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symbole Rzeczypospolitej Weneckiej, w której najważniejszą osobą był jej obywatel. Jacek Pietrzak z kolei
prezentuje koleje losu odkrywcy – Henry’ego Mortona Stanleya, dzięki któremu możemy lepiej zrozumieć zawiłe
losy Afryki.
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Historie rodzinne

– o sposobach narracji i o bohaterach
domowych w edukacji szkolnej
Violetta Julkowska

istorie rodzinne są formą narracji historycznej
o charakterze prywatnym, opowiadającą o losach rodzin. Ten rodzaj piśmiennictwa może się
okazać niezwykle przydatny w praktyce edukacyjnej, ponieważ jego atrakcyjna i niepowtarzalna forma narracji inspiruje uczniów i nauczycieli
do pracy zarówno wokół źródeł, jak i praktykowania
narracji, przybliża problemy związane z historią i pamięcią, wreszcie zachęca do pisania relacji o losach
rodziny. Zaletą historii rodzinnych jest to, że są one
tworzone od przeszło 200 lat na styku historii małej
i wielkiej, należą zarówno o przestrzeni prywatnej, jak
i oficjalnej, są świadectwem świadomości historycznej
tych, którzy je piszą, oraz kultury historycznej czasów, w których powstawały.
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Pamięć i dzieje rodzin

Teksty, które określam mianem historii rodzinnych,
zaliczam do szeroko rozumianego piśmiennictwa historycznego. Ich tematem są losy rodzin, często kilku
pokoleń, ukazane na tle wydarzeń, przedstawiane z odwoływaniem się nie tylko do pamięci przodków, lecz
także do rozmaitych źródeł pisanych oraz ikonogra icznych (w tym obrazów i fotogra ii). Historie rodzinne
można spotkać zarówno w obrębie historiogra ii, jak
i na pograniczu literatury faktu1. Większość z tych
„relacji” historycy zaliczają do specy icznych źródeł historycznych, rzadziej są skłonni traktować je jako prace historyczne sensu stricto.
Warto więc zastanowić się, jakie odmiany gatunkowe i formy historii rodzinnych możemy spotkać
w piśmiennictwie XIX–XXI w., ponieważ stanowią one
przykłady utrwalonych na piśmie losów rodzin, ale także tworzą zmieniający się z czasem sposób reprezentowania losów poszczególnych rodzin.

Transfer z przestrzeni prywatnej
do publicznej

Historie rodzinne są rodzajem prywatnej narracji,
która powstaje w kręgu rodzinnym i rzadko bywa

upubliczniana. Jednak część z tych historii tra ia już
od XIX w. do szerszych kręgów odbiorców i czytana
przez czytelników zaczyna wpisywać się w szerszy
kontekst publiczny. Narracje rodzinne opuszczają sferę prywatną, kiedy rodzina, lub za jej upoważnieniem
wydawcy, podejmują decyzję o opublikowaniu historii.
Jako pierwsze sferę prywatną opuściły pamiętniki,
stając się już w XIX stuleciu, ze względu na przekaz określonych idei, wartości patriotycznych i wzorców zachowań, elementem transferu tych wartości do przestrzeni
publicznej. Zapotrzebowanie na opis autentycznych
doświadczeń było w dobie zaborów i powstań narodowych bardzo duże, a ponadto równoważyło zalew
ikcyjnej literatury romansowej. Przykładem tego
typu materiału jest wielokrotnie wznawiany pamiętnik
Jana Kilińskiego2. Natomiast powstające od początku
XIX w. pamiętniki kobiece doczekały się publikacji
dopiero po upływie ponad wieku i dopiero one stanowią niewyczerpane źródło historii rodzinnych.

Historie rodzinne a historiografia
i piśmiennictwo historyczne

Transfer idei i wzorców zawartych w pamiętnikach
odbywał się nie tylko jako bezpośredni przekaz skierowany do czytelników, lecz także tra iał jako materiał
źródłowy do historiogra ii. Wielu bohaterów narodo-

1
Szerzej o historiach rodzinnych i ich badaniu w: V. Julkowska, Historie rodzinne – narracje, narratorzy, interpretacje, Poznań–Bydgoszcz
2018.
2
A. Hinz, W kręgu mitologii postaci Jana Kilińskiego, [w:] Jan Kiliński. Historia i pamięć, red. V. Julkowska, Poznań–Trzemeszno 2015, s. 56–81.

Materiały do historii rodzinnej

Pora, by odpowiedzieć na pytanie, jaki materiał
może służyć do powstania historii rodzinnych. Narracje rodzinne, nim powstaną, poprzedzone są najczęściej wspomnieniami. Historie rodzinne czerpią swoją
energię z tego, co jest zasobem pamięci rodzinnej,
a precyzyjniej: z tego, co „pamiętane jest razem”7. Na-

B. z Dąbrowskich Mańkowska, Pamiętniki, Poznań 1880.
W. Kalinka, Jenerał Dezydery Chłapowski, Poznań 1885; A. Skałkowski, Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818). Cz. I: Na schyłku dni Rzeczypospolitej (1755–1795), Warszawa 1904.
5
D. Chłapowski, Chłapowscy. Kronika rodzinna, Warszawa 1998; tenże, Potworowscy. Kronika rodzinna, Warszawa 2002; Górscy herbu Boża
Wola. Przodkowie i potomkowie generała Franciszka Górskiego, red. K. Górska-Gołaska, Poznań 2000; S. Leitgeber, Morawscy herbu Nałęcz I. 600
lat dziejów rodziny, Poznań 1997; A.E. Mańkowski, Kronika domowa Mańkowskich, Warszawa 2017.
6
K. Morawski, Wspomnienia z Turwi, Kraków 1981; tenże, Z Krakowa i Wielkopolski, Warszawa 2016; R.W. Schramm, Prywatna podróż
pamięci, Olszanica 200; M. Sznajderman, Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wołowiec 2016; W. Wężyk, Kronika rodzinna, Warszawa 1987.
7
Por. V. Julkowska, dz.cyt., s. 167.
8
K. Szajnocha, Opowiadanie o królu Janie III. Mściciel, [w:] tenże, Pisma Karola Szajnochy, t. 3, Kraków 1887; tenże, Krzysztof Opaliński, [w:]
tenże, Szkice historyczne, t. 3, Warszawa 1876, s. 57–211; tenże, Matka Jagiellonów. Szkic historyczny, Warszawa 1918.
9
M. Grynberg, Rejwach, Warszawa 2017.
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wet indywidualne pamiętanie, oparte na jednostkowym doświadczeniu członków rodziny, zawsze jest
umocowane w określonej wspólnocie rekonstruującej
przeszłość, w teraźniejszości tej wspólnoty.
Kiedy dochodzi do świadomego wysiłku upamiętnienia w postaci artykulacji przeszłości rodziny, czyli
niejako wewnątrz tej wspólnoty, uruchomione zostają
zasoby pamięci wspólnej, świadectwa i relacje oraz
dodatkowo wiedza historyczna, która pochodzi z rodzinnego archiwum pamięci i rodzinnych pamiątek,
dokumentów, zapisków, które można potraktować
jako materiał źródłowy. Upamiętnianie już wyartykułowane przybiera, niejako wtórnie, określone ramy
gatunkowe (np. kroniki rodzinnej, dziejów rodziny).
Wszyscy autorzy historii rodzinnych wykonują więc
w imieniu reprezentowanej wspólnoty rodzinnej wysiłek zebrania tego, co pamiętane, i przedstawienia
na podstawie pamięci oraz rekonstrukcji historycznej
określonej historii rodzinnej. Wspomnienia tworzą
coś na kształt kanwy przyszłej narracji rodzinnej, ale
w toku opracowania ulegają różnym przetworzeniom.
Jednak wspomnienia są rodzajem cennego źródła,
czegoś, co da się określić jako „podmiotowy głos epoki”, który jest niepowtarzalny i nieporównywalny z innymi źródłami, oddaje czas historyczny i jest zapisem
emocji, ponieważ należy do konkretnych osób. Bez
wspomnień trudno wyobrazić sobie narracje rodzinne. Pamiętać jednak należy o tym, że wspomnienia są
materiałem związanym z pamięcią. Wspomnienia ostatecznie przybierają kształt opowieści, lecz wcześniej
są przekazem ustnym, z którego piszący może zaczerpnąć wiedzę o rodzinie.
W sytuacji braku źródeł pisanych osoby piszące historię rodzinną starają się pozyskać informacje od różnych członków rodziny, najczęściej w formie ustnej.
Mamy wówczas do czynienia ze źródłem celowo wywołanym. Najbardziej interesującą postać przybierają
historie rodzinne przedstawione w formie bliskiej
opowieści historycznej, czego przykładem są eseje
Karola Szajnochy8 oraz książka składająca się z małych
form prozatorskich przygotowana na kanwie rozmów
z Ocalonymi i ich dziećmi przez Mikołaja Grynberga9.
Wymienione przykłady tekstów obu autorów, choć
dzieli je dystans ponad 150 lat, są świadectwem podobnego przekraczania granicy historii w kierunku
reprezentacji literackiej. Celem było w tym przypadku nie tylko poszukiwanie odpowiedniej formy wyrazu,
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wych doczekało się swoich opracowań historycznych
dzięki temu, że ich rodziny zadbały o zachowanie rękopiśmiennych zazwyczaj pamiętników oraz pamiątek
rodzinnych, korespondencji, źródeł aktowych albo nawet samodzielnie dokonywały pierwszych prób upamiętnień (np. pamiętniki Bogusławy Mańkowskiej
– córki Jana Henryka Dąbrowskiego3). Troska o zachowanie źródeł przyczyniła się niejednokrotnie do podtrzymania historii żywej bohaterów i ich życia, nim
historycy, przejmując materiał biogra iczny, stworzyli
biogra ię historyczną. Przykładem pojawienia się prywatnych historii w dyskursie historycznym są biograie: Dezyderego Chłapowskiego (Waleriana Kalinki)
oraz Jana Henryka Dąbrowskiego (Adama Skałkowskiego)4. U źródeł obu biogra ii są bogate archiwa
rodzinne i pamiątki przekazane historykom przez
potomków.
Historia rodzinna weszła na karty naukowej historiogra ii dzięki profesjonalnym monogra iom genealogiczno-heraldycznym w postaci kronik rodzinnych.
Kroniki rodzinne charakteryzuje wielka różnorodność, ale tylko te, które spełniają warunek krytycznego
opracowania źródeł. Autorzy uznanych kronik rodzinnych zachowali dystans poznawczy względem historii
rodu, ale również jako dysponenci materiału źródłowego wykazali się odpowiedzialnością w krytycznym
opracowaniu i przedstawieniu swoich przodków, nierzadko korzystając z fachowej pomocy historyków i wydawców, jak miało to miejsce podczas opracowywania
do druku kroniki Chłapowskich i Górskich5. Kroniki rodzinne, które jak te wspomniane, spełniają standardy
warsztatu krytycznego i naukowego oraz wysokie
wymagania edytorskie, uznawane są przez historyków za najbardziej rzeczową i udokumentowaną formę
historii rodzinnej. Z kolei inne historie rodzinne, zbliżone swoją formą opowieści do literatury faktu lub
eseju historycznego, uchodzą za dzieła mieszczące
się w obszarze szeroko de iniowanego piśmiennictwa
historycznego6.
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ale przede wszystkim próba uniwersalizacji losów, zarówno rodzin kresowych w XVII w. opisywanych przez
Szajnochę, jak i rodzin żydowskich w XX w. opisanych
przez Grynberga. Opowieść, która uniwersalizuje losy
rodzin, w rzeczywistości ma na celu ocalenie pamięci
o nich.

