładzie konkretnych rodzin, mieszkających
w jednym konkretnym domu.
Muzeum lokalne, prowadzone przez Johnson County
Historical Society, przysyła do szkoły pudło z 13 scenariuszami lekcji/zadaniami, a także materiałami
potrzebnymi do przygotowania wizyty. Pozwalają one m.in. przypisać każdemu z uczniów tożsamość
osoby z 1877 r., która będzie wykorzystywana podczas
wizyty w muzeum. Dla personelu muzeum jest to ukryta podpowiedź od nauczyciela dotycząca tego, którzy
uczniowie są bardziej biegli i uzdolnieni, a którzy wymagają np. prostszych zadań – w „skrzyni” znajdują
się charakterystyki poszczególnych postaci, które nauczyciel stara się dopasować do swoich uczniów. Przed
wizytą w muzeum każdy z uczniów poznaje szczegóły
biogra ii swojej postaci, opracowane przez pracowników muzeum na podstawie źródeł z epoki.
Lekcję bezpośrednio w muzeum prowadzi emerytowany nauczyciel, który stara się pokazać, jak kiedyś
wyglądała nauka szkolna. Zaczyna od oddzielenia
chłopców od dziewcząt. Następnie każda grupa przechodzi do klasy, w której rozwiązują autentyczne zadania, czytają teksty z historycznych podręczników.
2

Lekcja w St Augustin Museum, fot. Adam Baker (flickr.com, CCY BY 2.0)

Lekcja o wikingach, fot. Martin Burns (flikr.com, CCY BY 2.0)

Gdy dyskutują, muszą się zgłaszać i odpowiadać stojąc,
a szkoła – jak zauważają autorzy książki – nie ma klimatyzacji. W czasie przerwy na lunch spożywają własny prowiant, ale dostają też plastikowe zestawy, odpowiadające menu z XIX w. Potem, jeszcze w muzeum,
dzielą się swoimi wrażeniami z odbytych zajęć.

Odczucia
Nauczyciel, który zaprowadził klasę do Muzeum
Holocaustu, podkreślał, że przetestował z różnymi klasami, jak istotna jest natychmiastowa, następująca zaraz po zakończeniu zwiedzania, wymiana pierwszych
wrażeń, bez czekania na powrót do szkoły i kolejną
lekcję. Już na kartach pracy, z którymi chodzili po wystawie, uczniowie mieli pytania: jakie było ich pierwsze
wrażenie po wejściu na wystawę główną i jak się ono
zmieniło w miarę upływu zwiedzania.
W tej samej lekcji w Muzeum Holocaustu – realizując postulat „uczłowieczania” wiedzy historycznej – młodzież miała znaleźć historie osób należących
do jednej z wyszczególnionych uprzednio grup: sprawców, wyzwolicieli, ocalałych, ratujących, obserwatorów, stawiających opór, kolaborantów lub o iar2. Z innymi przykładowymi historiami zapoznawali się już
wcześniej podczas zajęć przygotowawczych w szkole.

Efekty
Wiele scenariuszy lekcji muzealnych przewiduje przynajmniej częściową samodzielność uczniów
w wyborze ścieżki zwiedzania i w doborze obiektów,

Szkoda, że Polacy są reprezentowani jako kolaboranci, którzy umożliwili działanie nazistowskiej machiny zagłady, a Niemcy – jako widzowie, którzy czuli się zbyt bezsilni, aby przeciwstawić się nazistom.

Wystawy a źródła
Muzeum w Williamsburgu jest rodzajem skansenu:
zrekonstruowanym miasteczkiem z czasów kolonizacji.
Przygotowując klasę do zwiedzania, nauczycielka przedstawiła listę warsztatów rzemieślniczych, które są tam
obecne, a uczniowie sami wybierali te rzemiosła, które
chcieliby zgłębić w czasie wycieczki (nauczycielka dbała
jednak o różnorodność i o to, by zaproponowane zawody pozwoliły następnie na odtworzenie wielu punktów
widzenia na walkę Stanów Zjednoczonych o niepodległość). Po wstępnym zapoznaniu się ze specy iką wybranych zawodów uczniowie mieli przygotować listę pytań,
na które chcieli szukać odpowiedzi podczas wycieczki
(m.in. u przewodników/rekonstruktorów).
Po wycieczce nauczycielka dostarczyła im nowe
źródła i poleciła skonfrontować to, czego się dowiedzieli o swoich rzemiosłach, z tym, co zawarte było
w źródłach, a następnie zaprezentować poszczególne rzemiosła na forum klasy, wskazując na to, skąd
czerpali wiedzę, a także na ile odpowiadała ona temu,
co zobaczyli w skansenie. Podczas prezentacji uczniowie zwracali uwagę np. na to, że rekonstruktorzy byli
zbyt starzy jak na wiek prawdziwych mieszkańców
historycznej osady albo zbyt zróżnicowani etnicznie,
albo że mówili z niewłaściwym akcentem.

Od przeszłości do teraźniejszości

Dekalog nauczyciela
Zaproponowany przez autorów dekalog nauczyciela, przygotowującego lekcję w muzeum, obejmuje (w wolnym tłumaczeniu) następujące rady:
1. Odwiedź muzeum, zanim przyprowadzisz tam uczniów – aby zobaczyć muzeum, spotkać się z pracownikami, przewidzieć ewentualne trudności.
2. Współpracuj z pracownikami muzeów przy
planowaniu zadań dla uczniów. Nauczyciel powinien przedstawić zakładane cele lekcji/wizyty w muzeum, konkretne potrzeby uczniów,
szerszy kontekst edukacyjny, w którym pojawi
się dana lekcja muzealna. Z kolei pracownicy
muzeum powinni pokazać treść wystaw, swoją
propozycję lekcji wraz z zadaniami dla uczniów.
Zwykle da się je dostosować do konkretnych
oczekiwań konkretnego nauczyciela i klasy. Dobrze, jeśli muzeum zainteresowane jest informacją zwrotną od nauczyciela po lekcji.
3. Uczniowie powinni w muzeum zarówno dowiedzieć się o przeszłości, jak i rozwijać analityczne i krytyczne podejście do historii. Nauczyciel
powinien ich zachęcać do odbioru ekspozycji
muzealnej jako subiektywnego efektu pracy
ludzkiej, do krytycznego podejścia do doboru
eksponatów i ich opisów, do zwracania uwagi,
jakie perspektywy są prezentowane, a jakie pomijane itp.
4. Zbuduj zadania wokół celów lekcji i powiąż bezpośrednio wizytę w muzeum z pracą w klasie.
Konkretne zadania ułatwią koncentrację, a ich
ocena zmotywuje uczniów.
5. Zaplanuj działania poprzedzające wizytę w muzeum i następujące po niej.
6. Zdobądź gruntowną wiedzę dotyczącą ekspozycji.
7. Zachowaj równowagę między konkretnymi zadaniami i swobodą wyboru dla uczniów podczas
wizyty.
8. Traktuj wizytę w muzeum jako projekt naukowy, a nie jako dzień wolny od lekcji.
9. Dostarcz dyrekcji mocnych argumentów za koniecznością odbycia wizyty w muzeum.
10. Dobierz odpowiednich opiekunów, sprecyzuj
swoje oczekiwania wobec nich i udziel im niezbędnego wsparcia.
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W innej z omawianych lekcji wprowadzenie i podsumowanie spięło całość wycieczki w klamrę, łączącą
przeszłość z teraźniejszością, a doświadczenia muzealne
– z życiem codziennym uczniów. Lekcja koncentrowała
się wokół portretów, które stanowić miały zwierciadło przemian społecznych. Nauczycielka zaczęła więc
od przedstawienia i krótkiego omówienia portretów
współczesnych gwiazd kultury popularnej. Następnie
przeszła do czasów dawniejszych, przedfotogra icznych.
Z wystawy w miejscowym muzeum sztuki wybrała dwa portrety, jeden pochodzący sprzed wojny
o niepodległość, drugi – z czasów po niej (to ważne,
by w muzeach sztuki wybierać stosunkowo niewiele obrazów do analizy, ale za to pogłębionej). Uczniowie porównywali, co widać na każdym z portretów
– na pierwszym, drugim i dalszym planie, jakie rekwizyty występują, jak można określić styl malarski. Korzystają ze wskazówek nauczyciela, opartych na wcześniej znalezionych informacjach dotyczących biogra ii
malarzy, okoliczności powstania dzieł itd., które miały
pomóc w interpretacji i ocenie, z jakiej perspektywy
malowane były obrazy, z jakimi tradycjami się wiązały,

jakie interesy wyrażały, jakie zmiany odzwierciedlały.
Potem, już w szkole, uczniowie otrzymali kolejnych
pięć portretów z zadaniem ustalenia, które z nich pochodzą z czasów kolonialnych, a które – już z okresu
po uzyskaniu niepodległości przez USA.
Wreszcie, jako zadanie podsumowujące, uczniowie
mieli samodzielnie wybrać portret (plakat, fotograię) współczesnej gwiazdy i ustalić, kto go wykonał
i w jaki sposób odzwierciedla on bieżące wydarzenia
albo poglądy osoby portretowanej oraz jakie przesłanie ze sobą niesie.
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którym poświęcą szczególną atencję. Równocześnie
mają oni zadania, które utrzymują ich uwagę i stymulują wysiłek intelektualny. Zwiedzanie odbywa się
w podziale na grupy zadaniowe, którym czasem towarzyszy opiekun. Autorzy podkreślają, że późniejsze omawianie i ocenianie zadań wykonywanych w muzeum lub
już w szkole, ale w związku z lekcją muzealną, silnie
motywuje uczniów oraz podkreśla wagę wycieczki.
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Przy pokerowym stoliku
o chrzcie Mieszka I
Anna Kowalska-Pietrzak

dniu 22 lutego 2019 r. Sejm podjął decyzję
o ustanowieniu nowego święta państwowego, Święta Chrztu Polski. Jedno z uzasadnień
brzmiało, że było to wydarzenie kluczowe,
a jest słabo obecne w świadomości społeczeństwa. Faktem jest, że w podręcznikach szkolnych temat
chrztu Mieszka najczęściej jest ujęty w sposób stwarzający wrażenie, że właściwie wszystko wiemy, tak było
i nie ma wokół tego zagadnienia żadnych kontrowersji. Autorzy zwracają też uwagę na pewne aspekty tego
wydarzenia, z pominięciem innych. Nie jest to zjawisko,
które dotyczy jedynie tego tematu. Podręczniki rządzą
się swoimi prawami, lecz może warto zastanowić się
przynajmniej nad sygnalizowaniem dyskusji wokół
niektórych wydarzeń oraz nad pokazaniem młodym ludziom, że można toczyć spory nie tylko nad kwestiami
dotyczącymi historii XX i XXI w., lecz wyzwaniem intelektualnym są przede wszystkim możliwości interpretacyjne problemów sprzed stuleci.
Niewątpliwie zagadnieniem świetnie nadającym się
do tego typu rozważań jest wiele szczegółowych zagadnień związanych z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom
do dyskusji można pracować z uczniami zdolnymi
i bardziej zainteresowanymi historią. Mogą oni ćwiczyć
umiejętności interpretacji, wnioskowania, dobierania argumentów i dyskutowania, a także stawiania kolejnych pytań. Inspiracją do podzielenia się spostrzeżeniami w tym tekście jest nie tylko ustanowione
święto, lecz także zajęcia ze studentami pierwszego
roku oraz studentami studiów podyplomowych, którzy
wykazują zdziwienie, że istnieją różne interpretacje
okoliczności chrztu Polski, niejednokrotnie odbiegające znacząco od przekazywanych i zakorzenionych
w szkole. Często pada pytanie: dlaczego w szkole się
o tym nie uczy?

W
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Wybór nauczyciela
Artykuł jest propozycją poprowadzenia dyskusji wokół zagadnień związanych z chrztem Polski.
Do decyzji nauczyciela należy, jak skorzystać z sugestii:
1. czy najpierw poprowadzić zajęcia metodą stolików
eksperckich lub „odwróconej klasy”, a następnie
podsumować je pokerem kryterialnym; 2. czy też zaproponować uczniom zapoznanie się, z odpowiednio
zmody ikowanym i dostosowanym do potrzeb lekcji,

poniższym tekstem, a następnie przeprowadzenie gry
dydaktycznej poker kryterialny.
Drugi wariant niewątpliwie wzbogaci wiedzę i da
pewność, że materiał zostanie przeczytany w czasie
lekcji, lecz jednocześnie, co częste, ukierunkuje myślenie przez utożsamianie z punktem widzenia autora
tekstu. To zaś raczej nie wpłynie pozytywnie na przebieg dyskusji, wprowadzając element schematyczności
i powtarzanie wyłącznie przeczytanych przez wszystkich myśli i uzasadnień.

Test dla nauczyciela
Problematyka chrztu Polski od wielu dziesięcioleci
budzi liczne kontrowersje. Jeśli zestawimy elementy,
odnośnie do których mamy pewność, i te, które zostają
w sferze domysłów, to okazuje się, że pewne są jedynie przyjęcie chrztu oraz osoba księcia, który zdecydował się na podjęcie tego kroku. Do ustalonych faktów
można dołączyć jeszcze małżeństwo Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą, córką Bolesława I Srogiego.
Na tym można właściwie zamknąć niezwykle krótką
listę ustaleń i rozpocząć drugą, na której znajdują się
wyłącznie pytania.

Kiedy książę się ochrzcił?
Nie wszyscy wiedzą, że 14 kwietnia jest datą umowną, a rok 966 także budzi zastrzeżenia. Na podstawie
analizy szczupłej bazy źródłowej, czyli roczników spisanych w kolejnych stuleciach, w których odnotowano
po jednym zdaniu oznajmiającym przybycie Dobrawy
do Mieszka oraz chrzest księcia, oraz nieco dłuższych
relacji kronikarzy, przyjęto, że przybycie księżniczki
czeskiej należy datować na rok 965, a na 966 chrzest
księcia Polan. Są też roczniki, w których to rok 965
widnieje jako czas chrztu Mieszka. Znawcy rocznikarstwa dowiedli jednak, że wpisy mogły powstać długo
po odnotowanych wydarzeniach, nie odzwierciedlają
zatem rzeczywistego ich czasu, bo noty zostały zdeformowane przez zawodną pamięć ludzką. To pozwala
na stworzenie innych możliwości interpretacji.
Czytając przekaz biskupa merseburskiego Thietmara, można dojść do wniosku, że Mieszko ochrzcił
się nawet w trzy lata po przybyciu Dobrawy, która potrzebowała tyle czasu, aby namówić go do przejścia
na chrześcijaństwo. Przy założeniach, że księżna przybyła w 965 r., należy więc uznać za rok chrztu Mieszka dopiero 968. Ale sam kronikarz, zmarły w 1018 r.,
pisał, jako o twierdzeniach zasłyszanych od innych,
o łamaniu postu przez Dobrawę, aby tym łatwiej na-
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Mieszko I i Dobrawa według Pocztu królów i książąt polskich (1880) Jana Matejki

kłonić księcia do przyjęcia nowej wiary. Znów mamy
do czynienia z czynnikiem pamięci ludzkiej i przekazem z ust do ust. Jednak możemy zastanowić się, czy
wzmocnieniem hipotezy o 968 r. może być zapis o ordynacji w tymże roku pierwszego biskupa, Jordana?
Jak się okazuje, data dzienna jest jeszcze bardziej
kontrowersyjna niż roczna. Dzień 14 kwietnia został
przyjęty przez badaczy, którzy wybierając go, bazowali na informacjach o zalecaniu papieża Mikołaja I
z 866 r., aby przyjmowanie sakramentu odbywało się
w Wielką Sobotę lub Zielone Świątki. Nie wykluczało
to jednak możliwości chrztu w innych terminach. Wielka Sobota przypadała w 966 r. na 14 kwietnia, lecz jeśli
chrzest odbył się w święto Zesłania Duch Świętego lub
w jeszcze innym dniu, to data dzienna jest błędna. Podobnie, jeśli chrzest został przyjęty w innym roku niż
powszechnie przyjęty.

