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Podróżowanie w czasach
rzymskiego imperium
Joanna Orzeł

śród wielu dokonań Rzymian: ustanowienia
prawa, świetnie zorganizowanej armii i administracji, zapewnienia infrastruktury na tak
wielkim obszarze imperium należy wskazać
nowy cel wyjazdu, który wszyscy tak bardzo
lubimy, czyli wakacje.

W

Aleksander Wielki i Ptolemeuszowie
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Zanim jednak do głosu doszli Rzymianie, istotne dla
tematyki podróżniczej były czasy Aleksandra Wielkiego.
Zajmując kolejne terytoria, pozostawiał on na nich swoich
żołnierzy, by zakładali kolonie. Plany utworzenia jednego
wielkiego państwa, obejmującego zarówno Grecję właściwą, jak i Bliski Wschód, spaliły na panewce wraz ze śmiercią Aleksandra (323 r. p.n.e.). Podbite przez Macedończyków ziemie uległy szybko politycznemu rozbiciu. Zajęte
terytorium podzielono na Macedonię (rządzoną przez
Antygonidów), Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Mezopotamię (gdzie panowali Seleucydzi) oraz Egipt (znajdujący
się pod rządami Ptolemeuszów). Bliski Wschód zaczął
się hellenizować, z czasem stając się integralną częścią
śródziemnomorskiego świata greckiego – mierzonego
od Kartaginy do Babilonu, połączonego językiem (koine),
handlem i podobnym stylem życia.
W tym też czasie pojawili się nowego rodzaju podróżnicy – uczeni, literaci, erudyci. Przybywali oni
zwłaszcza do dwóch miast – egipskiej Aleksandrii
i leżącego w Azji Mniejszej Pergamonu. W pierwszym
z nich ok. 295 r. p.n.e., z inicjatywy Ptolemeusza I Sotera, powstał Muzejon. Składał się on z największej
w starożytności (od III w. p.n.e. do IV w. n.e.) Biblioteki Aleksandryjskiej, obserwatorium astronomicznego oraz ogrodu botanicznego i zoologicznego. To właśnie te miejsca okazały się interesujące dla
admiratorów literatury, erudytów, uczonych wszystkich dziedzin nauki. Aleksandria w III w. p.n.e. stała
się głównym greckim ośrodkiem naukowym. Drugi
największy księgozbiór znajdował się w Bibliotece Pergamońskiej, założonej przez Attalosa I Sotera
w drugiej połowie III w. p.n.e. Placówka ta istniała jeszcze w II w. n.e., choć z czasem ograniczano jej zbiory
na rzecz Biblioteki Aleksandryjskiej.

Wyprawy w nieznane
Chęć poznawania świata przejawiała się nie tylko
w zgłębianiu nauk, lecz także w podróżach w nieznane.

Trasa wyprawy Pyteasza

Około 300 lub 310 r. p.n.e. taką podjął Pyteasz, wypływając z Marsylii przez Cieśninę Gibraltarską. Przemierzając wody Atlantyku, kierował się na północ – odwiedził Brytanię, być może dopłynął do Islandii (Thule)
lub Norwegii. Pływał także po Morzu Północnym – dopłynął w okolice ujścia Łaby.
Wyprawy podobnego typu odbył także Eudoksos
z Kyzikos w latach 118 r. p.n.e. i 116 r. p.n.e. Wspierał
go Ptolemeusz VIII Fyskon, chcący połączyć handel
Indii i Arabii ze światem greckim. Dzięki tubylcowi
z południowych Indii, który znalazł się w Aleksandrii
i miał służyć za przewodnika, podjęto dwie próby realizacji handlowej idei. Płynięto w przeciwnym kierunku wokół Afryki, ale z powodu buntu Eudoksosowi
i jego hinduskiemu pomocnikowi udało się dotrzeć
tylko do Maroka. Druga wyprawa, podjęta już tylko
przez Eudoksosa, doprowadziła go do terenów położonych na południowym wschodzie Afryki, w okolice
Somalii.

Marzenie Aleksandra Wielkiego o politycznym zjednoczeniu świata śródziemnomorskiego z ziemiami
azjatyckimi dokonało się dzięki Rzymianom. W Europie granice imperium były wyznaczone liniami rzek,
na Renie i Dunaju, wcześniej jednak za rzymskimi
legionami podbijającymi kolejne terytoria podążali
kupcy chcący sprzedać swoje towary oraz w celu zakupu nowych. Z kolei na Dalekim Wschodzie i w Afryce
granice przesuwali sami kupcy, gdy pozyskiwali kość
słoniową, korzenie, jedwab i inne orientalne towary
luksusowe.
Dzięki dyscyplinie, darze administrowania i świetnej organizacji Rzymian pierwszy i ostatni raz w historii obszar śródziemnomorski był jednością pod
względem politycznym i kulturalnym. Dodatkowo
było to terytorium bezpieczne, zwłaszcza dwa pierwsze stulecia naszej ery oznaczały wręcz niezmącony
spokój dla podróżnika. Od Eufratu do granicy między
Anglią i Szkocją istniała jedna władza, dobrze rozplanowana sieć dróg do większych ośrodków i ten sam system
prawny. Znajomość dwóch języków: greki na Wschodzie (od Mezopotamii do Bałkanów) i łaciny na Zachodzie (od Bałkanów do Brytanii) pozwalała na swobodne
przemieszczanie się po ziemiach imperium.
Dzięki panującemu pokojowi przez pierwsze dwa
stulecia naszej ery na terenach rzymskich panował
bardziej ożywiony niż kiedykolwiek ruch. Zarówno
na drogach lądowych, jak i na szlakach
morskich tłoczyli się kupcy, legioniści,
urzędnicy zbierający podatki, sędziowie obwodowi, rządcy prowincji,
kurierzy poczty publicznej, wreszcie
zwykli turyści.

Morskie podróże
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Infrastruktura lądowa

Replika rzymskiego kamienia milowego

Jednym z lagowych osiągnięć starożytnych Rzymian, które wpłynęły także
na szybkość i wygodę podróżujących,
była imponująca sieć dróg. Dzięki nim
przenoszono osiągnięcia cywilizacji
grecko-rzymskiej, ale też determinowały one położenie przyszłych wielkich ośrodków miejskich Europy.
Rzymianie jednak sami nie wymyślili techniki budowy dróg. Wykorzystali w tej mierze osiągnięcia
Etrusków (plemienia żyjącego na terenach Toskanii w IX w. p.n.e.). To oni
stworzyli dobrze osuszone i wygładzone drogi, a Rzymianie właściwie
dodali na nie nawierzchnię, którą
przecież na Bliskim Wschodzie znano
już od dawna. Rzymskie drogi prze-
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Mimo wielu zalet Rzymianie nie
byli świetnymi żeglarzami. Plusem podróży morskich było bezpieczeństwo
(od połowy I w. p.n.e. brak piratów)
oraz sezon trwający od maja do października. W pozostałych miesiącach
także przemieszczano się na statkach,
ale tylko w wyjątkowych sytuacjach
(transport wojska, przewóz ładunku
itp.).
Głównymi portami przeładunkowymi były: Ostia (leżąca niedaleko
Rzymu), Seleucja Pieria (położona w okolicach Antiochii), Cezarea,
Aleksandria, Kartagina, Kadyks,
Kartagena, Tarragona, Narbona,
Marsylia, Arles. Z Rzymu można
było dopłynąć do Egiptu i do Grecji,
stamtąd z kolei do Azji Mniejszej.
Czas trwania podróży morskiej uzależniony był od pogody, zwłaszcza
zaś sprzyjających wiatrów, i typu stat-

ku. W najbardziej optymalnych warunkach podróże
na określonych odcinkach trwały:
● Rzym–Narbona – 3 dni,
● Rzym–Korynt – 5 dni,
● Rzym–Rodos – 7 dni,
● Gibraltar–Rzym/Kartagina – 7 dni,
● Rzym–Aleksandria – 10 dni,
● Bizancjum (Konstantynopol)–Rodos – 5 dni,
● Bizancjum (Konstantynopol)–Aleksandria – 9 dni.
Nie istniały statki pasażerskie, korzystano z tych
służących przewozowi ładunków. W portach pytano załogi o konkretne kursy, aczkolwiek w Ostii (port
Rzymu) istniały biura, w których spedytorzy dysponowali listami z destynacjami statków. Chcąc wyruszyć
w podróż z Ostii, kierowano się do nich i po prostu pytano o interesujący kierunek. Na statkach nie zapewniano wyżywienia ani usług, często więc podróżujący zabierał ze sobą służbę oraz zapasy. Bagaże były
całkiem spore – zabierano ze sobą odzież, naczynia
do przyrządzania posiłków, prowiant na całą drogę,
rzeczy do spania i kąpieli. Rzadko też na statkach istniały kajuty, najczęściej spano na pokładzie w namiotach, które rozkładano na noc. Jedzenie przygotowywano w kuchni załogi.
Przed wypłynięciem czekano na dobrą pogodę,
zwłaszcza wiatry, odprawiając modły, składając o iary
o szczęśliwą podróż, co robiono także w trakcie całego rejsu, a także po przybyciu do portu końcowego.
W czasie rejsu starano się zabić czymś
czas, choć rozrywek brakowało. Bogaci czytali książki, uprawiano też hazard, przyglądano się załodze.
Aby powrócić do początkowego
portu, z niektórych miejsc trzeba było
mieć pozwolenie na wyjazd – tak było
chociażby w Egipcie. Za odpowiednią
opłatą otrzymywano swego rodzaju
paszport.

historia podróżowania

Wkroczenie Rzymian na arenę dziejów

historia podróżowania
Rzymskie imperium w II w. p.n.e.
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de wszystkim miały być przejezdne w każdą porę
roku, niezależnie od pogody. Szukano więc twardego podłoża, które osuszano, a gdzie ruch był wzmożony, pokrywano je twardą nawierzchnią. Pośrodku drogi były one wyższe, by deszczówka spływała
po bokach – do kanałów służących jej odprowadzaniu. Czasem po bokach stawiano kamienne obmurowanie, na zewnątrz którego tworzono niebrukowaną
ścieżkę (mierzącą ok. 60 cm) dla pieszych i zwierząt
jucznych. Szerokość dróg była różna, im bliżej Rzymu
– tym szersze, z kolei im dalej w głąb lądu, tym mniej
było udogodnień: poboczy, nawierzchni, droga raczej
żużlowa, choć wciąż budowana starannie. Ostatnim
etapem budowy drogi było ustawienie kamieni milowych (miliaria) co rzymską milę, czyli ok. 1480
m. Na terenach Italii były na nich wyryte odległości
do Rzymu lub do miasta, w którym droga się zaczynała. W prowincjach imperium podawano odległość
między miastami lub odległość do głównego miasta.
W samym Rzymie ustawiono złoty kamień milowy
(miliaria aureum), na którym wyryte były odległości
do najważniejszych miast państwa rzymskiego.
W całym imperium w najlepszym stanie były drogi na terenie Italii. Przede wszystkim dzięki temu, że
istniał urząd kuratora, czyli komisarza zobowiązanego do przeprowadzania remontów i utrzymywania
porządku. Pierwszą z wielkich arterii była Via Appia
(regina viarum – królowa dróg), której budowę rozpoczęto w 312 r. p.n.e. Do I w. n.e. Morze Śródziemne
zostało opasane drogami, główne szlaki znajdowały
się również w głębi Europy i Azji, te w północnej Afryce mieściły się zaś bliżej wybrzeży. W każdej prowincji

jedno, dwa lub trzy miasta były punktami węzłowymi
lokalnej sieci dróg:
● w Hiszpanii – Saragossa, Kordoba i Merida,
● we Francji – Lyon i Rheims,
● w Brytanii – Londyn,
● w Italii – Rzym (po jego upadku Wenecja), Mediolan
i Akwileja,
● w Azji Mniejszej – Pergamon, Efez,
● w Syrii – Apamea,
● w Afryce – Kartagina, Tebessa i Konstantyna.
Przemieszczanie się po rzymskich drogach było dłuższe i bardziej męczące niż podróże morskie, ale mniej niebezpieczne. Pogoda nie miała większego wpływu na decyzję o podjęciu wyprawy, można było też zabrać ze sobą
więcej rzeczy. Im człowiek był bogatszy, tym większy bagaż zabierał, ale i potrzebował więcej służby (pokojówki,
lokaje, mistrzowie kucharscy, pomywacze itd.).

System pocztowy
Osobnym problemem było miejsce noclegu i dokonania zmiany koni, jeśli wynajmowano zaprzęg. Wybór
był zdeterminowany przez sieć zajazdów i gospód, które należały do rządowej poczty (cursus publicus). Poczta
została ustanowiona przez Augusta, choć już wcześniej
imperia blisko- i dalekowschodnie stworzyły prymitywną instytucję poczty. Cesarza Augusta interesowała tylko
możliwość przesyłania depesz urzędowych. Nie zależało mu na czasie, więc zorganizował służbę bez koni.
W kolejnych latach system pocztowy się rozwijał, angażowano coraz więcej kurierów z armii. Każdy posłaniec
zaopatrzony był w diploma, czyli pełnomocnictwo podpisane przez cesarza lub osobę do tego upoważnioną,

społeczności. Najczęściej wykorzystywano istniejące
gospody, rzadko budowano je od nowa (w takich wypadkach noclegi oferowano wszystkim, by zwróciły
się koszty budowy). Każdy korzystający z poczty musiał wiedzieć, gdzie znajdują się gospody i zajazdy. Informacje te dostarczały podręczne listy (itineraria),
w których wyliczano gospody wzdłuż danej drogi i odległości między nimi. Istniały także mapy z gospodami
i informacjami, co poszczególne z nich mają do zaoferowania.

Nocleg i wyżywienie
Podróżujący z diploma miał niewiele problemów – pełnomocnictwo zapewniało mu odpowiedni środek transportu
w najbliższym zajeździe. Osoba przemieszczająca się w celach prywatnych nie mogła jednak korzystać z poczty rządowej, więc szukano noclegu w gospodach. Jeśli była to osoba
zamożna lub pochodziła ze znakomitego rodu, mogła mieć
albo dom w tym miejscu i pozostawiać tam służących, albo
zamieszkać u znajomych. Nawet jeśli nie u swoich własnych,
zaopatrywano się w listy polecające od innych możnych, ułatwiające pozostanie na noc u znajomych.
Gospody zwane były hospitium – miejsce gościny
lub deversium – miejsce zmiany kierunku. Na parterze
znajdowały się ogólnodostępne pomieszczenia i kilka
sypialni, na wyższych kondygnacjach tylko sypialnie.
Gospody miały zapewnić minimum: nocleg, zmianę pojazdu lub zwierząt pociągowych, pożywienie oraz roz-
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które zapewniało możliwość korzystania z udogodnień
w trasie.
Na początku III w. n.e. Septymiusz Sewer dokonał
mody ikacji systemu, dodając cursus clabularis – służbę transportową zobowiązaną do zaopatrywania
armii. Powiększono personel administracyjny, liczbę
stacji, kurierów i powozów, dodano zwierzęta pociągowe do ciężkich zaprzęgów. Dodatkowo diploma były
w dwóch formach: pełnomocnictwo częściowe (evectio) upoważniało tylko do transportu, pełne zaś (tractoria) – i do transportu, i do przydziału wyżywienia.
Z zachowanych opisów wynika, że w drugiej połowie
IV w. n.e. wzdłuż drogi znajdowały się lepiej i gorzej wyposażone zajazdy: mansiones (między 40–55 km, czyli
tyle, ile można było przebyć w ciągu dnia) – z warunkami dla cesarskich orszaków oraz stationes –początkowo
będące posterunkami policji drogowej, ale do tego czasu
nastąpiło stopniowe ich ujednolicenie. Istniały także tradycyjne gospody, zwane mutationes – „miejsca zmiany”.
Gospody różniły się zakresem i jakością swych usług:
od tzw. praetoria (które mogły przyjąć orszak cesarski)
do skromnych, niewiele lepszych od zajazdów. Mimo
to w pełni wyposażona gospoda zapewniała wszystko,
co potrzebne podróżującemu: posiłki, nocleg, zmianę
zaprzęgów, pojazdów i woźniców, parobków, tragarzy,
weterynarzy czy kołodziejów do naprawiania wozów.
Poczta, mimo że służyła głównie rządowi centralnemu, była utrzymywana przez podatki lokalnej
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Główne drogi imperium rzymskiego w 125 r. n.e.
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rywki. Zlokalizowane były zarówno przy drogach poza
granicami miasta, jak i w obrębie murów miejskich –
tuż przy murach lub w centrum i wokół niego.
Tak jak we wcześniejszej epoce prowadzenie gospód było domeną kobiet, tak w czasach rzymskich
właścicielami stali się mężczyźni. Kierownikiem
gospody był często wyzwoleniec lub niewolnik. Pracowali tam także: odźwierny, chłopcy hotelowi, tragarze, kelnerzy, barmanki, sprzątaczki – najczęściej
wszyscy oni byli niewolnikami. Pokoje były skromnych rozmiarów, takie samo było ich wyposażenie.
W celu utrzymania higieny udawano się do łaźni
publicznych, gdzie oprócz kąpieli można było korzystać z sal gimnastycznych lub uczestniczyć w imprezach kulturalnych (koncerty, wystawy sztuki, wykłady). Łaźnie były bardzo istotnym miejscem spotkań
towarzyskich.
Nad drzwiami gospód w nocy palono lampy, by podróżujący mógł bez problemu je znaleźć. Z kolei lampy
przed budynkami zapalone zarówno w nocy, jak i w dzień
prowadziły do domów publicznych. Z takich usług można
było także korzystać w gospodzie – często pokojówki wykonywały również najstarszy zawód świata. Trzeba jednak podkreślić, że gospody, podobnie jak we wcześniejszej epoce, nie cieszyły się dobrą opinią i służyły przede
wszystkim niższym warstwom społecznym.
Posiłki można było spożywać albo w gospodzie –
na parterze lub we własnym pokoju, albo w innych
miejscach w mieście. Zwane one były popina lub taberna. Dodatkowo w mieście znajdowały się miejsca
z przekąskami do kupienia na wynos.
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Mnogość i różnorodność podróżujących
W czasach rzymskiego imperium niezwykle popularne wśród całego społeczeństwa było podejmowanie
podróży dla zdrowia. Zmiana powietrza, pobyt bliżej
natury – na wsi lub nad morzem był częstą „receptą”
na wszelkie dolegliwości. Medycy zalecali również samą
podróż morską jako lekarstwo. Turystyka kuracyjna
była bardzo modna. Najczęściej kierowano się ku sanktuariom Asklepiosa (głównie Epidauros) oraz siedzib
znanych lekarzy: do Kos, gdzie kiedyś mieszkał Hipokrates i gdzie mieściła się szkoła lekarska, oraz do Pergamonu, gdzie praktykował Galen. Sanktuaria nie tylko
leczyły ciało, lecz także duszę – znajdowały się w nich
bowiem również biblioteki czy teatry.
Oprócz sanktuariów niezwykle popularne stało
się wodolecznictwo, czyli miejsca ze źródłami wód
mineralnych, położone na terenach całego imperium, znane i dziś: Vichy (Aquae Calidae), Aix-en-Province (Aquae Sextiae), Bath (Aquae Sulis), Wiesbaden
(Aquae Mattiacae). Zwłaszcza jednak tereny nad Zatoką Neapolitańską usiane były źródłami.
Oddzielną kwestią było podróżowanie do wyroczni
– z jednej strony wybierano się tam w celach leczniczych, z drugiej – w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Udawanie się do wyroczni było nawet
popularniejsze niż w czasach greckich.

Krajobraz z willą – dom Marcusa Lauretiusa Fronto w Pompejach (35–45 r. p.n.e),
autor Karl, flickr.com

Malowidło przedstawiające walki gladiatorów w amfiteatrze w Pompejach, Wikimedia Commons

Należy również pamiętać o igrzyskach, które przyciągały tłumy – zwłaszcza te na terenach greckich.
Organizowano też mniejsze imprezy w całym Cesarstwie, np. w Ancjum, Neapolu, Sparcie, zwłaszcza zaś
w Rzymie. Przyjmuje się, że do II w. n.e. 130 dni w roku
przeznaczano na święta, organizując publiczne rozrywki (wyścigi rydwanów, boks, spektakle teatralne,
walki gladiatorów), na które ściągały tłumy.

Podróże chrześcijan
Pod koniec istnienia imperium (IV–V w. n.e.) pojawiła się jedna szczególna destynacja religijna – Ziemia
Święta. Gdy chrześcijaństwo zataczało coraz szersze
kręgi, rozwijała się struktura kościelna, której przedstawiciele liczne podróżowali, zwłaszcza biskupi, agenci od spraw inansowych oraz posłańcy z listami. Często
wybierano się także na nauki do ważnych ośrodków,
jak Konstantynopol, Cezarea, Ateny, Aleksandria, Rzym,
Antiochia czy Jerozolima.
Największe tłumy przyciągała Ziemia Święta ze swymi „atrakcjami” – domem Łazarza, domem Marii, domem Zwiastowania, grotą zwiastowania Jezusa. Często
– jak dziś – pielgrzymki do Ziemi Świętej łączono z podróżą do Egiptu. Problemem była baza noclegowa,
a raczej jej brak. Z obowiązku nocowano w gospodach,
aż ojciec Kościoła Bazyli Wielki wpadł na pomysł stwo-

Opuścić upalny Rzym
Z perspektywy czasu najprzyjemniejszym pomysłem Rzymian były wakacje. Wczesną wiosną rzymska arystokracja i średniozamożni notable wyjeżdżali
ze stolicy imperium do swoich domów poza miastem.
Najczęściej posiadano dwa rodzaje willi: położone
na wybrzeżu były idealne na chłodne dni wiosny, a te
mieszczące się w górach – na okres upalnego lata.
Najwięcej letnich domów znajdowało się na wybrzeżu ciągnącym się od Rzymu do Neapolu. Ganki
kilkupiętrowych domów były skierowane w stronę
morza, z pokojów również roztaczał się piękny widok
na akwen. Wakacyjny czas spędzano na składaniu sobie wizyt, ucztowaniu, wycieczkach w łodziach wiosłowych czy przejażdżkach w lektykach. Nawet jeśli ktoś
nie posiadał willi nad morzem, to i tak kierował się
na wybrzeże. Jak wspomniano, było ono wypełnione
miejscami z gorącymi źródłami, uzdrowiskami. Zażywano zatem kąpieli, plażowano, podziwiano walki gladiatorów w pobliskich am iteatrach.
W upalne lato wyjeżdżano w górzyste okolice Rzymu, od I w. p.n.e. usiane wiejskimi posiadłościami,
gdzie i klasa średnia miała swe domki. To tam przenoszono się z rodziną, służbą, zapasami. Wyjazd wypoczynkowy był zatem nowym rodzajem podróżowania,
stworzonym przez Rzymian.

pii, świątynia Artemidy w Efezie, mauzoleum w Halikarnasie, Kolos Rodyjski, latarnia morska na Faros.
Szlaki podróży ku przeszłości wiodły przede
wszystkim przez morze. Z portu w Ostii lub Neapolu
kierowano się w stronę Sycylii, gdzie zwiedzano Syrakuzy ze świątyniami Artemidy i Ateny ze słynnymi dziełami sztuki oraz zdobywano Etnę. Dalej droga morska
wiodła do Aten lub Aleksandrii. Jeśli wybrano Grecję,
wówczas zwiedzano Delfy, Ateny, Korynt, Epidauros,
Olimpię, Spartę oraz niektóre wyspy, jak Delos, Samotraka, Rodos. Z tej ostatniej trasa wiodła do Azji Mniejszej, gdzie głównie przyciągała Troja. Z Azji Mniejszej
zaś najłatwiej było dostać się do turystycznego raju,
czyli Egiptu. Porty w Aleksandrii wręcz tętniły życiem.
Podróże Nilem, jak niegdyś, prowadziły przez starożytne zabytki aż do Pierwszej Katarakty.
Mimo że formalnie nie istniały muzea, ich funkcje
spełniały często świątynie. Tam przechowywano łupy
wojenne, dziękczynne wota, obrazy, posągi, od czasów
greckich także szczątki bohaterów mitologicznych,
traktowane jak relikwie świętych. Wspomniane Muzejon w Aleksandrii i biblioteka w Pergamonie również
kolekcjonowały dzieła sztuki i nauki. Coraz częściej
zaczęto świadomie wybierać, co winno się przekazać
kolejnym pokoleniom. W Rzymie oprócz świątyń także
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rzenia schronisk dla podróżujących chrześcijan.
Przed pielgrzymką musieli się oni zaopatrzyć w listy
polecające od duchowieństwa. Oprócz noclegu schroniska zapewniały wyżywienie oraz możliwość skorzystania z innych usług (medycznych i duchowych) za datki.
Podobnie jak ze świeckich podróży, także chrześcijanie ze swoich pielgrzymek przywozili pamiątki. Nie były
one wyszukane, składały się m.in. z kamyków, ziemi
ze świętych terenów, gałązek ze świętych gajów, wody
z uświęconych strumieni. Do płynnych „pamiątek” stworzono specjalne buteleczki z rysunkami i sentencjami.
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Kult przeszłości
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We wcześniejszej epoce właściwie tylko Egipt mógł
się poszczycić mianem turystycznej destynacji. W czasach rzymskich w coraz większym stopniu doceniano
przeszłość. Przede wszystkim należało podziwiać pomniki poświęcone bogom i postaciom mitologicznym, następnie tym historycznym, w tym miejsca
bitew, oraz miejsca związane ze sztuką. Zupełnie nie
doceniano dzieł przyrody – wspinanie się na górę służyło nie podziwianiu widoków, ale np. zbadaniu, czy
da się przeprowadzić drogę. Naturę podziwiano tylko
wówczas, gdy czuło się boską obecność – wówczas rzeki, groty, jaskinie, jeziora czy osobliwości natury były
doceniane. Widać to na przykładzie listy siedmiu cudów świata z III w. p.n.e. stworzonej przez człowieka najprawdopodobniej pochodzącego z Aleksandrii,
na której znalazły się dzieła stworzone przez człowiek, a nie przez naturę: piramida Cheopsa, wiszące
ogrody Semiramidy w Babilonie, posąg Zeusa w Olim-
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budynki publiczne były ozdabiane posągami i obrazami. Wszystkie jednak dzieła znajdowały się wciąż w budynkach pełniących inne funkcje niż muzeum – tak
było jeszcze 1000 lat po upadku Rzymu. Za pierwsze
muzeum uznaje się wystawę starożytnych dzieł na Kapitolu. W dniu 15 XII 1471 papież Sykstus IV wyznaczył
radę czterech osób do opieki nad nią.

Zwiedzanie
Gdy podróżujący dotarł do miejsca swego przeznaczenia, mógł skorzystać z czekających na niego przewodników. W stworzonych przez nich opowieściach o mieście
czy mieścince dało się wyczuć czasem zbyt fantastyczne
opowieści. Turyści jak i dziś przywozili pamiątki – najczęściej były to naczynia, szklane butelki w kształcie posągów, lokalne produkty. Kwestią ograniczającą w zakupach
były opłaty celne, istniejące także między prowincjami
imperium. Dodatkowo podróżujący zostawiał pamiątkę
po sobie, np. na posągach, grobowcach ryto lub pisano
wiersze, inskrypcje, lub po prostu się podpisywano.
Przed wyprawą jednak podróżnik winien zrobić
wstępny rekonesans. Korzystano z literatury, przede
wszystkim przewodników, o różnym stopniu szczegółowości. Jednym z twórców przewodnika, zachowanego do dziś w całości, był geograf Pauzaniasz żyjący
w II w. n.e. Jego Wędrówki po Helladzie to podróż nie
tylko po – również dzisiejszych – zabytkach, lecz także
po splecionych ze sobą greckich mitach i historii:
„Na Akropol jest tylko jedno wejście. Drugiego Akropol nie ma, gdyż jest stromym urwiskiem i otacza go
silny mur. Propyleje mają pułap z białego marmuru.
Pod względem ozdobności oraz ogromu aż do moich
czasów nic im nie może dorównać. Nie mogę podać
wyczerpującego wyjaśnienia, kogo przedstawiają posągi jeźdźców: może są to synowie Ksenofonta, może
po prostu posągi wykonane dla ozdoby. Na prawo
od Propylejów wznosi się świątynia Nike Apteros, tj.
Bezskrzydłej. Stamtąd można dojrzeć morze, stąd także podobno Ajgeus rzucił się w dół i zginął.
Oto okręt, wiozący dzieci na Kretę, miał czarne żagle.
Płynął zaś Tezeusz na odważne spotkanie z tzw. Minotaurem. Ojcu zapowiedział, że użyje białych żagli,
jeśli będzie wracać po zwycięstwie nad bykiem. Niestety, zapomniał o tym przyrzeczeniu po porwaniu
Ariadny. Wówczas Ajgeus na widok okrętu o czarnych
żaglach, które uważał za zwiastuny śmierci, rzuciwszy
się ze skały w dół, zginął. […]
Z lewej strony Propylejów jest budynek zawierający
malowidła. Oto te, których czas nie zdołał jeszcze zatrzeć. Był tam Diomedes i Odys. Ten ostatni porywający łuk Filokteta z Lemnosu, zaś Diomedes – Atenę
z Ilionu. […]
Wiele jeszcze innych rzeczy zauważyłem godnych
widzenia na Akropolu. A więc posąg chłopca z brązu,
trzymającego kropielnicę, dzieło Likiosa, syna Myrona, oraz Perseusza z głową zabitej Meduzy, dzieło samego Myrona. […]
Stoi również na akropoli koń tzw. drewniany, z brązu. Każdy, kto nie przypisuje Frygijczykom całkowitej głupoty, wie, że to dzieło Epejosa było machiną
1

oblężniczą do rozbijania muru. Wedle ustnej tradycji
związanej z tym koniem, miał on jakoby zawierać
wewnątrz najlepszych spośród Hellenów, więc wygląd tego konia z brązu zgadza się z wyglądem drewnianego. […]
U wejścia do świątyni zw. Partenonem wszystko,
co znajduje się na tzw. orłach, tj. przyczółku, dotyczy narodzin Ateny. Płaskorzeźba z tyłu przedstawia
spór Ateny z Posejdonem o ziemię. Sam posąg Ateny
wykonany jest ze złota i kości słoniowej. Na środku
hełmu jest postać Sfinksa. […]
Sama Atena przedstawiona jest w postawie stojącej,
w chitonie sięgającym aż do stóp. Ma na piersi głowę Meduzy, wykonaną z kości słoniowej. W jednej
ręce trzyma postać Niki, około czterech łokci wysoką, w drugiej – włócznię. […] Na podstawie posągu
wykonano płaskorzeźbę, przedstawiającą narodziny
Pandory. Hezjod i inni poeci podają, że to była pierwsza kobieta. Przed urodzeniem się Pandory nie było
w ogóle rodu niewieściego. W Partenonie, jak dobrze
pamiętam, widziałem tylko jeden posąg ludzki, cesarza Hadriana, a przy wejściu posąg I ikratesa, który
dokonał wielu godnych podziwu czynów. […]
Jest tu także budowla zwana Erechtejonem. Przed wejściem do niej stoi ołtarz Zeusa Hypatos [tj. Najwyższego]. Lecz na nim nie składa się żadnych o iar żywych,
tylko placki o iarne, nawet rytualnie wzbronione jest
używanie wina do o iar. Wszedłszy do wnętrza, widzimy ołtarze: Posejdona, przy którym z woli wyroczni
składane są o iary także Erechteusowi, drugi – herosa
Butesa, trzeci – Hefajstosa. […]
Atenie poświęcone jest nie tylko miasto, ale i cały kraj.
Bowiem ilekroć w poszczególnych demach uchwalono
oddać cześć innym bogom, tylekroć wznoszono modły
i do Ateny. A najbardziej czczony jej posąg, który uchodził za największą wspólną świętość jeszcze przed
wielu laty, zanim nastąpiło zjednoczenie demów w jeden organizm państwowy, znajduje się na obecnej
akropoli, wtedy nazywanej właściwym grodem”1.
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.
❚ Wielowiejski J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984.