Formy historii rodzinnych

Jeśli spojrzymy na przykłady opublikowanych
wspomnień, nawiązujących do historii rodzinnych,
to zauważymy, że jedne powstawały jako rodzaj zapisu
pamięci autora, rekonstruującego wydarzenia po latach, inne, jak ma to miejsce w przypadku dziennika,
składają się z notatek i re leksji zapisywanych na bieżąco i systematycznie, w określonym przedziale czasu. Zatem w zależności od momentu powstania oraz
formy, jaką nadano zapiskom odnoszącym się do spraw
rodzinnych, przybierają one charakter wspomnień,
pamiętników, dzienników, kronik rodzinnych bądź
historii rodzinnych i opowiadań. Zakres poruszanej
we wszystkich historiach rodzinnych problematyki jest
świadectwem zmian w mentalności członków rodziny,
rozwijającego się poczucia tożsamości różnego rodzaju: religijnej, narodowej i kulturowej.
Proces kształtowania się różnych reprezentacji właściwych dla historii rodzinnych i stopniowe wchodzenie
ich do nurtu piśmiennictwa o tematyce historycznej stał
się faktem za sprawą szerokiego zainteresowania historią prywatną. O ile narracja wspomnieniowa i pamiętnikarska zapoczątkowała historie rodzinne w XIX w.,
a później przybrała bardziej rozwinięte formy opowieści rodzinnych w kolejnym stuleciu, o tyle równolegle
do tych form rozwijają się coraz intensywniej od końca XX w. różnorodne przykłady opowieści rodzinnych,
należące do literatury faktu, do współczesnej eseistyki, świadomie kreujące swoją artystyczną formę
wypowiedzi.
Przykłady historii rodzinnych, do których odesłałam, ujawniły wiele możliwych wersji czy form, w jakich mogą zostać zaprezentowane losy rodzin. Należy
jednak pamiętać, że ujęcie literackie oferuje autorom
większe prawo do wyobraźni w sposobie ujmowania
przeszłości. Natomiast wybór przez piszącego formy
kroniki rodzinnej, ale w wersji ambitnej, zbliżonej do
monogra ii historycznej, jest równoznaczny ze zobowiązaniem do prawdy historycznej i rzetelnego, krytycznego przedstawienia losów rodziny, udokumentowania miejsc związanych z jej pobytem, przygotowania
drzewa genealogicznego, ikonogra ii i fotogra ii obrazującej przodków. Pomiędzy tymi biegunami rozciąga
10

się obszar wzajemnych wpływów i oddziaływań, możliwych wyborów i prób konstruowania narracji o historiach rodzinnych.

Bohaterowie historii rodzinnych

Nurt historii rodzinnych jest dowodem na postępujący proces demokratyzacji historii i prywatyzacji
pamięci. O ile jeszcze w XIX w. narracja historyczna
była wyłączną domeną historyków, o tyle zjawisko intensywnego i powszechnego zainteresowania się przeszłością w XX w. rozszerzyło również zakres pełnoprawnych podmiotów, które zajmują się przeszłością.
W efekcie sytuacja ta prowadzi do stopniowej utraty
przez historyków dominującej pozycji autorów i narratorów tworzących przekaz historyczny.
Proces prywatyzacji pamięci rodzinnej rozpoczął się
pod koniec XIX w. w formie narracji pamiętnikarskich
i przybrał na sile na początku wieku XX, kiedy historycy zajęci historią wielką, tylko sporadycznie włączali
do swoich dyskursów stricte historycznych elementy
historii prywatnej. Docierały one do szerszej publiczności czytającej albo w formie esejów i opowiadań historycznych, jak w przypadku wspomnianego Karola
Szajnochy, albo w formie biogra ii znanych postaci
historycznych, jak pokazał to przykład Waleriana Kalinki.
Szczególnie interesujące z punktu widzenia rozwoju historiogra ii w XIX i XX w. wydaje się uchwycenie
momentów, w których zachodzą zmiany w sposobie
ujmowania przeszłości rodzin, przedstawianej początkowo wyłącznie jako historii wybitnych rodów,
a tylko z rzadka w formie epizodów historii lokalnej. Ta ostatnia stała się domeną historii rodzinnych
od XIX stulecia, zwłaszcza w licznie reprezentowanych
pamiętnikach pisanych przez kobiety. Małe narracje
rodzinne tworzone przez kobiety przedstawiają nie
tylko bogatą w szczegóły obyczajowe codzienność rodzin, lecz także są miejscem pojawienia się przyszłych
aktorów wielkich wydarzeń. Pamiętniki kobiet ukazują bohaterów z perspektywy historii prywatnej,
ponieważ ich droga na narodowy panteon prowadzi
w sposób naturalny z kręgu rodzinnego i z małej społeczności lokalnej ku wielkiej historii10.
Historie rodzinne odróżniają dwie kategorie bohaterów wychodzących z kręgu rodzinnego: pierwsza to
postaci „wielkich” bohaterów, czyli związanych przez
swoje funkcje i godności oraz czyny z historią narodową lub powszechną. Do nich zaliczają się wybitni
lub choćby znani powszechnie uczestnicy wojen, powstań narodowych i wielkich wydarzeń historycz-

Por. M. Czapska, Europa w rodzinie, Warszawa 1989; W. Fiszerowa, Dzieje moje własnei osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych,
ciekawych i błahych, Warszawa 1998; A. z Chłapowskich Górska, Wspomnienia, Biblioteka Narodowa, rkps II. 9778; M. z Łubieńskich Górska,
Gdybym mniej kochała. Dziennik lat 1889–1895, Warszawa 1996; K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Kraków 2003; A. Ostaszewska, Dziennik Klimkówka 2 VIII 1914–24 IV 1915. Dwór Ostaszewskich. Galicyjski epizod z wielkiej wojny, oprac. K. Sołtysiak, Klimkówka 2016; J. Ostromęcka, Pamiętnik z lat 1862–1911, Warszawa 2004; A. z Chodkiewiczów Pruszyńska, Między Bohem a Słuczą, Wrocław 200; E. Raczyński, Pani
Róża z domu Potocka, Synowa Zygmunta Krasińskiego, potem Edwardowa Raczyńska, Warszawa 1997; M. z Butanowiczów Rożańska, Urodziłam
się w Żytomierzu. Wspomnienia, Lublin 2015; E. Ostoja-Solecka, Kronika córki obszarnika. Podole–Kazachstan–Afryka–PRL–USA, Krzeszowice
2018; J. z Puttkamerów Żółtowska, Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919–1933, Poznań 2003.