Rola Dobrawa

Motywy Mieszka
Jakie więc motywy kierowały księciem, gdy decydował o zmianie wiary? Czy można uznać go za jasnowidza, który sięgał myślą dalej niż tylko do korzyści dla
niego i dla państwa, wynikających z bieżącego rozwoju
wypadków? Czy tylko przypisuje się mu dostrzeganie
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Jaką rolę przy podejmowaniu przez Mieszka decyzji
o chrzcie odegrała Dobrawa: kluczową, czy tylko się
ona taką wydaje, bo za pewnik przyjęto konwencję literacką? Gdybyśmy opierali się wyłącznie na tekstach
źródłowych, to nie byłoby innej przyczyny wprowadzenia chrześcijaństwa w kraju Polan, jak tylko ciężka praca książęcej małżonki, aby doprowadzić do zbawienia
duszy męża. Zagadka dotycząca motywów wydaje się
więc rozwiązana, ale czy na pewno?
Znawcy problemu mocno niepokoją się schematycznym ujęciem roli księżnej w doprowadzeniu

do tego wydarzenia. Niemal każda żona władcy poganina, który stał się chrześcijaninem, podejmowała wszelkie działania, aby nawrócić małżonka, bo taka została
wyznaczona jej rola. Geneza takiego ujęcia problemu
widoczna jest już w Biblii. Fragment 1 Listu do Koryntian 7,14 głosi: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie”. Jednak część badaczy uważa, że
teksty kronikarskie mogą być wynikiem przechowywanej tradycji i mogą być zgodne z faktami.
W kontekście roli małżonki rodzą się kolejne pytania. Czy Dobrawa została najpierw żoną Mieszka,
a potem odbył się chrzest, czy też było odwrotnie?
Czy jest możliwe, aby metody ewangelizacyjne księżnej
opisywane przez kronikarzy, separacja od łoża i łamanie postów miały rzeczywisty wpływ na jej męża? Czy
dla księcia poganina miało znaczenie dotrzymywanie
lub nie postów przez żonę? Zapewne na kwestię niedzielenia łoża też potra ił znaleźć sposób. Tu rodzą się
kolejne hipotezy. Być może Mieszko zapałał uczuciem
do nowej żony, a być może obawiał się zerwania sojuszu z Czechami, więc metody wychowawcze księżnej
przynosiły jednak skutek. To pytania, które pozostaną
bez odpowiedzi.
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możliwości i efektów, które ujawniły się po dziesięcioleciach i których jednak nie mógł przewidzieć? Do kogo
Mieszko zwrócił się, aby otrzymać ten sakrament?
Czy do Czechów, czy może jednak przyjął chrzest
z Niemiec? Czy naprawdę była to zupełnie nowa religia na ziemiach polskich, a Mieszko był pierwszym
chrześcijańskim księciem?
Źródła, jak wspomniano, za jedyny powód przyjęcia chrztu przez księcia Polan podają chęć przypodobania się żonie. Tymczasem badacze od dziesięcioleci uznają, że motywy mogły być jedynie polityczne,
gdyż zmiana wiary była sprawą wagi państwowej.
Wymieniane w podręcznikach przyczyny są wynikiem
przemyśleń historyków, które powstały po analizie
materiału źródłowego. Te zaś owocowały kolejnymi hipotezami na temat złożonych zjawisk. Jednak ostatnio
w rozważaniach coraz częściej pojawiają się osobiste,
nie tylko małżeńskie, lecz także religijne, motywy
kierujące księciem. Dochodzą do głosu przemyślenia,
z których wynika, że stwierdzenie, iż na decyzję księcia należy patrzeć jedynie przez pryzmat polityki, jest
przestarzałym podejściem do problemu. Jak zauważył
D.A. Sikorski, historiogra ia patrzy na wszystko przez
pryzmat polityki, bo w tej sferze najszybciej można dostrzec efekty przemian, a kwestie osobistych przemyśleń i potrzeb religijnych władcy są dla mediewistów
niemożliwe do zbadania. Przyjrzyjmy się więc dostrzeganym uwarunkowaniom politycznym.
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Rola Niemiec
Jeśli dziś zadalibyśmy pytanie o polityczny powód
przyjęcia chrztu, to zapewne najczęściej słyszaną odpowiedzią, jeśli ktoś byłby w stanie w ogóle udzielić
odpowiedzi, okazałaby się: obrona przed zagrożeniem ze strony Niemiec. Do tego, w przypadku
bardzo zaawansowanej wiedzy, dałoby się usłyszeć:
obrona przed planami misyjnymi Ottona I oraz chęć
uniknięcia losu Słowian połabskich. I dalej: nowa
wiara niesiona przez Niemców to rozciągnięcie wpływów politycznych, Mieszko uniknął tego, przyjmując
chrzest z rąk czeskich.
Inna hipoteza mówi o zwróceniu się księcia Polan
bezpośrednio do Rzymu. Jednak, z której strony nie
spojrzeć na problem, z każdej ujawniają się powiązania
z Niemcami. Zapomina się bowiem często, że papiestwo
było w tym czasie uzależnione od władców niemieckich, a Czesi nie mieli nawet własnego biskupstwa,
które powstało dopiero w 973 r. i podlegali całkowicie
strukturom Kościoła bawarskiego. Mieszko, zwracając się do Bawarii, zwracał się jednak do przeciwnika
politycznego saskich Ottonów. W przyszłości książę Polan sam brał udział w buntach Bawarczyków przeciw
Ottonom. Warto zwrócić też uwagę, że niemal do początków XI w., z wyjątkiem pewnych epizodów, relacje polańsko-niemieckie były przyjazne, a Mieszko
w 967 r. nazwany został przyjacielem cesarza. Kraje te
miały wspólną granicę jedynie na niewielkim odcinku,
a władcy podejmowali razem wyprawy na Słowian po-

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa (1889)

łabskich, zamieszkujących obszary rozgraniczające ich
państwa. Co więcej, w chwili podejmowania decyzji
o chrzcie Mieszko wojował ze Związkiem Wieleckim
i ponosił klęski.
Niejednoznaczny przekaz dwóch kronikarzy, z których jeden informuje o pokonaniu Mieszka przez Wieletów (Widukind, przed 973 r.), a drugi o jego klęsce
poniesionej z rąk margrabiego Gerona (Thietmar,
przed 1018 r.), stał się punktem wyjścia do zbudowania hipotezy o układzie Mieszka I i Ottona I, w którym książę Polan zadeklarował przyjęcie chrztu. Jednak nie ma żadnego przekazu źródłowego, który
informowałby o takim układzie. Czy jest to możliwe,
aby nikt nie zauważył takiej zasługi cesarza, jak nakłonienie władcy pogańskiego kraju do nawrócenia? Nie
ma też dowodu, który wskazywałby na, zgodne z prawem, podporządkowanie polskich biskupstw tworzonemu od 962 r. arcybiskupstwu w Magdeburgu.

Rola Czech
Podobnie żaden kronikarz nie przypisał księciu
czeskiemu zasługi nawrócenia księcia Polan. Jednak
układ polańsko-czeski jest faktem, a część historyków dostrzega w nim klasyczne odwrócenie sojuszy.
Czesi porzucili swych sprzymierzeńców, czyli Wieletów na rzecz Polan. Tu rodzą się kolejne pytania. Czy
w tym czasie Słowianie połabscy byli jeszcze w układzie z Czechami, którzy odnowili swą zależność lenną
od Niemiec w 950 r.? Ci ostatni zaś wojowali na Połabiu. I czy w związku z tym Bolesław Srogi, jako lennik
i sojusznik, mógł zawrzeć układ z Mieszkiem bez wiedzy Ottona I? Czy sojusz ten miał być dla księcia Polan
wstępem do umowy z cesarzem? I która ze stron zainicjowała rozmowy?
Powody, dla których Piast chciał wejść w sojusz
z Przemyślidami, są dość oczywiste: wsparcie w walce z Wieletami i ślub z chrześcijanką, umacniający
przymierze. Jeśli to Mieszko wystąpił z tą ostatnią propozycją, to polegając jedynie na przekazie kronikarza
(Kosmas z Pragi, XII w.), można dojść do wniosku, że

Sprawy wewnętrzne

Co poza polityką?
Na co innego w chrześcijaństwie Mieszko mógł
zwrócić uwagę, jeśli pominiemy kwestie polityczne?
Czy książę rozumiał istotę chrześcijaństwa i czy mógł
docenić jego założenia? Jak bardzo orientował się
w podstawach nowej wiary? A może, przyjmując hipotezę P. Urbańczyka, wracał do wiary przodków? Czy
dla niego i jego otoczenia mogła ona być religią, która
lepiej tłumaczyła świat ziemski i niebiański? Może
doszedł do wiary na drodze stopniowego poznawania
jej tajemnic? A być może doznał osobistego nawrócenia, jak święty Paweł, wobec którego Bóg miał swoje
plany? A ślady takiego planu można odnaleźć w Kronice Anonima zw. Gallem (XII w.), gdy ten zapowiadał
w swej opowieści, że Mieszko był ślepy jako dziecko,
lecz odzyskał wzrok, tak jak potem jego kraj przestał
być ślepy, tj. nieświadomy istnienia prawdziwego
Boga. Podobnie w opowieściach wzrok w cudowny
sposób odzyskał Włodzimierz Wielki, który wprowadził chrześcijaństwa na Rusi.
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Chrzest – jak i gdzie?
Jakie więc były motywy chrztu Mieszka I? Wyłącznie polityczne? W wyniku nawrócenia księcia? A może
z innych jego pobudek osobistych, np. wpływu żony?
A może wszystkie te czynniki miały wpływ na decyzję
władcy? To jedynie pytania o motywy. Pozostaje jesz-

Jan Kazimierz Wilczyński, Mieszko kruszy bałwany pogańskie (1835)
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Inna grupa uwarunkowań politycznych omawianych przy okazji chrztu Mieszka jest związana z tzw.
sprawami wewnętrznymi. Mieszko miał, przyjmując
nową wiarę, liczyć na respektowanie przez mieszkańców państwa swej wyjątkowej pozycji władcy w myśl
chrześcijańskiej zasady wyniesienia chrześcijańskiego księcia ponad całą ludność. Zgodnie bowiem
ze słowami Listu św. Pawła do Rzymian 13, 1–2: „Nie
ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga,
a te które są zostały ustanowione przez Boga. Kto więc
przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu”. Pytanie brzmi, czy jego poddani mogli
brać pod uwagę, nawet jeśli je słyszeli, słowa głoszone
przez nową religię, skoro mieszkańcy krajów chrześcijańskich buntowali się przeciw swym władcom?
Często wspomina się o religii chrześcijańskiej jako
o elemencie uni ikującym państwo. Jedna wiara,
jeden Bóg – to miałby być koniec władzy kapłanów
i starszyzny plemiennej. Ale czy doświadczony władca
rzeczywiście wierzył, że to będzie takie łatwe? Wola
władcy i akcje misyjne nie mogły doprowadzić w jednej chwili do nawrócenia całego społeczeństwa i wyznawania nowej wiary, z wszelkimi jej zasadami i ideologią. Trzeba było liczyć się z istnieniem dwóch równoległych religii, które mogło doprowadzić do rozbicia, a nie do uni ikacji. To zjawisko zaistniało ok. 70 lat
później, gdy doszło do tzw. reakcji pogańskiej i kryzysu monarchii pierwszych Piastów.
Idąc tropem wiedzy Mieszka na temat zasad, którymi rządzą się społeczeństwa, niektórzy badacze
twierdzą, że jego czasy wskazują wyraźnie na brak
szybkich postępów chrystianizacji. Być może ksią-

żę ten był obojętny na wiarę swych poddanych, traktując nową religię jedynie jako instrument polityczny, religię elit. To jednak mogłoby stać, być może
pozornie, w sprzeczności z hipotezami o osobistych
przekonaniach władcy w związku z przyjmowaniem
nowej wiary. W tym punkcie pozostajemy jednak już
tylko w sferze hipotez, bez jakichkolwiek możliwości
sprawdzenia ich w materiale źródłowym. Czy Mieszko
mógł traktować religię jako kontrakt między sobą
jako wyznawcą a bogami lub Bogiem? Czy faktycznie mógł traktować Boga chrześcijańskiego jako lepszego opiekuna państwa i ludzi niż bogowie pogańscy?
Musiał przecież wiedzieć, że na wojnach zwyciężają
i chrześcijanie, i poganie.

forum edukacyjne

Bolesław czeski skorzystał wtedy z okazji, aby wydać
za mąż podstarzałą córkę. Jednak tworząc kolejne hipotezy, można zaproponować spojrzenie na sojusz
ze strony czeskiej jak na ochronę przed atakiem
Mieszka na tereny, znajdujące się wówczas w granicach państwa Przemyślidów, Śląska i ziemi krakowskiej; a być może chęć ochrony przed wzrostem siły
Wieletów, którzy pokonają Mieszka. Inaczej na problem zapatruje się P. Urbańczyk, który proponuje odnalezienie korzeni rodu Mieszka na Morawach. Dlatego Przemyślidzi chętnie nawiązywali z nim kontakt,
a sam książę polański miał być już ochrzczony przez rodziców jako dziecko. Poznań natomiast miał stanowić
obumarłą enklawę chrześcijaństwa. Wątek funkcjonowania chrześcijaństwa na ziemiach polskich pojawiał
się już w historiogra ii polskiej. Dotyczył m.in. funkcjonowania tutaj ośrodków liturgii słowiańskiej.
Historycy zwracali też często uwagę na potrzebę
uzyskania przez Mieszka statusu równego innym
chrześcijańskim władcom. Według opowieści pogańscy panowie byli traktowani gorzej niż chrześcijańscy,
a nawet gorzej od służących chrześcijańskich. Przede
wszystkim jednak problem mogło stanowić zawarcie
małżeństwa między poganinem a chrześcijanką.

forum edukacyjne

cze wiele znaków zapytania., np. gdzie, w jakim ośrodku doszło do aktu chrztu? Czy było to na terenie państwa Mieszka czy poza nim? Kto udzielił sakramentu:
prezbiter czy biskup? Jeśli był to biskup, to który? Jakie
imię przyjął książę, stając się chrześcijaninem i kto był
jego chrzestnym? Jak długo Mieszko czekał na realizację swoich planów, ile czasu upłynęło od podjęcia
decyzji do jej wprowadzenia w życie? W jakiej kolejności należałoby ułożyć rozgrywające się wydarzenia,
od podjęcia decyzji do jej realizacji, albo od konkretnych wydarzeń do decyzji o przyjęciu chrztu? Czy przyjęcie nowej religii było absolutnie nieodzowne w danej
chwili, czy można było jednak je odłożyć? Jak szybko
przebiegała chrystianizacja kraju?
Materiały lekcyjne
WARIANT I przeprowadzenia lekcji – stoliki eksperckie i poker kryterialny:
● podział tematu dotyczącego chrztu Polski na mniejsze jednostki (tematy),
● przydzielenie zadań domowych poszczególnym uczniom; ewentualnie dodanie zestawu pytań pomocniczych w celu pobudzenia do refleksji nad tekstem
lub do poszukiwania dodatkowych materiałów,
● realizacja części zajęć metodą stolików eksperckich,
● rekapitulacja metodą pokera kryterialnego.
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WARIANT II przeprowadzenia lekcji – teksty
i poker kryterialny:
● rozdanie tekstów źródłowych i fragmentów opracowań dostosowanych do poziomu grupy (w wariancie „odwróconej klasy” lub czytania w ramach zajęć),
● analiza tekstów; dodanie zestawu pytań pomocniczych w celu pobudzenia do refleksji,
● przeprowadzenie dyskusji metodą pokera kryterialnego.
Przykładowe karty do pokera kryterialnego
przypodobanie się układ z Czechami
Dobrawie
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odebranie
Niemcom pretekstu
do uzależnienia

umowa
z cesarzem
z lat 963–965
uni ikacja
państwa

rozerwanie
sojuszu
wielecko-czeskiego
sakralizacja władzy
równość
chrześcijaństwo
w oczach
z innymi
lepiej tłumaczy
poddanych
władcami
świat
chrześcijańskimi
osobiste
powrót Mieszka
Bóg chrześcijan
nawrócenie
do wiary
mocniejszy niż
Mieszka
przodków
bogowie pogańscy

Teksty źródłowe
Kronika Thietmara z Merseburga: „[Mieszko]
W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się
bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemie-

ckim wykłada się: dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad
tym, w jaki sposób mogła by go pozyskać dla swojej
wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby,
nie dla zaspokojenia żądz tego zepsutego świata, lecz
dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez
wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu
przyszłym. 56. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego
małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną o iarę przez
wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie
swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła
się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać
u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą,
iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu,
inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się
przed chwilą, czytelniku, o jej przewinie, zważ teraz,
jaki owoc wydała jej zbożna intencja. Pracowała więc
nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż
ten, który Go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym
zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą
poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę
godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych
zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką
miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach, nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania
winnicy Pańskiej. I cieszył się wspomniany mąż i szlachetna jego żona z ich legalnego już związku, a wraz
z nimi radowali się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli małżeństwo. Potem urodziła zacna matka
syna, bardzo do niej niepodobnego”.
Kronika polska Anonima zw. Gallem: „Jak Mieszko
pojął za żonę Dąbrówkę. Mieszko objąwszy księstwo
zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych
i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła.
Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach
pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo
dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz
ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego
zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów
zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie
wcześniej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli
a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim
i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa
i przeszedł na łono matki–Kościoła”.

„[…] nie widzę w przyjęciu chrztu
przez Mieszka znamion gwałtownego,
politycznego
czy
cywilizacyjnego
przełomu. Przyjęcie chrztu nie było
bowiem czynnikiem współtworzącym
państwo. […] Najpierw było państwo. […]
Chrzest księcia, jego rodu i związanych
z nim możnych, drużyny, a ostatecznie
– nieprędko zresztą – i ludu był dopiero
konsekwencją
powstania
państwa.
Przy okazji chrześcijaństwo stało
się oczywiście środkiem umocnienia
władzy przyjmującej chrzest elity
i użytecznym narzędziem w jej kontaktach
zewnętrznych”.
L.P. Słupecki, Chrzest Polski, s. 20–21.
„Dąbrówka ma tedy nie tylko plan […],
ale całą wielką strategię popychania
męża w kierunku konwersji […]. Zdobyć
zaufanie męża, zwiększyć swe wpływy
na jego osobę, by wreszcie popchnąć
Mieszka ku prawdziwej religii”.
J. Banaszkiewicz, Dąbrówka, s. 281.
„Historycznemu i doniosłemu faktowi
przyjęcia chrztu przez Mieszka przypisuje
się różne znaczenia i nadaje różne
interpretacje. […] chętnie podkreślają
polityczną dalekowzroczność polańskiego
władcy i jego przebiegłość. […] Był
to bezsprzecznie (także) akt politycznej
kalkulacji. Ale negowanie głębszych,
duchowych podstaw jego decyzji grzeszy
anachronizmem i jest próbą przenoszenia
postaw
współczesnych
polityków
w przeszłość”.
L.P. Słupecki, Chrzest Polski, s. 19.

„Dziś można z całą pewnością
stwierdzić, że nie dysponujemy
żadnymi
śladami
źródłowymi
po
domniemanej
chrystianizacji
w żadnej z części późniejszego
władztwa Mieszka I, które byłyby
wcześniejsze niż symboliczny rok 966.
Pojawienie się pojedynczych zabytków
o
proweniencji
chrześcijańskiej
i datowanych na okres przed 966
rokiem nie zmienia tego stanowiska,
gdyż mogą być one pozostałościami
po
wędrujących
z
krajów
chrześcijańskich kupcach lub mogły
dostać się drogą wymiany handlowej”.
D. Sikorski, Chrzest Polski, s. 27.
„[…] czeskiemu władcy ks. Bolesławowi
Srogiemu, zależeć musiało na chrzcie
Mieszka. Dawny bowiem przywódca
antyniemieckiego obozu w Czechach
po klęsce, jaką zadał mu Otto I, starał
się uchodzić za wiernego trybutariusza
i lennika niemieckiego. Tymczasem
panów saskich niepokoić mógł sojusz
z poganinem z Gniezna […]”.
S. Trawkowski, Początki Kościoła,
s. 53.
„[Mieszko] przyjmując chrzest,
wszedł tym samym do grona równych
sobie
stanowiskiem
panujących
w ówczesnej Europie chrześcijańskiej,
A zatem w roku 967 słusznie mógł być
nazwany przyjacielem cesarza, a także
pełnoprawnym sojusznikiem swego
czeskiego sąsiada […]”.
G. Labuda, Mieszko I, s. 90.