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. I, bez paginacji, edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl, http://biblioteka.kijowski.
pl/antyk%20grecki/%20pauzaniasz%20-%20w%E4%99dr%E3%B3wka%20po%20helladzie%20ks.1-10.pdf [dostęp: 10.01.2010].

staropolskie rozrywki

Uroczystości w Dreźnie z okazji
zaślubin Fryderyka Augusta z Marią Józefą [1719]

„Była serenada śpiewana włoska przy bardzo
pięknej muzyce”– uroczystości i rozrywki dworskie jako
urzeczywistnienie pragnienia życia przyjemnego w czasach saskich
Urszula Kicińska
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Staropolskie rozrywki
Atrakcję dla dworu królewskiego oraz wzorujących
się na nim rodzin magnackich i szlacheckich stanowiły
wszelakie zabawy ludyczne, spośród których za najpopularniejsze uważano karnawał, barwne jarmarki,
a także bale i bankiety, które organizowano przy różnych okazjach – o icjalnych oraz prywatnych.
Uroczystości te były zarówno formą spędzania wolnego czasu, jak i stanowiły czynnik integrujący zarówno członków danej rodziny, jak i społeczeństwo,
a tworzone wówczas publiczne festy kreowały odpo-

Na temat rodzajów imprez dworskich zob. A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997, s. 56–66;
B. Popiołek, Rytmy życia. Codzienność i święto w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2013, nr 16, z. 2, s. 12.
2
Zob. B. Popiołek, Diariusze i relacje pogrzebowe z XVII i XVIII wieku jako źródła historyczne, [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła
do badań historycznych (XVIII–XX w.), red. K. Karolczak, Kraków 2011, s. 48–61; taż, Z kraju i ze świata. Nowiny rękopiśmienne z 1729 r. jako
źródło do badania mentalności społeczeństwa czasów saskich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, nr 15, z. 1, s. 23–39; taż, Śluby, pogrzeby,
ingresy urzędnicze – ceremonie w życiu Lwowa w pierwszej połowie XVIII wieku, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. 9: Życie codzienne
miasta. Studia z dziejów miasta, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2014, s. 84–95.
3
Por. B. Popiołek, Rytmy życia…, s. 10. Zob. też Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 2001; Między barokiem a oświeceniem. Radości i smutki dnia codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006.
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ultura dworu saskiego, charakteryzująca się
różnorodnością, otwartością i ostentacyjną
wręcz konsumpcją, cieszyła się coraz większą
popularnością i przenikała do coraz szerszej
grupy odbiorców, stając się dla nich swoistym
wzorem do naśladowania. Działo się tak dlatego, że
nowe zwyczaje, które pojawiły się w Rzeczypospolitej
wraz z Augustem II, mimo że wzbudzały skrajne uczucia – fascynacji i potępienia, były przedmiotem powszechnej uwagi, a sam władca nie zamykał się w gronie swych dworzan i urzędników, ale chętnie na swe
muzyczno-teatralne widowiska wystawiane w przestrzeni miejskiej Warszawy, Drezna i Lipska zapraszał szlachtę i tłumy mieszczan1.
Ze względu na swój przepych, bogactwo oraz nowatorski styl organizowane przez monarchę uroczystości
odbijały się szerokim echem nie tylko w kręgu elity
świeckiej i duchownej dawnej Polski, lecz także rozpisywano się o nich w listach, relacjach, diariuszach,
pamiętnikach oraz w rękopiśmiennych awizach, przy
czym ostatnie z wymienionych źródeł traktowano jako

swoiste nowiny, które w mniemaniu ówczesnych odbiorców tworzyły pewien określony obraz rzeczywistości2.
Warto jednak zaznaczyć, że owa wręcz bezkrytyczna recepcja nowego wymiaru kultury i rozmiłowanie
się przez magnaterię w beztroskiej zabawie miało
na celu z jednej strony podkreślenie splendoru i znaczenia danej rodziny, z drugiej zaś pozwalała choć
na moment uwolnić się od codziennego nadmiaru tragicznych przeżyć, które powodowały w Rzeczypospolitej na przełomie XVII i XVIII w. toczące się wojny oraz
co rusz pojawiające się klęski żywiołowe i epidemie3.
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wiednią przestrzeń, będącą podstawą do przenikania się kultury, polityki i sztuki. Były więc one
wykorzystywane także w celach
propagandowych przez władcę,
gdyż z jednej strony stawały się
okazją do ukazania splendoru i potęgi dworu królewskiego, z drugiej
zaś podczas ich trwania król starał
się integrować ze swymi poddanymi, utwierdzając ich w przekonaniu, że kocha te same rozrywki
co oni4.
Czas poszczególnych fest określał kalendarz – świecki i liturgiczny. Szczególnie drugi z wymienionych dzielił rok na dwa okresy
świąteczne: Bożego Narodzenia
oraz Wielkanocy. Wśród nich zaś
adwent, karnawał, a także organizowana w okresie wiosennym
procesja Corpus Domini stanowiły
festy niezwykle uroczyste.

ryzujący się nadzwyczajną oprawą
artystyczną oraz bogactwem ceremoniału. Uroczystość ta stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich, doprowadzając
do powstania swoistego „świata
na opak”, który dzięki popularności
ludycznych zabaw, bali maskowych,
uczt, redut, festynów, gier hazardowych oraz wszelakich maszkarad
burzył codzienny porządek i stawał
się przedmiotem radosnej zabawy
(głównie wśród elit), likwidując
bariery społeczne.
Rekonstrukcji karnawału dokonał w 1695 r. August II, organizując
go na nowo po przeszło 150 latach
przerwy5. Swą decyzją król przyczynił się do tego, że zaczęto go
organizować regularnie, uznając go
za najważniejszą dworską uroScenka rodzajowa z kalendarza o karnawale [między 1770 czystość. Zabawy karnawałowe,
a 1800]
przygotowane z ogromnym rozmachem i zgodnie z powtarzalnym cyOdbiorcy – uczestnicy
klem, stanowiły spektakl mający na celu utwierdzenie
uroczystości
poddanych w przekonaniu o znakomitej sytuacji ekoTego typu uroczystości organizowane były dla różnomiczno-politycznej państwa oraz monarszego
nych grup społecznych, mających różnorodne wymajestatu, czego symbolem stawały się mityczne i hikształcenie, a także potrzeby estetyczne. Szczególnie
storyczne postaci, w które wcielał się kolejno August II,
dla ludzi prostych, niewyedukowanych przygotowywakrocząc na czele karnawałowego pochodu, czyli Merkuno niejednokrotnie oszałamiające widowiska bogato
rego (w 1695 r.), Aleksandra Wielkiego (w 1697 r.) czy
oprawione dźwiękiem i światłem, którym zazwyczaj
też w późniejszym okresie Saturna i Jowisza. W 1709 r.
towarzyszyły występy artystów cyrkowych. Przedstawładca przybrał natomiast maskę Słońca, co świadczyć
wienia te miały na celu nie tylko olśnienie zgromadzomiało o jego szerokich planach politycznych6.
Jak wspomniano, król lubił uczestniczyć w koncernych na nich widzów, lecz także podkreślenie znaczetach, spektaklach, redutach, karuzelach oraz karnawania, potęgi i pomysłowości władcy. Każdy z uczestników
łowych balach, podczas których, jeśli tylko pozwalał mu
festy mógł ją interpretować na swój własny sposób. Ci
na to stan zdrowia, demonstrował swą tężyznę, sprawmniej wykształceni zachwycali się jej oprawą, barność izyczną oraz olśniewające swą barwą i fakturą strodziej wyedukowani zaś dostrzegali w niej odpowiedni
je. Jednakże tego typu rozrywki niejednokrotnie wytrąkoncept oraz rozumieli jej przekaz. Publiczna uroczycały go z codziennych obowiązków. W lutym 1699 r.
stość pełniła zatem także funkcje edukacyjne, co dow celu załatwienia pewnej sprawy dla Anny Franciszki
strzegalne było głównie w zamiłowaniu oglądających
do sztuki, muzyki oraz pięknych przedmiotów.
z Gnińskich Zamoyskiej do Warszawy wybrał się Jan Radoszowski. W trakcie swej misji donosił on podskarbinie
Karnawałowe szaleństwo
wielkiej koronnej, że wprawdzie „z rozkazania […] DobroSpośród wymienionych uroczystości w czasach
dziejki”7 udał się do stolicy i duchownemu Załuskiemu8
saskich ogromnym zainteresowaniem, ze względu
przedstawił sprawę niejakich panów Piątkiewiczów znajna swą egalitarność, cieszył się karnawał, charaktedujących się w ogromnym „nieszczęściu” i nalegał „usil4

A.J. Baranowski, Oprawy artystyczne „fet” i „celebracji” w czasach saskich, [w:] Arx Felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa 2001, s. 297–300.
5
K. Kuras, Ostatnie wielkie widowisko barokowej Europy. Polskie relacje z uroczystości weselnych Fryderyka Augusta i Marii Józefy w Wiedniu
i Dreźnie w 1719 r., Kraków 2015, s. 8: August II nawiązał tym do tradycji urządzania wystawnych dworskich bankietów, popularnej w czasach
jego dziadka Jana Jerzego II (1613–1680).
6
K. Kuras, dz.cyt., s. 9.
7
Jan Radoszowski do Anny Franciszki z Gnińskich Zamoyskiej, w Warszawie 10 II 1699, Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD),
Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ) 532, k. 43–44.
8
Zdaje się, że chodzi o Andrzeja Chryzostoma Załuskiego (1650–1711) – biskupa kijowskiego od 1683 r., płockiego od 1692 r., warmińskiego od 1699 r. oraz od 1703 r. kanclerza wielkiego koronnego.

[…] publicznie z Zamku ruszyli się
na jarmark” w odpowiednio ustalonym porządku.
Korowód rozpoczynał graf Vitzthum13, który „jako najwyższy szafarz w szarym kolorze strojem
starych Niemców ubrany, szedł
z laską, za nim muzykant z oboistą w zielonych sukniach, piękny
bardzo marsz grający”. Za nimi zaś
podążało 24 służących „w zielonych
jedwabnych ze złotem szamerowanych strojach, mając przed sobą
fartuszki, a na głowach kapelusze
pod kitami piór strusich”. Po nich
natomiast szedł „bednarz z szafarzem, piekarz, klucznik, kucharz
Jarmarki
z piwnicznem, każdy niosąc swego
Charakter kulturotwórczy miały
urzędu znaki”. Kolejną część pochorównież jarmarki, podczas których
du tworzyli podążający „parami”
dochodziło do intensywnego spot– „urzędnicy i senatorowie polscy
kania kultury elitarnej i „uczo- Alegoria karnawału – D. Chodowiecki, Die Monate oder auch wszyscy w jednakich sukniach
nej” z ludową czy wręcz „popu- Jahreszeiten genannt. Znane także jako Dwanaście ilustracji wierzchnich aksamitnych czerdo kalendarza – luty [1777 r.]
larną”, które w czasie trwania
wonych ze srebrnemi guzikami
owego wydarzenia – jak sugeruje
i dziurkami krojem starych NiemMaria Bogucka – „zazębiały się i zapładniały wzajemców gospodarzów zrobionych”. Za nimi znajdowali się
nie”. Podczas trwania jarmarku koncentrowano się nie
natomiast król i królowa „w niebieskim aksamitnem
tylko na handlu i nabywaniu luksusowych towarów,
starych Niemców stroju bogato diamentami i klejnotaale przede wszystkim na zapewnianiu i dostarczaniu
mi przybrani”. Pochód zamykały cztery pary „dam krórozrywki. To wówczas właśnie prócz prezentowania
lowej Jejmości różne urzędy gospodarstwa domowego
wszelakich nowinek medycznych i technicznych liczreprezentujące” oraz kilka par kawalerów barwnie
ne przedstawienia dawali wędrowni aktorzy, muzycy,
przebranych prezentujących poszczególne nacje, m.in.
śpiewacy, akrobaci czy treserzy zwierząt.
Persów, Turków, Hiszpanów i Francuzów, którym asyJarmarki wiązały się także z życiem religijnym, przez
stowali przedstawiciele możnych rodów niemieckich
co niejednokrotnie podczas ich trwania organizowano
i polskich.
festy upamiętniające świętych patronów12. Pod koOpisany pochód stanowił tylko część ogromnej
niec września 1719 r. w drezdeńskim ogrodzie zamkoweselnej festy, którą wówczas zorganizowano14. Jednocześnie w tle pochodu grała muzyka, a janczarzy
wym odbył się jarmark, gdzie „sumptem królewskim
na kilku scenach dawali popisy zręczności, czyli „różne
60 kramów ustawiono w kwadrat”, w których kupcy
igle robili”, a akrobaci wspinali się po sobie. Gdzie inwystawiali różne towary. Pośrodku placu, na którym
dziej zaś „białogłowa chodziła po linie tam i z powroznajdowały się wspomniane kramy, ustawiono 16 pitem”. Atrakcję dla przybyłych stanowiły także walki
ramid, a każda z nich przyozdobiona została lampami
kogutów, wystawiana wówczas włoska komedia oraz
oliwnymi i świecami, których „na 21 tysięcy rachowaudostępnione do zwiedzania – oranżeria i łaźnia, gdzie
no”. Wydarzeniu temu towarzyszył uroczysty pochód,
„wody grały”.
w którym udział brali król August II ze swą żoną KryPo odbytym pochodzie, jak donosiła awiza, odprostyną Eberhardyną oraz przedstawiciele dworu i elity
wadzono królewską parę z muzyką do środkowej sali
urzędniczej, którzy „po godzinie piątej po południu
Jan Radoszowski do Anny Franciszki z Gnińskich Zamoyskiej, w Warszawie 10 II 1699, AGAD AZ 532, k. 106.
Tamże.
11
Z Drezna 25 II 1719, Biblioteka Czartoryskich (dalej: BCz) 2739 IV, k. 17.
12
Por. M. Bogucka, Jarmarki w Polsce w XVI–XVIII wieku, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, t. 1, Toruń 1996,
s. 15–16, 21–24.
13
Chodzi o Fryderyka Vitzthuma von Eckstädta (1675–1726), saskiego urzędnika dworskiego i dyplomatę. Na dworze Augusta II pełnił on
funkcję nadwornego koniuszego.
14
Wspomniany jarmark był tylko częścią wielkich uroczystości weselnych związanych ze ślubem syna Augusta II – Fryderyka Augusta
Wettyna z Marią Józefą Habsburg, które ze względu na ogromny przepych i rozmach miały wymiar zarówno symboliczny, jak i propagandowy.
Zaręczyny młodych odbyły się w Wiedniu 3 marca 1719 r., ślub miał miejsce 20 sierpnia tegoż roku, wesele zaś zorganizowano w Dreźnie,
na które para młoda przybyła 2 września. Szeroko o tym wydarzeniu pisze Katarzyna Kuras, która dokonała edycji źródłowej zachowanych
relacji opisujących wspomniane uroczystości weselne, zob. K. Kuras, dz. cyt., passim.
10

13
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nie o to, aby to mogło być w prędce”9
załatwione, jednakże wspomniany
kanonik „deklarował się w tym [osobiście – U.K.] usłużyć […] Pani, gdyż
teraz król bardzo trudny do podpisania, ustawicznymi bawiąc się maszkaradami”10. W 1719 r. rękopiśmienna awiza donosiła zaś, że w Wiedniu
był „bal w pałacu cesarskim w maskach”, w którym uczestniczył Fryderyk August Wettyn przebrany
w turban i strój perski, któremu posłannik królewski na ostatnią chwilę
dostarczył klejnoty, gdyż „dla złych
dróg ledwie 4 godziny przed balem
stanął”11.

staropolskie rozrywki

przyjemny incydent. Otóż stół, przy którym „państwo
w Warszawie przytomne znajdowało się”, zastawiono
na ponad 70 osób. Podczas samej uroczystości, gdy „przy
piciu za zdrowie [jubilata – U.K.] z dział ognia dawać zaczęto”, „węgiel z głowni, którą działa zapalano wpadł
w baryłę 80-funtową prochu odkrytą, w bliskości stojącą”.
Od niego zaś proch zapalony kilku gości „bardzo szkodliwie na twarzy i ciele opalił”, przez co „więcej z dział ognia
dawać przestano”17.
[Para rozpoczynająca taniec], [ok. 1800 r.]

pałacu, gdzie ucztowali biskupi i nuncjusz. Reszta gości
zaś biesiadowała w czterech salonach, z których każdy
mieścił około 60 osób. Po kolacji i licznych toastach wszyscy uczestnicy zabawy wrócili na jarmark, gdzie śpiewano francuskie kantaty i tańczono balet15.

Świętowanie imienin

Wiadomości Historyczne 2/2020

14

Na dworze królewskim, zarówno Augusta II, jak i jego
następcy, hucznie obchodzono również imieniny nie tylko samego władcy, lecz także poszczególnych członków
jego rodziny i dworu. Zazwyczaj wydarzeniu temu towarzyszyła uroczysta kolacja, toasty za zdrowie jubilata,
umilające czas gry i zabawy oraz odpowiednia oprawa
artystyczna, mająca na celu wprowadzenie gospodarza
i gości w odpowiedni nastrój.
Z początkiem sierpnia 1713 r. korespondująca z Elżbietą Sieniawską, kasztelanową krakowską, Jadwiga
Rafałowiczówna donosiła jej, że na cześć „patrona Monarchy Augusta” grafowa Marianna z Bielińskich Denhoffowa „bankiet sprawowała i co było państwa w Warszawie
zaprosiła”. Miejsca przy stole były rezerwowane i sygnowane nazwiskami poszczególnych gości. Na uroczystość
nie zaproszono muzykantów, podczas wznoszenia toastu
pojawili się jedynie trębacze. Przyjęcie zaczęło się o godzinie 9 wieczorem uroczystą kolacją, która trwała około
półtorej godziny, po niej zaś wszyscy zgromadzeni goście
przystąpili do gry w karty, podczas której „Król Jegomość
miał szczęście, [gdyż – U.K.] wygrał półtora tysiąca czerwonych złotych”16.
Wytwornym przyjęciom towarzyszyły także koncerty muzyczne, jak również oszałamiające pokazy światła i sztucznych ogni. Przy ich prezentacji zdarzały się
jednak wypadki. Taka sytuacja miała miejsce w sierpniu
1747 r., kiedy to August III wyprawił kolację na okoliczność swych imienin, podczas której miał miejsce nie15

Kler celebruje
Warto nadmienić, że uroczyste bankiety organizowane były także przez wysokich dostojników kościelnych,
na które zapraszani były niejednokrotnie przedstawiciele elity wraz z żonami bądź też przybywały na nie wdowy po najważniejszych urzędnikach. Szczególną okazją
do tego typu spotkań stawały się nominacje na poszczególne stanowiska kościelne18.
W maju 1732 r. odbyła się konsekracja podkanclerzego koronnego Jana A. Lipskiego na biskupstwo łuckie,
po niej zaś ksiądz prymas Teodor Potocki „neoconsecratum i wszystkich […] PP senatorów, ministrów i urzędników kor[onnych], tudzież ministrów cudzoziemskich i saskich przy kilku wielkich stołach częstował”. Wieczorem
zaś do jego siedziby „nadjechały damy”, wśród których
znalazły się m.in. Maria Józefa z Wesslów Sobieska, Zo ia
z Sieniawskich Czartoryska, wojewodzina ruska, Konstancja z Tarłów Mniszkowa, marszałkowa wielka koronna, Katarzyna Dorota z Jabłonowskich Ossolińska, wojewodzina ruska, marszałkowa nadworna koronna Dorota
Henrietta z Przebendowskich Bielińska 1v. Radziwiłłowa
oraz wdowa Teresa z Kątskich Potocka, marszałkowa nadworna koronna. W tak zacnym towarzystwie, jak przeczytać możemy w gazecie Andrzeja Cichockiego, „była
tedy colatia i tańce w długą noc”. Kontynuację wspomnianych uroczystości stanowił bankiet wystawiony przez
wspomnianego dostojnika Lipskiego w pałacu biskupa
krakowskiego Konstantego F. Szaniawskiego. Tym razem
jednak kilku gości wymówiło się z uczestnictwa w owym
spotkaniu, wśród nich znalazła się Zo ia Czartoryska, tłumacząc się „słabością zdrowia”19.

Szlachta się bawi
Przyjęcia i zabawy na wzór dworu królewskiego organizowane były także przez magnaterię i zamożną szlachtę,
która skupiała się głównie na wystawieniu uroczystych
obiadów, podwieczorków i kolacji20. Uzupełnieniem

Nowiny z Drezna dla Elżbiety Sieniawskiej, 18 IX 1719, BCz 2741 IV, k. 43. Zob. też B. Popiołek, Rytmy życia…, s. 14–15.
Jadwiga Rafałowiczówna do Elżbiety Sieniawskiej, [z Warszawy] 10 VIII 1713 r., BCz 2745II, b.p., cyt. za: J. Rafałowiczówna, A z Warszawy
nowiny te… Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710–1720, oprac. i wstęp B. Popiołek, Kraków 2000, s. 37
17
Andrzej Cichocki do Michała Kazimierza Radziwiłła, b.m. 10 VIII 1747 r., AGAD, Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR), dział V, sygn. 2250/V,
k. 70–71.
18
Jadwiga Rafałowiczówna do Elżbiety Sieniawskiej, [z Warszawy] 27 IV 1713 r., BCz 2745II, b.p., cyt. za: J. Rafałowiczówna, A z Warszawy
nowiny te…, s. 34–35.
19
Gazeta pisana [Andrzeja Cichockiego] dla Christiana Klosmanna, z Warszawy d. 29 Maii 1732, Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej:
APTor.), Kat. II, XIV, 63, k. 51–52v, cyt. za: Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734,
wyd. J. Dygdała, Warszawa 2016, s. 86–89.
20
Por. J. Dumanowski, Orientalne i zachodnie wzory konsumpcji szlachty wielkopolskiej w XVI–XVIII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski, J. Dumanowski, Toruń 2002, s. 153–159.
16

Moszyńskiego, podskarbiego nadwornego koronnego24.
Okazją do radości i zabawy były także jubileusze,
wśród których za najpopularniejsze uważano kolejne rocznice zaślubin. Uroczystości rocznicowe, przygotowane z wielką pompą, zorganizowali w Wilanowie we wrześniu 1747 r. Zo ia i Augustyn Czartoryscy.
Na obiad i na wieczór zaproszeni zostali zaś zacni goście,
wśród których znaleźli się graf Henryk Brühl, minister saski z żoną i dziećmi, damy dworskie, jak również wszelkie
„państwo […] w Warszawie przytomne”. Kolacja odbywała się wewnątrz pałacu, w oranżerii zaś zaprezentowano
wspaniałą „iluminacyję”. Po wyśmienitej uczcie odbył się
bal, podczas którego tańce trwały aż do godziny „pierwszej z północka”25.

staropolskie rozrywki

owych spotkań, podczas których za najważniejsze uznać
należy spożycie wspólnego posiłku i konwersację, stanowiły karty i gry planszowe (np. warcaby, tryktrak), tańce, słuchanie muzyki czy też uczestniczenie w zabawach
zainicjowanych przez któregoś z gości. Uroczystości organizowano w rodowych rezydencjach, zlokalizowanych
zarówno w mieście, jak i na wsiach, a ich poziom, jak również wystawność zależne były od zamożności poszczególnych gospodarzy.
W styczniu 1715 r. Jan Mikołaj Radziwiłł, wojewoda
nowogrodzki, wystawił bankiet w swym pałacu, który
„ogniami i wewnątrz i na około był ozdobiony”. Wnętrze
jego rezydencji było zaś tak bogato przystrojone, że „sam
monarcha przypatrywał się i przyznawał, że są [w niej
– U.K.] piękne […] galanterie […] i osobliwości takie […]
bo z drzewa cytryn i pomarańcz galeria zagajona była cała,
stół [zaś – U.K.] w miesiąc [ustawiony – U.K.] był, na którym dostatkiem i dziwnie pięknym porządkiem noszono
potrawy wyśmienite i cukry na wybór kosztowne”21.
Swoistą kategorię uroczystości niezwykle ważnych dla
rodzin magnackich i szlacheckich stanowiły jednak święta rodzinne: śluby, chrzciny, pogrzeby, na okoliczność
których wystawiano bogate bankiety, oraz stypy, a spotkania te wpisywały się w powszechną praktykę, dającą
okazję do zaprezentowania splendoru, zacności i zamożności danej rodziny.
Szczególne wydarzenie w rodzinach magnackich i szlacheckich stanowiły narodziny dzieci, a ich bezpośrednim
skutkiem (dając okazję do świętowania) był chrzest.
Na jego okoliczność bowiem przygotowywano (niejednokrotnie z ogromnym rozmachem) ucztę, na którą zapraszano znaczące w danym środowisku osoby, przybywające na nią nie tylko w charakterze rodziców chrzestnych,
lecz także członków lokalnej elity. Ich obecność zaś
miała na celu dodanie splendoru owemu wydarzeniu,
jak również nobilitowała rodziców i samo dziecko,
otwierając przed nim w przyszłości możliwość uzyskania
poparcia w kręgu wpływowych patronów22. W kwietniu
1733 r. w Warszawie w kościele farnym św. Jana odbył się
chrzest „synaczka” majora Nareckiego23, a na rodziców
chrzestnych poproszeni zostali prymas Teodor Potocki,
który dziecko trzymał z Dorotą Henriettą z Przebendowskich Radziwiłłową, oraz Józef Wandalin Mniszech,
marszałek wielki koronny, i wojewodzina bełska Ludwika Maria z Sapiehów Potocka 1v. Wielopolska. Po części
o icjalnej „obiadowali wszyscy” na Solcu u Jana Kantego

Przyjemności życia doczesnego
Na przełomie XVII i XVIII w. „pragnienie życia przyjemnego”26 istniało zarówno na dworze królewskim, jak
i w kręgach magnackich i szlacheckich, o czym świadczą
organizowane wówczas z wielką pompą: karnawały, bale,
bankiety, rodzinne uroczystości i jubileusze, a zderzenie
się nowatorskiego stylu zabawy praktykowanego przez
Augusta II i jego następcę doprowadziło do swoistej odwrotności świata i dominacji hedonistycznej wręcz zmysłowości27.
Ponadto pojawiające się wśród rodzin magnackich
pragnienie rozrywki i celebrowania rodzinnych wydarzeń
oraz rocznic służyło dostarczeniu uciechy, podnoszeniu
prestiżu danej rodziny oraz zawężaniu tak cenionych
wówczas relacji klientalnych. W końcu zaś szeroko pojęta zabawa stanowiła czynnik terapeutyczny, ponieważ nie
tylko „rozpraszała nudę”, ale przede wszystkim pozwalała
choć na moment zapomnieć o wszelkich nieszczęściach:
zarówno prywatnych, jak i narodowych. W potocznej opinii uważano bowiem, że mimo wszelakich doświadczeń
społeczeństwo musiało żyć dalej, a zabawa „pozwalała
odnaleźć niezbędną równowagę”.
Wizualność barokowej kultury dawała możliwość nie
tylko prezentacji, ale nawet pewnego rodzaju ostentacji,
a ludzie przyzwyczaili się do odgrywania pewnych ról,
co czynili w odpowiednich strojach i maskach. Dzięki
temu stawali się zarówno widzami, obserwatorami, aktywnymi uczestnikami, jak i aktorami dziejących się wydarzeń28.
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Jadwiga Rafałowiczówna do Elżbiety Sieniawskiej, [z Warszawy] 24 I 1715 r., BCz 2745II, b.p., cyt. za: J. Rafałowiczówna, A z Warszawy
nowiny te…, s. 80.
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Por. M. Sawicki, Dwór magnacki w Wielkim Księstwie Litewskim jako regionalne centrum społeczne w drugiej połowie XVII w., „Przegląd
Wschodnioeuropejski” 2012, nr 3, s. 16, 18; B. Popiołek, Korespondencja kobieca jako świadectwo więzi klientalnych w epoce saskiej, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. V, Społeczeństwo a elity, Warszawa 2018, s. 207.
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Narecki (lub Narewski), major nadwornego oddziału prymasa Teodora Andrzeja Potockiego.
24
Gazeta pisana [Andrzeja Cichockiego], Z Warszawy 16 IV 1733, APTor., Kat. II, XIV, 63, k. 139, cyt. za: Od Augusta Mocnego do Augusta
III…, s. 243–245.
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Andrzej Cichocki do Michała Kazimierza Radziwiłła, b.m. 2 IX 1747, AGAD, AR, dział V, sygn. 2250/V, s. 77.
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P. Kaczyński, Od pijatyki do fete galante. Formy zabawy na dworach magnackich w XVIII wieku, [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola
i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 86.
27
Por. B. Popiołek, Widz, słuchacz, smakosz – przyjemności w życiu szlachty przełomu XVII i XVIII w., [w:] Staropolski ogląd świata. Sarmacki
sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 266.
28
Por. P. Kaczyński, dz.cyt., s. 86.
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Rozrywki Weimaru
– kabarety, rewie
i kluby nocne
w międzywojennym
Berlinie

Josephine Baker w stroju rewii bananowej

W latach 20. XX w. Berlin stał się światową metropolią.
Życie artystyczne, które przed wojną kwitło w Paryżu,
przeniosło się na nowy podatny grunt. Berlin skrywał
dwa oblicza, które fascynowały i przyciągały.