Tworzenie foto-narracji rodzinnych
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Jak uczyć zapisu historii rodzinnych na
lekcjach?

Nauczyciel historii powinien zwracać uwagę na
tożsamościowy charakter historii rodzinnych,
uzasadniający ich istotne znaczenie dla budowania
w danej społeczności lokalnej kultury historycznej
i kultury pamięci. Interesujące jest to, w jaki sposób
rodziny opowiadają swoje dzieje, jak portretują najstarszych członków swoich rodzin i w jaki sposób upamiętniają swoich „domowych bohaterów”. Ważne, aby
rozmawiać z uczniami o tym, jak funkcjonuje historia
i pamięć w kręgu rodzinnym, jakie formy przybierają
wspomnienia o bliskich osobach i miejscach ważnych
dla historii rodziny. Praca wokół pamiątek rodzinnych
może wzbogacić nie tylko wiedzę historyczną uczniów o czasach i miejscach, w jakich żyli przodkowie,
lecz także doskonalić w zakresie kompetencji analizy
i interpretacji źródeł historycznych. Uczniowie stając się strażnikami pamięci swoich rodzin, jednocześnie wzbogacają własną kulturę historyczną. Zajęcia
wokół interpretacji pamiątek rodzinnych mogą prowadzić do poznania możliwych sposobów reprezentacji
prywatnej przeszłości w postaci świadomie wybranych

Por. V. Julkowska, dz.cyt., s. 104.
Zatrzymani w spojrzeniu. Wielkopolan album rodzinny – fotografie do 1919 roku, red. A. Niziołek, współpraca M. Warkoczewska, wstęp
P. Matusik, Poznań 2000.
13
Tamże, s. 40–45.
12
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Jednym z bardziej efektywnych sposobów tworzenia
własnej historii rodzinnej jest przygotowanie albumu
rodzinnego, w którym fotogra ie łączą się w całość
znaczącą wraz z towarzyszącym im tekstem. Na album
rodzinny składają się sekwencje wybranych fotogra ii
wraz z opowiadaną historią rodzinną. Na lekcjach historii można zaprezentować uczniom różne strategie
łączące narracje autorskie ze źródłami pisanymi i wybranymi materiałami ikonogra iczno-fotogra icznymi.
Całość tworzy swoisty obraz rodziny, powstający z materiałów należących do historii prywatnej, lecz w tym
przypadku niepodlegający badaniom pierwszego stopnia nad historią rodziny, a raczej sytuujący się w nurcie
re leksji o dawnej i współczesnej kulturze symbolicznej.
Moje własne doświadczenie tworzenia foto-narracji
na podstawie źródeł historii prywatnej jest związane
z przygotowywaniem wystawy fotogra icznej „Zatrzymani w spojrzeniu”, przygotowywanej z udziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu12. Ideą twórców wystawy było stworzenie „albumu rodzinnego”

wzbogacamy lekcje historii

nych. Tuż obok nich pojawiają się w pamięci rodzinnej
postaci mało znane, a jednak traktowane przez rodzinę
jako „bohaterowie domowi”11. Na przestrzeni ponad
200 lat uwiecznionych w narracjach rodzinnych pojawiają się więc osoby mające za sobą bagaż doświadczeń traumatycznych, związanych z wojną, okupacją, zsyłkami i deportacjami, pracą przymusową
lub obozami, ale także należący do rodziny artyści,
pisarze, ludzie nauki, duchowni i myśliciele, mecenasi sztuki. Dzieląc się swoimi przeżyciami z bliskimi,
osoby te przekazały nie tylko pamięć o dokonaniach
i wydarzeniach kolejnym pokoleniom. W opowieściach
rodzinnych mają one do odegrania ważną rolę: są one
reprezentantami historii wielkiej i zarazem łącznikami między historią lokalną, w której zanurzeni są
członkowie ich rodzin, a wielką historią, której sami
były uczestnikami.

Wielkopolan na przełomie XIX i XX w. Nowatorskim
zamysłem okazało się sięgnięcie nie tylko do zbiorów
archiwalnych i muzealnych, lecz także do prywatnych źródeł i połączenie narracji prywatnej tworzonej
ze wspomnień z obrazem fotogra icznym. Na wystawie
pokazano setki fotogra ii, ale tylko część z nich utrwalono w okolicznościowym albumie.
Moja praca polegała na przygotowaniu nie tyle konwencjonalnych podpisów pod zdjęciami, co raczej na
napisaniu komentarzy lub narracji do części fotogra ii,
przedstawiających najbardziej rozpoznawalne postaci
i rody wielkopolskie. O ile osoby prywatne, nadsyłające fotogra ie ze swoich zbiorów rodzinnych, mogły wykazać się dużą inwencją autorską w podejściu do tworzonej historii rodzinnej, wykorzystując do opowieści
o swoich przodkach różne informacje, o tyle ukazanie
osób znanych wymagało całkowitego reżimu warsztatowo-źródłowego. Największą trudnością w tworzeniu
foto-narracji jest znalezienie odpowiedniego materiału
pokazującego prywatną stronę życia, kameralność sytuacji, gestów i wypowiadanych słów, które są kluczem
do pokazania prywatnego wymiaru przeszłości.
Pisanie foto-historii rodzinnej owych znanych postaci opierałam całkowicie na materiale źródłowym, na
wspomnieniach, pamiętnikach i listach. Opracowałam
w omawianym albumie m.in. foto-historie do postaci: Tytusa i Jana Działyńskich, Izabeli z Czartoryskich
Działyńskiej, Władysława Zamoyskiego, Edwarda
i Róży Raczyńskich, Józefy Chłapowskiej i jej ojca generała Chłapowskiego13.
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adania nad historią rodzinną mogą się nam kojarzyć z pasjonatami, którzy poświęcają każdą wolną chwilę, by dowiedzieć się czegoś więcej o swoich przodkach. Wówczas łatwo można stwierdzić,
że jest to hobby niemające zbyt wiele wspólnego
z naukowymi badaniami historycznymi, a jego wyniki
odbiegają od tej ,,prawdziwej” historii, o której rozpisują się autorzy podręczników. W podręcznikach
historii znajdziemy informacje o wybitnych postaciach,
które weszły w skład naszego panteonu narodowego
czy osobach, które w znaczny sposób wpłynęły na losy
Europy i świata.

B

praktyk narracyjnych. Do ukazania historii rodziny służyć mogą zarówno spisane wspomnienia powstałe na
kanwie ustnej relacji członków rodziny, jak i bardziej
pracochłonna, bo wymagająca poszukiwania źródeł
i ustalania faktów, kronika rodzinna.
Historiogra ia daje przykłady tego, jakie rodzaje
narracji można zastosować i jakim narratorem historii
rodzinnych można zostać. Uczniowie mogą w trakcie
lekcji dokonać prób zapisu historii rodzinnej w formie
małych narracji lub foto-narracji, jako dysponenci
tych źródeł odwołując się do nich w przypisach. Mogą
cytować materiały w aneksach albo przywoływać
postaci przodków w dostępnych materiałach ikonogra icznych i fotogra icznych. Do źródeł pozyskanych
z archiwów albo specjalnie opracowanych na potrzeby
historii rodzinnych należą: drzewa genealogiczne rodów, źródła metrykalne, źródła aktowe, a także te,
które są podmiotowym głosem epoki: czyli epistologra ia, ustne relacje świadków, wspomnienia i pamiętniki dostępne tylko w archiwach rodzinnych lub
w depozytach archiwalnych bądź już opublikowane.
Powstałe na kanwie tych materiałów źródłowych prace
zostały poddane analizie i interpretacji we wspomnianej w przypisach publikacji o historiach rodzinnych,
a ich obszerna reprezentacja bibliogra iczna została
przywołana w przypisach jako pomocny materiał przykładowy.
Aby lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywają prace zaliczane do historii rodzinnych, warto podczas analizy
różnych przykładów prac rozpoznać idee i motywy
leżące u podstaw decyzji o napisaniu historii rodzinnej. Są one obecne w tekstach w postaci różnego
typu uzasadnień wypowiadanych wprost lub zaledwie
sygnalizowanych przez autorów narracji. Większość
wskazanych powodów prowadzi do konstatacji na temat istotnej roli pamięci przeszłości dla poczucia tożsamości oraz roli pamięci rodzinnej, która to poczucie
głęboko zakorzenia członków rodzin i całe społeczności. Potrzeba zakorzenienia jest nieodzowna dla
poczucia własnej tożsamości i przekłada się każdorazowo na wybór odpowiedniej formy narracji służącej
do przekazu historii rodzinnej. Dla jednych wystarczy
opowiadanie o przodkach, dla innych niezbędna jest
obszerna kronika rodzinna.
Ilustracje: FotoOmnia