Dzieje saskie Widukinda z Korbei: „Rok 963 (?) Tak
więc komes Gero, dobrze pamiętając przysięgi Wichmana,
gdy widział, że został on oskarżony odesłał go do barbarzyńców, od których go [przedtem] odebrał. Przez nich chętnie

„Małżeństwo z pewnością pieczętowało
sojusz
polit.
między
Piastami
i Przemyślidami […]. Ale nie można
na tej podstawie wnioskować, że
chrzest Mieszka był częścią tego układu
[…]. […] jeszcze do niedawna wizję
rozstrzygającego wpływu Dobrawy
na Mieszka I odrzucano, traktując
wymowę źródeł jako wyraz pewnych
stereotypowych przekonań i swoistej
konwencji pisarskiej. […] Nic nie
wiemy o zaangażowaniu się papiestwa
w pogłębianie działalności misyjnej
w Polsce”
D. Sikorski, Chrzest Polski, s. 27–28, 31.
„Mieszko wiedział więc, że nie uniknie
kłopotów z własnym społeczeństwem
i musiał kłopoty te skalkulować. Widać
ocenił, że ryzyko to należy podjąć.
Korzyści, jakie o iarowała nowa religia,
zdecydowanie przeważyły”
J. Strzelczyk, Mieszko I, s. 120.
„[…] żadne powstałe w czasach Mieszka
źródło nie wspomina o jego chrzcie
w 966 roku. […] Może w rzeczywistości
chodziło
tylko
o
«poprawienie»
chrześcijańskości władcy wychowanego
w wierze obciążonej prowincjonalną
nieprawidłowością? Może ta niepewność
[…] jest ukryta w Gallowej opowieści
o dwóch gościach, którzy zasygnalizowali
boską opiekę nad prapradziadem księcia?
[…] A może Mieszko w 966/968 przyjął
tylko bierzmowanie[…], potwierdził
o icjalnie wcześniejszy chrzest”.
P. Urbańczyk, Mieszko I Tajemniczy
s. 224, 225.
„Decyzja o chrzcie władcy była decyzją
polityczną najwyższej rangi państwowej
i na pewno podejmowano ją na innym
forum niż książęca łożnica. Władca
musiał liczyć się z wolą i opinią całego
swojego otoczenia, zwłaszcza dygnitarzy
i drużyny. Ale nie ulega wątpliwości, że
księżna wywierała duży wpływ na swego
męża. Wnosiła atmosferę wielkiego
i szerokiego świata”.
T. Jurek, Dobrawa – matka, s. 47.
„Niemniej jednak w 965– 966 roku
«problem niemiecki» nie był według
wszelkiego
prawdopodobieństwa
postrzegany przez Mieszka I jako realne
zagrożenie, a mimo niewątpliwych
kwali ikacji
męża
stanu,
jakich
nie odmówimy Mieszkowi I, daru
jasnowidzenia chyba nie posiadał, nie
mógł więc wiedzieć, jak w przyszłości
rozwiną się stosunki Polski z Niemcami”.
J. Strzelczyk, Mieszko I, s. 114–115.

przyjęty, natarł w częstych walkach na dalej w głębi mieszkających barbarzyńców. Króla Mieszka, którego władzy
podlegali Słowianie, zwani Licikaviki, pokonał za dwoma
nawrotami, jego brata zabił, wielką zdobycz mu zabrał. W tym
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„Patrzenie na tę decyzję władcy wyłącznie
przez pryzmat spraw politycznych jest
wynikiem wciąż obowiązującego w Polsce,
a przestarzałego paradygmatu Jacoba
Burckhardta zawartego w opublikowanej
w 1853 r. pracy Czasy Konstantyna
Wielkiego. Według Burckhardta władca
przyjmujący nową wiarę może czynić
to jedynie ze względów politycznych”.
Ph.E. Steele,
Nawrócenie i chrzest Mieszka I, s. 21.
„[…] osobiste przekonania i indywidualne
nawrócenie Mieszka I, gdyż jest to sfera
całkowicie niedostępna dla naszych metod
badawczych, chociaż i tego powodu
wykluczyć się nie da […].
[…] osobiste przekonania – […] kwestia
ta jest źródłowo niewery ikowana”.
D.A. Sikorski, Kościół w Polsce, s. 105.

„Chrzest Mieszka I nastąpił dość
nieoczekiwanie. Nie mamy żadnych
śladów wcześniejszych przygotowań
[…] nic nie słyszymy o jakichkolwiek
naciskach politycznych ze strony
chrześcijańskich sąsiadów. Źródła
jednoznacznie wiążą decyzję o chrzcie
z małżeństwem Mieszka I z Dobrawą.
To ona miała zapoznać z wiarą
chrześcijańską i skłonić piastowskiego
księcia do przyjęcia chrztu [...]. […]
istniała bardzo mocna tradycja, łącząca
konkretną kobietę z chrztem, tradycja
[…] zrodzona bardzo niedługo po tym
wydarzeniu. Jej istnienia nie sposób
lekceważyć […]”.
G. Pac, Kobiety w dynastii, s. 70.
„Thietmar przekazuje nam raczej
krążące
współcześnie
opowieści
i opinie, niewątpliwie mające oparcie
w realnych faktach”.
T. Jurek, Dobrawa – matka, s. 43.
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Historycy o chrzcie Mieszka I – fragmenty wybranych opracowań
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samym czasie komes Gero potężnie zwyciężył Słowian,
zwanych Łużyczanami i przymusił do pełnej niewoli, jakkolwiek sam odniósł ciężką ranę, stracił bratanka, męża
najlepszego, oraz innych bardzo licznych szlachetnych mężów”.
Kronika Thietmara z Merseburga: „Gero margrabia
wschodnich ludów poddał zwierzchnictwu cesarza Łużyczan i Słupian, a także Mieszka wraz z jego poddanymi”.
Dzieje saskie Widukinda z Korbei: „Rok 967 Zasłyszawszy zaś Wichman, że miasto jest wzięte […] układał się
ze Słowianami, którzy nazywają się Wolinianami, w jaki
by sposób mogli gnębić wojną Mieszka, przyjaciela cesarskiego. I ów posłał do Bolesława, króla czeskiego – był bowiem jego zięciem – i otrzymał od niego dwa hufce konnicy.
[…] Wichman wyprowadził przeciwko niemu wojsko”.
Kronika Thietmara z Merseburga: „Rok 972 Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nimi
na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę
Wartę. Na pomoc margrabiemu pospieszył wraz ze swoimi tylko
mój ojciec, graf Zygfryd , podówczas jeszcze młodzieniec i jeszcze
nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem […] w miejscowości zwanej Cidini brat jego Czcibor zadał
im klęskę, kładąc wszystkich najlepszych trupem, z wyjątkiem
wspomnianych grafów. Cesarz, poruszony do żywego wieścią
o tej klęsce, wysłał czym prędzej gońców, nakazując Hodonowi
i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali pokój
do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę”.
Kronika Czechów Kosmasa z Pragi: „Zmarła Dobrawa,
która była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiła księcia
polskiego będąc kobietą podeszłego wieku, zdjęła z swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety”.
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Legenda o św. Wacławie: „[Rzekł Metody] biada, że ty, tak
wielki mężu [zwrot do Borzywoja księcia czeskiego, goszczonego na dworze Świętopełka], nie wstydzisz się, że nie posadzono cię na książęcych stołkach, chociaż sam dzierżysz godność i władzę, lecz bardziej wolisz z powodu bezbożnej czci
wizerunków bożków leżeć na ziemi ze świniopasami. Na to on
[Borzywoj] odrzekł: co dobrego przyniosłoby mi wyznanie
chrześcijańskie? Jeśli wyrzekniesz się wizerunków bożków
i mieszkających w nich demonów – rzekł biskup Metody –
staniesz się panem swoich panów, a wszyscy twoi wrogowie

będą posłuszni twoim rozkazom, a twoje potomstwo codziennie będzie się powiększać […]. Jeśli tak rzeczy się mają – powiedział Borzywoj – co przeszkadza, bym przyjął chrzest”.

Źródła:
❚ Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekł. R. Grodecki, opr., komentarz i wstęp M. Plezia,
Wrocław 1989.
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A. Bes an-Zając, Donosy obywatelskie doby PRL – niszowy środek dydaktyczny na lekcjach historii
M. Ziętek, Rozrywki Weimaru – kabarety, rewie i kluby nocne w międzywojennym Berlinie
B. Kaczorowski, Długie ramię Kremla. Rosyjska ingerencja w Katalonii
A. Filipek, „Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum” – archiwalny projekt edukacyjny skierowany do
najmłodszych odbiorców

albo ostatni zajazd1 w Galicji
Krzysztof Ślusarek (wybór tekstów, komentarz historyczny)
Grzegorz Chomicki (komentarze dydaktyczne)
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Pan Baczyński,
edług potocznych opinii drobna szlachta występowała na Mazowszu i Podlasiu. Jednakże prowadzone ostatnimi czasy badania dawnych struktur
społecznych dowiodły, że w dobie rozbiorów „drobiazg szlachecki” licznie zamieszkiwał także w innych częściach dawnej Rzeczypospolitej, m.in. w Galicji.

W

W świecie galicyjskich zaścianków
szlacheckich
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Dawny strój szlachty zagrodowej
Źródło: F.A. Ossendowski, Karpaty i Podkarpacie, Poznań [1939], s. 177.

Q szlachtę czynszową, użytkującą pańską ziemię

w zamian za czynsz pieniężny (Zins-Edelleute) oraz
Q szlachtę zależną (poddańczą), zobowiązaną
●

●

do świadczeń pańszczyźnianych;
szlachta służbowa i oficjaliści to ludzie bez ziemi
(gołota), utrzymujący się ze sprawowania rozmaitych funkcji przy dworach ziemiańskich lub zajmujący niższe posady urzędnicze, a ponadto tabuny
stale „czepiających się pańskiej klamki” rezydentów
i famulusów (ubogich dalszych krewnych, pozostających na utrzymaniu zamożniejszego dziedzica);
szlachta miejska to szeroko rozumiana kategoria
szlachty mieszkającej w granicach administracyjnych miast, w tym urzędnicy o szlacheckim pochodzeniu oraz osoby trudniące się rolnictwem na podmiejskich ziemiach uprawnych.

1
Zajazd – legalny sposób egzekucji wyroków sądowych w staropolskim prawie ziemskim, środek dochodzenia praw majątkowych przez
szlachtę. Zebrane w tym celu lokalne pospolite ruszenie zbrojnie zajmowało dobra dłużnika, jeśli ten nie podporządkował się dobrowolnie
wyrokowi sądowemu. Z czasem zajazdy coraz częściej organizowano samowolnie, a nawet bezprawnie. W tytule użyliśmy słowa „zajazd” przez
żartobliwą analogię do Pana Tadeusza, ponieważ opisane w tekstach źródłowych wypadki do typowych staropolskich zajazdów trudno zaliczyć. Por. Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Kraków 2001, s. 232.
2
Cyrkuł (łac. Circulus, niem. Zirka) – nazwa jednostki administracyjnej, obwodu. Cyrkuły były lokalnymi jednostkami rządowej administracji lokalnej w Galicji aż do reform z lat 60. XIX w., kiedy zastąpiono je mniejszymi jednostkami – powiatami.
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U schyłku XVIII i w pierwszej połowie XIX stulecia
drobna szlachta w zaborze austriackim skupiała się
na kilku obszarach. Jeden rejon jej osadnictwa ciągnął
się długim pasem Pogórza Karpackiego od Sanoka
po granicę z Bukowiną, obejmując cyrkuły2 sanocki,
samborski, stryjski, stanisławowski i kołomyjski. Drugi
rejon, podolski, obejmował cyrkuły czortkowski, tarnopolski i brzeżański. Mniejsze grupy występowały w okolicach Lwowa i Nowego Sącza. W sumie ponad 700 zaścianków rozsianych na tych terenach zamieszkiwały
wszystkie kategorie drobnej szlachty: szlachta dominikalna, wolna, rustykalna, służbowa oraz miejska.
Powyższa klasy ikacja drobnej szlachty odbiega nieco
od znanej powszechnie, tradycyjnej typologii, gdyż wymienione kategorie były specy iczne dla Galicji i zostały
wyspecy ikowane na podstawie analizy sytuacji formalnoprawnej tej grupy społecznej pod zaborem austriackim.
Dla jasności zde iniujmy zatem zastosowane określenia.
● szlachta dominikalna (Antheilbesitzer) to szlachta
cząstkowa, właściciele części wsi (ale tylko jednej)
wraz z prawem zwierzchności nad nielicznymi, zamieszkującymi ją poddanymi (chłopami);
● szlachta wolna (Edelleute, kleine Edelleute)
to szlachta zagrodowa, posiadająca jednak własne,
dziedziczne gospodarstwa i wolna od świadczeń
poddańczych na rzecz dworu;
● szlachta rustykalna to szlachta użytkująca grunty
znajdujące się na obszarze rustykalnym (wiejskim
– należącym do ziemianina, wielkiego posiadacza);
wyróżniamy tu:

forum edukacyjne
Pieczęć szlacheckiej gminy z herbem Sas
Źródło: F.A. Ossendowski, Karpaty i Podkarpacie, Poznań [1939],
s. 253.
Młode szlachcianki z Turczańskiego
Źródło: F.A. Ossendowski, Karpaty i Podkarpacie, Poznań [1939],
s. 254.

Wiadomości Historyczne 1/2020

34

Niezależnie od tego, na jakie kategorie podzielimy
drobną szlachtę galicyjską, trzeba zaznaczyć, że w gruncie rzeczy była to zbiorowość analogiczna do dobrze
znanej szlachty mazowieckiej. W Galicji były więc
wsie, w których obok znaczniejszego, ziemiańskiego folwarku znajdowały się pomniejsze cząstki szlacheckie.
Były też nieraz bardzo duże wsie-zaścianki szlachty wolnej, osiadłej na dziedzicznych gospodarstwach. Istniały
wreszcie miejscowości, w których obok folwarku i gromady wiejskiej (czyli zbiorowości przed 1848 r. złożonej
z chłopów pańszczyźnianych) zamieszkiwała szlachta
uprawiająca – w zamian za czynsz – grunta odpowiadające swym statusem i rozmiarami gospodarstwom
chłopskim.
Zróżnicowanie struktury wewnętrznej drobnej
szlachty powodowało kon likty między bogatym ziemiaństwem (dawnymi magnatami i szlachtą średnią)
a owym szlacheckim „drobiazgiem” oraz chłopami.
Wynikało to z faktu, że drobna szlachta była swego rodzaju warstwą pograniczną. Ze względu na sytuację
majątkową (która nie różniła się zbytnio od sytuacji bogatszych chłopów) ziemiaństwo skłonne było widzieć
w niej raczej poddanych niż członków sfer uprzywilejowanych.
Pod presją ostatecznej deklasacji drobna szlachta starała się zamanifestować swą odmienność od chłopstwa
stylem bycia, zwyczajami i ubiorem. To z kolei wywoływało niechęć chłopów, którzy nie rozumieli, dlaczego
ubogich „szaraczków” należałoby traktować z uszanowaniem, jakby byli „Jaśnie Panami” („karmazynami”).
Animozje te zrodziły się zapewne, gdy część drobnej
szlachty, zmuszona do własnoręcznego uprawiania zie-

mi, znalazła się w położeniu typowym dla chłopów.
U schyłku XVIII i w pierwszej połowie XIX w. kon likty
przybrały na sile, gdyż austriackie reformy ustrojowe
prowadziły do zatarcia różnic w położeniu prawnym
między tymi grupami społecznymi. Antagonizmy przetrwały aż do okresu dwudziestolecia międzywojennego,
gdy demokratyczne ustawodawstwo odrodzonej Rzeczypospolitej zniosło formalnie tytuły arystokratyczne3 i różnice stanowe, a odmienności kulturowe i świadomościowe między chłopstwem a potomkami drobnej
szlachty zaczęły się zacierać.
Śladów zakorzenionych uprzedzeń nietrudno doszukać się w literaturze, by wspomnieć oparte przecież
na obserwacji faktów społecznych Nad Niemnem Elizy
Orzeszkowej. Ekranizacje mocno osadziły w popkulturze również Trędowatą pióra Heleny Mniszkówny.
(Co prawda akcja tych dzieł nie rozgrywała się w galicyjskich realiach).
Powyższe zjawiska, zachodzące od schyłku XVIII
do drugiej połowy XIX w. zobrazować mogą znamienne
przekazy źródłowe.

Świadectwa naszych nieodległych
przodków to lektura niełatwa
Dydaktycy uporczywie postulują zerwanie z tradycyjnymi modelami narracyjnymi w nauczaniu
historii. Ubolewają oni, że edukacja historyczna nadal
bazuje na odtwarzaniu, a nie odkrywaniu: „Świat historii oferowany w szkolnych murach nadal jest światem
zamkniętym, perswadowanym przez wszechwiedzącego narratora widzącego dzieje z perspektywy od góry.
Jest wizją darowaną przez mistrzów swym uczniom

3
W życiu towarzyskim tytuły te były nadal używane grzecznościowo, ale nie miały już formalnego wpływu na status prawny. Osobisty
stosunek poszczególnych arystokratów do kwestii tytułowania ich bywał rozmaity.
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Szlachcianka z dworu podkarpackiego
Źródło: F.A. Ossendowski, Karpaty i Podkarpacie, Poznań [1939],
s. 256.