Monika Ziętek

16

ierwsze z nich ukazywało blask metropolii, luksusowe limuzyny, przyciągające wzrok witryny sklepów,
neony oraz damy w futrach zamieszkujące najmodniejsze dzielnice. Za tą piękną fasadą krył się obraz
powojennej nędzy, zacofania, żebraków na ulicach,
rozwijającej się prostytucji oraz rzesze bezrobotnych.
Miasto, które nie zasypiało, urzekało swoją różnorodnością. Po koszmarach wojny ludzie pragnęli chwili wytchnienia, co sprzyjało powstawaniu kolejnych kabaretów, klubów oraz lokali oferujących gościom rozrywkę1.

P
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Początki Republiki
Życie kulturalne w całej Europie zostało przerwane
przez wybuch I wojny światowej. Kon likt zamiast kilku miesięcy trwał aż cztery lata. Początkowy entuzjazm
towarzyszący mobilizacji wraz z rosnącą liczbą o iar
przerodził się w koszmar. Kiedy w 1918 r. wojna dobiegła końca, przez Europę przetoczyła się fala zmian społecznych i politycznych.
W wyniku rewolucji listopadowej Cesarstwo Niemieckie zostało przekształcone w republikę. Dnia
9 listopada 1918 r. w Weimarze została proklamowana
republika, która od nazwy miejscowości nazwana została
Republiką Weimarską. Pierwsze lata jej istnienia naznaczone były brakiem stabilności politycznej oraz ekonomicznej. Dodatkowym obciążeniem były postanowienia traktatu wersalskiego, według których na Niemcy
nałożone zostały reparacje wojenne. Dewaluacja waluty
oraz wzrost cen doprowadziły do poważnego kryzysu i1
2

nansowego na początku lat 20. XX w. Wartość marki spadała z minuty na minutę, aż całkowicie straciła swoją wartość. Kryzys odcisnął piętno na życiu berlińczyków. Wiele
irm zostało zamkniętych, a oszczędności życia przepadły
w jednej chwili.
Nie dla wszystkich kryzys okazał się katastrofą. Do Berlina tłumnie ściągali cudzoziemcy. W dobie kryzysu życie
w stolicy było bardzo tanie. Wśród nowo przybyłych znajdowali się przedsiębiorcy nastawieni na szybki zysk,
robotnicy szukający poprawy bytu oraz artyści i lekkoduchy, którzy poszukiwali nowych wrażeń. Na przełomie
lat 1923 i 1924 funkcjonowało aż 156 kabaretów, a był
to przecież środek kryzysu2.

Rozkwit kultury
Po zakończeniu kryzysu dla Republiki nastały złote
czasy. Berlin stał się centralnym punktem nocnego życia. Codziennie powstawały kolejne teatry, opery, kina
oraz kawiarnie. Najważniejszą z nich była Romanisches Café. Otwarta w 1917 r. kawiarnia była miejscem
spotkań elity intelektualnej Berlina. Do stałych gości należeli Stefan Zweig, George Grosz oraz wiele innych osobistości niemieckiej kultury: „Kto nie bywał w Romańskiej, po prostu nie istniał towarzysko”. Kawiarnia stała
się nieodłącznym elementem kultury niemieckiej.
W sercu nocnego życia były kabarety. Każdego dnia
otwierały się kolejne lokale, oferując swoim gościom
najróżniejsze rozrywki. Od prezentacji utworów literackich przez skecze i piosenki satyryczne po rewie
z tańczącymi dziewczętami. W 1929 r. podczas wizyty
w kabarecie Josef von Sternberg zobaczył na scenie wy-

I. Luba, Szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka, Warszawa 2013, s. 146–152.
Tamże, s. 24–33.
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Liza Minelli jako Sally Bowles w Kabarecie (1973) Marlene Dietrich w filmie Błękitny anioł (1930)

stęp jednej z dziewczyn. Będąc pod dużym wrażeniem,
zaproponował jej rolę w swoim ilmie. W ten sposób została odkryta przyszła gwiazda kina Marlena Dietrich3.
Pierwszym kabaretem założonym po wojnie był Schall
und Rauch („Głos i Dym”). Miał on nawiązywać do przedwojennego kabaretu, założonego przez Maxa Reinhardta
w 1901 r., który funkcjonował pod tą samą nazwą. Lokal
został otwarty w grudniu 1919 r. Na miejsce wybrano
przeorganizowany cyrk teatru Grosse Schauspielhaus
w Berlinie. Do grupy artystów należeli Walter Mehring,
Kurt Tucholsky, Klabund oraz Frederick Hollaender. Kabaret charakteryzował się dowcipnym komentarzem
bieżących wydarzeń politycznych. Pierwszej nocy
wystawiona została parodia Po prostu klasyka! Oresteja
z happy endem! Była to parodia nowo wystawionej sztuki
Maxa Reinhardta. Oprócz parodii na program kabaretu
składały się pokazy ilmowe, recytacje wierszy, wykonywanie piosenek przy akompaniamencie pianina oraz
występy taneczne. Kabaret cieszył się popularnością
przez rok, potem w dobie kryzysu stał się zwyczajnym
klubem rozrywkowym, jakich było wiele4.

Różnorodność kabaretów

3
4
5
6

Rewie
Z kabaretu wykształcił się nowy typ, rewia satyryczna. W przeciwieństwie do kabaretów, rewie nie były
improwizowane. Skecze oraz występy były dobierane
tematycznie, numery prezentowane były za pomocą
tańca i muzyki. Rewia sama w sobie nie była czymś nowym. Była już znana od początku wieku, lecz brakowało jej elementu satyry. W latach 20. rewie w połączeniu
z jazzem tworzyły wybuchową mieszankę, która spodobała się berlińczykom.
Mówiąc o rewii, nie sposób nie wspomnieć o pewnej
czarnoskórej artystce. Josephie Baker swoim tańcem
przyciągała spojrzenia wszystkich. Baker przyjechała
z występami do Berlina w ramach tournée po Europie. W 1926 r. dała serię występów w Nelson-Theater.
La Revue negre („Rewia Murzyńska”) została przyjęta
bardzo entuzjastycznie. Taniec Josephine był bardzo
żywiołowy, nieskrępowany, przez moralistów mógłby zostać uznany nawet za gorszący lub nieobyczajny.
Sam strój tancerki wzbudzał duże emocje. Występowała
boso, w spódnicy zrobionej z bananów oraz ogromnym
naszyjniku na piersiach. Josephine Baker miała wpływ
nie tylko na rozwój rewii, lecz także mody. Jej krótkie
i gładko uczesane włosy z niewielkim lokiem stały się
nowym trendem wśród nowoczesnych kobiet6. W tym
samym czasie co rewia bananowa, jak potocznie określano wystąpienia Baker, dużym powodzeniem cieszyły
się występy Tiller Girls.
Berlin oszalał na punkcie tańca, w każdym lokalu znajdował się gramofon albo radio. Na zespół rewii składała

C. Michalski, Pitaval filmowy. Autentyczne dramaty i sensacje w świecie X Muzy, Warszawa 1980, s. 140.
L. Appignanesi, Kabaret, Warszawa 1990, s. 154–161.
P. Jelavich, Berlin Cabaret, New York 1996, s. 64.
I. Luba, dz.cyt., s. 87.
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Każdego dnia otwierały się nowe kabarety, oferujące
gościom zabawę. W samym Berlinie było ich mnóstwo.
Powstające lokale nie zawsze były na tym samym poziomie – miały zapewniać rozrywkę gościom różnej klasy
i pochodzenia. Dlatego można wyróżnić kilka rodzajów
kabaretów. Pierwszym z nich jest Kabarett, czyli klasyczny kabaret artystyczny. Występowali w nim przeważnie
profesjonalni aktorzy i piosenkarze, częściej byli to pisarze, kompozytorzy oraz tancerze. Tematami wystąpień
była satyra i parodia niezawierająca elementów polityki.
Program wieczoru zapowiadał konferansjer, który miał
stworzyć sprzyjający rozrywce nastrój5.
Drugim rodzajem był Agitrop, ambitny kabaret
literacki. W jego skład wchodzili pisarze, których

twórczość była odpowiedzią na bieżącą sytuację polityczną w kraju. Przeciwnie do kabaretu artystycznego,
tu polityka stanowiła główny temat. Twórczość miała
wydźwięk antymilitarystyczny oraz pacy istyczny.
Głównym celem twórców było ukazanie wad niemieckiego społeczeństwa za pomocą satyry.
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się grupa ok. 30 kobiet, w skąpych strojach. Wykonywany
przez nie taniec był serią precyzyjnych ruchów, skoordynowanych przez wszystkie tancerki. Charakterystyczne dla rewii były wysokie wymachy nóg. O tancerkach często mówiono, że są zadziwiającą kombinacją pruskiego
militaryzmu oraz weimarskiej zmysłowości7.

Kluby nocne
Ostatnim rodzajem były lokale, które z kabaretem
nie miały wiele wspólnego. Nowe miejsca rozrywki nie
oferowały gościom żadnego programu artystycznego.
Do lokali tych uczęszczali ludzie z marginesu, zajmujący się często nielegalną działalnością. W dzisiejszych
czasach określilibyśmy ten typ lokalu jako klub nocny o niewysokich standardach. Był to początek klubu
ze striptizem. Pokazy okraszone były lekkim dowcipem,
nie zawsze smacznym. W wydawanych przez lokale gazetach nie pojawiała się w ogóle twórczość artystyczna.
Zamiast niej znajdowały się fotogra ie, teksty oraz różnego rodzaju rysunki o charakterze pornogra icznym.
Pozytywnym aspektem tych lokali była muzyka.
Jazz, który przybył z Ameryki, był w Europie nowością.
Cieszył się popularnością w tego typu lokalach, przez
co niektórzy uważali jazz za muzykę gorszącą. Żeby odróżnić kabarety artystyczne od rozrywkowych, ukuto
nowe pojęcie – Amüsierkabarett8.

Kabarety w kinematografii
Atmosfera panująca w weimarskich kabaretach została idealnie ukazana w ilmie z 1972 r. pt. Kabaret.
Akcja ilmu rozgrywa się w Berlinie w ostatnich latach
Republiki Weimarskiej. Główną bohaterką jest występująca w klubie Kit Kat Sally Bowles, grana przez Lizę
Minnelli. Sally jest szansonistką. Występy w kabarecie
traktowała jako pracę tymczasową. Jej największym
marzeniem była kariera w świecie ilmu. Miała nadzieję, że pewnego dnia do kabaretu zawita Max Reinhardt
i dostrzeże jej talent aktorski. Warto zwrócić uwagę
na postać drugoplanową. Joel Grey wykreował bardzo
charakterystyczną postać konferansjera, który zapowiada kolejne numery. Jest w złośliwy, momentami nawet
w bezczelny sposób przedstawia kolejnych artystów.
Sam lokal był połączeniem dwóch ostatnich typów
kabaretu, rewii satyrycznej oraz Amüsierkabarett. Atmosfera panująca w klubie była frywolna. Tancerki występujące razem z Sally były odziane w skąpe stroje. Żarty opowiadane przez konferansjera miały podtekst seksualny.
Klub nie należał do prestiżowych, a mimo to na widowni można było zauważyć przedstawicieli wyższych sfer.
Warto zwrócić uwagę na wątek polityczny. Do kabaretu
przychodzili komuniści oraz członkowie NSDAP, mię-

7
E. D. Weitz, Niemcy Weimarskie. Nadzieje i tragedia, Kraków
2011, s. 239–274.
8
I. Luba, dz.cyt., s. 87.
9
Kabaret, reż. Bob Fosse, USA 1972.
10
Babylon Berlin, reż. Tom Tykwer, Niemcy 2017.
11
I. Luba, dz.cyt., s. 271.

dzy którymi często dochodziło do starć. W jednej ze scen
jeden z członków SA został natychmiast wyrzucony z lokalu przez kelnera. Krótko po tym zdarzeniu ów kelner
został brutalnie pobity przez kilku członków bojówki.
Akcja ilmu toczy się w roku 1931, czyli krótko przed
narodzinami Trzeciej Rzeszy. W ilmie dobrze została oddana nie tylko atmosfera panująca w kabaretach,
lecz także w Berlinie w ostatnich latach Republiki. Tematem rozmów coraz częściej stawała się niespokojna
sytuacja polityczna. Niektórzy bagatelizowali sprawę,
twierdząc, że jest to tylko chwilowe. W jednej scenie
podczas rozmowy między dwoma mężczyznami jeden
z nich mówi, że nie przejmuje się nazistami, ponieważ
ci rozprawią się z komunistami, a potem Niemcy zrobią
porządek z nazistami9.
Kabaret pojawia się również w tle serialu Babilon
Berlin z 2017 r. Oparty jest on na serii kryminałów Volkera Kutschera, opowiadających o komisarzu Gereonie
Rathcie, który został przeniesiony z Kolonii do Berlina.
Wydarzenia rozgrywają się na przełomie lat 20. i 30. XX w.
Głównym wątkiem serialu jest prowadzone przez Ratha
śledztwo, dzięki czemu akcja toczy się w różnych dzielnicach miasta. Berlin zostaje pokazany z punktu widzenia
zwykłego obywatela, który musiał mierzyć się z powojenną rzeczywistością. Blichtr świateł stolicy zostaje
zastąpiony obskurnymi kamienicami, a wystawne życie wyższych sfer kontrastuje z pogłębiającą się nędzą
najniższych warstw. Liczne strajki oraz starcia opozycyjnych ugrupowań politycznych podsycają nastrój niezadowolenia i niepokoju panujący na ulicach Berlina10.
W serialu zaprezentowane zostaje ciekawe połączenie
wszystkich cech kabaretu. W jednym z pierwszych odcinków w całości pokazany zostaje występ artystyczny.
Na scenie pojawia się postać, ubrana po męsku w cylinder
i surdut. W trakcie występu okazuje się, że wykonawcą
jest kobieta. W dalszej części przedstawienia pojawiają się tancerki w skąpych kostiumach. Stroje tancerek
składają się ze spódniczek zrobionych z bananów, co jest
oczywistym nawiązaniem do rewii Josephine Baker. Kolejną cechą kabaretu jest podziemny dom publiczny,
w którym prowadzone są potajemne interesy, co z kolei
jest nawiązaniem do typu lokali jakim był Amüsierkabarett. Wspomniana artystka, która występuje przebrana
za mężczyznę, nie była w tamtych czasach niczym nadzwyczajnym. W serialu można zobaczyć kilka postaci,
głównie mężczyzn, którzy są przebrani za kobiety.

Wolna Republika
Okres Republiki Weimarskiej cechował się otwartością, nie narzucał artystom surowej cenzury. Panowała
otwartość seksualna, która bardzo często balansowała na granicy dobrego smaku i perwersji, zarówno
w sztuce, jak i w życiu codziennym. Kres wolności nastąpił w 1933 r. Wraz z końcem Republiki skończyła się
pewna epoka dla artystów. W Trzeciej Rzeszy nie było
miejsca na swobodę seksualną czy utwory satyryczne
wycelowane w rząd. Od tej pory sztuka miała służyć wyłącznie propagandzie11.
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Długie ramię Kremla
Rosyjska ingerencja w Katalonii
Bartosz Kaczorowski

W

ielu obserwatorów trwającego od jesieni 2017 r.
kryzysu katalońskiego ma tendencję do przedstawiania go w kontekście politycznego sporu Madrytu
z Barceloną. Jego stawką ma być większa swoboda decyzji czy nawet niepodległość zbuntowanej wspólnoty autonomicznej. W tym kontekście podkreśla się kulturowe,
historyczne i językowe różnice między Katalonią a resztą
Hiszpanii, często też dodając, że omawiany region należy
do najbogatszych w skali całego kraju.

Dwie Katalonie

Starcie międzynarodowe
Ponadto kryzys kataloński stał się płaszczyzną poważnej gry międzynarodowej, w której szczególnie istotny jest
udział Federacji Rosyjskiej. Moskwa bowiem zdecydowanie wsparła separatystów i w tym celu użyła środków
charakterystycznych dla wojny hybrydowej ze szczególnym uwzględnieniem działań w cyberprzestrzeni. Nie
oznacza to oczywiście, że separatyzm kataloński został
wytworzony wskutek działań sił zewnętrznych. Jest on
bowiem realnym problemem, ma też istotne poparcie
społeczne, choć – jak zostało podkreślone – raczej nie
większości mieszkańców regionu. Rosyjskie wsparcie dotyczyło za to promocji separatyzmu w mediach zarówno
tradycyjnych, jak i społecznościowych i tym samym jego
umiędzynarodowienia przy jednoczesnych próbach zdyskredytowania państwa hiszpańskiego. Na tym polu
osiągnięto wymierne sukcesy.
Cele polityki Kremla na Półwyspie Iberyjskim nie są
trudne do zdeﬁniowania. Jest to przede wszystkim chęć
uderzenia w spoistość Unii Europejskiej i NATO przez
promocję ruchów odśrodkowych w ważnym państwie
członkowskim obu organizacji. Do tego służy również
przedstawianie zachodnich polityków jako nieliczących
się z prawami człowieka (tutaj związane z Kremlem
media szczególnie podkreślały brutalność hiszpańskiej policji), a w szczególności nieakceptujących prawa narodów do samostanowienia.
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Znacznie rzadziej zwraca się natomiast uwagę na fakt,
że konﬂikt ten ma jeszcze dwie inne płaszczyzny. Po pierwsze, jest to spór katalońsko-kataloński między dwiema wizjami przyszłości regionu: separatystycznej oraz w jedności z Hiszpanią. Przy czym należy podkreślić, że wbrew
obiegowym opiniom w chwili obecnej to ta druga wydaje
się mieć większe poparcie społeczne. Mogą o tym świadczyć m.in. wybory do lokalnego parlamentu z grudnia
2017 r., gdy ugrupowania przeciwne niepodległości zdobyły łącznie 200 tys. głosów więcej od zwolenników separatyzmu. Podobny wynik został osiągnięty w ostatnich
wyborach do hiszpańskich Kortezów z listopada 2019 r.,
kiedy ta różnica wynosiła już 440 tys.
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Prawo międzynarodowe według Putina
Tej ostatniej idei Rosja próbuje nadać dużo szersze znaczenie, niż czyni to doktryna prawa międzynarodowego. Usiłuje bowiem przekonać światową opinię publiczną,
że prawo do utworzenia własnego państwa ma każda społeczność, która uważa się za naród i chce odseparować
się od macierzy. Tymczasem współczesne prawo międzynarodowe taką możliwość daje jedynie terytoriom kolonialnym, które jak dotąd nie wzięły udziału w procesie
dekolonizacji (obecnie taki warunek spełnia jedynie 16
terytoriów, a do najbardziej znanych należą Gibraltar,
Sahara Zachodnia, Falklandy czy Wyspa Świętej Heleny),
w innych przypadkach dając wyraźne pierwszeństwo zasadzie integralności terytorialnej państwa. Oznacza to,
że jeśli państwo nie wyraża zgody na secesję, to może być
ona legalna jedynie w przypadku spełnienia trzech warunków łącznie:
1. Społeczność dążącą do uniezależnienia się można
uznać za naród.
2. Państwo macierzyste rażąco łamie prawa człowieka.
3. Uzyskanie niepodległości jest jedyną możliwością rozwiązania konﬂiktu1.
W przypadku Katalończyków można mówić jedynie
o spełnieniu pierwszego warunku, a z pewnością nie został spełniony warunek drugi, gdyż państwo hiszpańskie
przyznało Katalonii szeroką autonomię w stopniu, jaki
jest niespotykany w dzisiejszej Europie i w pełni ją respektuje. Katalończycy mają swoje lokalne władze (Generalitat z przewodniczącym na czele) z poszczególnymi
resortami, a nawet własną policję i kodeks cywilny2. Nie
da się też udowodnić, że nie mogą dalej funkcjonować
w ramach Królestwa Hiszpanii i że niepodległość jest jedyną drogą do zapewnienia pokoju.
Skoro doktryna prawa międzynarodowego tak jasno
określa możliwość powstania nowego państwa, to dlaczego Rosja podejmuje szereg działań, by przekonać opinię
publiczną, że sama wola mieszkańców wystarczy do tego,
by móc uzyskać niepodległość? I skąd zainteresowanie
Moskwy zaprowadzaniem „sprawiedliwego ładu” w tak
odległej części Europy? Odpowiedź na te pytania można
znaleźć w polityce Kremla względem obszarów, które rosyjska doktryna imperialna określa mianem „bliskiej zagranicy”. Tam bowiem Rosja już od początku lat 90. XX w.
popiera ﬁnansowo, politycznie i zbrojnie wszelkie separatyzmy, destabilizując Mołdawię, Gruzję i Ukrainę
oraz uniemożliwiając ich integrację ze światem Zachodu.
Aby nie dopuścić do przejścia tych państw do obozu zachodniego, doprowadziła do inwazji na Gruzję w 2008 r.,
a w 2014 r. na Ukrainę, skutkiem czego była aneksja
Krymu i okupacja Donbasu. W obu tych przypadkach
Moskwa oskarżała drugą stronę o nierespektowanie praw
1

ludności rosyjskojęzycznej i występowała jako obrończyni
prawa narodów do samostanowienia. Osiągnęła zresztą
na tym polu znaczny sukces w niektórych środowiskach
zachodniej Europy, głównie tych skrajnych: zarówno lewicowych, jak i prawicowych.
Dlatego też zaangażowanie rosyjskie w Katalonii należy postrzegać właśnie z tej perspektywy – jako próbę
stworzenia narracji, która później będzie mogła zostać
wykorzystana w relacjach z „bliską zagranicą”. Rosyjska
dyplomacja już zresztą od kilku lat usilnie pracowała
nad tym, by te zupełnie różne sprawy na przeciwległych
krańcach europejskiego kontynentu przedstawić na jednej płaszczyźnie. Było to widać już 13 marca 2014 r., gdy
na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Moskwa
usiłowała uzasadnić zabór Krymu. Jej ambasador Witalij Czurkin próbował stworzyć wrażenie, że na ukraińskim półwyspie odbyło się takie same referendum, jakie
wówczas planowano przeprowadzić w Szkocji, czy jakiego
domaga się katalońska Generalitat: „Konteksty prawne
i historyczne, jak również wyniki głosowań, są różne. Ale
istota jest ta sama: mieszkańcy tych jednostek mieli lub
będą mieli szansę wyrazić swoją opinię. Dlaczego więc lud
Krymu miałby być wyjątkiem?”3 – pytał. W tych słowach
widzimy, że Kreml podjął próbę wpisania się w ogólnoeuropejski trend w podobny sposób, jak na początku XXI w.
wykorzystał hasła wojny z terroryzmem do zlikwidowania czeczeńskich elit niepodległościowych.
Podobną pseudoparalelę usiłowano tworzyć, porównując spór na Półwyspie Iberyjskim do uzyskania niepodległości przez Kosowo. Tego argumentu użył sam
Władimir Putin, gdy w swoim przemówieniu w Soczi 19
października 2017 r. oskarżał Unię Europejską o stosowanie podwójnych standardów przez promowanie niepodległości Prisztiny4. I w tym przypadku różnice są jednak bardzo wyraźne. Kosowu autonomia została odebrana przez
władze Jugosławii w 1989 r., a Belgrad przeprowadzał
tam czystki etniczne. Żaden z tych fundamentalnych elementów oczywiście nie miał miejsca w najnowszej historii
demokratycznej Hiszpanii.

Działania w cyberprzestrzeni
Promowanie powyższej narracji osiągnęło swoją kulminację 1 października 2017 r., gdy w Katalonii odbyło
się „referendum” uznane za nielegalne przez hiszpański
Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym doszło do interwencji hiszpańskiej policji, na usiłowała skonﬁskować urny
wyborcze i utrudnić oddawanie głosu. Doszło do starć
na ulicach, a zdjęcia z tych wydarzeń obiegły cały świat,
przyczyniając się do wizerunkowej porażki rządu Mariano
Rajoya. Rosyjskie media wyolbrzymiały skalę policyjnej
interwencji, podając za Generalitat dane o „893 rannych”,

M. Osiecki, Czy Katalończycy mają prawo do własnego państwa?, „Obserwator Międzynarodowy”, http://obserwatormiedzynarodowy.pl/2017/10/17/czy-katalonczycy-maja-prawo-do-wlasnego-panstwa-analiza/ (dostęp: 4.01.2020).
2
Ł. Kalinowski, Prawne aspekty secesji Katalonii, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 3, s. 182–198.
3
E. Val, Rusia menciona la consulta catalana en el Consejo de Seguridad de la ONU, „La Vanguardia”, 14.03.2014, http://www.lavanguardia.com/politica/20140314/54403629896/rusia-menciona-consulta-catalana-consejo-de-seguridad-onu.html (dostęp: 10.10.2017]); L. Bassets, Cataluña no es Crimea. La comparación con Ucrania y Crimea funciona internacionalmente pero incomoda en Madrid y Barcelona, „El País”, 17.03.2014, https://elpais.com/ccaa/2014/03/16/catalunya/1394992763_001008.html (dostęp: 5.10.2017).

Celem rosyjskiej ingerencji w Katalonii jest stworzenie sprzyjającej narracji, którą
będzie można zastosować także w wojnie przeciw Ukrainie

z Rosji, a 30% z Wenezueli8. W podobnym tonie wypowiedziała się również minister obrony María Dolores de
Cospedal. Wskutek dziennikarskiej prowokacji do opinii
publicznej przedostała się rozmowa, w której zapewniała,
że nie ma wątpliwości co do rosyjskiego śladu w Katalonii. Co warte podkreślenia, te same wnioski wyciągnął nie
tylko hiszpański rząd, lecz także inne ugrupowania: liberałowie (Ciudadanos), a nawet opozycyjni socjaliści. Podczas
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Kortezów w grudniu
2017 r. te trzy partie mówiły jednym głosem, z którym nie
zgadzała się jedynie prorosyjska skrajnie lewicowa partia
Podemos9.
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co szybko zaczęły powtarzać inne serwisy informacyjne.
Okazało się jednak, że liczba ta została znacznie zawyżona,
gdyż hospitalizowane były jedynie cztery osoby.
Podobna skala manipulacji miała miejsce w sprawie
wyników „referendum”. Jako że zostało ono uznane za nielegalne, to naturalnie wzięła w nim udział tylko ta strona sporu, która nie zgadzała się z werdyktem TK – czyli
zwolennicy niepodległości. To z nich niemal wyłącznie
składały się komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie, a następnie liczyły głosy. Podane wyniki (90%
głosujących na „tak” przy 43% frekwencji) są zatem zupełnie niewiarygodne, zwłaszcza że Generalitat podała
je jedynie na poziomie gmin, a nie poszczególnych
komisji wyborczych. W ten sposób zostaliśmy zmuszeni
do uwierzenia na słowo, że w Barcelonie swój głos oddało 446 388 wyborców bez możliwości sprawdzenia, jakie
były wyniki w konkretnych lokalach do głosowania5. Tym
samym sposób organizacji wyborów był bliższy państwom
Europy Wschodniej niż dojrzałym demokracjom Zachodu
i nie dziwi fakt, że niemal cała prasa hiszpańska uznała
„referendum” za zmanipulowane.
Ta wersja nie przebiła się jednak do powszechnej świadomości, gdyż zdecydowana większość światowych mediów zaczęła przedstawiać wyniki podane przez Generalitat – czyli stronę sporu – jako najzupełniej wiarygodne,
nie zwracając uwagi na fundamentalne nieprawidłowości. W tej narracji o „90% Katalończyków głosujących
za niepodległością” prym wiodły media rosyjskie, zwłaszcza Sputnik i Russia Today. Według analiz hiszpańskiego badacza Javiera Lesaki stały się one czwartym źródłem
informacji na temat Katalonii na świecie, choć do tej pory
nie zasłynęły ze szczególnej znajomości życia politycznego
Półwyspu Iberyjskiego. Spośród 100 kont, jakie na Twitterze udostępniały publikacje obu tych serwisów, aż 84 było
anonimowymi, a wiele z nich było botami6. Wskutek
tych wszystkich działań separatyści odnieśli wyraźne zwycięstwo w cyberprzestrzeni. Dopiero po kilku dniach
do niektórych mediów zaczęła docierać świadomość skali
pomyłki (najbardziej charakterystyczna była chyba samokrytyka, jaką złożył brytyjski „The Guardian”7), ale narracja antyhiszpańska była już dobrze ugruntowana.
Na Półwyspie Iberyjskim to zaangażowanie Moskwy
zostało dostrzeżone. Premier Rajoy poinformował opinię
publiczną, że w mediach społecznościowych 55% wpisów o charakterze proseparatystycznym pochodziło
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Sojusznicy Kremla
Jest bardzo charakterystyczne, że rosyjską narrację w sprawie kryzysu katalońskiego podchwyciły inne ugrupowania
separatystyczne silnie związane z Kremlem. Rosyjski Związek Łotwy zorganizował szereg manifestacji na rzecz niepodległej Katalonii, a jego liderka, Tatjana Żdanok, w Parlamencie Europejskim współtworzyła Platformę Dialogu
UE–Katalonia10. Trudno przypuszczać, by tak żywe zaangażowanie sprawami Półwyspu Iberyjskiego ze strony łotewskich separatystów było kwestią przypadku. Łotwa bowiem,
zamieszkiwana przez znaczną mniejszość rosyjską (ok. 25%
populacji), jest często wymieniana jako słabe ogniwo NATO
i jednocześnie jako kolejny potencjalny cel działań hybrydowych ze strony Kremla. Zresztą to właśnie na Łotwie
w ramach koncepcji Wysuniętej Obecności NATO stacjonuje

4
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X. Colás, Putin a la UE sobre Cataluña: „Haber pensado mejor el respaldo a Kosovo”, „El Mundo”, 19.10.2017, http://www.elmundo.es/espana/2017/10/19/59e8c
3c046163f1c2e8b463a.html (dostęp: 20.10.2017).
5
Z „wynikami” podanymi przez Generalitat można zapoznać się w: Generalitat de Catalunya, Referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Resultats definitius,
6.10.2017, http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/4/3/1507302086634.pdf (dostęp: 4.01.2020).
6
J. Lesaca, Why did Russian social media swarm the digital conversation about Catalan independence?, „The Washington Post”, 22.11.2017, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/11/22/why-did-russian-social-media-swarm-the-digital-conversation-about-catalan-independence/?utm_term=.5cbc92a11a55
(dostęp: 4.01.2020).
7
P. Preston, Violence in Catalonia needed closer scrutiny in age of fake news, „The Guardian”, 8.10.2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/08/catalonia-demo-injuries-fact-checking (dostęp: 4.01.2020).
8
S. Louven, J. Münchrath, Rajoy Defends His Policies in Catalonia, „Handelsblatt”, 12.11.2017, https://global.handelsblatt.com/politics/rajoy-defends-his-policies-in-catalonia-851160?ref=MTA5NDE2&utm_source=twitter&utmmedium=social&utm_campaign=post (dostęp: 4.01.2020).
9
Nagranie posiedzenia komisji jest dostępne na oficjalnym profilu Izby Deputowanych na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yIoxCHVEZI8 (dostęp:
4.01.2020).
10
T. Otocki, Prawo do wolności czy intryga Kremla. Bałtowie za Katalonią?, „Przegląd Bałtycki”, https://przegladbaltycki.pl/6301,prawo-wolnosci-intryga-kremla-baltowie-katalonia.html (dostęp: 4.01.2020).
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Fragment z notatnika Victora Terradellasa, w którym widnieje nazwisko Siergieja
Markowa, politologa blisko związanego z Kremlem