Lokalna świadomość historyczna

Na podstawie narracji podręczników szkolna edukacja historyczna kształtuje świadomość historyczną
dzieci i młodzieży. Z moich dotychczasowych doświadczeń nauczycielki historii wynika, że dla młodzieży
historia jest czymś bardzo odległym. Nie chodzi o perspektywę czasową, a raczej coś, co określiłabym przestrzenią historycznych wydarzeń. Dla uczniów trudne do zrozumienia jest to, że do ważnych wydarzeń
historycznych nie dochodziło tylko w dużych miastach,
lecz także w małych miejscowościach, także w tych,
w których mieszkają. Informacja o tym, że w powstaniu wielkopolskim uczestniczyli mieszkańcy miasta czy
wsi, z których pochodzą uczniowie, wywołuje ogromne
zdziwienie. Wzrasta ono wraz z podaniem konkretnych imion i nazwisk – które są uczniom znajome.
Uzupełnienie narracji podręcznikowej i podstawy
programowej o zagadnienia związane z historią lokalną
jest według mnie jednym ze sposobów na rozbudzenie zainteresowania historią u uczniów. Pojawia się
jednak pytanie, skąd nauczyciele powinni czerpać informacje na ten temat. Nie jest to trudne w przypadku,
gdy lokalni historycy opracowali już monogra ie bądź
inne materiały przedstawiające historię danej miejscowości i udział jej mieszkańców w ważnych wydarzeniach historycznych. Wówczas zadaniem nauczyciela
jest zapoznanie się z dostępnymi źródłami i przekazanie tej wiedzy uczniom. Co jednak możemy zrobić, gdy
nie powstały tego typu materiały? Czy w takiej sytuacji powinniśmy rezygnować z odwołań do tej ,,najbliższej” historii? A może warto podjąć próbę odtworzenia
historii miejscowości, z której pochodzą uczniowie.
Odtwarzanie historii lokalnej można rozpocząć
od przeprowadzenia tradycyjnej kwerendy źródłowej,
nawet jeśli efektem będzie niewielka ilość informacji.
Kolejnym krokiem jest samodzielne docieranie do innych źródeł historii lokalnej oraz ich wywoływanie.
Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką historie rodzinne odgrywają w rekonstrukcji historii lokalnej. Zagadnienie zostanie przedstawione na przykładzie historii okresu II wojny światowej w niewielkiej

w badaniach nad historią lokalną
miejscowości Kołaczkowo1. W artykule przedstawię
proces gromadzenia materiałów, skupiając się zwłaszcza na roli historii rodzinnych.

Nie tylko noblista

Kołaczkowo to wieś położona w Wielkopolsce w powiecie wrzesińskim. Mieszka w niej ok. 850 osób2. Miejscowość słynie z pałacu, który w latach 1920–1925 należał do noblisty Władysława Stanisława Reymonta.
W Kołaczkowie mamy więc Plac Reymonta, pomnik Reymonta, imię noblisty nosi również szkoła. Każdy w okolicy zapytany o skojarzenia z Kołaczkowem, na pierwszym miejscu wymieni nazwisko pisarza.
Epizod związany z Reymontem, chociaż jest chlubą
mieszkańców, przesłania historię wsi. Jak dotąd powstało niewiele materiałów o dziejach Kołaczkowa. Są
to głównie broszury związane z Reymontem3. Informacji o historii miejscowości dostarczają także dwie
pamiątkowe ławeczki oraz kalendarium, a dzieje miejscowego kościoła opisane zostały na stronie internetowej4. Krótki rys historyczny Kołaczkowa znajduje się
również w jubileuszowej monogra ii o powiecie wrzesińskim5. Brakuje w nich informacji na temat okresu
II wojny światowej, które stały się celem moich poszukiwań źródłowych, która rozpoczęłam od Urzędu Gminy.

Kwerenda instytucjonalna

Jedynymi materiałami z czasów okupacji, które się
zachowały, są księgi rejestrujące urodzenia, małżeństwa i zgony. Nie uzyskałam zgody na wgląd do tych
materiałów, ale otrzymałam spis przedstawiający liczbę urodzeń w kolejnych latach okupacji wraz z imionami nadawanymi dzieciom, liczbę małżeństw wraz
z wiekiem i wyznaniem małżonków oraz liczbę zgonów
z wyznaniem i wiekiem osób zmarłych. Owo zestawienie statystyczne zostało, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, przygotowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Kolejnym ważnym miejscem poszukiwań źródłowych było Archiwum Para ii Kołacz-

kowo oraz Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie,
gdzie obecnie przechowywane są księgi metrykalne
z Kołaczkowa obejmujące okres wojenny. Zgodnie z regulaminem archiwum do wglądu otrzymuje się księgi
małżeństw i zgonów z wyłączeniem ksiąg dotyczących
urodzeń.
Szukając dalszych wskazówek źródłowych, odwołałam się również do Archiwum Prac Dyplomowych.
W katalogu znalazłam informację o pracy Leszka
Kmiecika na temat dziejów para ii w Kołaczkowie
po II wojnie światowej. Skontaktowałam się z autorem
i wypożyczyłam wspomnianą pracę. Znalazłam w niej
wskazówki na temat innych źródeł i opracowań, które
udostępnił mi proboszcz para ii w Kołaczkowie Artur
Janowicz. Były wśród nich: Krzyże na terenie para ii
Kołaczkowo6, Kronika Para ii Kołaczkowo 1989–20127
oraz Sprawozdania duszpasterskie8.
Źródła o charakterze statystycznym, do których dotarłam, pozwoliły odpowiedzieć na pytania dotyczące
niektórych warunków życia codziennego mieszkańców Kołaczkowa, w tym przykładowo wpływu zarządzeń niemieckiego okupanta na wybór z listy imion dla
dzieci oraz wiek wstępowania w związki małżeńskie
czy problem zamykania kościołów. Natomiast w niewielkim stopniu źródła te pokazały, jak w rzeczywistości wyglądało życie ludności tej wsi w latach
II wojny światowej. W tej sytuacji postanowiłam poszukać informacji bezpośrednio u mieszkańców Kołaczkowa.
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Historie wywołane

Pierwszą osobą, z którą rozmawiałam, był Józef
Ludwiczak z Nowej Wsi Królewskiej, który w czasie
wojny został przesiedlony wraz z rodziną do Kołaczkowa. Jego wkład polegał na odtworzeniu planu zamieszkania Kołaczkowa w czasie okupacji i wskazania, które gospodarstwa polskie zostały zajęte przez
Niemców. Oprócz tego w pamiątkach rodzinnych mojego rozmówcy znajdowały się mapy przedstawiające
Wiadomości Historyczne 4/2020

1
Próbę odtworzenia historii Kołaczkowa ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej podjęłam w pracy magisterskiej napisanej
na seminarium prowadzonym przez prof. UAM dr hab. Violettę Julkowską na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.
2
Stan mieszkańców na dzień 25 marca 2018 r. wynosił 859 (informacja uzyskana w Urzędzie Gminy Kołaczkowo).
3
Gmina Kołaczkowo, oprac. B. Wietrzyńska-Stramczewska, Poznań 1998; Reymont wiecznie żywy. Kołaczkowo, tekst A. Janasik, oprac. Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie.
4
http://www.parafiakolaczkowo.pl/index.php/historia-kosciola.
5
200 lat powiatu wrzesińskiego: historia i współczesność, red. M. Torzewski, Września 2018.
6
Jest to zeszyt zawierający fotografie i opisy krzyży, ołtarzy i figur zlokalizowanych na terenie parafii Kołaczkowo. W czasie okupacji Niemcy walczyli z wszelkimi przejawami religijności, niszcząc miejsca święte, kościoły i symbole religijne, w tym krzyże. Z tego typu działaniami
spotykamy się także na terenie parafii Kołaczkowo.
7
We wskazanej kronice znalazłam historię jednego z krzyży zniszczonego przez Niemców.
8
W sprawozdaniach brakuje lat 1938–1945.