Fragment planu katastralnego wsi-zaścianka Baczyna
Źródło: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 186, opis 10, sprawa
23, k. 4.

relacjach. Zachętę ku temu stanowiły chociażby dwie
serie wydawnicze: czterotomowa krakowskiego Wydawnictwa Literackiego (Starożytność, Czasy nowożytne, Wiek XIX, Polska i świat w latach 1918–1993 – teksty
źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1997–2001), oraz pięciotomowa
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (Pytania
do przeszłości. Tomy 1–5, Warszawa 1999). Obydwa
opracowania służyły do ukierunkowanej analizy zróżnicowanych materiałów, ułożonych w problemowe
zestawy6.
Metody nauczania oparte na źródłach zaleca również w kilku zapisach obecnie wprowadzana podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych7.
Za oderwane od realiów pozwolimy sobie jednak uznać
opinie tych dydaktyków, którzy oskarżając nauczycieli
o hołdowanie encyklopedyzmowi, optują za „nowoczesnym” rozwijaniem myślenia i aktywizowaniem
uczniów w kierunku quasi-badawczym bez oparcia
się na podstawowej wiedzy. Nauczyciel-praktyk staje
codziennie przed dylematem: czy jego uczniowie zbudowali dostateczną bazę wyobrażeniową i zdobyli
wystarczającą biegłość warsztatową, by angażować
się w procedury badania źródłowego oraz czy ta droga
podwyższy efektywność procesów nauczania-uczenia

4
A. Stępnik, Historia zamknięta w podręcznikach. O teoretycznych i metodologicznych problemach konstruowania obrazów przeszłości w edukacji szkolnej, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2011, t. 2, nr 1, s. 104.
5
D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej, „Klio.
Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2015, t. 34, nr 3, s. 45–46.
6
Por. K. Błachowska, Teksty źródłowe, [w:] Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 385–386.
7
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowejkształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dziennik Ustaw z 2018 r., Poz. 467. Oto zapisy podstawy: „Cele kształcenia
– wymagania ogólne. II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń: [...] 2) rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia
problemu historycznego; […] Treści nauczania – wymagania szczegółowe. I. Historia jako nauka. Uczeń: 1) definiuje podstawowe pojęcia […]
źródło historyczne; 2) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; […] (poziom rozszerzony) […] 2) wyjaśnia zasady krytycznej analizy i interpretacji różnych rodzajów źródeł historycznych”.
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i ich wychowawcom”4. „Szkoła miała przybliżyć uczniom warsztat pracy historyka i zapoznać ich ze źródłami. Okazało się jednak, że mimo zmian programowych nauczyciele narzekają na zbyt małą liczbę godzin
przeznaczonych na realizację przedmiotu. W konsekwencji, podobnie jak przed reformą [mowa o reformie
z 2008 r. – G.C.], nauczyciele realizują tematy obowiązkowe. Podstawowym źródłem wiedzy jest podręcznik
szkolny a ślady przeszłości […] odkrywane są za [jego]
pośrednictwem”5. Z tymi postulatami trudno polemizować na poziomie teorii, według której młodzież powinna poszukiwać wiedzy metodami quasi-badawczymi.
Po latach entuzjazmu i tysiącach doświadczeń wiemy jednak, że teksty źródłowe są trudne w odbiorze
dla uczniowskiego ogółu i tylko nauczyciel jest w stanie świadomie wyznaczyć im w systemie pracy z konkretną klasą odpowiednie miejsce – mniej lub bardziej
eksponowane. Strategie badawcze wymagają od niego
także większej inwencji, wejścia w rolę metodologa-przewodnika i wery ikatora uzyskiwanych rezultatów. Nauczyciel musi w takim przypadku rozbudzić
intelekt uczniów i pokierować ich re leksją, skłonić ich
do budowania własnej narracji na podstawie przeanalizowanych źródeł, zadbać o umieszczenie spostrzeżeń
i wniosków w szerszych kontekstach, analogiach i ko-
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się? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Niepodważalnych mierników efektywności również brak. Warto
podejmować próby i zbierać doświadczenia w imię
różnorodności metodycznej i zwalczania rutyniarstwa.
Jeśli za ważki cel nauczania uznamy zrozumienie
świata, to zapewne krok we właściwym kierunku
stanowi lektura źródeł pokazujących związki przeszłości z teraźniejszością, a także ciągłość i zmianę w życiu społecznym. Unikając prezentystycznych
sugestii, pozostawimy własnej re leksji czytelnika, czy
i jakie analogie pomiędzy minionym a teraźniejszym
dadzą się dostrzec w poniższych tekstach.
Ponadto prezentowany wybór źródeł wychodzi
naprzeciw postulatowi edukacji z perspektywy mikrohistorii. Wymiar makrohistoryczny inspiruje zdeklarowanych miłośników przeszłości, którzy potra ią
utożsamiać się z Ramesydami, Karolingami, Piastami,
Jagiellonami, Kościuszką lub Napoleonem itd., itp. Sądzimy jednak, że są również tacy uczniowie, których
pociąga historia zwykłych ludzi, pozwalająca penetrować małe zbiorowości, podejmować wątki przeszłości
rodzinnej lub poznawać dzieje regionalne.
Źródła zostały spisane polszczyzną galicyjskich
kresów południowo-wschodnich, ze znaczną przymieszką terminologii rolniczo-gospodarskiej. Język
ten daleko odbiega od dzisiejszego. Słownictwo, styl
oraz kompozycja, służebne w komunikatach typu edukacyjnego wobec funkcji informacyjno-poznawczej,
są w tych źródłach dalekie od przejrzystości. Nasi

przodkowie nie podporządkowali swych relacji dydaktycznym zasadom przystępności. Nie szczędzili terminów prawniczych i latynizmów, budowali zdania długie i pogmatwane, nie dzielili treści na krótkie akapity
ze „strawną porcyjką” informacji. Trudność warstwy
leksykalnej tych tekstów jest poważnym wyzwaniem.
Nauczyciel zdecyduje, czy nie stawiają one przed jego
uczniami barier niemożliwych do pokonania, a jeśli je zastosuje, musi się liczyć z kłopotami. Walorem
tych tekstów jest za to łatwo dostrzegalna korelacja
z wątkami literatury polskiej oraz zademonstrowanie problemów „szarej” codzienności.
Dokonaliśmy wielu operacji uzdatniających teksty
do użytku współczesnej młodzieży:
1) poprzez zabiegi preparacyjne dążyliśmy do uzyskania większej komunikatywności;
2) selekcjonując materiał, zmierzaliśmy do wzbudzenia re leksji nad wzajemnymi związkami różnych
dziedzin życia;
3) zde iniowaliśmy szereg pojęć, obiektów, zdarzeń
i zjawisk;
4) interpunkcja i ortogra ia zostały częściowo uwspółcześnione, bez zaznaczania tych ingerencji.
Poszczególne teksty opatrzone są krótkimi komentarzami, zawierającymi podstawowe elementy krytyki
zewnętrznej. Podajemy też miejsca, z których wydobyto oryginały. Pozostaje do decyzji nauczyciela, czy te
informacje będą prezentowane uczniom, czy też staną
się kanwą do kierowania analizą i interpretacją źródeł.

1. Skarga szlachty baczyńskiej przeciw Adamowi Sozańskiemu, 1806 r.
Rękopis, Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki
Schneidera, sygn. 28.

[posiadaniu] było i jest jeszcze od roku 1800, i chociaż
W[ielmożny] Sozański na to pole prowizorium [tymczasową decyzję] w Prześwietnym Urzędzie Cyrkułowym
otrzymał, którym my skrzywdzeni byli, więc my uczynili
rekurs [wnieśliśmy odwołanie] do najwyższego dworu
[cesarskiego] pod dniem 27 April(is) [kwietnia] 1804
od tegoż prowizorium, na które Prześwietny Urząd Cyrkułowy nam żadnej rezolucji [decyzji] dotychczas nie
komunikował, chociaż już i po tylekroć razy o takową rezolucję Prześwietny Urząd Cyrkułowy dopraszaliśmy się,
a Prześwietny Urząd Cyrkułowy nam żadnego oświadczenia nie daje, jedynie wszystkie prośby o tym zatrzymuje.
A co więcej, że nawet to pole Niwa Kotłowska zwane w naszym używaniu było od roku 1800 aż do tego
roku i że jak o to pole jest proces w Forum Lwowskim
Szlacheckim [sądzie dla szlachty we Lwowie] rozpoczęty jeszcze pod dniem 8 Febr(uaris) [lutego] 1806,
a W. Sozański na niego [proces] nie uważa, tedy nasze
pole gwałtem wydziera […]. Najpokorniej dopraszamy
Prześwietny Urząd Cyrkułowy, aby W. Adamowi Sozańskiemu Prześwietny Urząd takowych gwałtów nie pozwalał, aby nasze pole, które do niego nic a nic nie należy, gwałtem nie wydzierał. […] Tedy jak najpokorniej
dopraszamy Prześwietny Urząd Cyrkułowy, aby owemu
takowe wydzierstwa pozwalane nie były i pomoc militarna na niesłuszne rzeczy dawana nie była, gdyż ta asy-

„Prześwietny Urzędzie Cyrkularny Samborski
Niżej podpisane całe gremium szlacheckie wsi Baczyna,
zanosimy zażalenie do Prześwietnego Urzędu Cyrkularnego w naszym pokrzywdzeniu, które [od] W[ielmożnego]
Adama Sozańskiego ze wsi Sozań ponosimy, jako to przedkładamy, iż tenże przysłał pługi na dniu 14 maja 1806
ze wsi Torhanowic do wsi Baczyny wraz z żołnierzami cesarskimi i pole nasze własne już zbożem zasiane, na którym kontrowersja była [trwał spór o własność], a więc teraz gwałtem [nielegalnie, siłą] takowe pole poprzeorywał,
gdzie nam wielkie gwałty [szkody] poczynił.
Nie stało na tym jeszcze i słoki* nasze gwałtem z tymiż żołnierzami poorał, gdzie już oczywiste nasze zniszczenie jest, bo gdyż już nikt za swoją własnością ani mówić, ani zbronić nie może [swojej własności obronić nie
może], ponieważ Prześwietny Urząd Cyrkułowy jemu
na błędne rzeczy asystencji [pomocy] udzielił, aby ów
naszą pracę [naszą ziemię, źródło utrzymania] takową
asystencją od nas wydarł i sobie przywłaszczył.
Tudzież, że to pole, Niwa Kotłowska zwane, w kontrowersji zostawało, ale w naszej nieprzerwanej posesyi

Dato Baczyna 15 maja 1806
[podpisali:] Jan Pukszyn Baczyński, Adam Pukszyn
Baczyński, Teodor Leszkowicz Baczyński, Jan Baraniecki, Teodor Kopestyński, Ignacy Pukszyn Baczyński”.
* Słoki – ugory, grunty w danym roku przeznaczane na pastwiska
w tradycyjnych metodach uprawy opartych na systemie trójpolowym.

2. Zeznanie Jana Leszkowicza Tereszki Baczyńskiego w sprawie przeciwko Adamowi Sozańskiemu, złożone w 1840 r.
Rękopis, CPAH Lwów, Forum Nobilium we Lwowie,
f. 149, op. 4, spr. 2327.
„Zeznaje [on], że w Baczynie posiada pole własne
i dom i z tego się utrzymuje. […] Będzie temu lat 50, gdy
śp. Michał Sozański wpadłszy z ludźmi w dość dużej
ilości i z furami ze wsi Czepel na pola do Tomasza i Marianny Kotłowiczów Baczyńskich należne i przez nich
używane – i zboże tamże w półkopkach* znajdujące się
zabierać i do Sozani zawieźć kazał.
Byłem naocznym tego świadkiem, jak ludzie P. Michała Sozańskiego w czasie tego napadu zboże różnego gatunku Kotłowiczów Baczyńskich własne, jako i ogrodowiznę [jarzyny ogrodowe] pozabierali, a płoty, któremi
osiadek [posiadłość] Tomasza Kotłowicza Baczyńskiego
był ogrodzony porozrywali, a na którym to osiadku teraz
folwark P. Adama Sozańskiego znajduje się.
Widziałem na własne oczy, jak przy tym napadzie Tomasz i Marianna Kotłowicze Baczyńscy wzbraniali się
zabierać im zboża ich własnego z pól przez nich używanych i posiadanych różnego gatunku, ale będąc bitemi
przemocy ulec musieli. Widziałem i to na własne oczy,
jak tegoż samego roku, ale nieco później zabierali ludzie
Pana Michała Sozańskiego kapustę z pola w miejscu pod
Wisznikami zwanym – małżonków Kotłowiców własną,
a gdy Marianna Kotłowiczowa Baczyńska zabieraniu
temu opierała się, dworzanin P. Michała Sozańskiego,
niejaki Mehalicki bijąc ją – korale na szyi jej rozerwał”.
* Półkopek – sterta odpowiednio ustawiona ze snopków zżętego
zboża.

3. Nota Jana Żórawskiego, pełnomocnika właściciela
miasteczka Obertyn do urzędu cyrkułowego w Stanisławowie, 1785 r.
Rękopis, Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki
Schneidra, sygn. 1166.
„Każdemu z dziedziców w dobrach swoich podług
własnego pomysłu intratę powiększyć jest wolno, arendowany zaś [dzierżawiący grunt], czyli wyraźniej mówiąc,
czynszowy szlachcic, tego podatku ledwie cześć trzecią
daje, ile chłop z podobnego gruntu kalkulując czyni.
Do tego rzeczeni szlachta ustawicznie z chłopami
o spasanie sianożęci i zboża [szkody czynione przez
bydło] kłócą się i w tej mierze jurysdykcji dworskiej [sądowi właściciela dóbr] uprzykrzają się, dla załatwienia
których kłótni umyślnie państwo o icjalistę [urzędnika
sądowego] kilkaset złotych kosztującego [chodzi o roczne wynagrodzenie] trzymać musi. Taż jednak szlachta
przez wygórowanie swojej zuchwałości powodować się
[podporządkować się] jurysdykcji nie chce, tylko domaga się, żeby ich jako szlachtę do trybunału pozywać.
Są tudzież najwyższe rozporządzenia [tzn. rozkazy
cesarskie], by od robienia 12 dni szarwarków [robót
publicznych] nikt wolnym nie był, i te szarwarki do reparacji dróg publicznych, sadzenia drzew przy traktach,
do młynów, mostów, grobel etc. obracane być powinny;
a i tych tutejsza szlachta odbywać wzbrania się, więc
dominium u prześwietnej doprasza się komisji szlachtę
ową nieposłuszną do odrabiania 12 dni szarwarków […]
ponaglić rozkazem i nakazać, żeby zawsze bez żadnej
sprzeczki […] wychodzili i odrobili […].
Jan Żórawski, plenipotent
14 maja 1785 w Obertynie”
Komentarz. W miasteczku Obertyn na Pokuciu, należącym w końcu XVIII w. do Jana hrabiego Skarbka,
znajdował się dość duży zaścianek szlachecki. Mieszkało
w nim kilkadziesiąt rodzin szlachty czynszowej, dzierżawiącej od dziedzica ziemię w zamian za czynsz pieniężny. W opinii dziedzica oraz jego urzędników szlachcice
ci niczym nie różnili się od chłopów, dlatego powinni
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Komentarz do tekstów 1 i 2. Wieś Baczynę, leżącą w cyrkule samborskim, zamieszkiwała wyłącznie
szlachta, tj. głównie przedstawiciele kilku gałęzi rodu
Baczyńskich herbu Sas. U schyłku XVIII w. właścicielem niewielkiej cząstki w Baczynie był Michał Sozański, właściciel sąsiedniej miejscowości Sozań. Metodą
faktów dokonanych dążył on do powiększenia swojej
posiadłości poprzez zabór gruntów należących do Baczyńskich, szczególnie położonych nad Dniestrem, gdyż
rzeka rozgraniczała obie miejscowości. Doprowadziło
to do długotrwałego sporu sąsiedzkiego, ciągnącego się
od lat 90. XVIII aż do lat 60. XIX stulecia.

Pierwszy z cytowanych dokumentów to datowane
na 1806 r. odwołanie szlachty baczyńskiej od decyzji
urzędu cyrkularnego w Samborze. Przedstawiciele gminy szlacheckiej żalą się w niej, że Sozański, w asyście austriackich żandarmów, zajął część spornych pól. Skarżą
się też, że urząd cyrkularny bezzasadnie wspierał Sozańskiego oraz apelują o powstrzymanie dalszych kroków
do czasu rozpatrzenia ich skargi przez cesarza.
Drugi dokument to protokół z przesłuchania świadka w procesie między szlachtą baczyńską a potomkami
i spadkobiercami Michała Sozańskiego, który w 1840 r.
toczył się przed sądem szlacheckim we Lwowie. Powołany na świadka Jan Leszkowicz Tereszko Baczyński, opowiadał o zbrojnym zajeździe, jaki w latach 90. XVIII w.
Michał Sozański miał dokonać na części Tomasza i Marianny Kotłowiczów Baczyńskich.

forum edukacyjne

stencja z 6 żołnierzy [złożona] nie tylko W. Sozańskiemu
nasze grunta wydzierać pomagała gwałtem, ale jeszcze
wpadła do wsi i wielkie gwałty i rozboje w domach szlacheckich poczyniła, których znieść w stanie nie jesteśmy,
więc dopraszamy o wstrzymanie takowych gwałtów.
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świadczyć podobne powinności. W cytowanej nocie pełnomocnik dziedzica domaga się od urzędu cyrkularnego
w Stanisławowie, aby przymusił szlachtę obertyńską
do odrabiania szarwarków, tj. świadczenia obowiązkowej, bezpłatnej pracy przy naprawie dróg i grobli.
4. Charakterystyka drobnej szlachty z Komarnik w drugiej połowie XIX w.
Słownik geogra iczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 1883, s. 300–301.
„Szlachcic mówi do chłopa, choć starszego wiekiem
i majętniejszego «ty», a chłop choć zamożny, mówi
do szlachcica «wy». Chłopi wołają swe dzieci niezmiennymi imionami chrzestnymi, np. Iwan, Wasyl, Ałeksandr,
Teodor (albo Fedor) itd.; szlachta, przeciwnie, chcąc się
odróżnić od chłopów, zmienia te imiona na Jasio, Wasio, Fedio, Łesio itd. Chłop jest skłonniejszy do pijaństwa aniżeli szlachcic, chłopianki [chłopki] mniej dbają
o cześć niż szlachcianki. Za to znowu chłopi pracowitsi,
solidniejsi i zgodniejsi. Zdarza się niekiedy, że w jednej
chacie mieszkają dwie, trzy, albo i cztery rodziny, i nie
toczą z sobą sporów; u szlachty zaś żonaty syn nie może
mieszkać wraz z ojcem i przez rok jeden. Chłop jest niedowierzający, podejrzliwy ale otwarty; szlachcic słodki
w oczy, ale przy tem podstępny, samolubny, chciwy honorów, do procesów bardzo pochopny [skory, chętny].
Antagonizm między szlachtą a chłopami znaczny; najwybitniej okazuje się on wówczas, gdy chłopianka idzie
za szlachcica, lub szlachcianka za chłopa, co się jednak
rzadko kiedy zdarza”.
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Komentarz. Wieś Komarniki, leżąca w cyrkule samborskim, była gniazdem rodowym Komarnickich herbu
Sas. Na przełomie XVIII i XIX w. mieszkająca w tym zaścianku szlachta, głównie szlachta wolna, stanowiła blisko połowę ogółu mieszkańców. Cytowany tekst to fragment notki ze Słownika geogra icznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Słownik powstał w drugiej połowie XIX w., był monumentalnym wydawnictwem
naukowym, a poszczególne hasła pisane były przez grono
korespondentów, którzy z reguły opisywane miejscowości znali z autopsji. Hasła oprócz klasycznych danych
encyklopedycznych (położenie i warunki geogra iczne,
status prawny, statystyki demogra iczne i gospodarcze,
historia, zabytki itp.) zawierały niekiedy także ciekawe
obserwacje natury obyczajowo-etnogra icznej.
5. Charakterystyka drobnej szlachty z Ladzkiego (Lackiego) Szlacheckiego, 2. połowa XIX w.
Rękopis, Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki
Schneidra, sygn. 888.
„Szlachta tutejsza o rozłączenie się od gminy włościańskiej prosiła. Szlachty tej znaczna część osiadła
na gruntach rustykalnych pod nazwą wolni, nie posiada
więcej nad mizerną chatę. Jednak […] uznaje szlachta
włościanina za stworzenie niższe i strzeże święcie ten

stosunek wyjątkowy swawolą, butą wszelkiego rodzaju
– i unika też wszelkiego związku z włościanami. Z przeciwnej strony żyje włościanin od dawna w nieprzełamanej nieprzychylności i odrazie ku tej szlachcie i nie może
pomieścić w swojej głowie, jakim prawem ten sam czasem obdarty [szlachcic], któren o jedną staje* od niego
[razem] z nim chudobę [bydło] pasie, może tak zawzięcie
domagać się tytułu Pana, i nie może temu szczęśliwemu
ani oświatą, ani majątkiem lepszym dorównać; za wybryki, zuchwałości i za osobliwe położenie szlachcica; że
się nie czuje żadnymi prawami ściśnięty, ino wszędzie
wyłamy [łamanie norm, przewinienia] bezkarnie mu
uchodzą.
Szlachta wolna – jest to rozgałęziająca swe familie
ze szlachty dominikalnej, pomieszczona na wypędzonych za czasów poddaństwa swoich poddanych
chłopów gruntach czysto rustykalnych, usadowiwszy
swoje dzieci szlacheckie na tychże gruntach. Są to chałupniki płacące jako takie podatki rustykalne i jako
gałąź ze szlachty [pochodząca] chociaż na rustykalnych gruntach wolna była od [czasu] swych przodków
od stosunku poddańczego – i traktowana była pod nazwą «wolna». W protestach nazywa się szlachtą dominikalną, łącząc się z kilku osadnikami Niemcami, którzy nowszemi czasy grunty po części wolne, po części
rustykalne nabyli. Do tej szlachty należą rodziny: Taszczewski, Drohomirecki, Nasarowicz, Guszalewicz, Walenty Weber, Hilibrunner.
Cechę tradycyjną szlachcica tutejszego stanowi jego
zawziętość do procesów – skoro jednego nie skończy,
drugi zaczyna […]. Do większej szlachty należą posiadłości, czyli obszary dworskie. Obszar największy p. Morsego, hrabiny Jaworskiej, Marianny Knihinickiej, Jakuba
i Anny Knihinickich, Józefa Strzeyńskiego spadkobiercy
– ci wszyscy odsunęli się od szlachty dominikalnej i dołączyli się po większej części z gminą włościańską lub
stoją z boku, przypatrując się nieładowi – tej oligarchii
szlacheckiej”.
* Staje, stajanie – dawna jednostka miary odległości, bardzo rozmaicie de iniowana, orientacyjnie lud wiejski uznawał, że staje to około
100 bardzo długich kroków (sążni).