Znaleziony w gabinecie Terradellasa brudnopis zaproszenia dla Władimira
Żyrinowskiego na uroczystość proklamowania „Republiki Katalońskiej”

ponad 300-osobowy kontyngent wojsk hiszpańskich. Podobnie duży odsetek ludności rosyjskojęzycznej ma również
sąsiadująca Estonia, która już w 2007 r. stała się obiektem
ataku cybernetycznego. I również nie jest przypadkiem, że
jej prezydent z tego okresu Toomas Ilves na łamach gazety
„El País” doradzał Hiszpanom, jak bronić się przed rosyjską
wojną hybrydową11.
Logiczną konsekwencją tych wszystkich działań było
również zbliżenie Madrytu z Kijowem. Bardzo charakterystyczne, że pierwsza wizyta, jaką minister spraw zagranicznych Hiszpanii Alfonso Dastis złożył po „referendum” z 1 października 2017 r., miała miejsce na Ukrainie.
Wówczas w słowach nieczęsto słyszanych z ust zachodnich
polityków szef hiszpańskiej dyplomacji dał wyraz swych
oczekiwań, że Ukraina ocali swą integralność terytorialną i odzyska Krym.
Swoje wsparcie dla dążeń katalońskich separatystów
wyrazili również politycy blisko związani z Władimirem
Putinem. Dmitrij Miedojew, tzw. minister spraw zagranicznych powszechnie nieuznawanej Osetii Południowej,
odbył nawet podróż do Katalonii, licząc na otwarcie tam
przedstawicielstwa swojego „państwa”. Z kolei polityk-skandalista Władimir Żyrinowski w Moskwie organizował
szereg manifestacji na rzecz separatyzmu. Podobną postawę przyjęło wiele europejskich ugrupowań, które dały
się poznać ze swych prorosyjskich tendencji. Za sprawą
separatyzmu opowiedzieli się m.in. Alternatywa dla Niemiec, francuski Front Narodowy, belgijski Nowy Sojusz
Flamandzki, niemiecka Lewica, polska Zmiana czy grecka
Syriza12.

odsłona tego sporu, która miała miejsce jesienią 2019 r.,
gdy hiszpański sąd skazał na kary pozbawienia wolności
kluczowych polityków separatystycznych, przyniosła jednak dodatkowe informacje. Gdy po raz kolejny doszło
do starć na ulicach, a rząd hiszpański raz jeszcze poniósł
porażkę wizerunkową, zostało wszczęte śledztwo w sprawie działalności w Katalonii specjalnej jednostki rosyjskiego wywiadu GRU numer 29155.
Przyniosło ono bardzo ciekawe rezultaty. Najpierw
ustalono, że na terytorium tej wspólnoty autonomicznej
w okresie „referendum” przebywał Denis Siergiejew, wysoki oﬁcer rosyjskiego wywiadu wojskowego, podejrzewany również o próbę zabójstwa Sergieja Skripala13. Potem
hiszpańskie media opublikowały zdjęcia przejętych przez
policję zapisków osobistych Victora Terradellasa, szefa
fundacji CATmón zajmującej się promocją separatyzmu
za granicą. Był on znaną postacią w ruchu separatystycznym14. Przez pewien czas odpowiadał za relacje międzynarodowe Demokratycznej Konwergencji Katalonii – partii
politycznej, z której wywodzili się trzej ostatni przewodniczący Generalitat. Z jednym z nich – Carlesem Puigdemontem – utrzymywał stały kontakt, o czym świadczy zapisana
w jego telefonie komórkowym korespondencja WhatsApp.
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Pierwsze dokumenty
Przez pierwsze dwa lata po słynnym „referendum”
z 1 października 2017 r. w temacie rosyjskiej ingerencji w Katalonii byliśmy zdani jedynie na poszlaki. Druga
11

Kontakty z Moskwą
Z dokumentów Terradellasa wynika, że w przededniu
„referendum” odbył on podróż do Moskwy, gdzie spotkał
się z rosyjskim politologiem z kręgu Władimira Putina i byłym posłem do Dumy z ramienia Jednej Rosji, Siergiejem
Markowem. Nazwisko Rosjanina pojawia się nawet w notatniku Terradellasa, którego zdjęcie obiegło już hiszpańskie media. Markow niedawno potwierdził fakt odbycia
spotkania z szefem fundacji CATmón i stwierdził nawet, że
Katalończycy składali propozycję uznania aneksji Krymu w zamian za uznanie przez Moskwę „Republiki Ka-

U. O’Kuinghttons, Rusia desea mucho debilitar nuestras democracias, promoviendo la discordia y el separatismo, „El País”, 27.10.2017, https://elpais.com/internacional/2017/10/26/actualidad/1509044002_883321.html (dostęp: 4.01.2020).
12
Szerzej zob. B. Kaczorowski, Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu katalońskiego, [w:] Lepiej nie będzie? Europa w dobie przesilenia, red. A. Supińska, Kraków 2018,
s. 23–40.
13
L. Sanz, La Audiencia Nacional sigue el rastro de un espía ruso que estuvo en Cataluña justo antes del 1-O, „El Mundo”, 21.11.2019, https://www.elmundo.es/espan
a/2019/11/21/5dd66bb721efa0e9708b45e1.html (dostęp: 4.01.2020).
14
J. G. Albalat, Víctor Terradellas: un hombre bien conectado con el mundo soberanista, „El Periódico”, 13.11.2019, https://www.elperiodico.com/es/politica/20191113/
perfil-victor-terradellas-puigdemont-7733755 (dostęp: 4.01.2020).
15
M. Marginedas, A. Baquero, J.G. Albalat, El enlace de Puigdemont ofreció a Rusia reconocer Crimea a cambio de apoyo a la independencia de Catalunya, „El Periódico”, 22.11.2019, https://www.elperiodico.com/es/politica/20191121/terradellas-puigdemont-rusia-crimea-dui-catalunya-7741883 (dostęp: 4.01.2020).

WOS w teorii i praktyce

talońskiej”15. Niewykluczone, że tak było, choć dowodów
na to – poza deklaracjami Rosjanina – nie mamy. Niemniej
jednak wyjazd Terradellasa do Moskwy w kluczowym momencie kryzysu katalońskiego pozostaje faktem.
Nie ograniczano się jedynie do kontaktów z Markowem. W biurze Terradellasa znaleziono bowiem przygotowany tekst zaproszenia na uroczystość proklamowania
„Republiki Katalońskiej” dla Władimira Żyrinowskiego.
Człowiek od zadań specjalnych Putina, który w Moskwie organizował manifestacje na rzecz separatyzmu,
miał je otrzymać w uznaniu „jego postawy na rzecz obrony praw demokratycznych”. Nie wiemy, czy zaproszenie
zostało wysłane, ale fakt jego przygotowania jest znamienny.

Radykalizacja wspierana przez Kreml
Przechwycona korespondencja między Terradellasem
a Puigdemontem rzuca też nowe światło na podziały
w obozie separatystycznym. Okazało się bowiem, że
ten drugi, uważany dotąd za „jastrzębia” separatyzmu
po „referendum”, tak naprawdę pozostawał sceptyczny
wobec idei ogłoszenia niepodległości. Co więcej, gdy 26
października 2017 r. został postawiony przed trudnym
dylematem: przegłosować deklarację niepodległości lub
kapitulować i ogłosić nowe wybory do lokalnego parlamentu, skłaniał się ku tej drugiej opcji. Zapowiedział nawet zwołanie konferencji prasowej, podczas której miał
ponownie wezwać Katalończyków do urn. Tego dnia
Terradellas zaczął go usilnie przekonywać do rezygnacji
z tego pomysłu. Przez WhatsApp donosił o pozyskaniu
wsparcia ze strony Rosji, zachęcał do odbycia wideokonferencji z Putinem i wspominał o sympatii ze strony Gorbaczowa. Puigdemont ostatecznie zgodził się na spotkanie
z szefem CATmón. O czym dyskutowali ci dwaj politycy,
tego już nie wiemy, ale znamy ostateczny wynik tej rozmowy: przewodniczący Generalitat nagle zmienił zdanie,
odwołał konferencję prasową i ostatecznie zadecydował
o przegłosowaniu deklaracji niepodległości następnego dnia16. Wszystko więc wskazuje na to, że zapewnienia
co do rosyjskiej pomocy miały tutaj decydujące znaczenie.
Wydarzenia z 26 października są dobrą ilustracją rosyjskiego modus operandi: podgrzewać konﬂikt, dążyć
do zwarcia w celu nie tyle ustanowienia „Republiki Katalońskiej”, co zdestabilizowania Hiszpanii, a w dłuższej

Terytorium Hiszpanii z zaznaczoną Katalonią

perspektywie także NATO i Unii Europejskiej. Choć na
chwilę obecną trudno stwierdzić, czy obietnice składane
Terradellasowi miały jakieś pokrycie, to jednak wszystko
wskazuje na to, że Moskwie udało się separatystów sprawnie wymanewrować. Uwierzyli oni bowiem w mgliste
deklaracje, usztywnili się w swym radykalizmie i ogłosili
niepodległość, a gdy w końcu Hiszpania zawiesiła autonomię regionu i rozpoczęła aresztowania, zostali pozostawieni własnemu losowi.
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Przełom?
Analiza materiałów Terradellasa spowodowała, że
znaczna część mediów (w tym polskich) zaczęła po raz
pierwszy tak otwarcie mówić o rosyjskiej ingerencji
w sprawy Katalonii. Pod tym względem odkrycie hiszpańskiej policji stanowi prawdziwy przełom. Warto jednak
podkreślić, że już wcześniej mieliśmy bardzo poważne argumenty świadczące o zaangażowaniu Kremla. Tym bardziej zastanawiać musi łatwość, z jaką był on w stanie
przekonać do swojej narracji zachodnią opinię publiczną, zwłaszcza że niektórzy dziennikarze jak David Alandete z „El País” pisali o tym niebezpieczeństwie jeszcze przed
1 października 2017 r. Cała ta historia pokazuje, jak wiele
jeszcze musi zostać wykonane, by Europa uodporniła się
na pisane w Moskwie scenariusze wojny hybrydowej.

16

O. Solé Altimira, Un emisario de Putin, San Marino y un fiscal general para la república: los mensajes que un exdirigente de Convergència envió a Puigdemont, https://
www.eldiario.es/catalunya/politica/Putin-San-Marino-Convergencia-Puigdemont_0_963454504.html (dostęp: 4.01.2020).

The article analyzes the attitude of Russia towards the increasing importance of Catalonian separatism.
Moscow, depite its oficial recognition of the problem as Spanish internal affair, carried out various activities in
order to strengthen the separatist movement, mainly in cyberspace. The aims of these steps were to udermine
stability of West European states, to present them as violating human rights and to weaken the NATO and the
European Union.
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Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego ad usum scholarum
Marcin Hlebionek

naliza treści źródeł pisanych leży u podstaw badań nad przeszłością prowadzonych przez historyków. Zachowane w archiwach i bibliotekach,
spisane niekiedy w różnych językach nieużywanymi dzisiaj technikami pisarskimi, wydają się
trudno dostępne dla szerszego ogółu. W upowszechnianiu ich treści i stwarzaniu możliwości bezpośredniego obcowania ze świadectwami pozostawionymi
przez minione pokolenia niezwykłą pomoc stanowią
wydawnictwa źródłowe, również te o charakterze popularnym.
Przygotowywanie wydawnictw źródłowych o takim
pro ilu w ogóle, a do użytku szkolnego w szczególności
ma długą tradycję. Już w czasach nowożytnych zauważono, że dawne teksty z różnych względów (językowych, obyczajowych, stopnia trudności) nie zawsze odpowiadają wymogom dydaktycznym. Stąd próby dopasowania ich do oczekiwań oraz możliwości odbiorców, którymi z jednej strony byli (i są) nauczyciele,
z drugiej zaś uczniowie. Prezentując edycje źródłowe
typu szkolnego, Konrad Górski zauważył, że powinny
one być dostosowane do obowiązującego programu
szkolnego oraz wykorzystywanych metod dydaktycznych. „Program wyznacza zasięg wiedzy, która
musi być o dziele przekazana, a metody dydaktyczne
decydują o sposobie jej podania” – pisał1.
W ową tradycję edycji in usum scholarum wpisuje się
wydany w ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tom Źródła
do regionu kujawsko-pomorskiego, nad którego przygotowaniem miałem przyjemność pracować2. Jest to piąty tom serii Region kujawsko-pomorski w przeszłości.
W założeniu zespołu autorskiego, w skład którego
weszli także Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka oraz Michał Targowski,
otwierać ma on serię prezentującą wybrane materiały
źródłowe do dziejów Pomorza Gdańskiego, Kujaw,
ale też ziemi dobrzyńskiej, Krajny oraz Pałuk, czyli
historycznych terytoriów znajdujących się dziś w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.
Wydawnictwo to gromadzi wybór tekstów źródłowych odnoszących się do szeroko pojętego średniowiecza: od czasów „bajecznych”, poprzedzających panowanie Mieszka I, po drugą połowę XV stulecia. Zostały one
ujęte w pięć rozdziałów. Pierwszy z nich obejmuje
materiały dotyczące dziejów regionu od legendarnych

A

1
2

początków Polski do zbrodni gąsawskiej 1227 r.
(średniowieczne opisy Kujaw, legenda o Popielu, walki wewnętrzne i ekspansja Polski w czasach Bolesława
Krzywoustego, zagadnienia pogłębiania się podziałów
dzielnicowych oraz kształtowania politycznej odrębności Kujaw w XIII w.). Kolejny zawiera źródła od momentu sprowadzenia nad Wisłę Krzyżaków do połowy
XIV w., które oscylują przede wszystkim wokół relacji
poszczególnych terytoriów z zakonem niemieckim.
W rozdziale trzecim mieszczą się przekazy ilustrujące skomplikowaną sytuację na pograniczu polsko-krzyżackim, czynniki, które doprowadziły do wybuchu wojny Polski i Litwy z Zakonem (1409‒1411),
a także skutki tego kon liktu. Realiów politycznych
od 1422 r. do momentu zawarcia drugiego pokoju
toruńskiego dotyczą źródła zamieszczone w rozdziale
czwartym. Z tej chronologicznej konwencji wyłamuje
się rozdział piąty, a to dlatego, że umieszczone w nim
przekazy związane są z dziejami społecznymi i gospodarczymi.
Publikowane w takim układzie materiały zostały
opracowane w sposób popularnonaukowy, co wynika z przyjętego zawczasu założenia. Jak wspomniano,
intencją zespołu autorskiego było bowiem dostarczenie narzędzia poznawania przeszłości amatorom dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, a także nauczycielom akcentującym i wprowadzającym regionalne
treści w nauczaniu historii w szkołach podstawowych
i średnich. Z myślą o nauczycielach poszczególne źródła zaopatrzono w zestawy zadań, opracowane przez
M. Strzelecką, mających ułatwiać pracę z nimi. Im również dedykowana jest ostatnia część publikacji, którą
stanowi aneks zawierający materiały metodyczne
w postaci dodatkowych zadań.
Z kolei dla uczniów i pasjonatów przeszłości przygotowano autorskie wprowadzenia, obejmujące zarówno komentarz na temat samych źródeł, jak i opisywanych w nich wydarzeń, a także problemów związanych
z ich interpretacją. Zdając sobie sprawę z ograniczonej
znajomości łaciny czy trudności ze zrozumieniem dawnych odmian języka niemieckiego, wszystkie teksty
opublikowane zostały w języku polskim. Wykorzystano
tu wcześniejsze wydawnictwa źródłowe, zawierające
przekłady z języków oryginalnych przygotowane przez
znakomitych historyków, ale niektóre źródła przetłumaczone zostały na język polski po raz pierwszy, specjalnie dla niniejszej publikacji. Ponieważ w średniowieczu różne obszary i miejsca współczesnego regionu
kujawsko-pomorskiego stawały się świadkami wyda-

K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956, s. 184.
Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, cz. 1: Średniowiecze, Toruń 2019.

Legenda o śmierci Popiela

Źródło 1: Anonim tak zwany Gall, Kronika polska, tłum. M. Plezia, Wrocław–Warszawa–Kraków
1982, s. 10–12.
„Był mianowicie w mieście Gnieźnie, które po słowiańsku znaczy tyle co «gniazdo», książę imieniem Popiel, mający dwóch synów; przygotował
on zwyczajem pogańskim wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą zaprosił bardzo wielu swych
wielmożów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam dwaj goście, którzy
nie tylko że nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób od wejścia
do miasta. […] młody Siemowit, syn Piasta Chościskowica, wzrastał w siły i lata i z dnia na dzień
postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że
król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz
z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa.
Opowiadają też starcy sędziwi, że ów Popiel wypędzony z królestwa tak wielkie cierpiał prześladowanie od myszy, iż z tego powodu przewieziony został przez swoje otoczenie na wyspę, gdzie
tak długo w drewnianej wieży broniono go przed
owymi rozwścieczonymi zwierzętami, które tam
przepływały, aż opuszczony przez wszystkich dla
zabójczego smrodu [unoszącego się z] mnóstwa
pobitych [myszy], zginął śmiercią najhaniebniejszą, bo zagryziony przez [te] potwory”.
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Źródło 2: Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek),
Kronika polska, oprac. B. Kürbis, Wrocław 2008,
s. 32–37.
„Ten bowiem, ten, który łaskawie wynagradzał
zasługi, ten wyjątkowy król, powiadam, Pompiliusz młodszy, upojony powabami pewnej trucicielki, za życzliwość odpłaca się nienawiścią,
za przyjaźń. podstępem, krwi rozlewem za przywiązanie, wiarołomstwem za wierność, tyranią
za posłuszeństwo.
[…] ta świata zakała, ta cnót zagłada, ten najobrzydliwszy ze wszystkich niegodziwiec, opadłszy na łono plugawej bezwstydnicy, w zbytku
i gnuśności stał się do cna rozpustnikiem, zgoła
nic za większe szczęście nie uważając, niż opły-
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Nie ma bardziej charakterystycznej dla Kujaw opowieści niż ta, która opowiada o śmierci księcia Popiela. Już w epoce wczesnonowożytnej oddziaływała ona
na świadomość historyczną ostatnich żyjących Piastów.
W końcu XVI w. książę legnicki Henryk XI, przedstawiciel tej dynastii, internowany na zamku w Nakle kazał
się wieźć do Kruszwicy, by zobaczyć miejsce, skąd miał
wyjść jego ród. Sprawa jest jednak bardziej złożona.
Prezentowane niżej wyjątki ze średniowiecznych kronik właśnie ową złożoność ukazują: mimo że czytamy
w nich opisy jednego wydarzenia, każdy z dziejopisów
prezentuje je w nieco inny sposób. Zestawione fragmenty źródeł pochodzą z powstałej w pierwszej połowie
XII w. kroniki Anonima zwanego Gallem, Kroniki polskiej
Mistrza Wincentego spisanej w początkach XIII stulecia
oraz Kroniki wielkopolskiej, datowanej na koniec XIII w.
Pierwszy z autorów wpisywał historię Popiela
w dzieje dynastii Piastów, widząc w nim bezpośredniego ich poprzednika. W dziełach późniejszych te dwa
wątki zostały rozerwane, a opowieść nabiera dydaktycznego charakteru: gnuśny i wiarołomny władca
został surowo ukarany. Zmianie ulega także miejsce,
w którym rozgrywa się dramat kończący życie Popiela. Dla Galla Popiel był władcą Gniezna, który jednak
został wygnany ze swego dziedzictwa, a kronikarz nie
precyzuje, gdzie dokonał żywota, poza ogólną wzmianką, że stało się to w drewnianej wieży, znajdującej się
na jakiejś wyspie. Według mistrza Wincentego Popiel
[Pompiliusz] był już księciem krakowskim. I, zapewne,
żywota miał dokonać w Małopolsce. Dopiero późna
Kronika wielkopolska wskazuje wprost Kruszwicę jako
miejsce śmierci księcia.

Owe odmienności w przedstawieniu wydarzeń
wynikają z innych realiów geopolitycznych, ale też
kulturowych, w których dzieła powstawały. W samym
opisie wygnania i śmierci Popiela badacze skłonni są
widzieć dalekie echa walk Polan z okolicznymi plemionami oraz usunięcia z tronu jednego z przedpiastowskich książąt. Wątek myszy natomiast został zaadaptowany z opowieści nadreńskich (choć pojawia się
również w kronikach brytyjskich), a do Polski mógł
tra ić za pośrednictwem otoczenia królowej Rychezy.
Marcin Hlebionek
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Popiel II jedzony przez myszy – ilustracja
z dzieła ks. Jana Głuchowskego, Icones
książąt i królów polskich (1605), domena
publiczna

rzeń pamiętanych jako
niezmiernie ważne nie
tylko dla lokalnych społeczności, lecz także
dla historii całego kraju, stąd mogę wyrazić
przyświecającą zespołowi autorów nadzieję,
że publikacja ta będzie
pomocna w nauczaniu
nie tylko regionalnej
historii.
Poniżej, za zgodą
autorów, zaprezentowane zostaną wybrane
opracowania źródeł zamieszczonych w publikacji, z nadzieją, że ich
treść oraz forma opracowania zainteresuje czytelników oraz zainspiruje do podejmowania
zbliżonych inicjatyw.
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wanie w rozkosze. Było zaś jego częstym powiedzeniem: «Maśćmy się najlepszymi olejkami,
raczmy się winem, rwijmy kwiat, aby nie uwiądł».
Onże pierwszy był do ucieczki, ostatni do walki; w niebezpieczeństwach największy tchórz,
a skoro strach ustąpił, pyszałek. A jako wróg
najzuchwalszy chóry cnót bezustannie zwalczał,
bardzo biegły we władaniu wszelkim orężem haniebnych czynów; wszelkich wręcz wysiłków się
imał, o których wiedział, że cnocie są przeciwne.
Większe [też] miał upodobanie w towarzystwie
niewieścim niż w męskich zebraniach. Za te przeto osobliwe zasługi niesłychaną sczezł śmiercią.
Albowiem z rozkładających się trupów, które kazał porzucić bez pogrzebania, wylęgły się myszy
w niezwykłej ilości i ścigały go tak długo przez
stawy, przez bagna, przez rzeki, a nawet przez
ogniste stosy, aż zamkniętego z żoną i dwoma synami w bardzo wysokiej wieży zagryzły okrutnie
dojmującymi ukąszeniami”.
Źródło 3: Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 63–64.
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„Ten Pompiliusz był bezecny. Bardziej bowiem brał
się do tańców z dziewczętami niż do wojen i stawszy się rozwiązłym skutkiem bezwstydnego zbytkowania i lenistwa, pierwszy był w ucieczce, ostatni
na wojnie, doskonale wyćwiczony we wszystkich
haniebnych poczynaniach. Tyranią odwdzięczył się
on swoim stryjom za ich wierne posłuszeństwo. Albowiem za namową swej bezwstydnej żony w sposób nikczemny okazał swym stryjom wdzięczność
przez nienawiść, przyjaźń przez prześladowanie,
miłość przez okrucieństwo. Udając, że opada z sił
i zbliża się do śmierci, zwołuje stryjów; spoczywając
na łożu udanej choroby i oznajmiając, że nie może
dłużej żyć, słodką przemową zachęca ich i domaga
się, aby zastanowili się nad wyborem króla, jego
następcy. Wreszcie w okrutny sposób uśmiercił ich
napojem, który na pożegnanie podała im do picia
żona jego. Tyran ten raczej niż król rozkazał, by ciała
ich pozostały niepogrzebane, jakoby zrządzeniem
boskim zabite. Temu nędznikowi Pompiliuszowi nadano przydomek Chościsko, ponieważ miał na głowie trochę długich włosów. Chościskiem bowiem
zdrobniale nazwano go jakby małą miotełkę. Lecz
zbrodnia popełniona na stryjach nie pozostała bez
pomsty. Albowiem skutkiem gnicia zwłok jego stryjów przez niego otrutych, które kazał pozostawić
bez pogrzebania, rozmnożyła się niezwykła liczba
myszy i one naszły wspomnianego Pompiliusza, tak
że ani ogniem, ani mieczem, ani kijami nie można
było powstrzymać ich od ścigania go i gryzienia.
Wreszcie uciekł on do pewnej bardzo wysokiej wieży stojącej w grodzie Kruszwicy i tam pożarty przez
myszy z żoną i dwoma synami, marnie ostatni dzień
zakończył”.

Pytania i polecenia:
1. Wyjaśnij, w jakim zakresie opowieści o władcach
legendarnych wzbogacają naszą wiedzę o najstarszych dziejach naszego państwa?
2. Jakie ośrodki w świetle analizowanych źródeł można uznać za miejsca, w których kształtować się mogły zalążki organizacji państwa polskiego?
3. Opisz, jaki los spotkał Popiela w podaniu Galla Anonima?
4. Jaki wizerunek Popiela wyłania się z relacji mistrza
Wincentego Kadłubka i Kroniki wielkopolskiej?
5. Wyjaśnij, dlaczego relacje kronikarzy na temat losów i śmierci jednego z legendarnych poprzedników
Mieszka I różnią się od siebie?

Możnowładcze fundacje klasztorne
na Kujawach
Zespół architektoniczny klasztoru norbertanek
w Strzelnie należy do najciekawszych założeń tego
typu w Polsce. Składa się nań dwunastowieczna rotunda
św. Prokopa oraz kościół klasztorny pod wezwaniem
św. Trójcy. Oprócz najsłynniejszych romańskich kolumn
z wyobrażeniami cnót i przywar, w obu strzeleńskich kościołach zachowały romańskie tympanony (półkoliste
pole wypełniające łuk portalu), z których dwa mają charakter fundacyjny. Oba reprezentują zbliżony, charakterystyczny dla ziem polskich schemat konstrukcyjny.
Pierwszy z nich znajdował się w portalu rotundy
św. Prokopa, a wyobrażał małżeństwo fundatorów, klęczących przed tronującym Chrystusem, z których mężczyzna, pochylony w ukłonie, trzymał model rotundy,
kobieta zaś otwartą księgę. Tympanon ten, zniszczony
w czasie ostatniej wojny, należał do najstarszych zabytków tego typu w Polsce.
Drugi z tympanonów, zachowany do dziś, wyobraża
grupę czterech postaci. Centralnie umieszczono siedzącą kobietę z zakrytą głową, odzianą w powłóczyste szaty z wydłużonymi mankietami rękawów, która
trzyma w rękach niemowlę w ozdobnych powijakach.
Z lewej strony klęczy męska postać, w długiej, sięgającej kolan szacie, na którą narzucono spięty na ramieniu płaszcz. W wyciągniętych ku centralnym postaciom
rękach trzyma ona model dwuwieżowego, zapewne
jednonawowego kościoła. Z prawej strony ukazano klęczącą kobietę, trzymającą w dłoniach księgę i odzianą
podobnie jak postać centralna. Całość obiega łacińska
inskrypcja, wykona pięknym pismem, łączącym różne
gatunki pisma romańskiego. W tłumaczeniu brzmi ona:
„Tobie Anno, czcigodna matko pobożnej dziewicy Maryi, darem tym cześć oddaje Piotr, tak jak ongiś sobie
tego życzył”. Tak kompozycja wizerunku, jak i inskrypcja tłumaczą sens całej sceny, która ma wyobrażać o iarowanie przez fundatorów kościoła św. Annie, matce
Najświętszej Maryi Panny. Charakterystyczne, że napis
wymienia tylko imię Piotra, którego małżonkę – Annę
– usuwa w cień.
Jako źródło historyczne tympanon możemy analizować na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim

Źródło: Tympanon fundacyjny klasztoru norbertanek w Strzelnie
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zjawisko związane z rozbiciem dzielnicowym: stopniowy zanik możnowładztwa ogólnopolskiego i jego
terytorializację, tzn. związanie z określoną dzielnicą,
w której znajdowały się główne dobra wielmoży.
Marcin Hlebionek

Tympanon fundacyjny, Wikimedia Commons (fot. Cancre, CC BY-SA 4.0)

Rotunda św. Prokopa w Strzelnie, Wikimedia Commons (fot. Cancre, CC BY-SA 4.0)
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Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez zakon
niemiecki w 1309 r.
W 1308 r., w okresie napiętej rywalizacji książąt piastowskich i ościennych władców o zjednoczenie ziem
polskich, wojska margrabiów brandenburskich zaatakowały Pomorze Wschodnie. Brandenburczycy zajęli
miasto Gdańsk i przystąpili do oblężenia gdańskiego
grodu, bronionego przez polskie oddziały wierne ówczesnemu władcy księstwa wschodniopomorskiego,
księciu Władysławowi Łokietkowi. Obrońcy wezwali
na pomoc Krzyżaków, którzy po wyparciu Brandenburczyków oraz wybiciu ich zwolenników przejęli władzę
nad Gdańskiem i północną częścią Pomorza Gdańskiego sięgającą aż po miasto Nowe. Gdy Łokietek nie zgodził się na zapłacenie Krzyżakom żądanej przez nich
rekompensaty za walkę z wojskami brandenburskimi,
oddziały Zakonu przesunęły się w południowy rejon
Pomorza i przystąpiły do oblężenia najważniejszego
grodu na tym obszarze – Świecia. Walki o tę twierdzę
trwały od lipca do końca września 1309 r. Wojskom
krzyżackim, dowodzonym przez mistrza krajowego
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jako świadectwo ówczesnej kultury materialnej.
Bogate szaty Piotra pokazują, jak wyglądał w końcu
XII w. uroczysty strój dworski. Długa, sięgająca kostek
koszula, z bogato zdobionymi rękawami, od razu pokazuje, że mamy do czynienia z osobą, która nie para się
pracą izyczną. Wyobrażenie malutkiej Maryi przynosi
informację, jak ubierano wówczas niemowlęta. Charakterystyczna odzież obu postaci kobiecych, z długimi
mankietami rękawów, odwołuje się zaś do najmodniejszych wzorów zachodnioeuropejskich. Z kolei trzymany przez fundatora model świątyni daje nam wyobrażenie, jak wyglądała bryła strzeleńskiego kościoła
przed późniejszymi przebudowami.
W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na gesty poszczególnych osób. Anna, żona możnowładcy, pochylona jest z pokorą w niskim pokłonie ku św. Annie, a Piotr
dumnie zwraca się ku widzowi, co podkreśla jego pozycję społeczną. W tym kontekście wyobrażenie znajdujące się na tympanonie przynosi informacje o wzroście
znaczenia możnowładztwa w ówczesnej, podzielonej na dzielnice, Polsce. Piotr, utożsamiany z Piotrem
Wszeborowicem, był jedną z najważniejszych osób
ówczesnych Kujaw. Piastował godności kasztelana
kruszwickiego, a później także palatyna kujawskiego
na dworze Mieszka Starego. Był prawdopodobnie synem Wszebora, bliskiego współpracownika księcia Bolesława Krzywoustego, który posiadał majątki rozsiane
po całej Polsce. Fakt, że jego potomek związany był już
przede wszystkim z Kujawami, ukazuje jeszcze jedno