wzbogacamy lekcje historii
Wiadomości Historyczne 4/2020

10

Legitymacja byłego jeńca wojennego należąca do Kazimierza Nowakowskiego

Nieśmiertelnik należący do jednego z mieszkańców
Kołaczkowa – Kazimierza Nowakowskiego

najbliższą okolicę w okresie II wojny światowej. Są
to źródła szczególnie wartościowe, ponieważ w czasie
wojny Niemcy zmieniali nazwy miejscowości, natomiast analiza mapy ułatwiła rozumienie różnych źródeł archiwalnych. Pamiątki rodzinne są niewątpliwie
bezcenne w prowadzeniu badań nad historią rodzin,
ponieważ pomagają potwierdzić relacje przedstawiane
przez świadków przeszłości i ich potomków oraz wyjaśnić wiele faktów, które znajdują swoje odzwierciedlenie w źródłach pisanych.
Nagrałam także inne relacje i wspomnienia mieszkańców Kołaczkowa: Janiny Waszak (1926–2018),
Krystyny Kociołek (1926–2019), Marii Olszewskiej (ur.
1934), Feliksa Cieślaka (ur. 1942) oraz urodzonych już
po wojnie Andrzeja Walczaka (ur. 1958), Józefa Szymańskiego (ur. 1958), Halinę (ur. 1954) i Marka (ur.
1953) Sobczaków. Wśród tych osób pamięć o II wojnie światowej to albo pamięć własna, autobiogra iczna, albo też pochodząca z opowieści rodziców. Osoby
urodzone po zakończeniu II wojny światowej, z którymi rozmawiałam, również potra iły przekazać informacje na temat okupacji Kołaczkowa i udziału swoich
przodków w działaniach wojennych. Na podstawie
nagranego materiału podjęłam próbę opisania życia
Kołaczkowa przed wybuchem wojny, kampanii wrześniowej, wysiedleń mieszkańców ulicy Wrzesińskiej,
Krakowskiej, wywózki na roboty przymusowe do Niemiec, problemu głodu i pracy przymusowej. Były też
historie pojedynczych osób, np. ogrodnika Więckowskiego i Teodora Szymańskiego.
Poniżej znajduje się kilka fragmentów narracji,
jaka powstała na podstawie rozmów prowadzonych
z mieszkańcami Kołaczkowa na temat okresu II wojny
światowej.

Kampania wrześniowa

W momencie wybuchu II wojny światowej Stefan
Szymański był w służbie czynnej w 15 pułku Ułanów

Medal za udział w kampanii wrześniowej należący do
Kazimierza Nowakowskiego

Poznańskich. Na początku sierpnia 1939 r. żołnierze
wyjechali z koszar i udali się do Mechlina – był to duży
majątek ziemski należący do jednego z o icerów. Tam
z racji żniw żołnierze pracowali na polu. Pewnego dnia
podczas prac polowych miał przyjechać na koniu ułan
z niemiecką czapką w ręce – furażerką. Jak mówił Józef
Szymański – żołnierze z pułku ojca wówczas w ogóle nie
spodziewali się, że dojdzie do wojny. Po tym wydarzeniu żołnierzom nakazano przygotować konie i oddział
ruszył do Miłosławia – tam spędził noc. Rano ruszyli dalej, jednak w Kozubcu zaatakowały ich samoloty i zginął
wówczas jeden z żołnierzy – Zieliński (został pochowany przy kościele w Miłosławiu). Oddział skierował się
następnie przez Cieśle Wielkie do Gorazdowa i później
dalej nad Bzurę. Sama jazda była niezwykle wyczerpująca – żołnierze pokonywali dziennie dystans 130 km.
Rezerwiści oraz niektóre konie nie wytrzymywali takiego tempa. Pułk, w którym służył Stefan Szymański, brał
udział w bitwie nad Bzurą. Następnie osłaniał odwrót
Armii Poznań przez Kampinos do Warszawy.

Wysiedlenia do Generalnego
Gubernatorstwa mieszkańców
ulicy Krakowskiej

Przebieg wysiedlenia wyglądał niemal identycznie
we wspomnieniach obu kobiet. Niemcy przyjechali
w nocy i kazali im opuścić domostwa. Maria Olszewska
wspomina, że nie pozwolono im nic zabierać. Jedyny
wyjątek uczyniono dla jej 10-tygodniowego brata – pozwolono, aby matka wzięła dla niego jakąś pierzynkę.
Z kolei Krystyna Kociołek mówi, że Niemcy kazali im się
ciepło ubrać, wziąć kołdrę i jedzenie. To było wszystko
– nie wolno było zabrać nic więcej. Wysiedlono wówczas całą ulicę Krakowską. Wszyscy mieszkańcy zostali
załadowani na wozy drabiniaste, którymi pojechali
do Zielińca – tam spędzili noc. Rano Krakusów wywieziono do Wrześni. Pociągiem dojechali do Łodzi. W Łodzi dokonano podziału ludności. Według Marii Ol-

Historia Teodora Szymańskiego

Po wyzwoleniu obozu Teodor wraz z grupą innych
więźniów tra ił do Szwecji na leczenie zorganizowane
przez tamtejszy Czerwony Krzyż. Starano się leczyć byłych więźniów na różne sposoby, np. mrozem. Jednak
ostatecznie prowadzący leczenie stwierdzili, że żaden
z byłych więźniów nie będzie zdrowy. Po kuracji mogli pozostać w Szwecji lub wrócić w rodzinne strony.
Teodor Szymański postanowił wrócić do Kołaczkowa. Do miejscowości dotarł w listopadzie 1947 r. Był
to dość wysoki mężczyzna, a po powrocie z obozu ważył 40 kg. Maria Olszewska stwierdziła, że ,,wrócił jako
wrak”. Gruźlica i przejścia obozowe przyczyniły się
do śmierci Teodora – mężczyzna zmarł w 1948 r.

Historie – nie tylko rodzinne

Historie rodzinne nie muszą stanowić wartości wyłącznie dla osób, które je przechowują i przekazują
kolejnym pokoleniom. Takie źródła mogą również znaleźć zastosowanie w badaniach nad historią lokalną,
zwłaszcza małych miejscowości, do których historii
często brakuje dokumentów pisanych. Zaprezentowane przykłady rekonstrukcji historii mieszkańców
Kołaczkowa z czasów II wojny światowej dowodnie
pokazują, że dopiero dzięki opowieściom rodzinnym
ta historia stała się ,,żywa”, wypełniona losami ludzi
i ich emocjami.

Aktywizacja uczniów

Ślad po obecności Niemców w Kołaczkowie znaleziony
przez Marka Sobczaka

sposób są przez dzieci lepiej zapamiętane. Z pewnością
pozytywnie na odbiór wpłynie to, że o wydarzeniach,
o których czytamy w podręczniku, wypowiada się osoba, która je przeżyła, a ponadto jest to osoba ,,znana”
uczniom. Uczniowie po zapoznaniu się z takim materiałem mogą dokonać porównania przekazu na temat
omawianego wydarzenia w podręczniku i w relacji
świadka przeszłości.
Ciekawe dla uczniów może być także zaproszenie do szkoły osoby, która opowie o losach swojej
rodziny w czasie wojny lub o krewnym, który wziął
udział w powstaniu wielkopolskim. Podczas takiego
spotkania dzieci mogą zadać dodatkowe pytania. Warto również poprosić, aby osoba, która będzie naszym
gościem, zabrała ze sobą pamiątki rodzinne związane
z wydarzeniami, o których będzie mówić.
W przypadku starszych klas można zrealizować
projekt związany z rekonstrukcją historii lokalnej
za pomocą historii rodzinnych. Wówczas to młodzież
z pomocą nauczyciela podejmuje próbę zgromadzenia informacji na temat wybranego wydarzenia historycznego z perspektywy lokalnej, przeprowadzając
rozmowy z mieszkańcami miejscowości. Efekty pracy
można przedstawić w formie krótkiego materiału
ilmowego.
Historie rodzinne mają w sobie ogromny potencjał
poznawczy na temat historii lokalnych. Niestety nadal
jest to potencjał w niewielkim stopniu wykorzystany. Warto dążyć do zmiany tej sytuacji i pokazywania,
zwłaszcza młodym pokoleniom, że historie rodzinne
nie są tylko czymś ,,prywatnym”, lecz są także źródłem do poznawania historii, którym warto się dzielić
z innymi.
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Historia rodzinna jako odmiana zapisu pamięci o przeszłości może być obecna na lekcjach historii
w szkołach. Moja pierwsza propozycja metodyczna
polega na przygotowywaniu własnych tekstów źródłowych na podstawie nagrań i przeprowadzonych
rozmów. Chodzi o krótkie fragmenty narracji, analogiczne do przedstawionych w artykule. Następnie
do przygotowanego tekstu warto ułożyć kilka pytań
– w ten sposób oprócz poznawania historii lokalnej
uczniowie ćwiczą umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji w tekście.
Inna możliwość to zaprezentowanie krótkiego fragmentu nagrania związanego z omawianym podczas
lekcji zagadnieniem. Często na lekcjach korzystamy
z różnego rodzaju materiałów audialnych i audiowizualnych, dostrzegając, że treści przedstawione w ten