Komentarz. We wsi Ladzkie (Lackie) Szlacheckie,
leżącej w cyrkule stanisławowskim, na przełomie XVIII
i XIX w. znajdował się duży zaścianek, w którym mieszkało kilkaset osób pochodzenia szlacheckiego. Cytowany tekst to odręczna notatka działającego w drugiej połowie XIX w. historyka i archiwisty Antoniego Schneidra.
Zawiera ona bardzo ciekawą charakterystykę drobnej
szlachty. Antoni Schneider był lwowskim archiwistą,
twórcą przebogatej kolekcji dokumentów dotyczących dziejów Galicji, które obecnie przechowywane
są w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im.
W. Stefanyka (dawne Ossolineum) oraz w Archiwum
Narodowym w Krakowie. Schneider zbierał dokumenty i notatki, przygotowując się do wydania encyklopedii krajoznawstwa Galicji, ale opublikował tylko jej dwa
pierwsze zeszyty.

Proniemiecka postawa norweskiego noblisty podczas drugiej wojny światowej
Jordan Siemianowski

iewątpliwie Knuta Hamsuna należy zaliczyć do tych
norweskich pisarzy, których dorobek wywarł niepośledni wpływ nie tylko na literaturę rodzimą, lecz
także światową. Potwierdza to przyznanie mu literackiej Nagrody Nobla za książkę Błogosławieństwo ziemi. Przez lata Norwegowie czcili Hamsuna jako narodowego bohatera rozsławiającego w świecie niewielką,
bo liczącą ok. 2,5 mln norweską nację. Niestety autor stracił pochlebną reputację, gdy w trakcie, jak i po zakończeniu
II wojny światowej zarzucano mu sprzyjanie Adolfowi
Hitlerowi, a tym samym zdradę kraju. Dziewięćdziesięcioletni pisarz próbował wyjaśnić swoją kontrowersyjną
postawę w ostatnim dziele pt. Na zarośniętych ścieżkach
wydanym po raz pierwszy w 1949 r.
Spory dylemat sprawiało krytykom literatury ustosunkowanie się do ostatniego dzieła Hamsuna. Z jednej strony wiedziano, że książka ma jak najbardziej
pejoratywną wymowę, z drugiej zaś nie sposób było
zanegować jej walorów artystycznych1, które w tym
przypadku stoją na bardzo wysokim poziomie. Dość
powiedzieć, że znany norweski pisarz Sigurd Hoel tak
napisał o ostatnim dziele Hamsuna: „Jako przejaw talentu książka ta jest czymś w rodzaju cudu”2.
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w jednym z dzienników w tekście podpisanym nazwiskiem „Hamsund” przez przypadek wypadła ostatnia
litera, młody autor uznał to za szczęśliwy omen mający
przynieść mu w niedalekiej przyszłości sławę wielkiego pisarza4.
Zimą 1886 r. Hamsun udał się do Christianii5, gdzie
zamierzał zyskać uznanie w kręgach literackich. Młody pisarz poniósł jednak klęskę. W owym czasie stolica
Norwegii należała do europejskich prowincji, w których
panowały nader konserwatywne trendy pozostające
na uboczu wszelkich prądów związanych ze sztuką i literaturą. Owa sytuacja, tj. brak optymalnego środowiska sprzyjającego uprawianiu literatury, spowodowała,
że Hamsun nie mógł rozwinąć w Christianii skrzydeł.
Szczęśliwie dla cierpiącego głód Hamsuna nadarzyła się
okazja ponownego wyjazdu ze znienawidzonej stolicy
Norwegii do Stanów Zjednoczonych. W Ameryce imał
się różnych zajęć, podróżował przez dwa lata od miasta do miasta, stale poszukując pomysłu na siebie.
W 1888 r. przekonany o tym, że jego amerykański sen
się nie spełni, postanowił powrócić do Europy. Hamsun, który pragnął tworzyć dzieła literackie w języku ojczystym, nie mógł pozostać w Stanach Zjednoczonych6.

Głód – przełom w twórczości
Pisarz powrócił do Christianii, gdzie zaczął pisać Głód. Wkrótce przeniósł się do Kopenhagi, którą

A. Hamsun, Kort streif „På gjengrodde stier”, [w:] Ni artikler om Knut Hamsun, red. A. Hamsun, Arendal 1976, s. 38.
A. Rogalski, Knut Hamsun, Warszawa 1981, s. 80.
Tenże, Pod północnym niebem. Sylwetki pisarzy skandynawskich, Poznań 1969, s. 58–59.
Tamże, s. 58–59; T. Hansen, Prosessen mot Hamsun, Oslo 1978, s. 37.
Christiania to dawna nazwa Oslo używana do 1925 r.
A. Rogalski, Knut Hamsun…, s. 12–14.
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Hamsun urodził się 4 sierpnia 1859 r. w Lom w dolinie Gudbransdal, w środkowej Norwegii. Był synem
wiejskiego krawca – Pera Pedersena, który w 1862 r.
postanowił przenieść się wraz z rodziną do osady Hamsund nieopodal Hamarøy. Knut spędził tam swoje dzieciństwo. Sama nazwa Hamsund posłużyła mu później
do przybrania pseudonimu artystycznego w pierwszych utworach literackich3.
Zimą 1882 r. Hamsun, tak jak jego wielu rodaków,
podążył do Ameryki, gdzie zachorował na tyle poważnie, że zdaniem lekarzy pozostały mu jedynie dwa
miesiące życia. Hamsun, który nie chciał umierać na obczyźnie, zdecydował się na powrót do ojczyzny. Lekarze norwescy nie stwierdzili jednak u niego żadnych
oznak poważnej choroby (zanegowano m.in. gruźlicę
płuc), a młody pisarz powoli zaczął odzyskiwać siły
i z czasem publikować krótkie utwory literackie. Gdy

Knut Hamsun w 1891 r. rok po opubliko- Knut Hamsun podczas pierwszego powaniu Głodu na obrazie Alfredo Anderse- bytu w USA, domena publiczna
na, domena publiczna
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w owym czasie uznawano za kulturalne centrum całej Skandynawii. W 1888 r. opublikował w duńskiej
stolicy fragment Głodu, który wywołał niezwykle silne
poruszenie w duńskim środowisku literackim. Edward
Brandes, niezwykle wpływowy krytyk literatury, przeczytawszy fragment rękopisu tego dzieła, oznajmił
autorowi: „Ma Pan wielką przyszłość przed sobą!”.
Dwa lata później Hamsun wydał całą książkę i właściwie od tego momentu można mówić o jego dojrzałości
literackiej. Wkrótce utwór Norwega uznano w Niemczech za sensację w świecie literackim, a zainteresowanie książką pośród wydawców pojawiło się Berlinie,
Wiedniu, Poznaniu, Pradze i Londynie7.
Hamsun zawdzięczał sukces Głodu nowatorskiemu
ukazaniu przeżyć głównego bohatera (autor opisał
w tym dziele własne przeżycia), tak jak analizy psychiki osoby, której doskwiera niewyobrażalny głód, a także która dosłownie walczy o przetrwanie. W zasadzie stylistyka utworu wyprzedza formułę stosowaną
w późniejszych latach m.in. przez Jamesa Joyce’a (Ulisses) oraz Virginię Woolf (Pani Dalloway), czyli tzw.
strumień świadomości8. Zdaje się, że Hamsun był
pierwszym autorem, który zastosował w literaturze
tego typu rozwiązanie.
W 1898 r. Hamsun poślubił Bergljot Bech, o 14 lat
młodszą Norweżkę. Po kilku latach separacji Hamsun
rozwiódł się z żoną w 1906 r. W tym czasie nastąpiła
inna istotna zmiana, ale dotycząca już historii Norwegii
oraz jej mieszkańców. Otóż w 1905 r. państwo to zerwało unię ze Szwecją, a tym samym odzyskało niepodległość. O ile samo wybicie się ojczyzny na niepodległość
wywołało u Hamsuna niepowetowany entuzjazm, o tyle
nowe trendy, które się wówczas pojawiły w Norwegii,
tj. przyspieszona industrializacja i unowocześnienie życia, wzbudziły u pisarza zdecydowaną wrogość.
Hamsun, który hołdował dzikiej naturze i opowiadał się
za patriarchalną chłopską rodziną, uważał postęp cywilizacyjny za deprawujący, zresztą tak samo jak ducha
sukcesu, pogoń za zyskiem i pieniądzem.
W 1909 r. Hamsun ożenił się z Marią Andersen, jak
to określił: „kobietą swojego życia”. Małżeństwo to miało czwórkę dzieci i przetrwało do końca życia pisarza,
czyli ponad 40 lat. W 1911 r. Hamsun przeniósł się wraz
z rodziną do środkowej Norwegii i osiadł w gospodarstwie Skogheim, które nabył w regionie swojego dzieciństwa – półwyspie Hamarøy w pobliżu Hamsund9.

małą rolę odgrywało w tym ogromne uznanie pisarza
dla osiągnięć Niemiec w sferze kultury10. Na przekór
większości Norwegów z dużą niechęcią odnosił się
do Wielkiej Brytanii i Francji. Anglia jawiła się mu
jako istne imperialne zło z niszczącym industrializmem oraz kupiecką zachłannością. Jego zdaniem
były to czynniki, które miały przynieść nieuchronny
upadek europejskich społeczeństw. Niemcy, w przeciwieństwie do Anglii, uznawał za jedyne państwo zdolne przynieść Europie ocalenie, a samych Niemców
za naród krzepki i zdrowy, podtrzymujący silną więź
z naturą. Część z owych poglądów, tj. uwielbienie dla
natury, znalazły odzwierciedlenie w książce Błogosławieństwo ziemi, którą ukończył w 1917 r. Trzy lata
później przyznano mu za nią Nagrodę Nobla11.
Poglądy Hamsuna ujęte w Błogosławieństwie ziemi
były podatnym gruntem, na którym kiełkowała sympatia autora dla nazistowskiej ideologii. Już w lipcu
1934 r. autor publicznie opowiedział się za hitlerowskimi Niemcami, ogłaszając artykuł w jednym z norweskich periodyków. Dwa lata później we „Fritt Folk”
opublikował krótkie oświadczenie, w którym poparł
Vidkuna Quislinga i jego poczynania. „Gdybym miał
dziesięć głosów – pisał – oddałbym je na niego”12. Quisling był przywódcą Partii Chłopskiej, a od roku 1933
partii Narodowe Zgromadzenie (Nasjonal Sammling
– NS). W grudniu 1940 r. norweski polityk udał się
do Berlina, gdzie spotkał się z Adolfem Hitlerem. Miał
go przekonywać zarówno o słuszności, jak i konieczności inwazji Niemiec na Norwegię. Zdaniem Quislinga nazizm miał być jedyną skuteczną zaporą mającą
zatrzymać napierający ze wschodu bolszewizm. Podczas II wojny światowej słowo „quislingowiec” stało się
synonimem słowa „kolaborant”.
Hamsunowi szczególnie imponowały u Quislinga cechy niezłomnego führera głoszącego konieczność budowy „Wielkiej Rzeszy Germańskiej”, w której poczesne miejsce miała otrzymać Norwegia. Należy jednak
pamiętać, że nie wszystkie decyzje hitlerowskich
władz spotkały się z aprobatą norweskiego noblisty. I tak, gdy wybitny niemiecki dramaturg Carl von
Ossietzky został za swoje antynazistowskie i humanistyczne poglądy osadzony w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Hamsun zażądał jego uwolnienia, argumentując, że był on przyjacielem pokoju13.

Fascynacja Niemcami

Postawa pisarza podczas
II wojny światowej

Pierwsze oznaki sympatii wobec Niemiec Hamsun
wyraził podczas I wojny światowej. Z pewnością nie-

Kiedy 9 kwietnia 1940 r. Trzecia Rzesza bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Norwegię, Hamsun wy-
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raził pogląd, że Niemcy walczyły dla wszystkich jego
rodaków w celu złamania tyranii Anglii skierowanej
przeciw wszystkim państwom neutralnym, czyli również Norwegii. W specjalnej odezwie oskarżył Londyn o rozstawienie min wzdłuż norweskiego wybrzeża
w celu prowadzenia działań wojennych na terytorium
Norwegii. Ponadto zachęcał norweskich żołnierzy
do złożenia broni i dezercji14 oraz poparł samozwańczy
rząd Quislinga, który w połowie kwietnia został zastąpiony przez rząd narzucony przez okupanta. Norwegia
skapitulowała 10 czerwca, a postawa ogromnej większości jej mieszkańców, która nigdy nie pogodziła się
z faszystowskim dyktatem Niemiec oraz wspierała norweskiego króla i rząd emigracyjny w Londynie, znacznie
odbiegała od zachowania Quislinga i Hamsuna15.
Hamsun obarczył całą winą za wydarzenia wojenne
Norweską Partię Pracy mającą według pisarza zaprzedać się Anglikom. Zdaniem Hamsuna jedynie Quisling,
nazwany przez niego „opiekuńczym bogiem”, „konstruktywnym duchem” oraz „przywódcą i administratorem najwyższej rangi”, zdolny był uratować Norwegię, jak i utworzyć „narodowy i germański” rząd
Norwegii16.
W kolejnych latach II wojny światowej Hamsun stale sprzyjał okupantowi. Nie napisał żadnej książki
w trakcie okupacji, ale opublikował kilka artykułów
schlebiających Niemcom17. Tłumaczył, że zajęcie Norwegii przez Niemców wyprzedziło z korzyścią agresję Brytyjczyków. Dążył ponadto do zacieśnienia stosunków
kulturalnych swojego kraju z Trzecią Rzeszą, zbudowania „Wielkogermańskiej Rzeszy”, w której Norwegia
miała odgrywać znaczącą rolę, a rządy niemieckiego namiestnika w Norwegii Josepha Terbovena uznał za przynoszące „narodową wolność i niepodległość”18. Hamsun na tyle był zafascynowany niemieckimi nazistami,
że wysłał Josephowi Goebbelsowi medal otrzymany
z okazji przyznania Nagrody Nobla. Podczas międzynarodowego kongresu dziennikarzy faszystowskich, który
odbył się w Wiedniu w czerwcu 1943 r., norweski pisarz
wystąpił z ostrą krytyką Anglii19, a także pochwałą hitlerowskiego narodowego socjalizmu, który uznał za
„objawienie, cud woli i germańskiej siły”20.
Jednakże postawę Hamsuna wobec Trzeciej Rzeszy niewątpliwie należy określić jako dwuznacz-
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Vidkun Quisling, domena publiczna

ną. W czerwcu 1943 r. Hamsun podążył z Wiednia
do Obersalzbergu na spotkanie z Hitlerem, które trwało 45 minut. Norweski pisarz zaatakował Terbovena,
który według niego miał hamować wszelkie poczynania dążące do zwalczenia Anglików. Hamsun upomniał
się również o uwolnienie norweskich zakładników,
jak i zadał pytanie o przyszłość Norwegii. Chciał, aby
jego ojczyzna miała w stosunku z Niemcami taki sam
status jak Szwecja, która była według niego wabiona
przez Żydów21. Ponadto skrytykował niemiecki system rządów okupacyjnych, porównując go do tego,
jaki niegdyś stosowano w Prusach. Wypomniał także
brutalność władz, w tym wyroki śmierci wykonywane na Norwegach. Według pisarza sam Terboven więcej
zniszczył, niż odbudował, a Norwegię przekształcił
w niemiecki protektorat. Mimo że Hitler nie zrobił
na Hamsunie większego wrażenia, noblista wciąż wyrażał podziw dla niemieckiego narodu22.
Co więcej, Hamsun wraz ze swoim synem Tore spotkał
się z Terbovenem, prawdopodobnie w styczniu 1941 r.
Norweski noblista próbował wówczas wpłynąć na uwolnienie z niemieckiego aresztu innego norweskiego pisarza – Ronalda Fangena. Spotkanie zostało skwapliwie
wykorzystane przez niemiecką propagandę, ponieważ
w kontrolowanej przez nazistów „Aftenposten” ku zaskoczeniu Hamsuna ukazało się zdjęcie dokumentujące owo
wydarzenie. Fotogra ia została po wojnie wykorzystana
w procesie przeciwko Hamsunowi23.
Z jednej strony z pewnością narastające represje
okupanta na początku 1943 r. musiały być znane pisarzowi potępiającego wyroki śmierci oraz osadzanie
Norwegów w obozach koncentracyjnych. Z drugiej
strony surowo osądził 13 Norwegów skazanych
na śmierć za współpracę z Anglią. Ponadto zachęcał młodych Norwegów do wstępowania do Legionu
Norweskiego walczącego u boku Niemiec przeciwko
Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Za Niemcami
i tym samym przeciw Anglii i Stanom Zjednoczonym
literat opowiadał się nawet na początku 1944 r., czyli
w momencie, gdy wielu rozumiało, że upadek Trzeciej
Rzeszy był już tylko kwestią czasu24. Synowie Hamsuna, Tore i Arild, byli członkami NS25, chociaż pierwszy
z nich zmienił swoje poglądy w 1943 r.26
Jakby tego nie było dość, dowiedziawszy się
o śmierci Hitlera, Hamsun napisał do jednej z norwe-
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skich gazet nekrolog, w którym Führera nazwał „wojownikiem, wojownikiem dla ludzkości i wyznawcą
ewangelii praworządności dla wszystkich ludów”,
a także „reformacyjną postacią miary najwyższej”27.
Uznał, że nie jest godny, aby głośno mówić o Hitlerze.
„I my – pisał – jego najbliżsi zwolennicy chylimy głowy
przy jego śmierci”28.