Pytania i polecenia:
1. Przypomnij nazwy świątyń, które składają się
na zespół architektoniczny klasztoru norbertanek
w Strzelnie
2. Wyjaśnij termin „tympanon”.
3. Rozpoznaj i nazwij cztery postaci uwiecznione
na prezentowanym na ilustracji tympanonie.
4. Wskaż i opisz postaci występujące w centralnym
miejscu płaskorzeźby. Wyjaśnij znaczenie ich atrybutów.
5. Dokonaj interpretacji inskrypcji zamieszczonej
na tympanonie.
6. Opisz stroje, w jakie ubrane są postaci i na tej podstawie oceń ich przynależność stanową.
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Źródło 1: Zeznanie rycerza Żyry z Krupocina
w czasie procesu inowrocławskiego w 1320 r.,
wg: Lites ac res gestae inter polonos Ordinemque
Cruciferorum, ed. H. Chłopocka, t. 1, Wrocław
1970, s. 33–35. Tłum. za „Rzeź gdańska” z 1308
w świetle najnowszych badań, red. B. Śliwiński,
Gdańsk 2009, s. 202–203 (tłum. S. Szybkowski).
„[Żyra zeznał:] jest mi wiadome, że przybyli Krzyżacy z domu niemieckiego, między którymi dowódcą
był brat Henryk, zwany von Plotzke, wicemistrz,
z potężnym wojskiem i otoczyli miasto Gdańsk.
Zdobywszy zaś je uczynili wielką rzeź wśród ludu
chrześcijańskiego, [między innymi] szesnastu rycerzy znakomicie znanych, którzy w imieniu pana
Władysława, króla, wówczas księcia [przebywali], zajmując tamtejsze wały, krwawo pozabijali.
Po uczynieniu tego posunęli się pod gród Tczew, gdy
zaś z powodu strachu wywołanego opisaną wyżej
rzezią, posiadacze z tego grodu uciekli, zaraz gród
spalili i tak ziemię tę w całości zajęli. Wyrzucili także pewnych rycerzy z ich własnych dóbr, za to, że
ci zachowali wierność dla rzeczonego pana króla,
chcą je innym, wedle własnych ich słów, darować.
Następnie po dziesięć tygodni przed upływem roku
[od tych wydarzeń] otoczyli gród Świecie i zdobywali machinami, i innymi wojskowymi sprzętami.
Byłem wówczas tam obecny i zostałem ciężko zraniony z kuszy, tak, że do dziś na twarzy mam bliznę.
I zdobyli wtedy rzeczony gród i tak całe księstwo
pomorskie zajęli, i dotychczas trzymają zajęte”.
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Obelisk w Mełnie, upamiętniający podpisanie pokoju mełneńskiego (fot. Margoz,
CC BY-SA 3.0)

pruskiego Henryka von Plotzke, przeciwstawiły się
wierne Łokietkowi oddziały rycerzy kujawskich i pomorskich pod dowództwem książąt Przemysława i Kazimierza.
Oblężenie Świecia było ostatnim etapem podboju
Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Zajęte przez
nich obszary pozostać miały w rękach Zakonu przez
ponad półtora wieku, aż do momentu wybuchu wojny
trzynastoletniej (1454). Interesujące relacje świadków wspomnianych wydarzeń zebrane zostały podczas polsko-krzyżackich procesów o przynależność
Pomorza Gdańskiego, toczonych przed papieskimi
sądami w Inowrocławiu (1320–1321) i Warszawie
(1339). Przed pierwszym z nich swoje zeznania złożył
m.in. rycerz pomorski Żyra z położonego nieopodal
Świecia Krupocina. Wśród świadków przesłuchiwanych w czasie warszawskiego procesu znaleźli się rycerz Tomasz z Zajączkowa w ziemi chełmińskiej oraz
kasztelan gniewkowski Maciej.
Michał Targowski

Źródło 2: Zeznania kasztelana gniewkowskiego
Macieja z Mirosławic oraz Tomasza z Zajączkowa
złożone w czasie procesu polsko-krzyżackiego
w Warszawie w 1339 r. wg: Lites ac res gestae
inter polonos Ordinemque Cruciferorum, ed. I. Zakrzewski, t. 2, Poznań 1890, s. 238–239, 305. Tłumaczenie za: „Rzeź gdańska” z 1308 w świetle najnowszych badań, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2009,
s. 207, 209 (tłum. S. Szybkowski).
„[Kasztelan gniewkowski Maciej] powiedział, że
jest prawdą, że mistrz i bracia Krzyżacy z ich potężnym wojskiem wspomnianą ziemię pomorską
i wszystkie grody, wsie i miejsca jej zajęli, i dotychczas trzymają zajętą […]. Pytany, skąd o tym
wie, odparł, że był tam osobiście owego czasu,
kiedy Krzyżacy z ich wojskiem wdarli się do tej
ziemi i ją zdobyli, w grodzie Świecie, książętom
Przemysłowi i Kazimierzowi, braciom, powierzonym przez pana Władysława, króla, wraz z ziemią w opiekę, trzymanie i posiadanie w imieniu
tegoż króla pana Władysława, i słyszeli, iż wojsko wspomnianych Krzyżaków było pod grodem
Gdańsk i [oni] go otoczyli oraz oblegali, a także
pozyskali i wdarli się siłą z wielką rzezią wielu
rycerzy i innych ludzi, i że książęta Przemysł i Ka-

Pytania i polecenia:
1. Przypomnij, w jakich okolicznościach zakon krzyżacki zajął w 1308 r. Gdańsk.
2. Wskaż na mapie miejscowości wzmiankowane
w powyższych relacjach.
3. Przedstaw, jakie różnice w opisie zajęcia Pomorza
Gdańskiego przez Krzyżaków występują w zeznaniach poszczególnych świadków? Spróbuj ustalić ich
przyczynę.

Atak wojsk polskiego i litewskiego na
Prusy w 1422 r. i okoliczności zawarcia
pokoju nad jeziorem Mełno

Źródło 1: Fragment kontynuacji Kroniki ziemi
pruskiej Piotra z Dusburga autorstwa Konrada
Bitschina wg: Fortsetzung zu Peter von Dusburgs
Chronik, bearb. v. M. Toeppen, Scriptores rerum
Prussicarum, Bd. III, Leipzig 1866, s. 488; tłum.
z j. łacińskiego: K. Kwiatkowski.

29

„O TRZECIM WROGIM NAPADZIE PRZEZ RZECZONYCH WROGÓW TEJ ZIEMI UCZYNIONYM
Roku pańskiego 1422 w dzień błogosławionej
Marii Magdaleny pod mistrzem Pawłem von Rusdorf wspomniani wcześniej król Polaków i wielki
książę Litwy, z największym wojskiem, zebranym
ze wszystkich ludów pogańskich, po raz trzeci
tę zubożoną ziemię po nieprzyjacielsku napadli,
czyniąc mosty na rzece Drwęcy, ziemię chełmińską ogniem do szczętu niszcząc, nikomu nie darowując, ani paniom ani dziewczętom, pozbawiając
je czci, mordując i nieludzko z nimi postępując”.
Źródło 2: Jana Długosza Roczniki czyli kroniki
sławnego Królestwa Polskiego, ks. XI (1413–1435),
red. S. Gawęda i in., tłum. J. Mrukówna, Warszawa
1981, s. 190–191.
„KRZYŻACY ZABIEGAJĄ O POKÓJ I UZYSKUJĄ GO
We wtorek, nazajutrz po uroczystości Narodzin
NMP król Polski Władysław wycofuje się spod
Lubicza i wkracza do ziemi chełmińskiej z zamiarem jej pustoszenia. Zabawiwszy kilka dni w pobliżu miasta Chełmna, polecił jak najdalej szerzyć
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W 1414 r. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo
Litewskie podjęły działania zbrojne przeciwko zakonowi niemieckiemu w Prusach. Nie zakończyły się
one zawarciem traktatu pokojowego, jak to było we
wcześniejszym kon likcie z lat 1409–1411, ale jedynie
rozejmem ustalonym w Brodnicy jesienią tego roku.
W kolejnych latach był on kilkakrotnie przedłużany,
nawet w sytuacji, kiedy wojska króla i wielkiego księcia stały u granic Prus (jak w 1419 r.), ponieważ obie
strony kon liktu miały nadzieje na jego korzystne dla
siebie rozwiązanie na drodze porozumienia, osiągniętego przy pośrednictwie czy to soboru kościelnego, czy
króla rzymskiego, czy wreszcie obustronnych rokowań.

Ostatecznie jednak żadna z tych dróg nie doprowadziła
do sukcesu i w lecie 1422 r. wielkie wojska króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia Litwy
Aleksandra Witolda weszły po nieprzyjacielsku do
Prus.
Dwie prezentowane poniżej narracje kronikarskie
w diametralnie różny sposób ukazują obie strony konliktu. Kronika Konrada Bitschina, mieszkańca Prus,
ukazuje atak obu wojsk monarchów z punktu widzenia
jego o iar, mieszkańców Prus, w tym zwłaszcza ziemi
chełmińskiej, która w największym stopniu dotknięta
została działaniami wojennymi. Opis jest krótki, ale
bardzo obrazowy.
Narracja polskiego dziejopisa, Jana Długosza zawarta w jedenastej księdze jego Roczników, dotycząca
wyprawy pruskiej 1422 r. jest znacznie rozleglejsza.
Przytoczony rozdział stanowi tylko jeden z końcowych jej fragmentów. Niszczycielskie działania wojsk
polskiego i litewskiego monarchy ukazane są tu, jak
i w innych fragmentach, w sposób bardzo oględny, zaś
król przedstawiony został jako władca stale gotowy do
pokoju. To punkt widzenia strony polskiej. Do zawarcia
układu pokojowego ostatecznie doszło w obozie królewskim nad jeziorem Mełno w dniu 27 września tegoż
roku.
Krzysztof Kwiatkowski
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zimierz opuścili wspomnianą ziemię pomorską
i uciekli z grodu Tczew, gdzie byli. Świadek zaś
opuścił wspomniany gród Świecie i uciekł, i nie
mógł widzieć wówczas wspomnianych Krzyżaków i ich wojska, lecz dobrze wie i jest pewny, że
całą ziemię i wszystkie grody, wsie i miejsca ziemi pomorskiej, po zajęciu grodu Gdańsk, [ci] zajęli i dotychczas trzymają z wszystkimi grodami,
wsiami i miejscami jej. […] [Tomasz z Zajączkowa] powiedział również, że pewien Piotr, zwany
kanclerzem, syn Święcy, trzymający w imieniu
króla Władysława Gdańsk, Tczew i Nowe, grody
tejże ziemi pomorskiej, powstał i zbuntował się
przeciwko niemu i przyłączył się do margrabiego
magdeburskiego [tj. brandenburskiego]. Wówczas też weszli do tej ziemi Krzyżacy dla wsparcia
pana Władysława króla, przeciwko wspomnianym, którzy zdradziecko zdobywali Gdańsk, jak
tylko [najlepiej] potra ili. Król Władysław trzymał
wtedy ciągle gród Gdańsk. Krzyżacy natomiast
przybyli dla wspomożenia ludzi dzierżących go
w imieniu króla Władysława, [lecz] tychże wszystkich ludzi wyrzucili. Potem zażądali od króla Władysława, aby im gród ten i całą ziemię pomorską
sprzedał, czego uczynić nie chciał, wtedy też ciż
Krzyżacy, widząc, że król tego nie zrobi, przybyli z potężnym wojskiem pod gród Świecie, który
otoczyli i zajęli gwałtem, i zbrojnie, świadek zaś
był wówczas w ich wojsku z własną tarczą, pod
własnym znakiem”.
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pustoszenie pól i palenie domów. Mistrz i zakon
krzyżacki, przerażeni tym zniszczeniem, zdają
sobie sprawę, że król Władysław nie opuścił ich
ziem, czego się jak najbardziej spodziewali, ale
cofnąwszy się do tyłu, po sprowadzeniu na wyładowanych wozach zapasów żywności z Polski
do obozu pod Lubiczem trwa nieugięcie przy pustoszeniu ich ziem i podjęciu od nowa wojny i że
ich siły są za małe do stawienia oporu. Ulegając
nadto skargom i nawoływaniom rycerzy i swoich
współobywateli grożących zdradą, jeżeli nie zaradzi ich trudnemu położeniu, wysyłają do króla
Polski Władysława biskupa pomezańskiego Gerharda z kilku komturami, rycerzami i mieszczanami z prośbą o pokój. Ten ulegając bardziej prośbie
niż naciskowi, złożywszy broń, przyrzekł zapewnić pokój, nie inaczej jak to czyni król katolik i miłujący pokój. Aby łatwiej mogło dojść do niego na
sprawiedliwych warunkach, przeniósłszy obóz
spod miasta Chełmna nad jezioro Mełno, zamierza zawrzeć układ pokojowy. Po wyznaczeniu
w swoim imieniu kilku doradców […] oraz takiej
samej liczby ludzi w imieniu mistrza i Zakonu […],
upełnomocniono ich do zawarcia pokoju. Ci od
rana do wieczora prowadząc rozmowy na temat
układów w namiocie królewskim zrobionym ze
szkarłatnej tkaniny, którą przesłał królowi Władysławowi hrabia Cylii Herman, w uroczystość
Przeniesienia św. Stanisława zawierają w końcu
pokój, który przyjęły obydwie strony i potwierdziły dokumentem i podpisami”.
Pytania i polecenia:
1. Wyjaśnij, w jaki sposób obie strony kon liktu ukazuje Konrad Bitschin w swojej kronice.
2. Scharakteryzuj, w jaki sposób wyprawę pruską Władysława II Jagiełły przedstawił Jan Długosz w swoich Rocznikach.
3. Porównaj obie narracje kronikarskie. Podejmij próbę interpretacji tak odmiennego sposobu ukazania
tych samych wydarzeń.
4. Ustal, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach strony kon liktu zawarły układ pokojowy. Odszukaj na
współczesnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego miejsce prowadzonych rokowań.
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Biskupi jako możnowładcy i panowie
Na obszarze współczesnego regionu kujawsko-pomorskiego w późnym średniowieczu znajdowały się
cztery diecezje: gnieźnieńska, kujawska, płocka i chełmińska. Władający nimi biskupi należeli do elitarnej
i kierowniczej warstwy duchowieństwa, dysponowali
przy tym rozległą władzą duchowną, ale także świecką. O ile ta pierwsza wynikała z autorytetu, jaki uzyskiwali w momencie uzyskiwania święceń biskupich
– jako następcy apostołów, o tyle źródła uprawnień
świeckich, niekiedy bardzo szerokich, były bardzo różnorodne. Z tego powodu każdy z biskupów dysponował

odmiennym, indywidualnie ukształtowanym zakresem
władzy świeckiej, aczkolwiek wśród przysługujących
im prerogatyw znajdowały się takie, które były identyczne dla wszystkich czterech dostojników. Jednym
z takich uprawnień było prawo do budowania i posiadania grodów bądź zamków na obszarach, którymi biskupi władali jako świeccy panowie.
Przywołane poniżej fragmenty kroniki Jana
z Czarnkowa prezentują okoliczności śmierci bądź
wyboru trzech hierarchów diecezji gnieźnieńskiej i kujawskiej żyjących w drugiej połowie XIV stulecia. Ukazują jednocześnie niektóre aspekty władzy świeckiej
tych biskupów i związany z nią prestiż społeczny zdobywany m.in. w rezultacie jej umiejętnie zaaranżowanej ostentacji. Obrazują przy tym inny jeszcze, nieodłączny element ponty ikatu każdego biskupa, mianowicie relacje ze środowiskiem rodzinnym, które z jednej
strony nierzadko stanowiło punkt oparcia dla działań
poszczególnych hierarchów, z drugiej zaś mogło prowadzić do kon liktów po śmierci biskupa między jego
krewnymi a lokalnymi strukturami kościelnymi.
Krzysztof Kwiatkowski
Źródło: Kronika Janka z Czarnkowa, oprac. M.D.
Kowalski, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2001, s. 103–
105, 135, 142.
„O ŚMIERCI JANA, ARCYBISKUPA GNIEŹNIEŃSKIEGO
Ten czcigodny ojciec Jan, nazywał się poprzednio Janusz Suchywilk, był z domu Grzymalitów,
rodem Sandomierzanin. […] [W]yniesiony na
godność arcybiskupią zapomniał wszelkiej rozwagi i ostrożności; często się gniewem unosił,
pozbywszy się wstydu, słabość i chwiejność charakteru w słowach i czynach wykazywał. Zdarzało się bowiem często, że zwoławszy kapitułę,
po dojrzałej i wszechstronnej z braćmi swoimi
naradzie, rzecz pewną ostatecznie postanowił,
obiecując być niewzruszonym w obronie praw
Kościoła lub też w jakiejkolwiek innej sprawie,
tymczasem zaledwie się tylko bracia z kapituły
od niego oddalili, a ktokolwiek ze świeckich podszepnął mu coś wręcz przeciwnego, niezwłocznie
zmieniał zdanie i postępował ze szkodą Kościoła.
[…] Czując w końcu upadek sił i powodowany doczesną miłością do swoich synowców i krewnych,
na których prawie cały dochód swojego kościoła
obracał oraz pragnąc, aby po jego śmierci otrzymali oni pozostawione przez niego dobra, oddalił
wszystkich przełożonych i prokuratorów grodów
kościelnych i oddał zarząd tych grodów swoim
synowcom. Pamięci dobrych czynów żadnej po
sobie nie zostawił, chyba, że naprawił katedrę
gnieźnieńską i dał sklepienie nad jej główną nawą
i jednym skrzydłem; na urządzenie tego sklepienia i dachu, które zresztą zostało niedokończonym, o iarował kościołowi 90 kop. Oprócz tego

O ŚMIERCI ZBYLUTA, BISKUPA WŁOCŁAWSKIEGO
W piątek, w ostatni dzień miesiąca lipca, czcigodny ojciec Zbylut z rodu Pałuków, biskup włocławski, od kilku lat już dotkliwie cierpiący na paraliż
w ręce i nodze, w lewej części ciała, szczęśliwie
w Panu zasnął w zamku swym w Raciążu. Zmarły ten biskup wielce ozdobił dosyć kosztownymi
gmachami dobra swojego kościoła i przezornie
zostawił swojej kapitule ob ite skarby w naczyniach srebrnych i złotych dla upiększenia kościoła i stołu biskupiego, w szatach ponty ikalnych
do służby bożej, oraz w księgach i pieniądzach,
więcej niż wszyscy jego poprzednicy. Zamek
w Starym Włocławku, domy i dwory w Sobkowie
i w Górze pod Gdańskiem na nowo z cegły wybudował, zamek zaś raciąski, przebudowawszy
w nim dom, zaczął opasywać murem, lecz zaskoczony śmiercią pozostawił go nie ukończonym.

Po jego śmierci krewni jego przyprawili kościół
o wielkie straty. Pogodą umysłu i hojnością wyróżniał się on spośród wszystkich innych biskupów, na różnych zjazdach biskupów i książąt
świeckich występował z wielką przystojnością,
nie żałując wydatków na okazałość tak w służbie,
jak i w całym otoczeniu. Dusza jego niech spoczywa w pokoju. [...]
O PRZYJĘCIU JANA, BISKUPA WŁOCŁAWSKIEGO,
ZWANEGO KROPIDŁO
Roku 1384, Jan Olit, syn Bolesława, księcia opolskiego, biskup włocławski, został przeniesiony,
jak powiedziano wyżej, z kościoła poznańskiego
do kościoła włocławskiego i 11 dnia tego lutego był przez prepozyta i elekta włocławskiego
Teodoryka, oraz przez kapitułę, jako biskup włocławski przyjęty. Tego dnia i na trzeci dzień potem
były mu oddane zamki Włocławek i Raciąż”.

Pytania i polecenia:
1. Wskaż, które zachowania duchownych opisane
w tekście ocenione zostały przez kronikarza pozytywnie, a które negatywnie.
2. Na podstawie źródła omów, w jaki sposób biskupi
manifestowali swoją wysoką pozycję społeczną.
3. Przypomnij, jakie zjawisko określamy mianem nepotyzmu. Przytocz wskazane w tekście źródłowym
przykłady działań mieszczących się w zakresie tego
pojęcia.
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sporządził dla katedry gnieźnieńskiej jeden ornat
ponty ikalny. Do duchowieństwa żywił arcybiskup Jan nienawiść, świeckim zaś zawsze, w czym
tylko mógł, starał się dogodzić, księży często sadzał do ciemnicy, nicponiami i rozpustnikami ich
nazywając. Umarł tegoż roku [1381 – K. K.] w sobotę, w wigilię Wielkanocy po zmierzchu, 5 kwietnia, na dworze arcybiskupim w Żninie. Pochowano go w najbliższą środę po śmierci w Gnieźnie,
w chórze większego kościoła, pod nagrobkiem
kamiennym, który sam kazał we Flandrii bardzo
kosztownie i okazale sporządzić. […]
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Jan Ryś

Żołnierska paideia
Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku
wy księgozbiór niosły ze sobą wyraźny
przekaz wojskowy. Z kolei w środowisku
rodzinnym i sąsiedzkim młody szlachcic
osłuchiwał się ze wspomnieniami o żołnierskiej chwale przodków, w kazaniach
utwierdzał się w słuszności obranej
drogi, a w pogrzebach wojskowych zdobywał chęć do sławy i wielkich czynów,
które gwarantowały szacunek na wiele lat po śmierci. Młody adept sztuki
wojskowej wiedzę teoretyczną rozwijał w szkołach oraz w czasie podróży
edukacyjnych. Jednak najważniejszym
etapem kształcenia był pobyt w obozie
wojskowym i udział w bitwie. W trakcie
kampanii wojennych żołnierz doskonalił umiejętności, a także uczył się współdziałania w mniejszych lub większych
jednostkach taktycznych. Dlatego obóz
wojskowy stawał się doskonałym seminarium militum.
Ostatnia część pracy poświęcona
została kwestiom mentalności żołnierskiej, czyli efektu końcowego wszelkich
oddziaływań wychowawczych. Ryś

przedstawia w niej hierarchię żołnierskich wartości i miejsce, jakie pośród
nich zajmowały Bóg, ojczyzna i żołnierski honor. Autor w swojej pracy
nie przemilcza żołnierskich przywar
i okrucieństw popełnianych przez wojskowych. Tym samym praca pokazuje
większość aspektów żołnierskiej paidei.
Łukasz Wróbel
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Jednym z największych osiągnięć
kultury greckiej była paideia, czyli specy iczny model wychowawczy. Grecy
uważali, że doskonałość społeczeństwa
można osiągnąć poprzez doskonałość
izyczną i intelektualną jednostki. Na bazie tej idei Jan Ryś, historyk wychowania
epoki nowożytnej, podjął się przedstawienia szesnasto- i siedemnastowiecznych metod wychowania żołnierza.
Historyk ten zauważa, że staropolski
system formowania doskonałego żołnierza był adekwatny do zasad greckiej
paidei. Żołnierz szlachcic był kształcony nie przez jedną instytucję, ale przez
uczestnictwo w różnych formach życia
społecznego i prywatnego.
Kształcenie żołnierskie odbywało
się na trzech płaszczyznach: w domu,
„w świecie” i obozie wojskowym. W kręgu rodzinnym na zmilitaryzowanie psychiki wychowanka wpływ miały zabytki
kultury materialnej, takie jak portrety
przodków, broń biała czy uforty ikowane siedziby. Również literatura i domo-
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Statut Bolesława Krzywoustego
– tajemnica źródeł
Anna Kowalska-Pietrzak

2020 r. przypada 700-lecie koronacji Władysława Łokietka. Wydarzenie to uznaje się
za symboliczne zakończenie rozbicia dzielnicowego w Polsce. Jest to więc dobry moment,
aby przypomnieć, jak wyglądał początek tego
trwającego ponad 180 lat okresu. Zwłaszcza że o początku rozbicia dzielnicowego historiografia polska
dyskutuje od ok. 150 lat, tworząc bogatą literaturę
przedmiotu. Zagadnienia dotyczące statutu, zwanego
często testamentem, Bolesława Krzywoustego budzą bowiem liczne kontrowersje. Ich przyczyną jest,
jak zazwyczaj, szczupła baza źródłowa, umożliwiająca tworzenie różnych interpretacji.

W

Przyczyny
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Chyba jedyny aspekt tego problemu, w którym historycy są zgodni, to przyczyna powstania ustawy sukcesyjnej. Krzywousty chciał uniknąć w przyszłości wojen między swymi potomkami. Chociaż i tu pojawiają
się głosy, że przecież książę nie mógł nie zdawać sobie
sprawy, że bracia władający podzielonym państwem
zawsze dążyli do jedynowładztwa. Pojawiła się również opinia, że być może testament miał zabezpieczać
interesy najstarszego syna, a nie jego młodszego rodzeństwa.
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Hipotezy
Pozostałe zagadnienia to ciąg hipotez. Wśród nich
są m.in. czas i forma ogłoszenia statutu, czy został on
spisany czy jedynie ogłoszony; liczba księstw w 1138 r.;
zasięg terytorialny dzielnicy senioralnej i innych dzielnic; czas obejmowania władzy przez synów Krzywoustego; liczba żyjących męskich potomków w chwili jego
śmierci; jaka była oprawa wdowia księżnej Salomei;
czy Bolesław wprowadził seniorat czy primogeniturę,
dziedziczność czy namiestnikostwo dzielnic?
Dyskusje wokół czasu usankcjonowania podziału
państwa doprowadziły do konkluzji, że Krzywousty
mógł o tym zdecydować już w drugim dziesięcioleciu
XII w., a może dopiero w 1137 r. Nie jest wykluczone,
że wola księcia została jedynie ogłoszona na zjeździe.
Z obserwacji ówczesnej praktyki prawnej wynika, że
do ważności takiej decyzji nie było potrzebne sporządzanie dokumentów, wystarczało ją jedynie oznajmić
na wiecu w obecności panów świeckich i duchownych
(G. Labuda). Jednak byli badacze, którzy uznawali, że
ustawa sukcesyjna została nie tylko ogłoszona na wiecu, lecz także spisana. Co więcej, mogła ona uzyskać

zatwierdzenie papieża i cesarza (T. Wojciechowski,
A. Małecki).
Dominująca od dawna w podręcznikach szkolnych
koncepcja podziału Polski liczy sobie około 100 lat.
Do podręczników i do szkół rzadko jednak tra iają informacje o polemikach i o propozycjach rewizji tej konstrukcji historiogra icznej, publikowanych od lat 50. XX w.