Teodor Szymański, zbiory prywatne Józefa Szymańskiego
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szewskiej część tra iła do Oświęcimia, a reszta została
wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa. Z kolei
Krystyna Kociołek mówiła o innym podziale. Według
jej relacji jedna grupa została wywieziona na roboty do Rzeszy, a druga tra iła do Lubelskiego. Kobieta mówiła również o tym, że podczas selekcji Niemcy
odbierali im wszystkie wartościowe rzeczy, futra
czy kożuchy. Według jej relacji na roboty wywożono
głównie ludzi młodych – powyżej 16 roku życia. Młodsze dzieci pozostawiano przy rodzicach. Obie kobiety
znalazły się wśród wysiedlonych, a do województwa
lubelskiego dotarły w styczniu 1940 r.

wzbogacamy lekcje historii
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Historia prywatna
w szkolnej edukacji historycznej
Karolina Banasiak

obliczu nieustannie zmieniającej się rzeczywistości należałoby w szkolnym przekazie historii wziąć pod uwagę nie tylko znane
i wykorzystywane od lat rozwiązania dydaktyczne, lecz także takie, które rzucają nowe
światło na obraz przeszłości. Taką okazję stwarzają
historie rodzinne, dzięki którym na lekcjach historii
mogą pojawić się niekonwencjonalne źródła historyczne. Nauczanie historii jest procesem, który przebiega zarówno w środowisku szkolnym, jak i w domach rodzinnych uczniów, gdzie relacje o przeszłości
autorstwa członków rodziny stają się częścią przekazu
historycznego. Spotkania z przeszłością odbywają się
również poprzez pamiątki pozostawione przez przodków, ale także dzięki fotografiom. Rolą nauczyciela
historii może stanowić pomoc w rozpoznawaniu informacji o przeszłości ich najbliższych jako elementu
szerszej wiedzy o przeszłości.
Artykuł przybliża sposób wykorzystania prywatnych źródeł historycznych, ukazując ich specy ikę
i możliwości na przykładzie mojej babci Stefanii Banasiak, pierwszej kobiety na stanowisku leśniczego
w powojennej Polsce. Historia jej życia osadzona jest
w realiach trudnej rzeczywistości XX w., w której funkcjonowały polskie rodziny – przodkowie współczesnych uczniów1.

W
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Biografia

Stefania urodziła się we wsi Oczkowice w powiecie
rawickim (województwo poznańskie) 23 lipca 1928 r.2
Była jedyną córką Heleny i Stanisława Przewoźnych3.
Rodzina od kwietnia 1929 r. mieszkała w Teresinie
w okolicach Sochaczewa pod Warszawą4.
Czasy wojenne zbiegły się z okresem dorastania
Stefanii, a trudne warunki życia, strach o życie bliskich
i ciągłe ocieranie się o śmierć spowodowały jej szybsze
wejście w dorosłość. Stefania w czasie wojny należała
do Batalionów Chłopskich, prowadzących działania
konspiracyjne na terenie rozciągającym się od Pła1

chocina do Sochaczewa5. Nie tylko zaangażowanie
w działalność skierowaną przeciwko Niemcom była
istotnym elementem jej ówczesnego życia, lecz także
wydarzenia związane z wywózką na roboty przymusowe do Niemiec wywarły duży wpływ na jej późniejsze
życie.
Po II wojnie światowej Stefania Przewoźna przeprowadziła się z rodzicami na tzw. Ziemie Odzyskane
w okolice Dąbrówki Wielkopolskiej, gdzie jej ojciec
Stanisław objął funkcję leśniczego. Po jego śmierci
Stefania przejęła jego zawodowe obowiązki, stając się
pierwszą kobietą na stanowisku leśniczego w powojennej Polsce.
W tej leśniczówce Stefania rozpoczęła w pełni dorosłe życie. Wyszła za mąż za Mieczysława Banasiaka,
absolwenta Liceum Leśnego, znajdującego się w pobliskim Rogozińcu, którego poznała podczas odbywania
przez Mieczysława leśnych praktyk. Młodzi zawarli
ślub w 1951 r. i mieli czworo dzieci: Elżbietę, Jadwigę,
Wojciecha i Marka (Jadwiga zmarła w okresie dzieciństwa). Po ślubie funkcję leśniczego sprawował mąż
Stefanii. Mimo że nie wykonywała ona już tego zawodu, nadal czynnie uczestniczyła w różnego rodzaju zajęciach związanych z leśnictwem i myślistwem,
np. uczestnicząc w polowaniach.
W leśniczówce Czarny Dwór małżeństwo mieszkało
do 1967 r., następnie rodzina przeprowadziła się do wsi
Dolsk, a konkretnie do leśniczówki Borne, w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim. W 1975 r.
Stefania rozstała się z mężem i mieszkała w leśniczówce razem z synem Markiem. Zmarła w wyniku choroby
nowotworowej 7 sierpnia 1987 r. Data jej śmierci nie
oznaczała zakończenia jej historii, ponieważ pamięć
o Stefanii trwa nadal wśród członków jej rodziny.

Poszukiwanie informacji w źródłach
prywatnych

Odtworzenie historii życia Stefanii Banasiak stało się możliwe nie tylko dzięki rodzinnym opowieściom, przekazanym przez jej dzieci, lecz także dzięki wykorzystaniu szeregu źródeł do rekonstrukcji
historii rodzinnej. Tradycyjnymi źródłami w pracy
nad biografią Stefanii okazały się wszelkiego rodzaju

K. Banasiak, „Pamięć rodzinna o II wojnie światowej i okresie powojennym. Historia Stefanii Banasiak w świetle fotografii i rodzinnych
opowieści”, praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. V. Julkowskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019.
2
Odpis skrócony aktu zgonu Stefanii Banasiak. Dębno, dnia 10.08.1987.
3
K. Banasiak, Pamięć rodzinna…
4
Wyciąg z księgi ludności miejscowości ………… Gminy Miejska-Górka, pow. rawickiego.
5
Oświadczenie świadka. Janiak Michał, Jodła. Czerwona wieś, dnia 14.03.1976 r.
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Fotografia ślubna Heleny i Stanisława Przewoźnych,
lata 20. XX w.

Kilkumiesięczna Stefania Przewoźna, 1928 r. lub 1929 r.
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Rodzinne pamiętanie
Obrazy przeszłości odległej mogą być również przechowywane i odtwarzane w formie wspomnień należących do przedstawicieli poprzednich pokoleń, którzy
przed śmiercią zdążyli przekazać swoje doświadczenia
młodszym członkom rodziny. W tym przypadku mamy
do czynienia z pamiętaniem, które jest „doświadczeniem
spontanicznym i umocowanym we wspólnych rekonstrukcjach przeszłości, wytworzonych dzięki temu, że historie rodzinne pamięta się razem”6. Pamiętanie jest elementarnym zjawiskiem, bez którego nie byłaby możliwa
rekonstrukcja przeszłości Stefanii Banasiak. To pamięć
o jej osobie i przywoływanie historii jej przeżyć, opowiedzianych własnym dzieciom sprawiła, że narracja o kolejach jej życia stała się pełniejsza i bardziej spójna.
Rolą nauczyciela historii jest uświadomienie uczniom, że dzięki rozmowom ze starszymi członkami rodziny mogą poznać historię własnej rodziny.
W rozmowach o przeszłości uczniowie mogą napotkać
na przeszkody, którymi nie powinni się zrażać. Bywa,
że przedstawiciele wcześniejszych pokoleń nie chcą
lub nie są w stanie opowiadać o przeszłości. Należy
zatem poszukać tych członków rodziny, którzy pamiętają i chcą się swoimi informacjami podzielić. Rodzinne opowieści mogą być wery ikowane przez uczniów
dzięki dokumentom, które można odnaleźć w domach.
Są to przykładowo akty zawierania małżeństw, akty
zgonów i urodzeń pozwalające precyzyjniej usytuować wydarzenia z przeszłości. Jest to niezwykle istotne, ponieważ minioną rzeczywistość można pamiętać
na wiele sposobów, a ludzka pamięć bywa zawodna.
Dlatego też wszelkie dokumenty pozwalają na weryikację przypominanych informacji. Warto dodać, że
wspomnienia z przeszłości są cennym źródłem, które
mogą pozwolić uczniom nie tylko poznać minioną rzeczywistość, ale przede wszystkim ją zrozumieć.