Proces
Norwegowie rozliczając się z przeszłością z lat 1940–
1945, skazali na śmierć Quislinga wraz z jego najbliższymi współpracownikami. Dokonano ponad 80 tysięcy
aresztowań osób posądzonych o większą bądź mniejszą
kolaborację z niemieckimi lub norweskimi faszystami29. W prasie poinformowano, że Hamsun dowiedziawszy się o kapitulacji Niemiec, przeszedł załamanie nerwowe30. Hamsuna aresztowano 26 maja 1945 r.
w Nørholm i osadzono go w areszcie domowym razem
z jego żoną Marią, zarzucając mu kolaboracyjną postawę wobec Niemców podczas II wojny światowej.
Tuż po aresztowaniu Hamsun został przesłuchany
przez funkcjonariusza policji. Najistotniejsze pytanie
dotyczyło ewentualnego członkostwa norweskiego
pisarza w NS. Hamsun zaprzeczył, jakoby miał należeć
do tej organizacji, czy być z nią zaprzyjaźniony. Przyznał jednak, że uczestniczył w kilku spotkaniach NS.
Funkcjonariusz oskarżył Hamsuna o złamanie norweskiego prawa, tj. sprzyjanie wrogowi w formie publikowania artykułów. Według noblisty wiele z tych pism,
np. te nakłaniające do złożenia broni, miały powstrzymać rozlew krwi31.
Na szczególną uwagę zasługuje obrona pisarza,
który próbował wyjaśnić swoje zachowanie podczas II
wojny światowej w dziele Na zarośniętych ścieżkach.
Jak twierdził, jedynie artykuły w gazetach obciążały
jego postawę, a poza tym nie istniały żadne inne przesłanki mogące zszargać jego reputację. Argumentował,
że nie uczestniczył w zebraniach, nie był zamieszany
w afery czarnorynkowe, nic nie podarował żołnierzom
frontowym ani NS, którego, jak uważał, nie był członkiem. Jak oznajmił, w ogóle nie wiedział, na czym polegała działalność NS, co jednak mogło przyczynić się
do tego, że niektóre jego teksty mogły zostać napisane
w duchu quislingowskiej partii.
Ponadto Hamsun głęboko wierzył, że Norwegia uzyska u boku Niemiec przodującą pozycję w wielkogermańskim społeczeństwie, które miało powstać po zakończeniu II wojny światowej. Dlatego pisał o władzy
okupacyjnej w odpowiednim tonie. Przez mieszkanie
pisarza przewijało się wielu niemieckich o icerów,
co sprawiało, że czuł się obserwowany. W dodatku
dwukrotnie otrzymał od władz niemieckich upomnienie, w którym przypomniano mu, że jego działalność jest niezadowalająca. Taka sytuacja zmusiła
Hamsuna do balansowania między norweskimi społeczeństwem a zwolennikami niemieckiej polityki.
Według noblisty jego publikacje miały na celu odwieść norweską młodzież od robienia głupstw, które

nie tylko mogły drażnić okupacyjną władzę, lecz także
przyczynić się do śmierci wielu młodych Norwegów.
Hamsun twierdził, że starał się pomóc swoim rodakom osadzonym w obozach i skazanych na śmierć.
W tej sprawie napisał do Hitlera i Terbovena kilka
telegramów, ale nie miał pewności, czy odniosły jakikolwiek skutek.
Proces przeciwko Hamsunowi odbył się 16 grudnia
1947 r. W trakcie rozprawy okazało się, że pisarz był
członkiem NS – jego nazwisko wpisano do kartoteki
członkowskiej nazistowskiego ugrupowania 22 grudnia 1940 r., czemu Hamsun nieustannie zaprzeczał
(podpisał natomiast kwestionariusz tej partii)32. Pisarza umieszczono w klinice psychiatrycznej w Oslo.
Stwierdzenie choroby umysłowej stanowiłoby doskonałe wyjście z tej nader niezręcznej sytuacji dla norweskich władz państwowych33. Rzeczywiście w literaturze przedmiotu często pojawia się teza, według której
niejednoznaczna postawa Hamsuna wobec Niemiec
wynikała z jego chorej psychiki oraz złożonego charakteru. Ponadto u pisarza podejrzewano apopleksję34.
Psychiatrzy jednak stwierdzili, że Hamsun był w pełni
poczytalny35.
Hamsuna uznano za winnego i skazano na grzywnę w wysokości 425 tysięcy koron, co zamieniono na
kon iskatę części jego majątku. Reszta jego dobytku
oszacowana na około 75 tysięcy koron miała stanowić
zabezpieczenie pisarza na ostatnie lata życia36.
Hamsun z pewnością przybrał postawę sprzyjającą Niemcom. Jednak wydaje się, że nie był on w pełni
świadomy sytuacji, w jakiej znalazła się Norwegia i był
zupełnie zdezorientowany w ogólnoeuropejskich
realiach politycznych. W zasadzie za główną przyczynę popierania Trzeciej Rzeszy przez Hamsuna należy
uznać politykę Anglii37. Ale również głęboko wierzył
w zwycięstwo Niemiec, które w nowym świecie miały
m.in. wraz z Norwegią odgrywać wiodącą rolę. „Chciałem jak najlepiej – pisał – służyć mojemu krajowi”38.
Nie wszyscy jednak Norwegowie zostali skazani po
zakończeniu wojny. Dlaczego więc Hamsun nie uniknął kary? Z pewnością nazwisko noblisty było zbyt
głośne, aby jego postawa umknęła światowej opinii
publicznej, a norweskie władze musiały pokazać po II
wojnie światowej, że całkowicie odcinają się od faszyzmu, Quislinga i hitlerowskich Niemiec. Hamsun umarł
19 lutego 1952 r. w Nørholm.
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B. Piotrowski, dz.cyt., s. 442.
Dahl, dz.cyt., s. 95.
B. Piotrowski, dz.cyt., s. 442.
T. Hansen, dz.cyt., s. 14.
Tamże, s. 197, 199.
Tamże, s. 578.
A. Rogalski, Knut Hamsun..., s. 79.
S. Sparre Nilson, dz.cyt., s. 13.
T. Hansen, dz.cyt., s. 465.
A. Rogalski, Knut Hamsun..., s. 79.
S. Sparre Nilson, dz.cyt., s. 13.
K. Hamsun, Na zarośniętych ścieżkach, Poznań 1994, s. 153–154.

na Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich
Andrzej Stępnik

d 1880 r. cyklicznie odbywają się Powszechne
Zjazdy Historyków Polskich. Jest to najwyższe
forum, na którym przedstawiani są najwybitniejsi reprezentanci, osiągnięcia oraz potrzeby
tego środowiska. Dotychczas zorganizowano 20
zjazdów. Każdy z nich był ważny, a jednocześnie inny1.
Ich zapisem są Pamiętniki zjazdowe, które należą do
podstawowego zbioru każdej biblioteki naukowej.

O

Historia „akademicka” a edukacja
Już na pierwszym z tych kongresów ks. Walerian Kalinka zwrócił uwagę zebranych na związek historiogra ii „uczonej” z edukacją2. Na drugim (1890) młody
wykładowca związany wówczas z Wyższą Szkołą Rolniczą w Dublanach dowiódł, że nauczycielstwo to jedno
ze środowisk, które najlepiej potra i formułować swe
potrzeby wobec Klio oraz je konsumować. Referat Ludwika Finkla nt. Jakiego podręcznika historii polskiej koniecznie nam potrzeba i jaką drogą dojść do niego? był
na ustach wszystkich uczestników zjazdu3.

Dydaktycy na kongresach
Od tego czasu problematyka dydaktyczna była obecna na wszystkich kongresach, aczkolwiek nie zawsze
rozpatrywana była w oddzielnych sekcjach czy na specjalistycznych sympozjach. Niektóre ze zjazdów ocierały się o nią, inne były wręcz świętem dydaktyki historii. Do takich należał bezsprzecznie IV Powszechny

Zjazd Historyków w Poznaniu (1925). Nazwano go powszechnym, gdyż debatowano wtedy nad historią Polski i dziejami powszechnymi, dopuszczono też udział
badaczy z zagranicy. Po raz pierwszy powstała wtedy
odrębna VII Sekcja Dydaktyczna, w której zapowiedziano 20 wystąpień, a przedstawiono 18 referatów,
z których większość dotyczyła pracy szkoły średniej.
Ob itość tę rodziła potrzeba dalszej przebudowy
szkolnictwa, kształcenia nauczycieli, przygotowanie
nowych podręczników itp.4 Ukształtował się wówczas
kanon najważniejszych problemów, które przewijały się przez kilka dekad. Jego oś wyznaczała diagnoza
i wizja nauczania – uczenia się historii w Polsce5.
Wyjątkowym wydarzeniem był też zjazd poznański
z 1984 r., na którym odbyła się słynna debata „Etyka
nauczyciela historii” z udziałem kilku charyzmatycznych badaczy i nauczycieli6. Była ona reakcją na ponad
trzy dekady dyktatu partii komunistycznej, który prowadził „do usychania całych połaci nauki”7 i upolitycznienia edukacji. Na tym samym zjeździe Jerzy Maternicki pokazał, że dydaktyka historii nie musi zamykać
się w kręgu spraw praktycznych, lecz może korzystać
z doświadczeń innych, wyspecjalizowanych (sub)dyscyplin historycznych, takich jak historia historiograii czy metodologia historii8.
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Pamięć (o) Bałtyku
Tą drogą, choć z inną motywacją, poszli organizatorzy sympozjów dydaktycznych na XIX Powszechnym
Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie (2014),
gdzie w ramach sesji „Edukacja” (jednej z pięciu) zorganizowano aż trzy sympozja dydaktyczne9. Z naszego

1
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Zob. Polskie Towarzystwo Historyczne1886-1896. Księga pamiątkowa, przedm. F. Bujak, Lwów 1937; Polskie Towarzystwo Historyczne
1886–1956. Księga pamiątkowa z okazji Zjazdu Jubileuszowego PTH w Warszawie 19–21.X.1956, Warszawa 1958; J. Serczyk, Powszechne Zjazdy
Historyków Polskich i ich rola w przemianach nauki historycznej w Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 4, s. 1–11; T. Kondracki, Polskie
Towarzystwo Historyczne w latach 1918–1939, Toruń 2006.
2
Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Historycznego imienia Jana Długosza odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci, wyd.
M. Bobrzyński, M. Sokołowski, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, tomus sextus, Cracoviae 1881, s. 121 i nast.
3
L. Finkel, Jakiego podręcznika historii polskiej koniecznie nam potrzeba i jaką drogą dojść do niego?, [w:] Pamiętnik Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, I. Referaty, Lwów 1890, s. 1–9. Pierwsze Pamiętniki składały się z obłożonych zszywek zawierających poszczególne
referaty – stąd powtarzająca się paginacja.
4
A. Wierzbicki, Powszechne Zjazdy Historyków Polskich, „Mówią Wieki”, R. XXVII, 1984, nr 6, s. 2.
5
Kwestie te omawiam szczegółowo w rozprawie Dydaktyka historii w Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich (1880–2019), w druku.
6
M.M. Drozdowski (organizator dyskusji), Etyka nauczyciela historii, [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Poznań
6–9 września 1984 roku, cz. II, Sprawozdania z sympozjów, Kraków–Gdańsk–Łódź1986, s. 205.
7
S. Herbst, Polskie Towarzystwo Historyczne, „Nauka Polska”, R. X, 1962, nr 4 (40), s. 114.
8
J. Maternicki, Historiografia a edukacja historyczna, [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego…, s. 251–276.
9
Omówienie ich przebiegu: M. Machałek, Sympozja dydaktyczne w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin, 19–21
IX 2014 r., „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2015, nr 3, s. 180–187; zob. taż, XIX Powszechny Zjazd Historyków
Polskich. Polska – Bałtyk – Europa, „Słupskie Studia Historyczne” 2014, nr 20, s. 305–307; B. Topij-Stempińska, Sprawozdanie z XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie. „Polska – Bałtyk – Europa”, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, vol. 9, nr 34/4,
s. 167–170.
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A New and Accurate Map of the Kingdom of Prussia, Pomerania, Courland, & the adjacent Parts bordering on The
Baltick Sea, wyd. J. Hinton, London [1757]

10

punktu widzenia na szczególną
uwagę zasługuje pierwsze z nich
– „Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej”10.
Prowadzoną na nim debatę
związano z ważnym dyskursem
który
pamięcioznawczym11,
od kilkunastu lat rzutuje na releksję nad przeszłością i toruje
rozważania nad historią drugiego stopnia12.
Celem tego sympozjum była
próba spojrzenia na Bałtyk jako
miejsce pamięci13 oraz opisania
funkcji, jakie akwen ten pełnił
przez wieki w kształtowaniu
świadomości
historycznej
społeczeństw
połączonych
tradycją bałtycką. W pewnych
fazach dyskusja dydaktyków
była prowadzona na poziomie
międzyparadygmatycznym.
Zauważono w niej, że Bałtyk
w historiogra ii polskiej zwykle
przedstawiany był jako symbol walki o dominację polityczną lub gospodarczą, rzadziej był traktowany jako klucz
(tak jak Morze Śródziemne)
do zrozumienia cywilizacji
europejskiej i tożsamości zamieszkujących nad nim nacji.
Wskazano też na różne konteksty dydaktyczne, w jakich może
występować ten akwen, np. jako:
środowisko geogra iczno-przyrodnicze, „okno na świat” dla
państwa polskiego, ale również
jako obszar rywalizacji terytorialnej między krajami północno-środkowej Europy. Mogą one
przyjmować wymiar rzeczowy,
ale także metaforyczny i symboliczny (np. północny limes
państwa polskiego, Międzymorze, wierność Gdańska, budowa
Gdyni).

Większość wystąpień referatowych znalazła miejsce w odrębnej książce Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej, red. D.
Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, S. Roszak, Szczecin–Warszawa 2017. Zostały one uzupełnionej płytą DVD z tekstami tematycznymi i materiałami pomocniczymi. Płyta była bezpłatnie rozdawana uczestniczącym w zjeździe nauczycielom. Zapisano na niej cyfrowo teksty poświęcone
tematyce bałtyckiej oraz autorską propozycję programu nauczania tego wątku w ramach przedmiotu Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo
epok opracowaną przez dydaktyków z ośrodków akademickich w Toruniu, Poznaniu i Szczecinie.
11
Zob. K. Kończal, J. Wawrzyniak, Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje (nie)ciągłości), „Kultura i Społeczeństwo” t. 55,
2011, nr 4, s. 11–63.
12
Zob. K. Kończal, Bliskie spotkania z historią drugiego stopnia, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red.
A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 214–215.
13
W rozumieniu Pierre’a Nory i jego kontynuatorów. Zob. P. Nora, Les lieux de mémoire, t. 1–7, Paris 1984–1992; M. Lewicka, Miejsce pamięci, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpr. J. Kalicka, Warszawa 2014, s. 227–229.