Ustalenia historyków
W drugiej połowie XIX w. Stanisław Smolka, a potem w pierwszym ćwierćwieczu XX w. Tadeusz Wojciechowski ogłosili koncepcje podziału terytorialnego
i zasad funkcjonowania tzw. testamentu Bolesława
Krzywoustego.
Smolka opisał decyzje księcia w następujący sposób: Władysław otrzymał Śląsk i ziemię lubuską, Bolesław – Mazowsze, Mieszko – Wielkopolskę, Henryk – ziemię sandomierską, Kazimierz nie otrzymał
nic, a wdowa Salomea otrzymała Łęczycę. Według
T. Wojciechowskiego (1925) Krzywousty utworzył tzw.
dzielnicę senioralną, ze stołecznym Krakowem, która
ze względu na położenie nazywana jest także centralną. Jak powszechnie wiadomo, miała ona obejmować
ziemie: krakowską, gnieźnieńską, kaliską, kruszwicką,
łęczycką i sieradzką. Umożliwiała ona seniorowi kontrolę dzielnic swych braci, a księstwa juniorów miałyby
stanowić władztwa, które pozwolą na obronę państwa
przed jego sąsiadami. Dodatkowo badacz ten uznał, że
księstwa należące do synów Krzywoustego były dziedziczne, a jedynie dzielnica senioralna powinna być
przekazywana w ręce najstarszego w rodzie. Kolejnym
elementem jego koncepcji było uznanie Kazimierza
Sprawiedliwego za pogrobowca lub za syna, którego
ojciec przeznaczy do stanu duchownego. Poglądom
o księciu pogrobowcu można jednak przeciwstawić
szereg kontrargumentów, włącznie z tradycją dworską zawartą w kronice mistrza Wincentego, a zapiskę
z rocznika kapituły krakowskiej interpretować jako
uzupełnienie informacji o narodzinach syna dopiero po umieszczeniu zapisu najważniejszego w danym
roku, czyli informacji o śmierci panującego księcia.
Koncepcję Wojciechowskiego popierała grupa znaczących badaczy, w tym K. Buczek, H. Łowmiański,
K. Maleczyński. Korektę kształtu dzielnicy centralnej,
w formie włączenia Kujaw do Mazowsza, wprowadzili m.in. S. Zajączkowski oraz J. Spors. Są też uczeni,
którzy uznają przynależność jedynie wschodnich Kujaw do dzielnicy mazowieckiej (np. J. Natanson-Leski,
M. Dworsatschek).
Jednak zmianę, wręcz rewolucyjną, stanowi koncepcja opracowana przez G. Labudę, a opublikowana
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Bolesław Krzywousty

Władysław Wygnaniec

Tym samym, według Labudy, bezpośrednio po śmierci Krzywoustego w Polsce panowałoby trzech najstarszych jego synów, w trzech wyznaczonych przez ojca
dzielnicach. Czwarty z nich musiał poczekać do 1146 r.,
a droga do tronu piątego była zdecydowanie bardziej
odległa w czasie. Zapewne uwarunkowania, które istniały w czasie pisania kroniki mistrza Wincentego,
m.in. potrzeba usprawiedliwienia przejęcia władzy
przez Kazimierza w 1177 r., spowodowały, że przekaz
kronikarza, szkicujący obraz Krzywoustego wydającego dyspozycje na łożu śmierci, jest dość niejasny
(P. Wiszewski). Mistrz Wincenty zanotował porównanie przez umierającego Bolesława czterech książąt
do czterech kół wozu, a piąty syn był jak piąte koło.
Jednocześnie książę-ojciec miał stwierdzać, że pamięta o najmłodszym dziecku i zapisał mu „coś”. Nieletni,
a więc i Henryk, mają jednak pozostawać pod opieką
starszych.
Nie można jednak w tym miejscu pominąć i jeszcze
jednej koncepcji (J. Bieniak). Być może trzej najstarsi synowie Krzywoustego wcale nie musieli czekać
na śmierć ojca, lecz panowali w wyznaczonych im
dzielnicach już za jego życia, czyli mieliby swoje książęce siedziby przed październikiem 1138 r., co byłoby
logiczne. Władysław miał wtedy już ponad 30 lat, Bolesław i Mieszko byli żonaci, czyli powinni mieć własne
dwory. W tej koncepcji pojawia się dodatkowy, zasadniczy element: dziedzicem Bolesława Krzywoustego był
jedynie Władysław, mający stołeczny Kraków, a młodsi
bracia występowali w roli jego urzędników. Książęta
juniorzy zarządzaliby więc jedynie swoimi dzielnicami,
które nie były od początku dziedzicznymi, a stały się
nimi w wyniku wojen domowych po śmierci Krzywoustego. Analogicznie wyglądała sytuacja na Rusi i w Czechach. Polska traktowana była więc jako wspólne patrimonium dynastii (S. Gawlas).
Przy okazji rozważań na temat terytorium państwa
warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden, często zapominany, aspekt. Posługujemy się określeniem podziału
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w 1959 r. Badacz ten przeprowadził dogłębną analizę
źródeł, która doprowadziła go do wniosku, że tzw. dzielnica centralna nie istniała. Została ona utworzona
przez historyków, nie zaś przez Bolesława Krzywoustego. Tym samym ziemie, które były uznawane za przynależne do niej, zostały, w koncepcji G. Labudy, włączone
do różnych księstw. Władysław miał Śląsk i ziemię lubuską, Bolesław – Mazowsze i Kujawy, Mieszko – całą Wielkopolskę, a Salomea i jej dwaj najmłodsi synowie, którzy nie osiągnęli jeszcze lat sprawnych, ziemie łęczycką
i sieradzką. Warto dodać, że historycy ustalili, iż księżna
wdowa posiadała szereg innych dóbr położonych w różnych częściach kraju, w tym na Kujawach, w Wielkopolsce i w Sandomierskiem (S. Zajączkowski).
Przy takim podziale terenów Polski dzielnica księcia-seniora składała się z dwóch ziem: krakowskiej
i sandomierskiej (G. Labuda), czyli Henryk nie objął
rządów nad ziemią sandomierską w chwili śmierci ojca.
Oprócz informacji i sugestii zaczerpniętych bezpośrednio ze źródeł istotnym argumentem popierającym taką
właśnie koncepcję była małoletniość Henryka, który
ze względu na swój wiek nie mógłby objąć samodzielnych rządów w 1138 r. Historyk doszedł do wniosku, że
podział władzy w Polsce w omawianym okresie odbywał się więc w dwóch etapach: pierwszy w 1138 r.
i drugi w 1146 r. Korekty terytorialne następowały
jednak i w okresie pomiędzy wymienionym datami,
wskutek wojen domowych toczonych przez przyrodnich braci, a także w wyniku śmierci Salomei (27 VII
1144). Po wygnaniu Władysława nowy senior Bolesław Kędzierzawy zdecydował, że lepiej będzie dla jego
koncepcji politycznej, gdy Henryk, zamiast terenów
w centralnej części Polski, otrzyma ziemię sandomierską, wydzieloną z dzielnicy pryncypackiej. Natomiast
sam Bolesław przejął panowanie nad ziemią łęczycką
i sieradzką oraz Śląskiem, którego władcy, tj. Władysław z rodziną, znaleźli się na wygnaniu. Kazimierz,
przebywający pod opieką brata, wciąż był zbyt młody,
aby wyznaczyć dla niego terytorium.

Bolesław Kędzierzawy
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państwa na dzielnice, nie zwracając uwagi na to, że Bolesław dzielił państwo zgodnie z obowiązującym wówczas
podziałem na prowincje. Jednak i w tym przypadku
historycy nie są zgodni, ile ich wówczas było. Liczba prowincji może wahać się od 5 do 8. Jest też opinia, że było
ich ponad 15.
W historiogra ii pojawił się także spór o to, czy Krzywousty wprowadził primogeniturę czy seniorat.
Pierwszą opcję popierało i popiera wąskie grono badaczy (np. E. Rymar). Władza nad terytorium całej Polski
miałaby, w myśl tej zasady, należeć do potomków Władysława Wygnańca, jako najstarszego z książęcych synów,
z których wyłaniano by seniora. Rozważając kwestię senioratu, można dostrzec także opinię (J. Bieniak), według
której był on jedyną nowością, jako zasada nadrzędnej władzy sprawowanej nad całością państwa. W ten
sposób Krzywousty miałby doprowadzić do większej
centralizacji i silniejszego scalenia ziem, niż było to przy
wcześniejszych podziałach, gdy nie wyznaczano księcia-zwierzchnika.
Przegląd opinii historyków na temat ustawy sukcesyjnej Krzywoustego można podsumować chyba jedynie konkluzją, że najprawdopodobniej poszczególne jej
aspekty nigdy nie znajdą jednoznacznego wyjaśnienia.
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Analizy i interpretacje
Temat poświęcony statutowi Bolesława Krzywoustego
doskonale nadaje się do ćwiczenia umiejętności na różnych poziomach edukacji. Może świetnie pobudzać aktywność intelektualną, stawiać na samodzielne myślenie,
rozwiązywanie problemów, spostrzegawczość, dokładność oraz na rozwój koncentracji uwagi. Umożliwia także
pokazanie pracy historyka jako badacza rozwiązującego
zagadki, wręcz detektywa czy dziennikarza śledczego,
zmagającego się z poszukiwaniem informacji w często
niewystarczającej liczby źródeł. Historyk jest więc nie tylko osobą recytującą zestawy dat i wydarzeń, ewentualnie
interpretacji, które raz opublikowane są niepodważalne
w treści i osądach.
W szkole podstawowej zamiast przekazywania informacji i tradycyjnego analizowania mapy można zaproponować zagadkę, która nie tylko pozwoli na urozmaicenie
zajęć, lecz także na zapamiętanie danych, które uczeń samodzielnie przeanalizuje. Zadanie zostało przetestowane

na uczniach szkoły podstawowej. Najpierw byli oni przerażeni, lecz później poradzili sobie bez większego problemu, na koniec poczuli nawet satysfakcję.
Oczywiście dla licealistów zadanie tego typu musiałoby być nieco inaczej skonstruowane i zawierać inne dane
do analizy niż takie, które można znaleźć w podręczniku
lub jako informacje łatwo dostępne w Internecie.
Temat dotyczący testamentu Krzywoustego umożliwia
jednak podjęcie innej formy pracy rozwijającej umiejętność analizy na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Jest to znana wszystkim metoda pracy ze źródłami, lecz
zasadnicza różnica polega na ich ilości oraz na celu, w jakim się je analizuje. Celem jest bowiem próba odtworzenia postanowień statutu Krzywoustego, opierając się
na własnych przemyśleniach i odpowiednio dobranych
argumentach. Zarówno pierwsze, jak i drugie należy poprzeć konkretnym fragmentem źródła, a nie informacjami z podręcznika lub Internetu. Zaproponowane poniżej
fragmenty kronik, roczników i dokumentów stanowią
materiał, który historycy analizują od kilku dziesięcioleci,
dochodząc niekiedy do odmiennych wniosków. Pytania,
na które można szukać odpowiedzi, brzmią:
1. ilu synów Krzywoustego i w jakim czasie obejmowało rządy nad księstwami;
2. kiedy urodził się Kazimierz: za życia ojca czy już
po jego śmierci;
3. w jakich księstwach panowali poszczególni książęta,
czy granice były stabilne;
4. jaki był obszar dzielnicy senioralnej;
5. inne.
Odtwarzanie podziałów terytorialnych na podstawie
zachowanych źródeł można wzbogać, udostępniając mapy
podziału Polski z okresu, w którym powstawały kroniki, i postawić pytanie o odzwierciedlenie treści zapisów
na mapach. Pozwoli to zaobserwować, czy zapisy kronikarzy nie są odzwierciedleniem sytuacji z czasów, w których tworzyli. Czy nie przekładali oni stanu istniejącego
za swego życia na stan z początku okresu rozbicia. Można
to zaobserwować np. w Kronice polskiej, gdy autor wskazuje na przynależność Pomorza do Wielkopolski w czasach
synów Krzywoustego, choć miało to miejsce dopiero w wyniku postanowień umowy kępińskiej, po śmierci Mszczuja II. Propozycja przeprowadzanie takiej analizy jest też
okazją do przypomnienia kilku podstawowych zasad,
w tym stawiania pytań o wiarygodność przekazów i ich
wartość, zwrócenie uwagi na czas i miejsce (Polska, kraje
sąsiednie) powstawania źródła, ich zależności, powtarzania treści za poprzednimi przekazami.

Zagadkowy testament księcia
Książę Polski Bolesław Krzywousty miał pięciu synów.
Przejmowali oni swoje władztwa, gdy osiągali odpowiedni wiek lub zaistniały ku temu odpowiednie warunki
polityczne. Jedno księstwo miało należeć zawsze do najstarszego z rodu. Gdy po latach pewien pisarz chciał
przekazać informacje o nich kolejnym pokoleniom, postanowił ułożyć zagadkę dla bystrych czytelników. Uporządkuj informacje według podanych niżej wskazówek.

Imię

Przydomek

Księstwo

Synowie książęcy nosili imiona: Bolesław, Henryk,
Kazimierz, Mieszko, Władysław. Mieli przydomki: Stary,
Wygnaniec, Kędzierzawy, Sprawiedliwy, Sandomierski.
Panowali na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku, w ziemi krakowskiej, w ziemi sandomierskiej.
W zadaniu należy ustalić: w jakiej kolejności książęta
przychodzili na świat (od najstarszego z braci do najmłodszego); jaki każdy z nich miał przydomek; w jakiej ziemi
panował; która ziemia stanowiła władztwo najstarszego
członka rodu.
1. żaden z nich nie został wymieniony w takiej kolejności,
w jakiej się urodził, ani z imienia, ani z przydomku, ani
z księstwa;
2. tylko jeden miał imię i przydomek na tę samą literę;
3. niezależnie od tego, czy byliby wpisywani z imienia czy
z przydomku, najstarszy z nich byłby zapisany na liście
w dzienniku klasowym jako ostatni, a drugi w kolejności narodzin tra iłby na listę jako numer pierwszy;
4. ten, który miał przydomek Stary, urodził się jako „środkowy” brat i dostał imię po przodku, który wprowadził
chrześcijaństwo;
5. czwarty miał przydomek od księstwa, w którym panował i imię wywodzące się z Niemiec;
6. najstarszy z braci miał księstwo w południowo-zachodniej Polsce;
7. drugi w kolejności starszeństwa miał księstwo na północ od księstwa Henryka;
8. księstwo „środkowego” brata znajdowało się na zachód od księstwa brata drugiego według starszeństwa.
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Fragmenty źródeł
1) 1138 r. – „Książę Bolesław trzeci zmarł 28 października, Kazimierz drugi urodził się”.
Rocznik kapituły krakowskiej
2) Zapiski z Annales Magdeburgenses i Annales Poeldenses (powstały ok. 1165 r.) wywodzą się z zaginionej dziś redakcji roczników magdeburskich,
spisanych przez współczesnego wydarzeniom
i zorientowanego w stosunkach polskich annalistę
(środowisko saskie):
1138 r. – „Tegoż roku zmarł Bolesław książę Polaków,
pozostawiając pięciu synów przy życiu, którym podzielił dziedzictwo swoje w obecności biskupów
i możnych owej ziemi. Nad nimi trzymał władzę
Władysław, ponieważ był seniorem i szwagrem
króla Konrada”.
Annales Magdeburgenses
1138 r. – „Książę polski trzem synom swoim podzielił dziedzictwo”.
Annales Poeldenses
3) „Roku od wcielenia Pańskiego 1139 […] po śmierci Bolesława III, panujący po nim synowie jego
Władysław w Krakowie, Bolesław na Mazowszu,
Mieszko w Poznaniu […]”.
Dokument biskupa wrocławskiego Roberta
4) 1141 r. – „Salomea zwołała zjazd do Łęczycy”.
Ortlieb, Kronika zwifalteńska [ok. 1141]
5) „W okresie 1142–1145 walczą w Polsce z Władysławem seniorem bracia jego Bolesław i Mieszko”.
Polnoe sobranie russkich letopisej [źródło współczesne wydarzeniom]
6) „Gdy zaś my [Mieszko] i brat nasz Bolesław książę
Mazowsza i Kujaw chcieliśmy uświetnić konwent
w Kwieciszewie, według części granicy, brat nasz
wyżej wspomniane Kwieciszewo chciał ustąpił
ze swojej mocy, i my chcieliśmy je odprowadzić
z naszego władztwa, [Kwieciszewo to] podówczas
księżna Salomea trzymała od nas synów swoich
[…]”.
Dokument z 28 IV 1145 r. dla kanoników regularnych w Trzemesznie, tzw. falsy ikat; opisywane wydarzenia nastąpiły przed 27 VII 1144 r.
7) „Chcemy uczynić wiadomym obecnym i przyszłym,
że gdy byliśmy w mieście Gnieźnie, Bolesław
i Mieszko książęta i bracia ich Henryk i Kazimierz,
synowie księcia Bolesława […]”.
Dokument kardynała Humbalda 2 III 1146; niektórzy historycy negują datę roczną, udowadniając, że
dokument wystawiony został w 1145 r.
8) 1146 r. – „W Polsce bowiem między trzema braćmi
toczą się walki”.
Otton, biskup Freisingu (zm. 1158)
9) „Roku od wcielenia Pańskiego 1148 […] w Polsce zaś
panowali Bolesław, Mieszko i Henryk, a Władysław
był zmuszony do ucieczki ze [swych] ziem […]”.
Płockie zapiski o cudach z roku 1148
10) „Przybyli [na synod w Reims – 1148 r.] nuncjusze
króla Henryka i skarżyli się na trzech książąt pol-
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Aby szybciej ją rozwiązać, będziesz potrzebować
mapy z zaznaczonymi regionami Polski oraz tabelki
do uzupełniania, z trzema kolumnami i pięcioma wierszami. W pierwszej kolumnie będziesz wpisywać imiona,
w drugiej – przydomki, a w trzeciej – księstwa.
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15)

16)

skich, którzy wygnali czwartego i władztwo między siebie podzielili i na biskupów owej prowincji,
którzy poręczali przysięgą ojcu owych”.
Otton, biskup Freisingu (zm. 1158)
„Ja Henryk, z Bożej łaski syn Bolesława księcia Polski z władztwa, które z woli ojca mego miałem”.
Dokument fundacyjny zagojski Henryka sandomierskiego
1167 r. – „Ja Kazimierz, dziedzic i posiadacz dóbr
brata mego Henryka”.
Dokument Kazimierza Sprawiedliwego, ponowienie
aktu zagojskiego
1167 r. – „Po śmierci Henryka podzielono ziemie
jego na 3 części, znaczną część i stolicę władztwa
mianowicie Sandomierz Bolesławowi [przypadł]”.
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej
„Gdy [Bolesław] poczuł, że [los] żąda już od niego
śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty
testamentowe. Przekazuje w nich w spadku czterem
synom i to co osiągnięte zasługami przodków, i następstwo w królestwie, wyznaczając stałe granice
czterech dzielnic, w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo dzielnicy krakowskiej,
i władza zwierzchnia. A jeśliby spotkało go to, co ludzkie, zawsze starszeństwo i wzgląd pierworództwa
miały rozstrzygnąć spór o następstwo. Przypominają
mu piątego syna, to jest Kazimierza, który był jeszcze
małym dzieckiem, dlaczego nie pamiętał o nim, dlaczego nie zapisał mu żadnej cząstki testamentowej.
A on im na to odrzekł: «Owszem, od dawna pamiętam i zapisałem». Gdy oni dziwili się, jaka to mogła
być piąta wśród czterech, ktoś, nie wiem, żartobliwie
czy poważnie, wtrącił: «Czyż nie widzicie, że dla czterech tetrarchów zrobiona jest kwadryga [stosowna]
dla tetrarchii? Tak to temu pacholęciu zapisuje się
w spadku piąte koło u wozu czterokonnego»”.
Mistrz Wincenty, tzw. Kadłubek, Kronika polska,
przeł. Brygida Kűrbis
„[…] Bolesław brat i następca Władysława. […]
pierwociny swego panowania uświęcił w stosunku do braci więcej niż braterską miłością, oddając
nie tylko to, czego wymagał wzgląd na następstwo,
lecz z świętą łaskawością obdarzając ich, to znaczy
Mieszka i Henryka, także tymi dzielnicami, które
im się nie należały. Albowiem Kazimierza, który był
młodzieniaszkiem, czas jakiś wychowywał w swoim domu jak syna […]”.
Mistrz Wincenty, tzw. Kadłubek, Kronika polska
„Oznajmił nam drogi syn nasz, szlachetny mąż książę Śląska, że gdy niegdyś książę Polski dał każdemu z synów
swoich dział w Polsce, rezerwując władzę zwierzchnią
w mieście Krakowie starszemu z urodzenia, postanowił,
aby zawsze, [ten] który byłby z owego rodu wcześniej
urodzony, trzymał miasto owe. A jeśli on umarłby, albo
scedował swoje prawo, wszedłby po nim z całego rodu
starszy w posiadanie owego miasta. To po wieczne czasy przez Stolicę Apostolską jest zatwierdzone”.
Bulla papieża Innocentego III z 1210 r.

17) „[Bolesław] podzielił czterem synom królestwo polskie, nakazując spisać testamentowe pismo, Władysławowi obszar krakowski, sieradzki, łęczycki, Śląsk
i Pomorze oraz zapisał władzę zwierzchnią. Bolesławowi Kędzierzawemu Dobrzyń, Kujawy, Mazowsze
i chełmińską kasztelanię. Mieszkowi zaś Gniezno,
Poznań i Kalisz z przyległościami. Henrykowi Pierwszemu prowincje Sandomierza i Lublina, wyznaczył
także księstwo, [które] wyżej wspomniane prowincje granicami swymi otaczały”.
Kronika wielkopolska [powstała w drugiej połowie
XIII w.]
18) „Podzielił [Bolesław] synom posiadłości […] seniorowi Władysławowi Śląsk i Kraków, Henrykowi
Sandomierz, Mieszkowi Gniezno i Poznań, Bolesławowi Kujawy i Mazowsze wyznaczył, juniorowi zaś
Kazimierzowi nic nie wyznaczył”.
Kronika polska [powstała ok. 1285 r.]
19) „Roku Pańskiego tysiąc ... 2 czerwca zmarł Władysław książę Krakowa, Gniezna, Sieradza, Kalisza
i Śląska pan i ojciec fundatora Bolesława [tj. Bolesława Wysokiego]”.
Epita ium Władysława II w klasztorze w Lubiążu
[przekaz powstał w 2 połowie XIV w.]
Ilustracje pochodzą z Pocztu królów i książąt polskich Jana Matejki
(1890–1892)
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– niszowy środek dydaktyczny na lekcjach historii
Anna Bestian-Zając

o jednych z zadań sieci archiwów państwowych
w Polsce należy prowadzenie działalności edukacyjnej. Ta dziedzina stanowi swoistą platformę współpracy polskiej archiwistyki z instytucjami oświatowymi. Niepowtarzalność
zasobu archiwalnego, jego wszechstronność i zarazem aura pewnej tajemniczości predestynują archiwa
do pełnienia niezwykle ważnej funkcji w procesie edukacyjnym młodych pokoleń, zwłaszcza w kontekście
historii lokalnej1.

D

Historia współpracy
Nić porozumienia pomiędzy wspomnianymi instytucjami ma swoje źródła w okresie międzywojennym.
Wtedy to zapoczątkowano działania wystawiennicze,
które owocowały m.in. efektami edukacyjnymi2. Od lat
50. XX w. coraz śmielej mówiono w środowisku archiwalnym o pracach związanych z popularyzacją zasobu i działalności kulturalno-oświatowej3. Tendencja
ta utrzymała się w latach 60. XX w., kiedy to polskie
archiwa starały się zdobyć zaufanie społeczne jako
instytucje przechowujące „zabytki kultury narodowej”4. Agnieszka Rosa kresu prowadzenia działalności
edukacyjnej przez polskie archiwa w formie „nieuświadomionej” upatruje w roku 2000, kiedy na rynku wydawniczym pojawiła się książka Jarosława Wiśniewskiego pt. Archiwalia w bibliotekach i muzeach5.

Lekcja archiwalna
Dorobek polskiej archiwistyki w powyższej sferze
w minionych latach wpłynął na to, co dzisiaj rozumie
się pod podjęciem działalności edukacyjnej archiwów państwowych. Jej nierozłącznym elementem są
lekcje archiwalne, które według Huberta Mazura stanowią „formę pozaszkolnej edukacji historycznej oraz
jedną z form edukacyjnych w działalności oświatowej

archiwów, stanowiącą podporządkowaną określonym
celom kształcenia, strukturę wykonywanych czynności i zadań archiwisty (rzadziej nauczyciela) oraz uczniów; edukacyjną jednostkę zajęciową odbywającą się
na ogół w siedzibie archiwum, której istotą jest kontakt
i praca uczniów z oryginalnymi dokumentami”6.
Współpraca archiwów ze szkołami powinna naturalnie nieść obopólne korzyści. Dla środowiska oświatowego najistotniejszą z nich stanowi bez wątpienia
możliwość obcowania uczniów z oryginalnymi dokumentami jako niepowtarzalnymi źródłami historycznymi. Chodzi jednakże nie tyle o samą prezentację
źródeł i omówienie ich przez archiwistę, ile o włączenie dzieci i młodzieży za pomocą metod aktywizujących do samodzielnej pracy z tekstem źródłowym.
O takie podejście postuluje H. Mazur, wskazując, że
oprócz wyposażenia ucznia w gotową wiedzę, należy
wykształcić w nich „zdolność odczytywania różnorodnych tekstów kultury, analizy źródeł historycznych
[…] oraz samodzielnej pracy badawczej”7. Praca pod
kierunkiem archiwisty (lub nauczyciela) z tekstem
źródłowym powinna być formą dominującą w lekcjach archiwalnych8, gdyż tylko wtedy wykorzystuje się
w pełni możliwości, jakie daje współpraca archiwum
i środowiska szkolnego.
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Nie tylko historia polityczna
Większość nauczycieli postanawia skorzystać z oferty edukacyjnej danego archiwum państwowego na ogół
przy okazji obchodzenia ważnych rocznic, jak np. powstania styczniowego, odzyskania przez Polskę niepodległości czy rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Wiedzą bowiem, że archiwiści są w stanie zaspokoić
potrzebę obcowania ze źródłem historycznym w odniesieniu do historii politycznej państwa polskiego.
Tymczasem pozostaje wiele źródeł z dziedziny historii społecznej, do których w trakcie lekcji archiwalnych zwyczajnie się nie sięga, gdyż grono nauczycielskie np. nie zgłasza takiej potrzeby9, bo nie wie o istnie-

1
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Szerzej o działalności archiwów państwowych w odniesieniu do edukacji lokalnej w kontekście patriotyzmu: A. Bestian-Zając, Archiwalne
drogi do patriotyzmu na przykładzie działań Archiwum Państwowego w Kaliszu, [w:] Educare necesse est – wokół idei patriotyzmu. Przykłady
dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2019, s. 143–156.
2
A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów – stan badań i definicja, „Archeion” 2010, t. 111, s. 332.
3
Tamże, s. 332–333.
4
Tamże, s. 334.
5
J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000.
6
H. Mazur, Lekcje archiwalne – próba definicji, cele, typologia, budowa, „Archiwista Polski” 2013, nr 1, s. 19.
7
Tenże, Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, „Archiwista Polski” 2014, nr 4, s. 52.
8
Tamże, s. 53.
9
Jest to efekt procesu komunikacji archiwistów z gronem nauczycielskim – nauczyciel z uczniami jako użytkownik zgłasza zapotrzebowanie na zaprezentowanie źródeł na określony temat, a pracownicy archiwum państwowego dostosowują się do oczekiwań nadawcy komunikatu.
M. Jabłońska, „Communico ergo sum”. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja w archiwum?, „Archiwista Polski”, 2007, nr 2, s. 95.
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niu takich dokumentów i ich walorach edukacyjnych.
Można tę tendencję skutecznie odwrócić, pod warunkiem że we wzajemnej komunikacji na linii archiwum–
szkoła to archiwiści staną się nadawcami przekazu
początkowego i sami wyjdą z niecodzienną ofertą
zajęć edukacyjnych. Marlena Jabłońska wielokrotnie
wspomina o tym, że archiwa powinny zadbać o swój
pozytywny wizerunek „na zewnątrz”, informować
lokalne społeczności o wszelkich zmianach, w tym
także propozycjach nowych tematów lekcji archiwalnych10. Nauczyciel, który zostanie rzetelnie poinformowany o możliwościach, jakie dają archiwalia, prędzej
czy później znajdzie treści programowe, które pozwolą
skorzystać z dobrodziejstw archiwalnych magazynów.

Źródła do historii społecznej
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W artykule chciałabym pokazać, w jaki sposób
w trakcie lekcji archiwalnych można umiejętnie wykorzystać bardzo nietypowy materiał źródłowy – świadectwa życia codziennego w postaci skarg i donosów nadsyłanych do władz państwowych przez społeczeństwo doby PRL w Polsce. Dlaczego właśnie taki typ
źródła może być szczególnie atrakcyjny dla środowiska
oświatowego?
Daniel Siemiński wyodrębnił cztery rodzaje źródeł
historycznych ze względu na ich przydatność w procesie nauczania. Zaproponował on podział na źródła
uzupełniające, których zadaniem jest poszerzanie już
posiadanej wiedzy; źródła obrazujące, stanowiące
konkretne przykłady dla ogólnych treści pochodzących z podręcznika; źródła wprowadzające nowe
treści, bez lektury których uczeń nie pozna i nie zrozumie nowych informacji; źródła sprawdzające, które pozwalają na wery ikację opanowanego dotąd materiału11.
Proponowany przeze mnie materiał źródłowy w postaci skarg i donosów jest w stanie spełnić w zasadzie
wszystkie wymogi stawiane źródłom historycznym
w ujęciu zaproponowanym przez D. Siemińskiego.
W trakcie lekcji na temat życia codziennego w PRL
uczniowie na podstawie podręcznika i informacji od nauczyciela dowiadują się ogólnie, że wszystkie dziedziny
życia były podporządkowane woli PZPR, wedle dyrektyw Związku Radzieckiego, łącznie z gospodarką
i kulturą. W podręcznikach do historii społeczeństwo
polskie doby PRL jest traktowane często jako monolit, z którego raz na jakiś czas „wyciąga się” jednostki,
które odważyły się sprzeciwić istniejącemu systemowi. Wtedy uczeń ma okazję usłyszeć o wystąpieniach studentów w marcu 1968 r., strajkach robotników w 1970 r. czy ludziach „Solidarności” internowanych w stanie wojennym. Nie można jednak zapominać o tym, że każdy z obywateli PRL doświadczał
10

na co dzień, mniej lub bardziej, na własnej skórze, czym
był socjalizm i komunizm. Wykorzystanie listów nadsyłanych do władz przez zwykłych ludzi na lekcjach
archiwalnych jest świetnym przykładem na to, że każdy może być twórcą źródła historycznego, a w jego
subiektywnych przemyśleniach można doszukiwać się
wpływu ideologii bądź wyczytać z nich postawę buntu
wobec władz komunistycznych.
Skargi i donosy są świetnym materiałem poznawczym, na podstawie którego można stworzyć katalog głównych problemów określonych grup
społecznych: rolników, inteligencji czy robotników.
Są one zde iniowane pośrednio w zarzutach stawianych osobom zadenuncjowanym. Materiał badawczy
zgromadzony w archiwach państwowych ob ituje
w przykłady zadenuncjowanych, którym zarzucano
m.in. niszczenie mienia społecznego, kumoterstwo,
łapownictwo, kombinatorstwo i kradzieże związane
z brakiem określonych produktów żywnościowych
czy innych dóbr na rynku. Nie brak również oskarżeń
o działalność antypaństwową skierowaną przeciwko
polityce PZPR. Nadawcy donosząc władzom państwowym, z jednej strony czuli się wyjątkowi i ważni, demaskując niewłaściwe zachowania lokalnego polityka,
sąsiada czy nawet członka własnej rodziny. Z drugiej
jednak strony sami stawali się częścią machiny ówczesnego systemu władzy. Obierali bowiem drogę denuncjacji, która począwszy od 1950 r., była zjawiskiem
coraz mocniej sankcjonowanym w polskim ustawodawstwie12. Dlatego właśnie skargi i donosy stanowią
świetny materiał uzupełniający i obrazujący poznane
przez ucznia wcześniej treści historyczne.
Donosy redagowane przez społeczeństwo same
w sobie mogą być także źródłem nowej wiedzy, w kontekście porównywania ze sobą np. oceny życia społecznego w Polsce zawartej w prywatnej korespondencji
i o icjalnych dokumentach partyjnych czy zestawieniach statystycznych. Wiedza wynikająca z krytycznego porównania dwóch rodzajów źródeł historycznych:
niepoddanych cenzurze i pisanych pod dyktando ówczesnej propagandy pozwoli wyćwiczyć umiejętność
samodzielnego myślenia i wery ikacji chaosu informacyjnego, którego przecież nie brakuje we współczesnych czasach. Rolą nauczyciela jest wyrobienie
w uczniach umiejętności efektywnej selekcji otaczających ich informacji i osądów. Donos może być także
świetnym źródłem sprawdzającym wykorzystywanym
w trakcie chociażby rekapitulacji pierwotnej na lekcji
bądź na sprawdzianie jako np. zadanie na ocenę celującą. Wówczas uczeń, bazując na swojej wiedzy książkowej i podanym tekście źródłowym, może np. de iniować główne problemy życia społecznego doby PRL.