V. Julkowska, Historie rodzinne. Narracje – narratorzy – interpretacje, Poznań 2018, s. 37.
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dokumenty, takie jak wyciągi z księgi ludności, akty
zgonów, książka inwalidzka jej ojca i oświadczenia świadków. Ponadto dodatkowym źródłem były
informacje prasowe ukazujące młodą panią leśnik
w pierwszych miesiącach pracy oraz liczne fotografie z albumu rodzinnego.
Przykład Stefanii Banasiak ukazuje potencjał, jaki
niesie badanie historii rodzinnych, które mogą zainspirować nauczyciela i uczniów do ciekawych projektów wokół źródeł historii prywatnej. W ramach pracy
na lekcjach historii uczniowie mogą sami odtwarzać
historie związane z poszczególnymi członkami własnych rodzin, co może stać się okazją do kształcenia
umiejętności krytycznej analizy źródeł. Pozyskiwanie informacji może opierać się na materiałach,
które uczniowie mogliby znaleźć nie tylko w instytucjach państwowych, ale przede wszystkim we własnych domach lub w innych miejscach, gdzie znajdują
się różne wartościowe informacje o rodzinie.
Pozyskiwanie materiałów do historii rodzinnych
może odbywać się za sprawą docierania do dokumentów, ale także dzięki strategii wywoływania źródeł.
Mam na myśli informacje na temat przeszłości członków rodzin, które można pozyskać, stosując metodę
historii mówionej. Opowieści członków rodziny mogą
pomóc uczniom w pozyskaniu konkretnego materiału
historycznego i stworzeniu niepowtarzalnego obrazu
przeszłości, na bazie którego możliwe staje się budowanie własnej tożsamości jako osoby przynależącej
do rodziny. Ponadto wspólne z członkami rodziny poszukiwanie informacji, wspominanie i odtwarzanie
dawnych historii tworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu więzi i zbliżeniu różnych pokoleń. Przekazywanie wspomnień kolejnemu pokoleniu prowadzi
do konfrontowania dzieci i młodzieży z realiami i warunkami innymi niż te, które znają.

Stefania Przewoźna w mundurze leśniczego, koniec
lat 40. XX w.
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Stefania w mundurze z psem myśliwskim, przełom lat 40. i 50. XX w.

Stefania Banasiak z dziećmi – od lewej Jadwiga, w środku Wojciech, po prawej
Elżbieta, 1958 r. lub 1959 r.

14
Stefania Banasiak z synem Markiem, lata 80. XX w.

Stefania i Mieczysław Banasiakowie, lata 60. XX w.
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Rola źródeł w pisaniu historii rodzinnych

Wykorzystanie informacji na temat przeszłości
rodziny może zostać uzupełnione mapami przedstawiającymi miejsca, w których mieszkali członkowie
rodziny. Rekonstruowanie historii Stefanii również
opierało się na przedstawieniu na mapie kolejnych
miejscowości, które zamieszkiwała. Mapy jako narzędzia w ramach rekonstrukcji przeszłości rodzinnej
mogą stać się dla uczniów inspirującym zadaniem polegającym na ustaleniu i odszukaniu miejsc, w których
mieszkali ich krewni. Wychowankowie mogą również wykonać samodzielnie kartogra iczne ujęcia
przedstawiające przemieszczanie się ich przodków
(np. pradziadków lub dziadków) w ciągu całego ży-

cia, zaczynając od miejscowości, w której przyszli
na świat.
Istotnym źródłem informacji o przeszłości rodziny
są fotografie, które można wykorzystać w procesie
rekonstrukcji historii rodziny i budowania narracji.
Przedmiotem zainteresowania są wszelkie wizualne
przedstawienia członków rodziny. Przykładów tego
typu dostarcza opowieść o życiu Stefanii Banasiak,
ponieważ wykorzystanie fotografii stanowiło ważną część w procesu rekonstrukcji biografii Stefanii
Banasiak. Na podstawie zgromadzonych zdjęć oraz
opowieści dotyczących jej przeszłości została opowiedziana historia jej życia w formie foto-narracji.
Fotografie przedstawiające jej rodziców oraz kilkumiesięczną Stefanię, a także te z późniejszych etapów jej życia aż po ostatnie lata. Takie zestawienie
pozwala wizualizować postać w czasie historycznym, co skłania do refleksji nad upływającym życiem.

Przeszłość zaklęta w fotografii

Fotografie są uchwyconymi obrazami minionej
rzeczywistości i rodzajem jej reprezentacji. Nie
pokazują pełnego obrazu minionej rzeczywistości,
ale dają namiastkę tego, co przeminęło. Uczniowie
odkrywając historię własnych rodzin, prawdopodobnie lepiej rozumieliby ją dzięki wizualizacji przedstawiającej nie tylko upływ czasu historycznego, lecz

Artefakty z przeszłości

7

K. Banasiak, dz.cyt.

Ocalić od zapomnienia

Warto uświadomić uczniom, że próba przedstawienia i odczytania nośników pamięci jest formą ocalenia ich przed zniszczeniem i zapomnieniem. Nie jest
to jednak jedyna rola artefaktów w opisywanym procesie. Są one bowiem mediami, dzięki którym możliwa
staje się rekonstrukcja obrazu przeszłości członków
ich rodzin. Pokazanie uczniom, że zwykłe przedmioty
mogą stać się nośnikami pamięci, staje się pomocne
w zrozumieniu roli i znaczenia historii codzienności.
Pokazanie uczniom prywatnych źródeł historycznych może obudzić zainteresowanie nie tylko historią
własnej rodziny, lecz także przeszłością rozumianą
w szerszej perspektywie. Uczeń poprzez podjęcie
próby rekonstrukcji przeszłości własnej rodziny staje się równocześnie strażnikiem jej pamięci, ponieważ starając się ocalić pozostałe jeszcze informacje
o minionej rzeczywistości, zapobiega procesowi zapomnienia. Uświadomienie tej ważnej roli w procesie
edukacji podnosi rangę pracy wykonanej przez uczniów.
W ramach tak postawionego zadania uczniowie
mają szansę nie tylko zgłębiać wiadomości na temat
przeszłości własnych rodzin, lecz także podjąć refleksję nad upływającym czasem. Wraz ze śmiercią
ich bliskich, przedstawicieli poprzednich pokoleń,
odchodzi również pamięć. Takie myślenie pozwala spojrzeć na przeszłość w odmienny sposób, inny
od tradycyjnych ujęć historii w podręcznikach. Uczniowie dowiadują się, że źródłem historycznym nie
jest tylko tekst źródłowy, lecz także są nim fotografie i pamiątki rodzinne, dzięki którym może poznać
historię rodzinną i ocalić ją od zapomnienia. Proponowane podejście rozszerza zakres praktycznego
poznania przeszłości i kieruje to poznanie na nowe
ścieżki, wzbogacając metody i strategie praktykowane podczas lekcji historii.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych Autorki
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Poza fotogra iami można również wykorzystać inne
artefakty z przeszłości. Są nimi przede wszystkim
przedmioty, które pozostały jako pamiątki po członkach rodziny. Ponownie posłużę się przykładem Stefanii Banasiak. Badając jej życiorys, możliwe stało się
wskazanie różnych przedmiotów, które do niej należały, takich jak meble, naczynia, książki, obrazki religijne, książeczka do nabożeństwa, różaniec i drewniana szkatułka7.