Historia (w) XXI wieku

14

Pamięć w edukacji
W Lublinie podstawą wielowątkowej dyskusji dydaktyków historii stały się dwie prezentacje multimedialne
(rozszerzające teksty zostały opublikowane w Internecie kilka miesięcy wcześniej). Pierwszą, Pamięć w edukacji historycznej – pojęcia, konteksty, doświadczenia
przedstawił Stanisław Roszak z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Drugą, Pamięć w edukacji historycznej – od teorii do praktyki szkolnej, przygotowała Joanna Wojdon z Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy ci
zaprezentowali teoretyczne podstawy problematyki
pamięci i niepamięci w historiogra ii oraz edukacji
historycznej. Przedstawili przykłady konstruktywnego
wykorzystania tej wiedzy w praktykach edukacyjnych
w wybranych krajach świata.
Stanisław Roszak zwrócił uwagę, że „pojęcie pamięci
staje się współcześnie jednym z kluczowych zagadnień
w dydaktyce historii. O ile dla historiogra ii proces badawczy przebiega w ciągu zdarzeń, od jakiegoś początku, wzdłuż linii czasu, o tyle dla pamięci historycznej
proces ten przebiega od teraźniejszości ku przeszłości. Pamięć jednostek, grup, narodów czerpie ze
wspólnego dziedzictwa przeszłości, dokonując jednak
odmiennych wyborów. Rodzi to poważne konsekwencje i wyzwania dla edukacji – potrzebę odpowiedzi na
pytania o współczesne mechanizmy takich wyborów i sposoby upamiętniania. Obok różnorodności
dziedzictwa uczeń spotyka się z różnorodnością pamięci, zależnej od tych, którzy przeżyli dane wydarzenia, a także od mechanizmów społeczno-kulturowych
przekształcających ją, gdy bezpośrednich świadków
już zabraknie. W przypadku analizy historycznej uczeń

D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, S. Roszak, Propozycje dydaktyczne, [w:] Bałtyk w edukacji historycznej. Studia i materiały, red. ciż,
Szczecin 2014, płyta DVD.
15
Zob. http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/ [dostęp: 21.08.2019]. Autorem koncepcji zjazdu i jego głównym organizatorem był prof. dr hab. Jan
Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
16
Nawiązanie do referatu inauguracyjnego Potęga historii J. Pomorskiego.
17
Zob. Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018.
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Problematyka pamięci w edukacji okazała się na tyle
atrakcyjna dla środowiska dydaktyków, że zdominowała obrady specjalistycznej sekcji na XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który odbył się
18–20 września 2019 r. w Lublinie. Kategorie i sposoby re lektowania przeszłości po raz drugi (po zjeździe
szczecińskim) okazały się ciekawsze dla tego środowiska niż sprawy typowo instruktażowo-metodyczne czy
warsztatowe.
Sprzyjała temu nowa formuła zjazdu, który odbywał się pod hasłem „Wielka zmiana, historia wobec
wyzwań...”. Symbolicznie nawiązywał on do 450 rocznicy podpisania unii polsko-litewskiej. Wydarzenie
to było już świętowane na zjeździe w tym mieście 50
lat wcześniej. Tym razem celebrowano je w zupełnie
nowej formule15. Stało się ono okazją do pokazania
drogi „od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (Jan
Paweł II) z towarzyszącymi jej globalnymi przełomami
politycznymi i naukowymi. Fenomen „wielkiej zmiany”
(zauważony i zwerbalizowany długo przed znanym
skądinąd hasłem „dobrej zmiany”) jest ewidentnym
signum temporis doby współczesnej.
Nauka historyczna w ostatnich latach przeszła
prawdziwą rewolucję. Dzięki informatyzacji zmienił
się dostęp do wiedzy (naukowej i nienaukowej) oraz
jej obieg. Za sprawą masowej digitalizacji źródeł i inteligentnym wyszukiwarkom skrócił się czas niekończących się kwerend i wery ikowania ich wyników. Śro-

dowiskowe „szkoły historyczne” oraz specjalistyczne
grona przeniosły się do sieci i zyskały wymiar globalny.
Historia stała się potężnym środkiem oddziaływania
na życie społeczne, politykę i kulturę16.
Dzięki multimediom wielka zamiana dokonała się
też w edukacji. Odpowiedzi na trudne dydaktycznie
pytania nie ustala się już na kongresach historycznych (nawet tych powszechnych) ani przez takie czy
inne wytyczne. Pojawiają się one nieustannie w różnych wydawnictwach cyfrowych, serwisach, portalach, forach internetowych, blogach itp. Coraz mocniej dają o sobie znać w historii publicznej (public
history): turystyce kulturowej, ilmie historycznym,
wystawach, grach komputerowych, widowiskach czy
rekonstrukcjach historycznych17. Ważną rolą dydaktyków, nauczycieli i edukatorów jest teraz śledzenie tej
nieklasycznej debaty i wyciąganie z niej wniosków.
Zjazdy historyczne mają raczej ten dyskurs w sposób
naukowy porządkować i formułować nowe pytania.

relacje – dyskusje – konfrontacje

Założenia te, traktowane w sposób integralny, ułatwiają wyjaśnianie reguł polityki morskiej, powstawania mechanizmów, struktur i narzędzi gospodarczych,
migracji, przenikania się kultur, powstawania związków tożsamościowych itp. Powyższe uwagi skonfrontowano z XX i XXI-wiecznymi doświadczeniami dydaktycznymi z Polski, Niemiec, Rosji, krajów nadbałtyckich i skandynawskich. Wskazują one na to, że
w mniejszych krajach akcentuje się kon likt, a nie funkcje integracyjne. W państwach dużych opracowania te
eksponują tradycję bałtycką.
Nowością w skali zjazdów było przedstawienie projektu, który konsumował założenia teoretyczne i przekładał je na konkretny produkt dydaktyczny. Był nim
autorski program nauczania – uczenia się historii pn.
Bałtyk – łączy dzieli14. Stworzył on platformę zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie oferuje tematyka morska. Poszerzył również możliwość zrozumienia specy iki, jaka rysuje się między
historią (historiogra ią) a pamięcią. Pomógł skonstruować przekaz prezentujący, w jaki sposób powstaje
wiedza historyczna i jak ją można użytkować.
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poznaje specy iczne dla niej przyczyny konkurencyjnych interpretacji, których zrozumienie ułatwia znajomość warsztatu pracy historyka jako badacza i przedstawiciela określonego sposobu myślenia naukowego.
W przypadku pamięci i myślenia potocznego konieczne
staje się zrozumienie mechanizmów upamiętniania
«miejsc-symboli», odzwierciedlających często odmienne wizje przeszłości. Oprócz potrzeby krytycznej postawy wobec historii, uwzględniającej wielość
podejść historiogra icznych pojawia się więc postulat
rozumiejącej postawy wobec pamięci, postawy zrozumienia dla odmiennych, często konkurencyjnych doświadczeń przeszłości i przyczyn tej różnorodności”18.
Joanna Wojdon rozwinęła poglądy swego przedmówcy i znalazła dla nich nowe konteksty. Dodała, że „szkolna
edukacja historyczna oscyluje między kształtowaniem
pamięci a edukacją o pamięci. Przedmiot zainteresowania
dydaktyki historii nie ogranicza się do metodyki nauczania,
czyli do doskonalenia technik i metod pracy ucznia i nauczyciela w celu osiągnięcia zamierzonych efektów i realizacji zakładanych celów, ale obejmuje także re leksję nad
owymi celami nauczania – uczenia się historii. Istnieje
więc potrzeba odniesienia się do wybranych modeli szkolnej edukacji historycznej, m.in. historii jako pamięci, modelu nauczania dyscyplinarnego czy postmodernistycznego modelu historii jako re leksji o pamięci(ach). Nie
są to modele li tylko teoretyczne, bowiem z każdym z nich
wiąże się dobór określonych treści, środków dydaktycznych i metod nauczania oraz przekazywanych wartości,
a więc codzienna praktyka zawodowa nauczycieli”19.
Możliwość wcześniejszego zapoznania się z pełnymi formami tych referatów skutkowała licznymi zgłoszeniami do dyskusji, która z konieczności pozwoliła
każdemu z jej uczestników na zaprezentowanie jednej tezy tylko rozwijającej/uzupełniającej wystąpienia wiodące20. W takiej formie wypowiedziało się
kilkanaście osób. Dał się zauważyć pogląd, że przez
wieki głównym celem nauczania historii było zdobywanie i utrwalanie wiedzy. Reforma oświatowa
z 1999/2000 r. postawiła na umiejętności. Obecnie
wdrażana podstawa programowa kładzie nacisk na
wartości, postawy i zachowania społeczne. Oznacza to, że w nowej rzeczywistości oświatowej dyskurs
pamięci (nawiązujący do tradycji, upamiętniania
i zbiorowej identy ikacji) może, choć nie musi, zdominować dyskurs historyczny (nawiązujący głównie do doświadczeń badawczych i erudycji), które dotychczas na ogół jakoś się równoważyły. Zauważono,
że szersze odwołanie się do pamięci rodzi ożywcze
prądy dla edukacji historycznej (np. podniesienie
atrakcyjności lekcji historii czy reaktualizacja wspólnotowości), ale też zagrożenia (ideologizacja czy
upartyjnienie treści kształcenia, zagubienie naukowych walorów historii). Stawia to nowe wyzwania
18
19
20

przed nauczycielami, szkołą i współpracującymi z nią
instytucjami.
Wystąpienia dyskutantów oscylowały wokół kilku
zagadnień problemowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się wymiary pamięci: 1) w przestrzeni
muzeów narracyjnych (Małgorzata Machałek – Uniwersytet Szczeciński) i martyrologicznych (Tomasz
Kranz – Państwowe Muzeum na Majdanku); 2) pracy
archiwów na rzecz edukacji (Hubert Mazur – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); 3) miejsc zabytkowym w krajobrazie kulturowym miasta (Agnieszka Wieczorek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika); 4)
aktywności medialnej (Marek Białokur – Uniwersytet Opolski, Maciej Fic – Uniwersytet Śląski); 5) dziedzictwie kulturowym regionów (Bogumiła Burda
– Uniwersytet Zielonogórski, Izabela Lewandowska
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Teresa Maresz –
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) oraz 6) szkolnej
praktyki edukacyjnej (Agnieszka Chłosta-Sikorska –
Uniwersytet Pedagogiczny, Antonina Telicka-Bonecka
– Zespół Szkół nr 1 w Lublinie). Ich pełne teksty zostaną opublikowane w Pamiętniku zjazdowym i wówczas
będą mogły zostać poddane szerszej analizie. Być może
zostaną w nim zamieszczone głosy osób, które z różnych powodów nie zapisały się do dyskusji. Będzie to
zależało od możliwości wydawniczych organizatorów
XX PZHP w Lublinie.

Ewolucja dydaktyki historii
Doświadczenie 20 Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich wskazuje, jak długą i trudną drogę przebyła dydaktyka historii, aby z pozycji „praktycznej nauki zawodu” awansować do roli naukowej (sub)dyscypliny historycznej, aspirującej do wypowiadania się na
temat miejsca i funkcji Kilo w kulturze i przestrzeni
publicznej oraz stymulowania rozwoju badań tradycyjnie przynależnych do innych segmentów nauki
historycznej.
Kongresy te stymulowały: trwałe związanie „szkoły”
z „akademią” i ruchem wydawniczym, wytworzenie się
elit re lektujących historię przez pryzmat celów praktycznych (nie tylko poznawczych), uwrażliwienie świata
akademickiego na społeczne funkcje historii; otwarcie
na osiągnięcia innych dydaktyk szczegółowych, stworzenie uniwersalnego katalogu spraw ważnych dla szkoły polskiej, podniesienie społecznej pozycji nauczycieli
historii i wiedzy obywatelskiej m.in. przez nobilitujące
uczestnictwo w zjazdach. Dorobek ten powstawał stopniowo, z czasem nabierając tempa. Od ponad 100 lat dydaktyka historii jest coraz lepiej i wyraźniej reprezentowana w katalogu osiągnięć nauki polskiej. Specjalność ta jest rozpoznawana w całym świecie naukowym.
Miejmy nadzieję, że XXI Powszechny Zjazd Historyków
Polskich w Białymstoku (2024) wzmocni tę tendencję.

Z abstraktu zgłoszonego przez autora w fazie organizacyjnej zjazdu. Pogrubienia – Redakcja.
Z abstraktu zgłoszonego przez autora w fazie organizacyjnej zjazdu. Pogrubienia – Redakcja.
Rozwinięcie tez dyskusji znajdzie miejsce w Pamiętniku XX PZHP w Lublinie.

Teatr i historia
– rozmowa z Damianem Droszczem
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Spektakl Ściana

A.R.J.: Kolejny projekt, w który był Pan zaangażowany, dotyczył niezwykle aktualnego i drażliwego tematu
uchodźców? Z kim i w jaki sposób poruszył Pan to zagadnienie?
D.D.: Razem z Agnieszką Płoszajską, autorką scenariusza i reżyserką, podjęliśmy się trudnego tematu,
jakim jest strach przed nieznanym, w tym wypadku
przed uchodźcami. Tu również spektakl został s inansowany dzięki stypendium w dziedzinie kultury
od Urzędu Rady Miasta Torunia oraz Pana Prezydenta
Michała Zaleskiego, a także stypendium artystycznemu
od Pana marszałka Piotra Całbeckiego
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Artur R. Jęcka: Czy historia i teatr to dobre połączenie? Bardziej „namiętny romans” czy „małżeństwo
z rozsądku”?
Damian Droszcz: Z mojego punktu widzenia będzie to jednak „małżeństwo z rozsądku”. Przy historii najważniejsze są fakty, a teatr zawsze (choćby nie
chciał) będzie musiał postawić jakąś tezę, opowiedzieć
się po którejś stronie, skomentować emocjami. A mam
wrażenie, że historia nie lubi emocji. Natomiast teatr
powinien czerpać z historii i to jest niepodważalne.
A.R.J.: Co konkretnie teatr ma do zaoferowania edukacji historycznej, a co historia może dać teatrowi?
D.D.: Teatr może dać historii trochę świeższe spojrzenie, porównanie do dzisiejszych czasów oraz te
nieszczęsne (dla historii) emocje, bez których teatr nie
funkcjonuje. Historia teatrowi daje wątki, człowieka,
jego problemy, daje historię do opowiedzenia.
A.R.J.: Skąd wziął się pomysł na spektakl o Edwardzie Raczyńskim? Dlaczego akurat ta postać została
uhonorowana przez Pana i Pańskich współpracowników?
D.D.: Zdecydowanie był to pomysł Pani Dyrektor
Anny Wołek, która ma niesamowitą wiedzę oraz dokumenty, źródła, które dokładnie oddają pogląd tamtych
czasów.
A.R.J.: Czym zajmuje się Pan w Stowarzyszeniu „Jestem”?
D.D.: Prowadzę od 9 lat zajęcia teatralne dla podopiecznych stowarzyszenia oraz dla wolontariuszy.
Wyjeżdżamy na festiwale, robimy performensy, hapenningi, bawimy się teatrem.
A.R.J.: W ramach pracy w stowarzyszeniu współtworzył Pan niezwykły projekt poświęcony początkom państwa polskiego. Czy możemy poznać kilka szczegółów?
D.D.: Tekst Pawła Jaworskiego oraz jego pomysł
na „rysunki” postanowiłem wdrożyć w repertuar Teatru Jestem. Udało się, premiera odbyła się w grudniu
2016 roku dzięki otrzymanemu przeze mnie stypendium w dziedzinie kultury od Urzędu Rady Miasta Torunia oraz Pana Prezydenta Michała Zaleskiego.
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Damian Droszcz – aktor (egzamin eksternistyczny, tytuł nadany przez ZASP w Warszawie w roku 2011), absolwent Akademii Teatru
Alternatywnego (projekt organizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ośrodek Teatralny Kana oraz Teatr Brama), absolwent Wydziału
Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (oligofrenopedagogika i edukacja dorosłych), animator kultury, stypendysta Miasta Torunia w dziedzinie
kultury (w latach 2014, 2016, 2017 i 2018) oraz stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie artystycznej
(2017). Współpraca z: Teatrem Lalek „Zaczarowany Świat” w Toruniu, Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu,
Teatrem Rysunkowym Jaworski. Pracuje również jako nauczyciel przedmiotu „Kultura żywego słowa” oraz reżyseruje spektakle (musicale, jasełka,
teatrzyki dziecięce). Od roku 2009 prowadzi amatorską grupę teatralną osób niepełnosprawnych, uzależnionych i wolontariuszy (Teatr Jestem).
Uczestnik wielu festiwali i warsztatów w kraju i za granicą. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych
i uzależnionych nie tylko w Polsce, lecz także w Belgii, Turcji, Bułgarii, Włoszech i Norwegii. Jest zaangażowany czynnie w sprawy społeczne
z nadzieją (choć jak sam twierdzi – coraz mniejszą), że przez teatr można uruchamiać ludzkie zachowania i postawy, aby były bardziej humanitarne.
Ze spektaklem „Ściana” związana jest jego najbliższa przyszłość. Pragnie grać, dyskutować, spotykać się i budzić społeczeństwo z letargu.
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Damian Droszcz

A.R.J.: Przejdźmy do „Ściany”. Ten monodram wcisnął mnie w fotel. Wywołał ogromne emocje i natchnął
do niejednej re leksji. W jakim celu powstał? Jak reagowali na niego inni widzowie?
D.D.: Większość była pod wielkim wrażeniem tego,
w jaki sposób przedstawiliśmy z Agnieszką temat. Jak
wielowątkowość tego spektaklu sprawiła, że każdy
znalazł coś dla siebie. Spektakl powstał po to, aby dać
do myślenia, aby wyrwać z letargu i pokazać, dokąd my,
jako ludzkość, zmierzamy. I czy możemy jeszcze się nazywać ludźmi.
A.R.J.: Jaką rolę może odegrać edukacja artystyczna,
a zwłaszcza zajęcia teatralne, w wykształceniu młodego człowieka?
D.D.: Przede wszystkim może pomóc młodemu
człowiekowi poznać samego siebie, umiejętność w nazywaniu emocji, oczekiwań, mocnych i słabych stron.
Tego mnie nauczył teatr.
A.R.J.: Jakie ma Pan pomysły na uczczenie setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę? Czy
widzi to Pan w formie tradycyjnej, czy też może w jakiejś wersji alternatywnej?
D.D.: Tylko alternatywnej. Jeśli zrobi się to tradycyjnie to bez konkretnych umiejętności, zdolności można
zrobić krzywdę występującym, oglądającym i sobie.
Bardzo łatwo zrobić laurkę. Tylko po co? Żeby za chwilę wyrzucić ją do śmieci?
A.R.J.: Czasami słyszę od ludzi, że teatr jest passé.
Co Pan o tym sądzi? Jak ich przekonać?
D.D.: Do teatru przekonuję od 10 lat. Jeśli nie będzie
konkretnego planu dla edukacji kulturalnej w szkołach,
to nikogo na siłę nie przekonam. Jedynie poprzez doświadczenie, próbowanie, dyskutowanie, otwieranie
i uwrażliwianie możemy ludzi przyciągnąć do teatru.
Trzeba zacząć już od dzieci.
Wszystkie zdjęcia wykorzystano za zgodą Damiana Droszcza
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Pierre Aubé Św. Bernard z Clairvaux
Św. Bernard z Clairvaux autorstwa
francuskiego
mediewisty
Pierre’a Aubé rozpoczyna się od arystokratycznej genealogii urodzonego
w 1090 r. w burgundzkim Fontaine
przyszłego świętego. Opisując młodzieńcze lata Bernarda, Aubé zaznacza,
że te kończą się wraz z wstąpieniem
Francuza do pobliskiego klasztoru cystersów w Cîteaux. Powołanie młodego mnicha było tak wielkie, że zdołał
przekonać do klauzury również swoich
braci, kilku innych mężczyzn, a trzy
lata później samemu założyć nowe
zgromadzenie cystersów w Clairvaux.
Autor zasadnie poświęca sporo miejsca
Clairvaux i działalności organizacyjno-reformatorskiej św. Bernarda. Reforma oraz popularyzacja macierzystej
reguły doprowadziły do wielu powołań
oraz stworzenia kongregacji obejmującej swoją siecią całą Europę. Rangę
Clairvaux Aubé oddaje, porównując
je do Stolicy Apostolskiej i określając

mianem drugiego Rzymu. W pracy nie
zabrakło również słynnych antagonistów Bernarda, w tym mistrza Piotra
Abelarda, z którym bohater biogra ii
toczył zażarte spory teologiczne.
Licząca aż 64 rozdziały książka jest
doskonałą biogra ią, która pokazuje
życiorys genialnego i wszechstronnego
mnicha na płaszczyźnie intelektualnej, politycznej, religijnej i kulturalnej
średniowiecza. Co więcej, książka prezentuje życie i myśl św. Bernarda na tle
wyjątkowego momentu historycznego
– renesansu XII w., ruchu krucjat, którego duchowny był również inicjatorem, oraz w czasie tzw. schizmy Analekta. Autor głęboko przeniknął dzieła
duchownego oraz pokazał jego bogatą
twórczość epistologra iczną i dar doskonałej wymowy, który zapewnił mu
tytuł doktora miodopłynnego.
Łukasz Wróbel