Tamże, s. 99.
D. Siemiński, Teksty źródłowe w nauczaniu historii z perspektywy nauczyciela, [w:] Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 41–42.
12
Chodzi o wprowadzenie przełomowej Uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r.w sprawie rozpatrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz krytyki prasowej, Monitor Polski, 1951, nr 1, poz. 1.
11
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Nie tylko na lekcjach historii
Skargi i donosy mogą być środkiem dydaktycznym
nie tylko w kontekście nietypowych lekcji historii,
realizowanych na terenie archiwum państwowego.
Sprawdzą się doskonale jako materiał pomocniczy dla polonistów, stanowiąc źródło do badań ówczesnej semantyki. Poloniści powinni wykorzystać
ten potencjał, realizując na terenie archiwum państwowego lekcje nawiązujące do języka propagandy, czy tzw. nowomowy. Nadawcy donosów z lat
1945–1989 bardzo często określali zadenuncjowanych
jako: „kułaków”, „spekulantów”, „kumotrów”, „szkodników”, „karierowiczów”, „sabotażystów”, „pasożytów”
czy „kliki”. Samych siebie określali natomiast jako
„uczciwych członków Partii”, „życzliwych towarzyszy”,
„agitatorów wszechstronnych” czy po prostu „członków PZPR”. To zagadnienie jest na tyle elastyczne i zarazem ciekawe, że może być wykorzystane także podczas
realizacji samodzielnych projektów edukacyjnych
z pogranicza historii i języka polskiego przez uczniów na bazie wcześniej przeprowadzonej lekcji archiwalnej. Świetnym pomysłem może być np. projekt tworzenia przez uczniów słownika pojęć tzw. nowomowy
na podstawie dostępnych archiwaliów, z których przecież można korzystać wielokrotnie w pracowni naukowej pod kierunkiem nauczyciela bądź samodzielnie.

Skargi i donosy
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Archiwum Państwowe w Krakowie, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Kaliszu, sygn. 569, s. 50–51.

gażowania uczniów – z wykorzystaniem np. pracy
w grupach – będzie wymagało zgromadzenie jak największej liczby informacji o nadawcach donosu, którzy się nie podpisali z imienia i nazwiska. Jest to iście
detektywistyczna praca, która aktywizuje młodzież
w szczególny sposób – nie są oni tylko odbiorcami
wiedzy, lecz także jej poszukiwaczami i w końcowym
efekcie odkrywcami. Na podstawie samego tekstu
źródłowego wprawne oko zauważy, że: nadawcy byli
członkami PZPR, żyli z rolnictwa i byli prostymi ludźmi14, o czym świadczą m.in. błędy w pisowni. Zadaniem
sprawdzającym dla uczniów, o znacznie podwyższo-

13
Archiwum Państwowe w Kaliszu [dalej: APK], Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu, sygn. 569,
s. 50–51.
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Dla lepszego wskazania walorów interpretowania
przez uczniów korespondencji spływającej do władz
pod postacią skarg i donosów posłużę się konkretnymi przykładami skarg i donosów. W zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, w aktach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
znajduje się donos z 1976 r. zredagowany przez członków PZPR z Godziesz, skierowany przeciwko lokalnemu prezesowi spółdzielni13. Według skarżących prezes
miał faworyzować bezpartyjnych mieszkańców poprzez m.in. przydział węgla i cementu. Jedyna osoba
przyjaźniąca się z prezesem i należąca do PZPR miała mieć założone za „państwowe pieniądze telefon
i wodę”, a każdego lata zadenuncjowany przyjmował
ludzi z „kapitalistycznej Belgii”. Donos ten może stanowić świetne źródło historyczne pokazujące uczniom,
jak w rzeczywistości wyglądało życie w PRL i to na wielu płaszczyznach. Jak praktycznie można wykorzystać
ten dokument w pracy z uczniami?
W kontekście problemów aprowizacyjnych uczniowie mogą wskazać, jakich artykułów według nadawców brakowało na rynku – jest to zadanie proste,
wynikające wprost z tekstu doniesienia. Omawiając problem reglamentacji, można poprosić uczniów o wskazanie na podstawie doniesienia, w jaki
sposób ludzie zdobywali nieo icjalnymi kanałami
towary i dobra de icytowe. Nieco większego zaan-
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nym stopniu trudności, mogłoby być wskazanie tych
elementów w donosie, które stanowią świadectwo
zastosowania w nim słownictwa w ramach tzw. nowomowy, z pozytywnym wydźwiękiem dla ustroju
socjalistycznego oraz pejoratywnym obrazem państw
zachodnich i ludzi nienależących do PZPR.
W tym samym zespole archiwalnym można znaleźć donos przesłany do Komitetu Centralnego PZPR
na niesprawiedliwe traktowanie pracowników działu
produkcji Zakładów Mięsnych w Kępnie w 1975 r.15
Doniesienie można wykorzystać jako punkt wyjścia
przede wszystkim w kontekście przedstawiania ogólnopolskiej złej sytuacji robotników w latach 70.
XX w. i przyczyn wszczynania przez nich strajków.
Na podstawie tekstu uczniowie mogą być poproszeni
o przedstawienie konkretnych przykładów dyskryminacji, do których można zaliczyć pomijanie przy
wypłacaniu premii, niesprawiedliwy rozdział stawek
pomiędzy zwykłych robotników a brygadzistów, pełniących często dodatkowe funkcje w aparacie partyjnym na terenie zakładu, czy niesprawiedliwe wydawanie deputatów w sklepiku zakładowym16. W kontekście
rodzenia się w latach 70. XX w. opozycji wobec partii
rządzącej można poprosić uczniów, by na podstawie
14

„[…] ręke mamy więcej do pługa włożoną niźli do piora”, tamże,

s. 51.

15

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Kaliszu, sygn. 531, s. 27–29.

APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu, sygn. 531, s. 27–29.
16
Tamże.

Bez wychodzenia ze szkoły

17

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Krotoszynie,
sygn. 18, s. 30.

zwłaszcza w sytuacji, gdy w momencie omawiania konkretnego tematu wyjście do archiwum jest niemożliwe
z powodów organizacyjnych20. Nie w każdym mieście
przecież znajduje się archiwum państwowe, a w niektórych przypadkach dojazd do takiej placówki oznacza całodniowy wyjazd. Przykłady skarg i donosów
w formie on-line można znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu21.
Ta forma korespondencji jest wyjątkowo wdzięcznym materiałem edukacyjnym w momencie, kiedy
nauczyciel prowadzi lekcję w klasie, ale nie dysponuje całą lekcją na analizę treści źródłowych. Wówczas
może on potraktować donos jako dowód na funkcjonowanie w PRL szerszych zjawisk, np. myślenia kolektywnego, wyszukiwania potencjalnego wroga systemu itp. Dzięki takiemu podejściu w krótkim czasie
można zaprezentować kilka przykładów obrazujących
dany problem, który w podręczniku jest potraktowany
zbyt lakonicznie lub w ogóle pomijany.

Efektywność pracy ze źródłem
Na koniec należałoby się zastanowić nad warunkami, których spełnienie determinuje sukces edukacyjny w pracy z omawianym materiałem źródłowym.
Przede wszystkim analizowane denuncjacje nie mogą
być dobierane z przypadku. Powinny być w miarę
zwięzłe i nawiązywać swoją tematyką do spraw polityczno-gospodarczych, procesów charakterystycznych dla czasów PRL. Wiele doniesień zawiera zarzuty
związane z życiem prywatnym, wynikające np. z kon-

APK, Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Krotoszynie, sygn. 18, s. 30.
Tamże.
19
W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945–1980, Warszawa 2003, s. 735.
20
Na powyższą kwestię uwagę zwrócił Przemysław Lewandowski, opisując z własnego doświadczenia korzyści płynące z archiwaliów
zamieszczonych na stronach internetowych archiwów państwowych. P. Lewandowski, Archiwum jako warsztat badawczy nauczyciela historii,
[w:] Educare necesse est – powrót do źródeł…, s. 48.
21
Skargi i donosy w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, https://www.archiwum.kalisz.pl/wystawy-on-line/skargi-i-donosy (dostęp:
15.12.2019).
18
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Proponowane przeze mnie wykorzystanie skarg
i donosów podczas lekcji archiwalnej może się odbywać także na terenie szkoły, z inicjatywy samego nauczyciela danego przedmiotu. Coraz więcej archiwów
dba o swój wizerunek, opracowując tematyczne ekspozycje wirtualne. Mając to na względzie, środowisko nauczycielskie powinno być zainteresowane również wykorzystaniem źródeł w elektronicznej formie,
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donosu wymienili główne zarzuty, jakie robotnicy
kierowali pod adresem członków PZPR. Nadawcy
bowiem wspominają otwarcie o problemach miejscowych notabli z alkoholem czy powszechnym nadużywaniu stanowiska służbowego do celów prywatnych.
Przykładem donosu poruszającym zgoła inną tematykę może być pismo wystosowane przez anonimowego członka PZPR z Krotoszyna do I sekretarza Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Kaliszu w 1977 r.17 Nadawca
opisuje w nim fakt uczestniczenia przez lokalnego
urzędnika i członka PZPR w praktykach religijnych
w trakcie nawiedzenia miasta przez obraz jasnogórski. Wedle relacji autora ów działacz „z racji przyjazdu tego obrazu miał pięknie udekorowany swój dom.
Ponadto corocznie w czasie kolędy przyjmuje księdza,
a żona jego nie opuści żadnej mszy. […] Takiemu należy
się nawet medal /krzyż kawalerski/ za dwulicowość,
bo to też sztuka tak wygodnie urządzić się w życiu:
pieniążki brać od ludowej ojczyzny, a klerowi świecić
świeczki”18. Powyższa denuncjacja będzie dobrym materiałem uzupełniającym lekcję na temat stosunków
władzy komunistycznej z Kościołem katolickim
w PRL w połowie lat 70. XX w., praktycznie w przeddzień wyboru Karola Wojtyły na papieża. Obawy polskiego Episkopatu wobec trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce powodowały, że hierarchowie Kościoła
coraz częściej zabierali głos, ostrzegając Edwarda Gierka przed katastrofą, a władze państwowe, nie chcąc
doprowadzić do pogorszenia sytuacji, starały się utrzymywać poprawne stosunki z Kościołem19.
W tym kontekście donos stanowi świetne źródło
wskazujące na brak przyjęcia przez członków partii,
szczególnie w terenie, jednolitej negatywnej postawy
wobec kwestii wiary. Uczeń pracujący nad tekstem
może szukać odpowiedzi na następujące pytania: 1) Co
zarzucano oskarżonemu? 2) Dlaczego był on uważany
za człowieka dwulicowego? 3) Czym mógł kierować się
nadawca, redagując donos na partyjnego kolegę? 4) Jak
wyglądała pod koniec lat 70. XX w. kondycja moralna
członków PZPR w świetle przytoczonego źródła?
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liktów rodzinnych, w których na próżno szukać powiązań z podstawą programową na danych etapach
nauczania. Takie źródło nie spełni swojego celu edukacyjnego w należyty sposób. Dlatego konieczne jest skorzystanie z wiedzy wykwali ikowanych archiwistów
w doborze odpowiedniego środka dydaktycznego bądź
samodzielne wyszukiwanie źródeł przez nauczyciela
po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem archiwum państwowego. W przypadku korzystania z materiałów on-line nauczyciel sam jest w stanie ocenić, na
ile dany donos może okazać się przydatnym źródłem
historycznym w procesie edukacyjnym.
Młodzież dokonującą interpretacji doniesień należy do tego odpowiednio przygotować, tzn. uświadomić, że nie każdy złożony donos przedstawia prawdę,
a ludzie je piszący kierowali się różnymi motywami.
Krytycyzm w podejściu do listów jest niezbędnym narzędziem zwracającym uwagę na subiektywny obraz
przekazu nadawcy. Niezależnie od tego jednak donosy są świadectwem swojej epoki, gdyż albo opisywały
rzeczywistość taką, jaka była, albo ukazywały ją taką,
jaka miała być, by maksymalnie zainteresować odbiorcę korespondencji. To bardzo ważne, by uczeń zdawał
sobie sprawę z tego, że nie ma listów pisanych „do nikogo”, a nadawca, wiedząc, do kogo kieruje swoje słowa, używa określonych zwrotów i przytacza konkretne
sytuacje. W tym celu konieczne jest wykorzystywanie
przez nauczyciela na lekcjach w szkole wiedzy z zakresu nauk pomocniczych historii i zaszczepianie w młodych umysłach maniery do nieustannego zadawania
pytań, wynikających z krytycznego podejścia do źródła
historycznego22.
Trzecim potencjalnym zagrożeniem są dane osobowe, które donos może zawierać. Należy zadbać o to, by
w doniesieniu nie było ujawnionych imion i nazwisk
– zdarzają się przypadki anonimów, w których zarzuty są kierowane przeciw osobom na danych stanowiskach służbowych, bez podawania ich nazwisk. W in-

nych przypadkach należy zadbać o to, by zakryć dane
osobowe, gdyż nie wniosą one nic ważnego do procesu
edukacyjnego, a mogą godzić w dobre imię osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę.

Realizacja wszystkich celów
Donosy obywatelskie doby PRL nie są materiałem
prostym do wykorzystania na lekcji. Wymagają dużego
zaangażowania zarówno ze strony archiwistów, odpowiadających za wypromowanie zasobu swojego archiwum, jak i nauczycieli. Umiejętne przygotowanie tego
źródła historycznego pozwoli jednak spełnić wszystkie
cele, jakie stawia przed sobą współczesna nauka: poznawczy – poprzez zaznajamianie młodzieży z zasobem archiwalnym; kształcący – poprzez wyrabianie
w uczniach umiejętności radzenia sobie z nowym źródłem wiedzy także na poziomie kojarzenia faktów ogólnych z lekcji historii z elementami zawartymi w źródle;
a także stworzyć nawyk świadomego odwiedzania
archiwum23. Nie bez znaczenia będzie także efekt zaskoczenia, który pokaże uczniom, że historii można
uczyć się, bazując na różnych materiałach, także tych
wytworzonych przez zwykłych obywateli.
Artykuł ten jest tylko przykładem wykorzystania w czasie lekcji dokumentacji nietypowej, jaką
z pewnością są skargi i donosy doby PRL nadsyłane
do władz przez obywateli. Niszowe źródła archiwalne, których wyszukanie w zasobie wcale nie należy
do prostych czynności i wymaga zaangażowania oraz
doświadczenia w przeprowadzaniu kwerend, w zderzeniu ze sztampowym tekstem podręcznikowym,
są w stanie zapaść w pamięć młodzieży. Tylko od
wzajemnej współpracy archiwistów ze środowiskiem
oświatowym zależy, w jakim stopniu te połączone siły
są w stanie zaproponować oryginalne i budzące ciekawość rozwiązania owocujące swoistym dotykaniem
przeszłości z wykorzystaniem ciemnej strony ludzkiej natury.

22
Więcej o przydatności nauk pomocniczych historii na lekcjach historii w szkole: A. Warzecha, Rola nauk pomocniczych historii w edukacji
szkolnej (i nie tylko). Doświadczenia Archiwum Narodowego w Krakowie, [w:] Educare necesse est – wokół idei patriotyzmu…, s. 253–257.
23
A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, s. 226.
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Archiwum Ringelbluma. Antologia
Emanuel Ringelblum był przedwojennym historykiem i działaczem społecznym, który w 1940 r. tra ił do warszawskiego getta. Za murami nie zaprzestał działalności publicznej i ze współpracownikami stworzył grupę
„Oneg Szabat”, która zbierała materiały ilustrujące życie w tym największym na ziemiach polskich getcie. Dzięki
zaangażowaniu wielu żydowskich intelektualistów grupa przekształciła się w prężny ośrodek badawczy zajmujący się badaniem losów Żydów pod niemiecką okupacją. Pod wpływem masowych mordów na ludności żydowskiej „Oneg Szabat” w 1942 r. zaczął dokumentować i raportować proces zagłady kolejnych gmin żydowskich.
W ten sposób powstał unikalny zbiór dokumentów określany dziś jako Podziemne Archiwum Getta Warszawy.
Tom stanowi wybór tekstów z Archiwum opracowany przez Martę Janczewską oraz Jacka Leociaka, który
również jest autorem obszernego wstępu. Autorzy antologii starali się zaprezentować w niej wielorakie formy
ekspresji doświadczenia. Dlatego też w zbiorze znajdujemy dzienniki (Abrahama Lewina), listy czy zapiski autobiogra iczne (m.in. Janusza Korczaka). Te jednak nie dotyczą jedynie wąskiego widnokręgu spraw piszącego, ale
odnoszą się do rzeczywistości getta i odbywającej się w nim Zagłady. Cechą wspólną relacji jest ich literackość
i różnorodność, gdyż obszerne dzienniki kontrastują z krótkimi, wyrzucanymi z transportów listami. Oprócz literatury dokumentu osobistego antologia przynosi fragmenty prozy, poezję czy teksty religijne. Pełniejsze zrozumienie tekstów ułatwia zamieszczony pod koniec zbioru słownik ważniejszych terminów. Mimo tysiąca stron,
antologia stanowi jedynie trzy procent Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, dlatego jej twórcom trudno zarzucić wybiórczość, a raczej należy pochwalić ich za podjęty trud włączenia świadectwa Zagłady do narodowego
kanonu.
Łukasz Wróbel

– archiwalny projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych odbiorców
Agnieszka Filipek

Czy archiwum jest atrakcją dla
najmłodszych odbiorców?
Już na etapie edukacji przedszkolnej dzieci mają
możliwość zetknięcia się z różnego rodzaju placówkami
o charakterze usługowym, naukowym i oświatowym,
realizującymi zadania z szeroko pojętej działalności kulturowej. Poznają także rozmaite zawody1. Są częstymi
gośćmi instytucji o pokrewnym archiwom państwowym
pro ilu działania, czyli bibliotek i muzeów. Placówki te
dysponują coraz ciekawszą ofertą edukacyjną skierowaną właśnie do najmłodszych odbiorców. Działania te
mają wymierną korzyść, ponieważ utrwalają w świadomości społecznej, już od najmłodszych lat, fakt istnienia tego typu jednostek oraz pro il ich działalności.
Archiwa tworzące państwową sieć archiwalną2
również podejmują inicjatywy w zakresie działalności
edukacyjnej, zdobywając w tym obszarze coraz większe doświadczenie3. Powstaje jednak pytanie, czy są
placówkami, które mają coś interesującego do zaoferowania najmłodszym odbiorcom? Innymi słowy, czy potra ią osiągnąć korzyść, utrwalając fakt swojego istnienia i pro il działalności w świadomości najmłodszych
członków społeczeństwa?

„Halo, tu Archiwum!”
Na przełomie maja i czerwca 2018 r. Archiwum Narodowe w Krakowie podjęło inicjatywę zorganizowania
imprezy edukacyjnej z okazji Międzynarodwego Dnia
Archiwów pod hasłem „Halo, tu Archiwum!”. Uczestnicy
akcji mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, prelekcjach, pokazach i wykładach, a oferta skierowana była
w zasadzie do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia odbywały się w siedzibie Archiwum oraz w jego placówkach zamiejscowych i miały charakter zarówno ogólnokształcący
w ramach nauk humanistycznych, interdyscyplinarny, jak
i walor edukacyjny w zakresie historii regionalnej4.
W ramach imprezy przeprowadzono m.in. warsztaty
pt. „Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum”, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (5–7 lat). Wyżej omówiony ogólny
cel edukacyjno-popularyzacyjny projektu możliwy był
do osiągnięcia poprzez realizację równorzędnych zadań
szczegółowych, wynikających zarówno ze Strategii Archiwów Państwowych5, jak i podstawy programowej nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, takich jak:
● popularyzacja i systematyzacja wiedzy o archiwach (co to jest archiwum i jakie funkcje spełnia?
kim jest i czym zajmuje się archiwista?),
● zmiana lokalnej świadomości społecznej, w której
archiwum staje się centrum wiedzy i edukacji
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„Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum”
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Obowiązująca podstawa programowa dla nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego wprowadzona została Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). Określono w niej zadania przedszkola, wśród nich wspieranie
wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju – zał. nr 1 ww. Rozporządzenia – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Dz. U. z 2017 r., poz. 356, s.
2. Natomiast do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należą m.in. wspieranie wielokulturowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym – zał. nr 2 ww. Rozporządzenia – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356, s. 16, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20170000356 (dostęp 15.11.2019).
2
Szczególnie aktywnie w zakresie działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej działa Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Również
archiwa państwowe podejmują szereg inicjatyw o ww. charakterze. Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r., poz. 553) państwową sieć archiwalną tworzą: archiwa państwowe,
archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz archiwa zakładowe
organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20190000553/U/D20190553Lj.pdf (dostęp 15.11.2019). Od czterech lat platformą kształcenia i wymiany doświadczeń na polu współpracy archiwów i placówek oświatowych jest Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Współorganizują
ją: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Archiwum
Główne Akt Dawnych w Warszawie. Literaturę tematu tworzą m.in. wydawnictwa pokonferencyjne: Educare necesse est – ale jak i dlaczego?
Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017; Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk
edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017; Educare necesse est – wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk archiwalnych, red. V.
Urbaniak, Warszawa 2019.
3
A. Sokół, A. Warzecha, „Halo, tu Archiwum!” 2018 – wydarzenie edukacyjne Archiwum Narodowego w Krakowie, Krakowski Rocznik Archiwalny, XXIV, Kraków 2018, s. 313–315.
4
Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010–2020, https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiww_pastwowych_na_
lata_2010_2020.pdf, s. 11–12 (dostęp 15.11.2019).
5
Karty pracy – koncepcja: Agnieszka Filipek, opracowanie graficzne: Aldona Warzecha.
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L a b i r y n t
Pomó archiwicie zrobi
Dzieci wybray si z wizyt do archiwum.
Pomó znale maym archiwistom waciw drog.

A r c h i w i s t a musi przygotowa si do pracy.
Pomó mu odnale wszystkie elementy ubrania ochronnego
i pocz je lini z postaci.

●
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oraz ośrodkiem kulturotwórczym (gdzie jest archiwum? jak się do niego dostać? kto w nim pracuje?
kogo mogę tam spotkać?),
zwiększenie szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności
uczestników, kształtowanie wiadomości i umiejętności ważnych w edukacji szkolnej (3 moduły
warsztatu),
przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności
czytania i pisania (praca z kartami pracy).

Jak zostać małym archiwistą?
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porzadek na regale.

Zakrel kókiem to, co powinno na nim pozosta.

Podczas warsztatów trwających półtorej godziny
realizowane były trzy moduły: zwiedzanie archiwum, pokaz materiałów archiwalnych i praca własna
na kartach pracy. Różne rodzaje aktywności w poszczególnych częściach oraz racjonalnie rozplanowane
incydenty o charakterze rozluźniającym, zabawowym
(np. przekręcanie regału kompaktowego, zakładanie
rękawiczek nitrylowych) uatrakcyjniły zajęcia i pozwoliły na aktywny udział dzieci przez cały okres ich
trwania. Podkreślić należy, że w trakcie warsztatów
nie tylko dzieci po raz pierwszy zetknęły się z archiwum, lecz także znakomita większość ich opiekunów.
Podczas powitania uczestnicy warsztatów otrzymali
nalepki na odzież z wizerunkiem małego archiwisty
bądź małej archiwistki i napisem VIP. Naklejki podkreślały wagę gości archiwum i stanowiły bilet wstępu
do strefy w budynku, która na co dzień dostępna jest jedynie dla personelu. Ich zadaniem było również rozbudzenie ciekawości najmłodszych odwiedzającyh.
Pierwszy moduł – zwiedzanie archiwum – łączył
aktywność izyczną i intelektualną. Uczestnicy zapoznali się z magazynami archiwalnymi, czytelnią oraz
pokojami biurowymi. W trakcie zwiedzania prowadzący warsztaty opowiadał o archiwum i jego zadaniach.
Dzieci dowiedziały się również, co robi archiwista

i jak musi być wyposażony, aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.
W trakcie drugiej części zajęć uczestnicy zapoznali
się z różnymi rodzajami materiałów archiwalnych
przechowywanych w zasobach archiwów. Przełamaniem stereotypu było pokaznie dzieciom, oprócz tradycyjnego dokumentu papierowego, taśm ilmowych,
medali, map, zdjęć, dokumentów pergaminowych,
tłoków pieczętnych czy też wielkoformatowych.
Każdy element opatrzony był dostosowanym do wieku
odbiorcy komentarzem. Obiekty wykonane z materiałów trwałych typu medale czy tłoki pieczętne uczestnicy warsztatów poznawali, przekazując sobie z rąk
do rąk, przy uwrażliwieniu ich na zachowanie wszelkich środków ostrożności.
Trzeci moduł obejmował pracę z kartami pracy. Każdy z uczestników otrzymał pakiet 5 arkuszy.
Prowadzący warsztaty omawiał zadania z kolejnych
plansz, a uczestnicy wykonywali ujęte na nich polecenia, po czym następowało wspólne sprawdzenie poprawności ich uzupełnienia. Kolejność kart i ich treść
miała za zadanie powtórzenie i utrwalenie zdobytej
podczas warsztatów wiedzy oraz wspomaganie rozwoju uczestników zajęć poprzez ćwiczenie tzw. małej
motoryki6.
Na zakończenie zajęć na ręce opiekunów złożono
dyplomy uczestnictwa w warsztatach i materiały promocyjne.
Ewaluacja przeprowadzana po każdych zajęciach
z opiekunami grup pozwoliła na podsumowanie projektu. Warsztaty cieszyły się dobrą oceną, a ich uczestnicy (nie tylko ci najmłodsi) zdobyli podstawową wiedzę
o archiwach, archiwistach i zadaniach realizowanych
w jednostkach państwowej służby archiwalnej. Zajęcia
przeprowadzono w sposób atrakcyjny dla najmłodszych uczestników, w przyjaznej atmosferze, językiem
dostosowanym do młodego odbiorcy, co ułatwiło zapa-

Scenariusz warsztatów dla uczestników
w wieku 5–7 lat
Tytuł: „Mały archiwista – moja pierwsza wizyta
w archiwum”
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Uczestnik:
● uzyskuje podstawowe informacje o archiwum i zawodzie archiwisty,
● uzyskuje ogólną wiedzę o historii pisma,
● poznaje podstawowe rodzaje dokumentów,
● dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczestnik:
● potrafi powiedzieć, co to jest archiwum i jakie funkcje spełnia,
● potrafi powiedzieć, czym zajmuje się archiwista,
● potrafi powiedzieć, jakie rodzaje dokumentów można znaleźć w archiwum,
● potrafi opowiedzieć, jakich materiałów piśmienniczych używano w przeszłości i jak wyglądał dokument pisany, oraz formułuje własną opinię w tej
sprawie, na podstawie porównania z czasami obecnymi.
Metody pracy:
● pogadanka,
● burza mózgów,
● praca z materiałem źródłowym.
Środki dydaktyczne:
● plansze tematyczne,
● karty pracy i kredki,
● materiały archiwalne z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie i jego Oddziałów.
Przebieg warsztatów:
1. Wprowadzenie
a. prowadzący wita uczestników warsztatów, przedstawia siebie i swoich współpracowników oraz poPrzyjrzyj si obrazkom.
Powiedz jakie p

i

i

hii
h

l

przedstawiaj i do czego su.
Wpisz ich nazwy.

b

c

2. Rozwinięcie
a. prowadzący zaczyna warsztaty od oprowadzenia
po archiwum, opowiadając jednocześnie o funkcjach
archiwum i pracy wykonywanej przez archiwistę.
Wycieczkę rozpocząć należy od magazynów archiwalnych (gromadzenie i przechowywanie), poprzez
pokoje biurowe (ewidencjonowanie, udostępnianie,
udzielanie informacji o zasobie), kończąc na czytelni
(udostępnianie),
b. prowadzący opowiada o środkach bezpieczeństwa
stosowanych w pracy, prezentuje je i rozdaje dzieciom rękawiczki,
c. stosując burzę mózgów, prowadzący rozmawia
z uczestnikami na temat wyglądu dokumentu pisanego w przeszłości oraz używanych kiedyś materiałów piśmienniczych. Pokazuje uczestnikom plansze
tematyczne dotyczące tej tematyki. Pokazuje rozwój
piśmiennictwa na zasadzie porównania z dokumentem współczesnym,
d. prowadzący prezentuje uczestnikom wybrane materiały archiwalne, omawiając krótko czas ich powstania i rodzaj. Zwraca uwagę na wartość dokumentu
niezależnie od jego formy i wytwórcy,
e. prowadzący rozdaje uczestnikom karty pracy i omawia zadania z kolejnych kart. Uczestnicy pracują samodzielnie, utrwalając zdobyte wiadomości.
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3. Podsumowanie
a. prowadzący podsumowuje wykonanie zadania, zadając pytania dotyczące zdobytej na warsztatach
wiedzy,
b. prowadzący rozdaje dzieciom przygotowane materiały promocyjne i żegna uczestników warsztatów.

Pokoloruj ozdobny inicja.
Uyj wzoru lub wasnej wyobrani.
Zgadnij jaka to literka?
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daje zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie
warsztatów. Każde dziecko dostaje także nalepkę
na ubranie jako gość wizytujący archiwum,
b. uczestnicy w trakcie burzy mózgów wypowiadają
się w temacie – co to jest archiwum, jakie są jego
funkcje i czym zajmuje się archiwista.

archiwum i szkoła

miętanie przekazywanych treści. Archiwum było postrzegane jako miejsce atrakcyjne dla najmłodszych
odbiorców. Udało się osiągnąć wszystkie cele zakładane projektem, a warsztaty stały się nieodłączną częścią
wydarzenia edukacyjnego „Halo, tu Archiwum!”.

podróże w czasie i przestrzeni
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Jak mieszkał czerwonoruski magnat?
O wystroju Krasiczyna w XVII wieku
Justyna Gałuszka

amek w Krasiczynie to jeden z piękniejszych przykładów architektury renesansowej w Polsce. O ile
jego wspaniałą bryłę możemy podziwiać w praktycznie niezmienionym kształcie, to już wnętrza
i wyposażenie zamku stanowią pewną zagadkę.
Niestety burzliwe dzieje ziem południowo-wschodniej
Polski, liczne wojny i pożary nie były łaskawe dla Krasiczyna.

Z

Skromne początki
„Perła polskiego renesansu” – jak niekiedy określa
się Krasiczyn – to symbol potęgi rodu Krasickich
herbu Rogala. Choć ród wywodził się z ubogiej szlachty
kujawskiej, to dzięki energii i zaradności jego przedstawicieli stał się jednym ze znamienitszych w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej.
Twórcą świetności rodu, a zarazem pierwszym budowniczym murowanego zamku z kamienia i cegły,
który dał początek Krasiczynowi, był Stanisław Krasicki (ok. 1540–1602)1. Od 1559 r. był dworzaninem
Zygmunta II Augusta (1548–1572) i jego sekretarzem – w 1569 r. podpisał akt unii lubelskiej. Jako
aktywny polityk uczestniczył w życiu sejmikowym
województwa ruskiego, a z królem Stefanem Batorym
(1576–1586) przeszedł szlak bojowy od Gdańska
(1577) do Połocka i Wielkich Łuków w czasie wojen
z Moskwą (1579–1582). Po niespodziewanej i przedwczesnej śmierci Batorego stał się stronnikiem królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazy i popierał jego
kandydaturę do tronu polskiego. Za swoje oddanie został wynagrodzony urzędem kasztelana przemyskiego,
następnie ochmistrzem dworu królowej Anny Habsburżanki (1592–1598). Towarzyszył parze królewskiej
w podróży do Szwecji (1593–1594), lecz trudy podróży morskiej odbiły się na jego zdrowiu i doprowadziły
do wycofania się z życia publicznego.
Ostatnie lata życia poświęcił na doglądanie swoich
posiadłości. Dzięki licznym nadaniom królewskim i zakupom dóbr ziemskich Stanisław Krasicki zgromadził
spory majątek, który w następnych latach powiększył
jego syn i dziedzic Krasiczyna, Marcin (1572–1631).
On również dokończył budowę murowanego zamku.