Józef Szewczyk
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ażdy ma swoją historię, ale nasza historia nie jest
sumą naszej historii. Mówi się, że historie nieopowiedziane nie istnieją. Owszem, nie istnieją
w oficjalnie obowiązującej historii, nauczanej
w szkołach, prezentowanej w mediach, kościołach, ale istnieją w pamięci zbiorowej i wcześniej czy
później dają o sobie znać, czego dowodem jest obecna
sytuacja polityczna w Polsce.
Kiedy czytam w ostatnim wydaniu „Wiadomości Historycznych” artykuły o PRL, to z lektury czas ten jawi
mi się jako wielka wojna narodu z aparatem władzy.
Tak, były dowcipy o PRL, tak, była „opozycyjna” fotogra ia, kapele rockowe śpiewały (jeśli im pozwoliła
cenzura) o świście gumowych pał. Była prasa podziemna i fotogra ia opozycyjna, choć czy może być opozycyjna fotogra ia? Były propagandowe plakaty i kroniki
ilmowe, był stan wojenny, internowania, puste półki.
To wszystko było, ale to nie było wszystko.
Bez zrozumienia, czym był PRL, trudno zrozumieć
współczesną Polskę.
PRL dla kolejnych pokoleń jest tak samą odległą
historią, jak starożytny Egipt czasów Ramzesów czy
Rzym Nerona. Dla wielu ludzi historia to niepotrzebny
w życiu balast. Nie tylko dziś, w przeszłości też tak było.
Moja mama dostała dwóję, bo nie znała daty śmierci
Piłsudzkiego. Częściej wracała do tego wydarzenia niż
do pobytu w obozie koncentracyjnym na Majdanku.
Babcia była niepiśmienna, więc historii w naszym pojęciu nie znała w ogóle. Była jej w życiu niepotrzebna.
Za to posiadała wiele umiejętności, które pozwalały
jej przeżyć najgorsze lata dwóch wojen światowych
i uchronić rodzinę.
Można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dla większości ludzi historia nie ma znaczenia.
Nie jest ważne, czy będziemy mówić o PRL źle czy dobrze, czy patriotów nazwiemy zdrajcami, a bandytów
bohaterami. Ludzie i tak będą wiedzieli swoje, albo będą
udawali, że ich to nie obchodzi lub nie dotyczy.
Dlaczego więc od lat obserwujemy gorące dyskusje
o interpretację historii? Dlaczego spór o PRL trwa 30
lat od jej upadku? Dlaczego walka o prawdę historyczną przenosi się na stosunki międzynarodowe, czego
dowodem były na początku stycznia wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej i roli Polski?
Z jednej strony do głosu dochodzą pokolenia pokrzywdzonych w poprzednim systemie. Ich głos tłumiony przez lata jest donośniejszy. Z drugiej strony
rozwój mediów sprawił, że każdy może głosić swoje
poglądy i pozyskiwać do nich swoich zwolenników.

Wydaje się jednak, że to nie te czynniki są decydujące, a zmiany w uprawianiu polityki. Widocznie dla polityków historia stała się tak samo ważna, jak gospodarka, oświata, służba zdrowia czy bezpieczeństwo kraju.
Odpowiednio ją przedstawiając, można zyskać głosy
wyborcze. Zmiany w gospodarce, służbie zdrowie,
administracji, oświacie wymagają nakładów inansowych, mogą też nie zyskać akceptacji społecznej, co się
odbija na spadku popularności, a w konsekwencji powodować utratę głosów wyborczych. Zmiana interpretacji historii nic nie kosztuje, a pozwala zyskać nowych
wyborców, pod warunkiem, że przedstawi się ją w taki
sposób, aby niezainteresowani dotychczas historią wyborcy z tą interpretacją się identy ikowali.
Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, by dostrzec, że uprawianie polityki polega m.in. na wytykaniu błędów poprzednikom. A skoro można wiele zrzucić na poprzedni system, to dlaczego tego nie zrobić?
Historię można zamienić w propagandę, to nie jest
współczesny wynalazek. W PRL okres II Rzeczypospolitej przedstawiano, tak jak obecnie przedstawia się
PRL – w czarnych barwach. Historia, jak widać, kołem
się toczy, tylko zatacza coraz mniejsze kręgi – dziś już
ośmioletnie czasy rządów Platformy i PSL rządząca
koalicja Zjednoczonej Prawicy przedstawia jako pasmo klęsk, najgorszy czas w historii wolnej Polski. Choć
wiadomo, że tak nie było, to są tacy, którzy święcie
w to wierzą.
W historii jest siła moralna i nie bez znaczenia jest
to, jak się ją przedstawia w mediach, w szkołach, jak
jest odbierana i jakie kształtuje wartości. Jak więc
przedstawiać historię, aby była prawdziwa? Odpowiedź wydaje się prosta – taką, jaką ona była. A w przypadku PRL była bardzo skomplikowana i niepoddająca
się uproszczonym ocenom. Widzimy to na przykładzie
zdarzeń krajowych i międzynarodowych, czego przykładem jest kon likt historyczny z Rosją na tle interpretacji przyczyn wybuchu II wojny światowej.
Doprowadziło to do naszej izolacji na arenie międzynarodowej, co wyraziło się dosadnie w rezygnacji prezydenta Andrzeja Dudy z udziału w Forum Holocaustu
zorganizowanego przez instytut Yad Vashem w Jerozolimie, kiedy organizatorzy nie przewidzieli w programie jego wystąpienia, za to zaplanowali wystąpienia
przywódców koalicji antyhitlerowskiej – Anglii, Francji,
Rosji i USA. Na tym przykładzie widać, że wojny „historyczne” mogą być też szkodliwe dla interesu państwa.
W psychologii biznesu zwraca się uwagę na pozytywne nastawienie do rzeczywistości. Są nawet teorie, że
kiedy będziemy powtarzać, że chcemy zarobić milion,
to konieczne jest codzienne myślenie o tym, wieszanie
przypominających o tym zadaniu iszek na lodówce,

relacje – dyskusje – konfrontacje

Gdy czytam o PRL…

relacje – dyskusje – konfrontacje
50

ekranie komputera, na drzwiach, w samochodzie. Nawet jeśli wprowadzany przez nas na rynek produkt poniesie klapę, nie wolno mówić, że ponieśliśmy porażkę,
ale że rynek nie jest przygotowany na nasz produkt.
W polityce, w życiu społecznym, a także w edukacji
nie dorośliśmy do tego, by promować pozytywne myślenie. Może to wina propagandy sukcesu z lat PRL,
a może działają inne czynniki wynikające zasad prowadzenia polityki, konieczności ciągłej walki, utrzymania
zainteresowania wyborców.
Urodziłem się dwa dni po śmierci Stalina. Położna
weszła do sali i powiedziała do mojej mamy, że „starzy płaczą po Stalinie, to rozumiem, ale że on?”. Lekarz,
rocznik 1973, kiedy spojrzał na mój PESEL, lekko się
zdziwił. Opowiedziałem mu scenkę z położną. Lekarz
oderwał na chwilę wzrok od urządzeń i zapytał: „a byli
tacy, którzy płakali?”.
Kolejne pokolenia nie dowiedzą się, że żołnierzy
radzieckich wkraczających do Polski witano kwiatami, bo kogoż dziś stać na przeczytanie Dziennika z lat
okupacji Zygmunta Klukowskiego? Kto uwierzy, że
do Ludowego Wojska Polskiego Polacy wstępowali dobrowolnie. Nikt im tego dziś o icjalnie nie powie. Nie
powie, że była wojna polsko-polska, tylko że garstka
prawdziwych Polaków walczyła o niepodległość.
Wychowałem się na Roztoczu, krainie partyzantów,
we wsi Sochy, okrutnie spacy ikowanej przez Niemców 1
czerwca 1943 r. W lasach Ordynacji Zamojskiej, w Puszczy Solskiej, w Lasach Janowskich walczyły oddziały AK,
oddział GL Grzegorza Korczyńskiego, działały Bataliony
Chłopskie, a zapuszczały się tu też grupy partyzantów
radzieckich m.in. im. Sidora Kowpaka.
Kiedyś jako kilkunastoletni chłopiec, po kolejnej
lekturze książek o walkach partyzanckich zapytałem
babcię, którzy partyzanci byli najlepsi, najodważniejsi.
„Wszyscy byli tacy sami, przychodzili nocą, stawiali nas
pod ścianą, przystawiali karabin do głowy i zabierali

wszystko, co mieliśmy do zjedzenia”. Chyba wówczas
zrozumiałem, że wojna to nic pięknego, że jej o icjalny
obraz jest zupełnie inny, niż był w rzeczywistości.
Kiedy czytam o PRL, widzę budynek w Zwierzyńcu,
w którym mieściło się ognisko muzyczne. Przy drugim
wejściu wisiała tablica informująca, że w 1947 roku
zginęło tam pięciu ORMO-wców, chłopaków dwudziestoparoletnich, pochodzących z niedalekiego Tereszpola. Zabili ich „leśni”, też chłopaki z pobliskich miejscowości, tylko z inną wizją Polski.
Kiedy czytam o PRL, to widzę, jak moi rodzice i cała
wieś buduje szkołę tysiąclatkę, ośmioklasową, do której zacząłem chodzić jako pierwszy rocznik.
Widzę, jak na wzgórzach pojawiają się ludzie stawiający słupy energetyczne, jak zapala się pierwsza żarówka, jak pojawia się pierwsza pralka elektryczna.
Widzę jeszcze kobiety ścinające sierpem zboże i całą
sekwencję zmian: pracujące konne kosiarki, ciągniki,
kombajn.
Widzę moją babcię, która otrzymała pierwszą emeryturę rolniczą, za ziemię zdaną „na państwo”.
Widzę ludzi wyjeżdżających na „Zachód”, do Nowej
Huty, na Śląsk. Na cmentarzu w Nowej Hucie całe kwartały zaczynają się od roczników 1922, 1923, 1924…
Jest w naszej historii wiele zła, ale jest wiele pozytywnych zjawisk. Koncentrowanie się tylko na złych
doświadczeniach prowadzi do nieustannych kon liktów. Ta wojna polsko-polska trwa nadal. Może dlatego do dziś nie mamy symbolicznego wyróżnienia dla
Polaków ratujących Polaków w czasie II wojny światowej, choć wiemy, że tacy byli. Jak Jan Zamoyski, który wytargował zwolnienie z obozu koncentracyjnego
w Majdanku 300 dzieci, jak kolejarze z Siedlec, którzy
ratowali dzieci z wysiedlanej Zamojszczyzny, jak setki
zwykłych ludzi, którzy dawali schronienie wysiedleńcom, partyzantom czy pomagali sąsiadom odbudować
spalony dom.
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Rekomendacje „WH”
Fantazmat Wielkiej Lechii.

Artur Wójcik Jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków
Pozanaukowe narracje historyczne od zawsze cieszyły się dużą
popularnością. W ostatnim czasie
wśród osób zainteresowanych dziejami Słowiańszczyzny popularność
zyskuje fantazmat Wielkiej Lechii.
Jego propagatorzy, ironicznie określani „turbosłowianami”, lansują
teorię, że od około 3000 r. p.n.e.
istniała wielka, globalna cywilizacja
prapolska obejmująca swym obszarem ziemie od Renu aż po Morze
Czarne. Wielka Lechia, zwana też
Imperium Lechickim czy Królestwem Lehii, prowadziła wojny z Juliuszem Cezarem, Aleksandrem Macedońskim i dała początek państwu
Mieszka I. Jedynie „watykańsko-niemiecki spisek” zdradzieckich historyków doprowadził – oczywiście
według turbolechitów – do wyrugowania starożytnego imperium Słowian z re leksji historycznej.

Takiej pseudonaukowej konstrukcji, jak i jej wyznawcom
przeciwstawia się książka Artura
Wójcika pt. Fantazmat Wielkiej
Lechii. Jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków. Autor
przedstawia genezę i charakterystykę analizowanego zjawiska.
Opisuje przekazy historyczne,
pseudonaukowe
„ustalenia”
światowej nauki, a nawet internetowe analizy, na których
oparte są „teorie” turbosłowian.
Demaskuje „dowody” na istnienie Imperium Lechickiego oraz
prezentuje mechanizm urabiania
czytelnika pseudohistorycznym
mitem, nadinterpretacją źródeł
czy zdezaktualizowanymi badaniami. Do takich działań zaliczyć
należy korzystanie z Kroniki Prokosza, czyli tzw. kroniki słowiańsko-sarmackiej o panowaniu

Adam Zamoyski
Napoleon. Człowiek i mit
Napoleon Bonaparte należy
do tych postaci historycznych,
których nikomu nie trzeba przedstawiać. Popularność cesarza
Francuzów wpłynęła również
na liczbę poświęconych mu biogra ii. Kolejna – Napoleon. Człowiek
i mit – autorstwa Adama Zamoyskiego, historyka i znawcy epoki
napoleońskiej (1812. Wojna z Rosją
czy Chopin. Książę romantyków)
ma pokazać Napoleona, jakiego nie
znamy.
Aby osiągnąć ten cel, autor
postanowił od nowa ułożyć życie
Bonapartego, bez powtarzania
utartych opinii i niesprawdzonych faktów funkcjonujących
w historiografii. Dlatego Zamoyski sporo miejsca poświęca
skomplikowanemu dzieciństwu
i młodości Bonapartego. Badacz
uznaje bowiem, że stanowią one
klucz do zrozumienia cesarza
Francuzów. Dzięki takiemu zabiegowi książka wiernie oddaje
mentalność Napoleona ukształtowaną przez ówczesne prądy
intelektualne i sztukę. Pokazuje
trudny charakter „lwa korsykańskiego” i ścierające się w nim namiętności. Nie ignoruje również
problemów małżeńskich Napoleona i jego związków z kobietami.
Biogra ia nie przynosi nam szerokiego obrazu operacji wojskowych prowadzonych przez „boga
wojny”, szczególnie tych z kampanii rosyjskiej i z okresu tzw.
100 dni. Autor omawia je jedynie

w kontekście francuskiej i europejskiej sytuacji politycznej, które
w pracy zostały przedstawione
z należytym rozmachem. Tym samym licząca 882 strony książka
rzeczywiście pokazuje człowieka
pełnego sprzeczności i odartego
z mitów tworzonych przez ostatnie 200 lat. Z zamiarem tym koresponduje przystępny, niekiedy
humorystyczny, język, za co należy
się uznanie także tłumaczowi Michałowi Ronikierowi. Warto również dodać, że praca zaopatrzona
została w obszerną bibliogra ię,
indeks osobowy oraz w wysokiej
jakości mapy i ilustracje, które
ucieszą każdego miłośnika historii
wojskowości.
Łukasz Wróbel

starożytnych królów lechickich
rzekomo pochodzącej z X w., a tak
naprawdę sfabrykowanej w XIX w.
i wówczas już poddanej gruntownej krytyce.

W Fantazmacie Wielkiej Lechii Wójcik również rozprawia się
z funkcjonującymi na peryferiach
nauki wyznawcami teorii Wielkiej
Lechii oraz stylem lechickich polemik, czyli metodami, którymi posługują się zwolennicy teorii. Warto odnotować, że autor z niezwykłą
łatwością obala twierdzenia turbosłowian, jednak zbyt wiele miejsca
poświęca ich streszczaniu, a nawet
sam stawia trudną do zwery ikowania tezę mówiącą o tym, że
turbolechici są wytworem spiskowych działań Federacji Rosyjskiej.
Koniec końców czytelnik może
dojść do wniosku, że obalanie fantastycznych teorii jest stratą czasu
i być może lepiej pozostawić je samym sobie.
Łukasz Wróbel

Olga Wiechnik

Posełki. Osiem pierwszych kobiet
Dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 r. kobiety
otrzymały czynne oraz bierne prawo
wyborcze. Część z nich od razu skorzystała z prawa do kandydowania
do sejmu. W efekcie – w pierwszym
polskim parlamencie po odzyskaniu
niepodległości zasiadło osiem kobiet: Maria Moczydłowska, Gabriela Balicka, Zo ia Sokolnicka, Irena
Kosmowska, Anna Piasecka, Jadwiga Dziubińska, Zo ia Moraczewska
oraz Franciszka Wilczkowiakowa.
To właśnie im poświęcona została
książka dziennikarki i reporterki
Olgi Wiechnik Posełki. Osiem pierwszych kobiet.
Autorka przybliża życiorysy ośmiu
posłanek (ówczesna prasa miała problem z tym, jak je nazwać: posełkami,
kobietami posłami czy – o zgrozo –
poślicami) oraz pokazuje, jak tra iły
do polskiego parlamentu. Większość
z nich zaczynała jako działaczki ruchu
ludowego (Kosmowska), oświatowego czy po prostu kobiecego (Moraczewska). Wspólne doświadczenia,
presja przed ośmieszeniem idei przyznania praw wyborczych kobietom
oraz powszechne szykany ze strony
kolegów z sejmowych ław czy nawet
wyborców powodowały, że w sejmie
zgodnie ze sobą współpracowały,
np. przy pracy nad zmianami w kodeksie cywilnym, który traktował kobiety jak dzieci, czy przy zmianie prawa spadkowego dyskryminującego
kobiety. Wszystkie zdawały sobie zatem sprawę, że łączy je misja poprawy

warunków życia kobiet w Polsce. Dla
części z nich zasiadanie w sejmowych
ławach było jedynie życiowym epizodem. Dziubińska po wywalczeniu
odpowiednich ustaw zajęła się zakładaniem wiejskich szkół, Wilczkowiakowa i Moczydłowska bezskutecznie
ubiegały się o reelekcje, a Sokolnicka
umarła w czasie swojej drugiej kadencji. Najdłużej z nich wytrzymała Balicka, która weszła do jeszcze dwóch
sejmów, dzięki czemu była kobietą
z najdłuższym stażem poselskim, liczącym szesnaście lat. Niewątpliwie
osiem pierwszych kobiet w polskim
parlamencie było pionierkami, które
przetarły szlaki dla następnych posłanek – w kolejnym kadencjach było ich
9, 8, a nawet 15.
Łukasz Wróbel
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