Stronnik Zygmunta III Wazy
Marcin Krasicki wzorem swojego ojca był regalistą
i człowiekiem oddanym królowi. Należał do grona zaufanych stronników Zygmunta III Wazy, a jako krajczy
1

Zamek w Krasiczynie, Wikimedia Commons (fot. Pleple2000, CC BY-SA 3.0)

królowej Konstancji Habsburżanki był dowódcą jej
straży przybocznej w czasie rokoszu sandomierskiego (1606–1609). Od 1615 r., gdy został starostą przemyskim, aktywnie walczył z miejscowym bezprawiem
i lokalnymi awanturnikami. Było to możliwe dzięki surowej, ale skutecznej egzekucji wyroków sądowych,
m.in. na synach osławionego „Diabła łańcuckiego”, Stanisława Stadnickiego. Schwytał i zabił „Diablęta”, czym
zaskarbił sobie sławę wśród mieszkańców starostwa
przemyskiego. Ukoronowaniem jego kariery politycznej, jako działacza sejmikowego i sejmowego oraz żołnierza, było krzesło senatorskie – w 1629 r. został wojewodą podolskim.
Krasicki troszczył się i wspierał kulturę oraz sztukę. Był dobrze wykształcony, nauki pobierał na zagranicznych uczelniach w krajach niemieckich i włoskich,
chętnie sprowadzał artystów i rzemieślników z zachodniej Europy. To dzięki ich umiejętnościom i wizji
ich mecenasa polska kultura wzbogaciła się o tak wspaniałe zabytki, jak zamek w Krasiczynie czy kościół
i klasztor karmelitów bosych w Przemyślu. Otaczał
on opieką również najuboższych, dla których w swoich dobrach utworzył przytułek i zapisał w testamencie dużą kwotę na jego dalsze utrzymanie.
Dokończenie budowy krasiczyńskiego zamku, jego
wyposażenie oraz inne inwestycje nie byłyby możliwe,
gdyby nie intratne starostwa (przemyskie, lubomelskie i bolimowskie) oraz dochody z trzech miasteczek
i 41 wsi w ziemi przemyskiej.

Złoto, srebro, dywaniska i zegary
Około 1608 r. budowa zamku była na ukończeniu2.
Miał on już wówczas znany nam czworoboczny, kruż-

H. Kotarski, Stanisław Krasicki h. Rogala (ok.1540–1602), [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 15, Warszawa 1970, s. 158–159.

Baszta Boska, fot. J. Gałuszka

grodzkich7. Inwentarze ruchomości to ciekawe źródło
do poznania różnorodnych aspektów życia codziennego w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. W przypadku
analizowanego źródła jest ono szczególnie cenne, gdyż
pozwala czytelnikowi „zajrzeć” do krasiczyńskiego zamku w okresie jego świetności – w pierwszej połowie
XVII w.

Świat rzeczy Marcina Krasickiego
Jak w latach 30. XVII w. prezentowały się wnętrza
krasiczyńskiego zamku? Sale reprezentacyjne obite
były bogato haftowanymi materiałami – adamaszkiem i atłasem. Jedno z pomieszczeń w Baszcie Boskiej obito brokatem, a od kolorów materiałów wykorzystywanych w innych salonach powstały ich nazwy
– Zielony, Marmurowy itp. W poszczególnych pokojach
umieszczono kobierce, również kolorowe i bogato
zdobione. Chroniły one mieszkańców przed zimnem
(wykładano nimi ściany i framugi okien) oraz przypominały o tradycjach w rodzinie Krasickich, np. w tzw.
pokoju moskiewskim umieszczono pamiątki nawiązujące do kampanii wojennych ojca Marcina, Stanisława,
w czasach batoriańskich oraz wyekspediowania przez
niego dużego oddziału do Moskwy w 1604 r.8 Te „dywaniska”, kobierce, arrasy i tapiserie często ozdabiano
herbami rodziny Krasickich i ich krewnych, państwa,
króla itd. Najczęściej stosowano kontrastowe zestawienia kolorystyczne: czerwony i żółty, czerwony i granatowy, czerwony i niebieski9.

Baszta Szlachecka, fot. J. Gałuszka
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gankowy dziedziniec, cztery okrągłe baszty (dzisiaj
nazywane Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką)
i wieżę. Budynek spełniał funkcje mieszkalne i obronne, dlatego w literaturze często określa się go jako
dzieło sztuki nie tylko architektonicznej, ale i forty ikacyjnej3. Przy budowie zamku często wykorzystywano zarówno kamień i cegłę, jak i szlachetne budulce
takie jak marmur czy alabaster.
Zamek miał świadczyć o potędze rodu nie tylko formą zewnętrzną, lecz także bogatym wykończeniem
i wysmakowanymi wnętrzami. Jeden z artystów-rzeźbiarzy skopiował słynne wawelskie głowy i przyozdobił nimi su it w sali stołowej królewskiej. Marmur stosowano również do wykonania kominów w każdej sali,
bogato je ozdabiano, gdyż miały pełnić funkcję nie tylko grzewczą, lecz także ozdobną4.
Dzięki szczegółowemu inwentarzowi rzeczy ruchomych, stworzonym po śmierci Marcina przez jego
żonę Barbarę Tarnowską herbu Rola (zm. 1641), możemy zapoznać się z wyposażeniem zamku5. Inwentarze
ruchomości stanowią ważne źródło do poznania „szlacheckiego świata rzeczy”, ukazują mentalność, zainteresowania, poziom życia, upodobania, tworzenie pozycji itd.6 Źródła te najczęściej sporządzano pośmiertnie, tak jak w przypadku Krasickiego. Ich głównym
zadaniem było udokumentowanie stanu posiadania
zmarłego i zawierały zazwyczaj spis najcenniejszych
rzeczy: biżuterii, sreber, drogich szat, broni itp. Po sporządzeniu spisu uwiarygadniano go wpisem do ksiąg
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Baszta Królewska, fot. J. Gałuszka
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2
Rozpoczęto ją prawdopodobnie w 1598 r., por. M. Gosztyła, M. Proksa, Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego, Przemyśl
1995, s. 35.
3
K. Wolski, Krasiczyn. Rys dziejów zamku i latyfundium krasiczyńskiego, „Rocznik Przemyski” 1962, t. 9, z. 2, s. 301–336.
4
W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1964, s. 25.
5
Inwentarz rzeczy ruchomych, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie (dalej: CDIAUL), fond 13, op. 1, sygn. 360,
s. 1964–1981.
6
A. Wyczański, Szlacheckie inwentarze pośmiertne z XVI w. jako źródło do dziejów kultury materialnej w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” (dalej: „KHKM”) 1954, t. 2, nr 4, s. 691–699.
7
Przegląd europejskich badań nad inwentarzami: D. Główka, A. Klonder, Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza
po nowożytność, „KHKM” 2003, r. 41, nr 2, s. 157–176. Analizy testamentów i inwentarzy staropolskich: B. Popiołek, Woli mojej ostatniej Testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009.
8
CDIAUL, fond 13, op. 1, sygn. 360, s. 1978.
9
Ibidem, s. 1978–1979.
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Nie jest jasne, kto odpowiadał za przebudowę zamku w Krasiczynie. Przez lata w literaturze rozpowszechniano nieprawdziwe informacje Władysława
Łozińskiego, jakoby za stworzenie tego wybitnego
i wyra inowanego dzieła stał Galeazzo Appiani, murarz włoskiego pochodzenia mieszkający w Przemyślu.
Niewątpliwie poza głównym architektem, nieznanym
z imienia i nazwiska, przy budowie zamku musieli
pracować inni artyści. Prawdopodobnie część z nich
mieszkała w Krasiczynie, część w Przemyślu. Niewiele wiemy o ich artystycznej wrażliwości czy talentach.
Józef Tomasz Frazik10, znakomity znawca historii sztuki Przemyśla i ziemi przemyskiego, wykluczył jakikolwiek udział Galeazza Appianiego. Prawdopodobne
jest, że w tworzeniu nowej bryły zamkowej, malowideł
i sgraf itów brali udział Kacper Brachowicz i Jan zwany
Francuzem, malarz przemyski11.
Wyposażenie wnętrza może powiedzieć wiele o charakterze jego mieszkańców. Z inwentarza dowiadujemy
się, że w krasiczyńskim zamku sporo było obrazów,
ale wszystkie miały charakter religijny. Tak było również w przypadku igurek i posążków – przedstawiano
mękę Jezusa Chrystusa, Matkę Boską i różnych świętych12. Na obrazach zaprezentowano sceny z Pisma Świętego: Zwiastowanie, Wniebowzięcie, koronację Maryi
itp.13 Wiara była niezwykle ważna w życiu Marcina Krasickiego, o czym świadczy szczególna dbałość o szczegóły architektoniczne i elementy wystroju kaplicy w krasiczyńskim zamku. Mieści się ona w Baszcie Boskiej
i powstała w latach 1608–1613, podczas przebudowy
fortalicji obronnej w posiadłość-rezydencję magnacką.
Została ozdobiona wyszukanymi zdobieniami, freskami,
sgraf itami i attyką. Kaplicę uroczyście konsekrował 27
sierpnia 1618 r. biskup przemyski Stanisław Sieciński
(ok. 1555–1619).
W zamku nie było żadnych wybitnych dzieł sztuki,
jak obrazy czy rzeźby znanych artystów. W tym przypadku gust właściciela kończył się na ozdabianiu srebrem krzeseł, łóżek, obrazów czy książek, lecz nie były
to dzieła wyróżniające się na tle epoki. Cała biblioteka
składała się z około stu przygodnie zebranych dzieł.
Dominowały dzieła starożytnych pisarzy: Arystotelesa, Liwiusza, Juliusza Cezara itp.14 Spośród polskich
autorów obecni byli historycy i prawnicy, m.in. wybitny jurysta z województwa ruskiego Jan Herburt
(ok. 1524–1577).

Widok ogólny zamku, Wikimedia Commons (fot. Loboviusz, CC BY-SA 3.0)

O obronnym charakterze krasiczyńskiego zamku
świadczy duża kolekcja różnych rodzajów broni:
działa spiżowe, żelazne, hakownice. Trudno ocenić,
czy uzbrojenie to nadawało się do skutecznej obrony.
W zbrojowni znajdowały się działa o nazwach: „Anioł”,
„Fulmina fero”, „Jaszczurka”, „Działo z kwiatami”, „Działo z liliami”, „Sokół” lub tylko z wybitą datą odlewu:
1566, 1531, 1544, 1525, 1523, 162915.

Źródło inwentarzowe
Inwentarz pośmiertny wymienia rzeczy najcenniejsze z punktu widzenia zmarłego i jego najbliższych.
Dokonano w nim klasy ikacji przedmiotów, podziału
na grupy ze względu na ich wartość rynkową (kobierce, arrasy), rodzaj materiału (złoto, srebro, miedź)
czy przydatność (książki, broń, obrazy). W inwentarzu
pominięto rzeczy codziennego użytku – stroje, buty, naczynia, zapewne ze względu na ich niewielką wartość.
Zarówno w omawianym dokumencie, jak i w testamencie Marcina Krasickiego16 widoczna jest jego pobożność
i przywiązanie do wiary katolickiej.
Brak wierzytelności (niespłacone długi, kwity, spisy zastawionych przedmiotów) świadczy o jego bardzo
dobrej sytuacji inansowej oraz umiejętności gospodarowania, gromadzenia oraz pomnażania majątku. Pozwoliło mu to na liczne zapisy na rzecz wspomnianego
przytułku dla ubogich w Krasiczynie czy kościoła karmelitów bosych w Przemyślu, którego był fundatorem17.
Te zapisy pobożne świadczą nie tylko o istnieniu silnych
więzi religijnych, lecz także terytorialnych między Krasickim a jego najbliższym otoczeniem. Inwentarz stanowi
istotne źródło do badania zamożności wojewody podolskiego oraz pozwala wyobrazić sobie piękno krasiczyńskiego zamku w dobie jego największej świetności.

10
Por. J.T. Frazik, Zamek w Krasiczynie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Architektura” 1968, nr 12, s. 3–249; tenże, Życie i działalność Galeazza Appianiego, muratora przemyskiego z drugiej połowy XVI i początku XVII stulecia, „Rocznik Przemyski” 1975, t. 15–16, s. 31–80;
tenże, Galeazzo Appiani, murator przemyski z 2 poł. XVI i początku XVII stulecia, [w:] tenże, Sztuka Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zbiór studiów,
red. M. Dłutek, J. Kowalczyk, Przemyśl–Warszawa 2004, s. 151–162. J.T. Frazik, Sztuka ziemi przemyskiej i sanockiej około roku 1600. Uwagi
o wykonawcach, [w:] Sztuka Przemyśla…, s. 205–220.
11
CDIAUL, fond 13, op. 1, sygn. 360, s. 1965.
12
Tamże, s. 1969.
13
CDIAUL, fond 13, op. 1, sygn. 360, s. 1976.
14
Tamże, s. 1971–1972.
15
Oblata testamenti Magnifici olim pallatini Podoliæ Krasicki, CDIAUL, f. 13, op. 1, sygn. 366, s. 917-936.
16
Marcin Krasicki został pochowany, zgodnie ze swoją wolą wyrażoną w testamencie, w skromnym habicie karmelitańskim pod posadzką
tego kościoła, co upamiętnia zarówno wmurowana w posadzkę świątyni płyta, jak i naścienne epitafium.

– miejsce, gdzie czas płynie inaczej

Rozmowa z Robertem Nowakowskim, twórcą grodu żywej historii Kerin w Subkowach

Zajęcia w Koloseum
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Robert Nowakowski podczas żywej lekcji historii

Zajęcia w grodzie

Rzym, Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki,
Krucjaty i Zakony, Rycerze i ich czasy, Szlachta i Husaria i wreszcie ostatni temat – Niepodległość. Oprócz
ciekawostek, ubiorów z epok, uzbrojenia nie zabraknie płynnej, merytorycznej treści dostępnej dla dzieci
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Artur R. Jęcka: Jak opisałby Pan Kerin komuś, kto
jeszcze nigdy nie był w Subkowach?
Robert Nowakowski: Gród Kerin to miejsce dla
każdego, kto chce wiedzieć więcej: o historii, o sobie,
upływającym czasie, ilozo ii, rzemiośle dawnym, rycerzach, Słowianach, Rzymianach i Grekach. Poznasz,
zobaczysz, dotkniesz, zrozumiesz więcej… zatrzymasz
się na chwilę, by później lepiej wykorzystać swój krótki
czas, jaki ci pozostał.
A.R.J: Skąd wziął się pomysł na stworzenie grodu
żywej historii?
R.N.: Marzenia się spełniają, tylko trzeba o nich mówić, dzielić się nimi z bliskimi, którzy chcą wspierać
nasze najważniejsze potrzeby; dobrym słowem, swoim czasem, radą… Od kiedy tylko sięgnę pamięcią, marzyłem, że kiedyś powstanie miejsce, do którego będą
przychodzić ludzie, którym siedząc na kamieniu, opowiem, jak to kiedyś dawniej bywało. Z tych opowieści
powstają całkiem ciekawe drogowskazy na przyszłość
– ostatecznie temu służy historia.
A.R.J: Jakie konkretne atrakcje czekają obecnie
na gości grodu?
R.N.: W pierwszej kolejności dotykamy czasów antycznych (w małym am iteatrze greckim), aby zwizualizować ten wspaniały czas; ilozofów, niezwyciężonych hoplitów Sparty, by wreszcie odkryć zastępy bogów Olimpu
i dumnie siedzącego na swym tronie Zeusa, przy którym
właśnie usiadł Orzeł – rozpoczynamy podróż w czasie,
aby dowiedzieć się więcej o symbolice naszego godła.
Dalej nasza wędrówka po dziejach orła prowadzi do grodowego „Koloseum Rzymskiego”, a tam orzeł w szponach trzyma SPQR. Kolejnym etapem będzie orzeł z legendy o powstaniu Polski, następny z denara Bolesława
Chrobrego przez pierwszego orła w czerwonej tarczy
herbowej – Przemysła II i tak do ostatniego w Grodzie
Kerin – z czasów Powstania Styczniowego. Po uczcie
z Orłem Białym, czas na „Żywą Lekcję Historii” – do wyboru dziewięć tematów. W końcu czas na najciekawszą
zabawę dla dzieci – turnieje rzutu włócznią, strzelanie
z łuku, przeciąganie liny (w 2019 roku linę stanowiła
cuma z Pogorii), rzemiosła dawne, a więc garncarstwo,
kaligra ia, wyrabianie papieru czerpanego… zabawy z katem czy kowalem. Na zakończenie ogniskowe kiełbaski
przy dźwiękach muzyki dawnej.
A.R.J: Oprócz wizyty w grodzie oferujecie Państwo
opcję odwiedzania szkół w całej Polsce. Czego uczniowie i nauczyciele mogą spodziewać się po takim spotkaniu?
R.N.: Uczniowie mogą doświadczyć dziewięciu tematów historycznych: Antyczna Grecja, Antyczny
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z klas młodszych, nieco starszych i tych ze szkół średnich. Dla nauczycieli to doskonała pomoc dydaktyczna, gdyż dzieci po przebytej lekcji zwiększają wiedzę
z omawianego zakresu z ok. 5% do ok. 50% (badania
nad tym problemem trwały 3 lata). Ponadto organizujemy konferencje połączone ze szkoleniem dla nauczycieli, nie tylko historii, podczas których wspólnie
z panią dr Katarzyną Gładkowską inicjujemy podobne
rozwiązania na terenie szkół. Serdecznie zapraszam –
informacje o kolejnym szkoleniu dla nauczycieli znajdą
Państwo na stronie www.kerin.pl.
A.R.J: Organizujecie również kolonie. Czym różnią
się one od wielu innych tego typu przedsięwzięć?
R.N.: Codziennie dzieci i młodzież doświadczają innych czasów. Pierwszego dnia wykorzystujemy nasze
ubiory dotyczące antyku, by dzieci w „Koloseum Grodowym” poczuły się jak podczas prawdziwych igrzysk
czy walk gladiatorów. Kolejne grupy otrzymują sentencje łacińskie, które po przetłumaczeniu (wykorzystują
słowniki) zamieniają się w pyszne ciasteczka-literki.
Kolejnego dnia już inna epoka, inna „Żywa Lekcja Historii”, o które dzieci nas codziennie dopytują.
A.R.J: Za każdym razem, kiedy odwiedzam Kerin,
mam wrażenie, że czas biegnie tam inaczej. Wraz
z uczniami dotykam historii, doskonale się bawię, ale
znajduję również czas na złapanie drugiego oddechu,
wytchnienie, re leksję. Co poradziłby Pan ludziom żyjącym w świecie, który pędzi coraz bardziej każdego
dnia?
R.N.: Wolniej, wolniej… Jak się człowiek spieszy,
to wiadomo… To wystarczy na początek – będzie dokładniej, mądrzej, ciekawiej… w całym życiu.
A.R.J: W Subkowach można zobaczyć nie tylko gród
Kerin, lecz także tak zwane „sobki”. Co to takiego i skąd
wzięła się ich nazwa?
R.N.: Książę Sobek to budowniczy pierwszego subkowskiego grodu i fundator klasztoru oliwskiego. Legenda głosi, że książę Sobek lub Sobiesław podczas
polowania oddalił się od swojej drużyny. Wówczas
zaatakował go olbrzymi dzik. Rannego księcia znalazł
pustelnik, który dał mu schronienie i opatrzył mu rany.
Podczas nocy spędzonej w pustelni Sobkowi przyśniła
się świetlista postać z gałązką oliwną w dłoni i wskazała mu miejsce, gdzie powinien ufundować klasztor.
Książę dotrzymał słowa, przyjął również chrzest, gdyż
do tej pory był poganinem. To z jego inicjatywy powstały Subkowy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1282
roku. Jest to jedna z najstarszych miejscowości w okolicy. Z okazji 25-lecia odzyskania przez Polskę wolności
powstała ciekawa trasa turystyczna w Gminie Subkowy. Wmurowano 25 Sobków – kamieni, które zostały
umiejscowione w najciekawszych miejscach w Gminie
Subkowy, a każdy z nich inaczej się nazywa, np. nasz,
grodowy pomnik Sobka nazwaliśmy „Odwaga”, na pamiątkę tych, którzy ponieśli najwyższą cenę za naszą
wolność. W tym miejscu dzieci zapalają znicz, by pamięć o najmężniejszych naszej polskiej ziemi nigdy nie
zginęła. Inicjatorem pieszego szlaku Sobka był Pan Do-

Zajęcia w grodzie

„Produkcja” sentencji łacińskich

minik Szupryczyński – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Subkowach.
A.R.J: Fascynująca jest również historia Pańskiego
domu rodzinnego, który znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie Kerinu. Zdradzi nam Pan kilka szczegółów?
R.N.: W naszym domu przed pierwszą wojną światową znajdowała się poczta niemiecka, a po drugiej wojnie poczta polska. Jest to zaczarowane miejsce z drewnianymi schodami, które prowadzą przez obite ciemną
blachą drzwi na strych. W piwnicach odkryliśmy dość
spore pomieszczenie, w którym spotykam się dzisiaj
z dziećmi i młodzieżą – opowiadam tam o Orle Białym
i polskiej historii.
A.R.J: Jakie są reakcje ludzi, którzy odwiedzają
Kerin?
R.N.: Lubią tu być.
A.R.J: Jakie są dalsze plany Pana i Pańskich współpracowników?
R.N.: Gród jest w ciągłej budowie. Kolejny etap
to drewniana chata zielarza, bo zioła mogą wyleczyć
wiele dolegliwości. Stajnia dla większych koni – obecnie mamy dwa kuce. Oto plany budowlane, jednak
największe marzenie to zmiana sposobu nauczania
w szkołach, nie tylko polskich. Możemy stać się w Polsce prekursorami nowego sposobu nauczania; metody
zostały już opracowane tyko niepotrzebnie „kurzeją”
na uniwersyteckich półkach bibliotek.
Wszystkie zdjęcia wykorzystano za zgodą pana Roberta Nowakowskiego.

Rekomendacje „WH”

Lekcje z koszmaru
Dwudziesty wiek przyniósł
ludzkości wiele cierpień. Totalitarne utopie z zapałem brały
na siebie ciężar budowy nowego człowieka i lepszego świata,
co dla milionów skończyło się
tragicznie. Wybitny historyk
Timothy Snyder w zbiorku esejów O tyranii. Dwadzieścia lekcji
z dwudziestego wieku przestrzega
współczesnych przed powrotem
zła. Choć jego apele czasem wydają się naiwne, to warto się nad
nimi pochylić, chociażby po to,
by porozmawiać z młodymi ludźmi o ich własnym postrzeganiu
świata.
Lekka forma i przystępny język każdej z lekcji może być fantastycznym uzupełnieniem zajęć z WOS-u lub historii. Snyder
z właściwą sobie swadą pokazuje różne aspekty funkcjonowania społeczeństw w XX w., które
wybrały lub którym narzucono
faszyzm, nazizm albo komunizm. Wręcz szokująca okazuje się bliskość sytuacji między
światem minionym a współczesnym. Historykowi udaje się
to osiągnąć nie poprzez szukanie analogii, bo to często może
być zwodnicze, ale poprzez
zestawienie różnych aspektów
życia wczoraj i dziś. Dzięki temu

nie razi sztucznym moralizatorstwem.
I tak tematem jak najbardziej
do przedyskutowania z uczniami
jest lekcja Snydera o treściach,
które możemy znaleźć w Internecie. Badacz zauważa, że ślepe
zaufanie do tego, co znajdujemy
w sieci, ułatwia manipulowanie
nami. Ponadto przeglądane przez
nas „ściany” w social mediach
pozwalają nam na łatwe lenistwo intelektualne. Zamknięci
w sztucznej informacyjnej bańce z biegiem czasu wierzymy, że
wszyscy dookoła nas myślą i czują podobnie. Gdy w zetknięciu
z rzeczywistością odkrywamy, że
nie jest to prawda, nie jesteśmy
w stanie znaleźć normalnego
pola do dyskusji z adwersarzem,
którego z marszu traktujemy jako
przeciwnika, wroga.
Dalej historyk z żarliwością
przestrzega też przed ochroną
swojej prywatności zwłaszcza
w sieci, w której do niedawna
młodzi z zapałem eksponowali
wszystkie detale swojego życia, z intymnymi włącznie. Jeśli
ktokolwiek z rządzących będzie
chciał kiedyś wykorzystać coś
przeciwko obywatelowi, to nie
będzie mu już niezbędna sieć
tajnych współpracowników. Od-

powiednie służby z niesamowitą
szybkością znajdą historię jego
życia zbudowaną z newsów, którymi wypełniał swoje pro ile
w Internecie.
Jeszcze jednym przykładem
lekcji Snydera, którą warto przerobić z uczniami, jest ta o podążaniu z tłumem, zwłaszcza
w klasach dzieci starszych, gdzie
presja grupy rówieśniczej jest
większa. Snyder korzysta z przykładu pracowników niemieckiej
policji i szeregowych żołnierzy
Wehrmachtu, którzy bojąc się
nie represji, ale zwykłego poczucia wykluczenia, wykonywali

zbrodnicze rozkazy. Przypomina,
że obraz Holocaustu z obozami
i komorami gazowymi był formą
zdjęcia odpowiedzialności z ramion tych, którzy musieli zabijać
własnymi rękami w ogromnych
egzekucjach.
Malutka książeczka amerykańskiego historyka będzie
świetnym fundamentem do dobrej dyskusji. I choć sami zapewne uśmiechniemy się pod nosem,
gdy nasi podopieczni zetkną się
z apelem autora, by czytać więcej
drukowanej prasy i książek albo
poświęcać mniej czasu na komentowanie newsów z portali informacyjnych, to ostatecznie: kto
z nas naprawdę nie chciałby
cofnąć niektórych procesów społecznych i kulturowych? Snyder
podkreśla, że oba dwudziestowieczne socjalistyczne ustroje:
zarówno czerwony, jak i brunatny wieściły „koniec czasów” wraz
z ich nastaniem. Mając z tyłu
głowy tę perspektywę, patrzymy dziś na mrzonkę Fukuyamy
o swobodnym i niekończącym się
rozwoju demoliberalnej demokracji i wolnego rynku z pewną
dozą nostalgii. Nostalgii o tyle
uzasadnionej, o ile nie będziemy
chcieli pamiętać o wszystkim,
co wydarzyło się na świecie po 11
września 2001 r.
Tomasz Sińczak

Nowe spojrzenie na „ciemne wieki”
Wyrośli w oświeceniowej tradycji historycy ukuli całą masę
przesądów i stereotypów, które
miały deprecjonować średniowiecze. Trwającą blisko tysiąc
lat epokę uznawano za wieki
zabobonu i ciemnoty, braku kultury i wszelkiego wstecznictwa
inspirowanego wszechogarniająca kontrolą Kościoła. Nic bardziej mylnego. Brytyjski historyk
Chris Wickham zabiera swoich
czytelników w czasy politycznych przemian, niezwykłego rozwoju kultury i przeplatających
się okresów gospodarczych boomów i kryzysów. Opublikowana
po raz pierwszy w Polsce głośna
praca Średniowieczna Europa
to fascynująca synteza epoki,
zaskakująca nowatorstwem i odwagą stawianych tez.
Historyk zaczyna swoją
narrację od zaprezentowania
czytelnikowi dziejów państw
germańskich powstałych na gruzach zachodniej części cesarstwa
rzymskiego, a kończy na okresie
bezpośrednio poprzedzającym
wielkie odkrycia geogra iczne.
Struktura pracy powoduje, że

czytelnik ani przez chwilę nie
ma poczucia znużenia ogromem
faktogra ii, ponieważ rozdziały chronologicznej, klasycznej
narracji o historii politycznej
przeplatane są partiami problemowymi poświęconymi gospodarce, kulturze czy kwestiom
genderowym.
Książka dodatkowo zachęca
odbiorcę ciekawymi ilustracjami,
które pozwalają lepiej zrozumieć
poglądy autora na wiele kwestii.
Trzeba przyznać, że ma on wiele ciekawych i nierzadko jeszcze dość słabo ugruntowanych
w historiogra ii pomysłów. Kończy z teorią o upadku cesarstwa
rzymskiego, konsekwentnie opisując proces stopniowej implozji
imperium. Kolejne odpadające
części rzymskiego świata to dla
Wickhama zalążki nowych tworów politycznych. Zachodnia Europa, Afryka Północna i inalnie
w VII w. Bliski Wschód, opuszczając rzymski świat, zaczynały
pisać swoją własną, odrębną,
historię. Unika eurocentryzmu
i otwarcie wskazuje, że to kalifat
stał się od VII w. gospodarczym

centrum Euroazji. Stosuje nowatorskie, jak na mediewistykę, pojęcia z zakresu nauk społecznych
i politycznych.
Gdy pieniądz zmieni kierunek swojego przepływu wraz
z islamizacją Bliskiego Wschodu,
Wickham przyzna, że Konstantynopol i Bagdad zamieniły się terminami: centrum i peryferie i nie
ma sensu udawać, że Śródziemiomorze było jeszcze dla kogoś
rynkowym liderem konsumpcji.
Gdy kontynent pokryje gęsta sieć
maleńkich księstw i hrabstw,
przedstawi ją czytelnikowi jako
feudalną rewolucję. Nie unika
aluzji do współczesności i często puszcza do odbiorcy oko,
choćby przez przypomnienie, że
gospodarka oparta na niespłacanych kredytach kończy się klapą
zarówno w średniowiecznej Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych z 2008 r.
Książka brytyjskiego badacza pozwala zrozumieć wiele
skomplikowanych
procesów
i politycznych decyzji. Historyk
podkreśla, że największym sukcesem średniowiecza było wy-

kreowanie klimatu pozwalającego na rozwój społecznego zaangażowania wszystkich warstw
społecznych. Ich uczestniczenia
w życiu publicznym, które nie
wygasło nigdy. Patrząc na współczesnych nam ludzi manifestujących swoje poglądy na licznych
wiecach, zebraniach i coraz
częściej za pośrednictwem social mediów, trzeba przyznać, że
Wickham się nie myli. Wszyscy
jesteśmy dziećmi średniowiecza.
Tomasz Sińczak
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