Dzięki przechowywaniu takich artefaktów pamięć
o nieżyjących krewnych nie ginie bezpowrotnie. Moment, w którym zostają one zauważone i wykorzystane, sprawia, że stają się one aktywnymi środkami przekazu. Nośniki pamięci są pewnego rodzaju
„łącznikami” przeszłości z teraźniejszością i ukazują inny obraz przeszłości, niż to ma miejsce podczas
przekazu za pomocą źródeł pisanych.
Uczniowie w ramach rekonstrukcji przeszłości
własnej rodziny nie muszą ograniczać się wyłącznie
do dokumentów, opowieści i fotogra ii, mogą również przyjrzeć się uważniej przedmiotom, które znajdują się w ich domach. Być może przedmioty, które na co dzień ich otaczają, należały do nieżyjących
krewnych.

wzbogacamy lekcje historii

także jego zmienność. Obrazy działają na wyobraźnię odbiorcy, kształtują myślenie o minionej rzeczywistości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pokazują tylko niewielki fragment przeszłości. Uczniowie powinni zatem sięgać także do innych źródeł,
które wprowadzają do historii rodzinnych szerszą
perspektywę historyczną. Z samej fotografii uczeń
nie wyczyta wiele, ale dołączając do niej opowieści
dotyczące tych zdjęć, pozyskiwanych z innych źródeł, można pokazać głębszy zbiór informacji o przeszłości. Stworzenie foto-narracji nie jest zadaniem
prostym i może okazać się dla ucznia kłopotliwe.
Jedną z trudności, jakie może napotkać, jest odszukanie informacji dotyczącej wskazania czasu, z jakiego zdjęcie pochodzi.
Zdarza się, że fotogra ie są na odwrocie podpisane i zawierają datą, wówczas uzyskujemy dodatkową
wskazówkę. Natomiast gdy zdjęcie nie jest opatrzone taką informacją, należy szukać innych rozwiązań.
Mogą nimi być rozmowy z członkami rodzin, którzy
pamiętają wydarzenia z fotogra ii lub zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą tychże wydarzeń przez
przedstawicieli poprzednich pokoleń.
Innym rozwiązaniem jest również dokładna analiza fotogra ii, która może pozwolić na przypuszczalne
określenie czasu i miejsca, w którym wykonano zdjęcie. Obrazy wizualne mogą przedstawiać charakterystyczne wydarzenia, takie jak: chrzciny, komunie,
śluby itp. Możliwe jest również przybliżone określenie czasu zdarzenia, kierując się wiekiem osób przedstawionych na fotogra iach.
Wspominając o osobach znajdujących się na fotogra iach, nie sposób nie poruszyć ważnej kwestii
związanej z trudnościami, jakie przysparza dokładne
określenie, kim są postaci przedstawione na fotograiach. Pewne charakterystyczne osoby mogą być uczniom znane, jednakże rozpoznanie wielu postaci
może okazać się skomplikowane. Wtedy też niezbędne są konsultacje z innymi członkami rodzin, którzy
mogą zidenty ikować osoby znajdujące się na fotograiach. Zdarza się też, choć rzadziej, że osoby znajdujące się na fotogra iach są podpisane pełnymi imionami
lub inicjałami, co również może okazać się niezwykle
pomocne w odtwarzaniu fragmentów przeszłości zarejestrowanych na zdjęciach.

klucz do epoki

Młodzież sama się uczy,
czyli samokształcenie uczniów szkół gimnazjalnych
w dwudziestoleciu międzywojennym
Izabella Kopczyńska

kres Drugiej Rzeczypospolitej charakteryzował
się dużą liczebnością organizacji młodzieży funkcjonujących w ramach szkół średnich.
Wśród nich możemy wyodrębnić te o charakterze naukowym, sportowym czy wychowawczym. Przykładem organizacji łączącej zarówno profil
naukowy i wychowawczy było Towarzystwo Tomasza
Zana, które zrzeszało uczniów szkół średnich w Wielkopolsce.
Historia tego Towarzystwa sięga drugiej połowy
XIX w. Najpierw (do 1862 r.) istniało pod nazwą Towarzystwa Narodowego, następnie (ok. 1903 r.) przekształciło się w organizację o wspólnej nazwie: Towarzystwo Tomasza Zana i funkcjonowało do 1918 r.
Na zjeździe w Poznaniu w 1900 r. nastąpiła jego reaktywacja. Przez cały okres swojej działalności Towarzystwo
kładło nacisk na samokształcenie. W okresie zaboru
pruskiego skupiano się przede wszystkim na nauce języka polskiego, historii, literatury polskiej oraz geogra ii.
Po 1920 r. postanowiono kontynuować samokształcenie, lecz wówczas skierowano uwagę na rozwój zainteresowań naukowych uczniów i koncentrowano się
na danej dziedzinie nauki. W czasie swojej całej działalności Towarzystwo nawiązywało do tradycji Filomatów i Filaretów oraz kierowało się wyznawanymi przez
nich hasłami takimi jak „Ojczyna, Nauka i Cnota”. W latach 1920–1939 Towarzystwo Tomasza Zana działało
w aż 15 szkołach Wielkopolski, co świadczy o dużej
aktywności tej organizacji w placówkach oświatowych
i o popularności, jaką cieszyła się ona wśród młodzieży
okresu dwudziestolecia międzywojennego.

O
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Statut Towarzystwa

Tak jak inne stowarzyszenia, Towarzystwo funkcjonowało według statutu, pochodzącego z 1929 r.,
opublikowanego w czasopiśmie Związku Towarzystw
Tomasza Zana „Młodzież Sobie”. W statucie określono,
że Towarzystwo to organizacja polskiej młodzieży
szkół średnich o charakterze naukowo-wychowawczym, narodowym i bezwzględnie apolitycznym1,
która stawia sobie za cel przede wszystkim przygotowanie do pracy naukowej na uniwersytecie. Miało
1
2
3

„Młodzież Sobie” 1929, nr 2, s. 16.
Tamże.
Tamże.

to sprzyjać idei samokształcenia jako „stworzenie
pola, na którem mogłyby się ujawnić i wypowiedzieć
zdolności i zamiłowania młodzieży szkół średnich”2.
Członkowie Towarzystwa organizowali się w kołach
naukowych, w których mogli rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z danej dziedziny nauki.
Wśród różnych typów kół wymienić można m.in. literackie, historyczne, przyrodnicze, matematyczne, izyczne, nauk społecznych, krajoznawcze czy ilologiczne.
Największą popularnością cieszyły się koła literackie
czy historyczne, choć te o charakterze przyrodniczym
nie należały do rzadkości. Od 1930 r. w wielu lokalnych
Towarzystwach Tomasza Zana powstawały koła nauk
społecznych, co bezpośrednio wiązało się z programem organizacji, by zainteresować się zagadnieniami społecznymi i wychować członków tego stowarzyszenia na świadomych obywateli. Wspomnianym
nawiązaniem do Filomatów i Filaretów w działalności
organizacji był m.in. jeden z paragrafów statutu, który określał, że: „T.T.Z. jest Zrzeszeniem Filomackich
Kół Naukowych. Celem ich jest urzeczywistnienie idei
ilomackiej”3. Oprócz wyznaczonych celów, mających
charakter samokształceniowy i naukowy, wspomniano o wychowaniu mającym na względzie wykształcenie u każdego członka umiejętności organizacyjnych
i społecznych.

Działalność

Pośród różnych form działalności prowadzonych
przez Towarzystwo wyróżnić można działalność wydawniczą, organizowanie uroczystości o charakterze narodowym oraz wystawianie sztuk teatralnych.
Działalność wydawnicza Towarzystwa odnosiła
się do publikowania czasopism przez lokalne oddziały, w których oprócz artykułów o tematyce historycznej i literackiej zamieszczano także informacje
o działalności danego koła naukowego TTZ. Aktywność wydawnicza spełniała przede wszystkim funkcję
wychowawczą przez naukę organizacji, współpracy
i odpowiedzialności przy składaniu numeru czasopisma. Czasopisma te stanowiły głównie płaszczyznę
wymiany poglądów członków nie tylko na temat samej organizacji i jej ideologii, lecz także odnosiły się
do aktualnych wówczas kwestii społecznych czy politycznych. Warto podkreślić, że na łamach tych pisemek

Rola nauczycieli

4

Członkowie – uczniowie

W okresie dwudziestolecia międzywojennego TTZ
zrzeszało ok. 800 uczniów szkół średnich (czyli ówczesnych gimnazjów), głównie z klas starszych.
Zważywszy na dostępne materiały, udało się ustalić
taką liczbę, ale prawdopodobnie członków mogło być
o wiele więcej.
Bazując na źródłach, można uzyskać informację o konkretnych osobach należących do organizacji. Badając ich
życiorysy i sporządzając ich biogramy, można wywnioskować, że była to elita inteligencji Drugiej Rzeczypospolitej, przyszli wybitni naukowcy, żołnierze Armii
Krajowej, nauczyciele biorący udział w tajnym nauczaniu
czy żołnierze walczący w czasie II wojny światowej, oddający swoje życie dla dobra Ojczyzny. Wśród znanego
grona członków Towarzystwa Tomasza Zana znaleźli się
m.in. Marian Friedberg (historyk i archiwista), Edward
Serwański (historyk), Wojciech Bąk (poeta i pisarz),
Marian Wachowski (historyk i pedagog), Jan Horowski
( ilolog klasyczny), Lesław Eustachiewicz (historyk literatury) oraz Jan Podhorski (żołnierz Armii Krajowej).
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Historia regionalna

Na przykładzie Towarzystwa Tomasza Zana można
zobrazować nie tylko samokształcenie i wychowanie
ówczesnej młodzieży w organizacjach młodzieżowych
funkcjonujących w szkole. To także przykład ciekawej
historii regionalnej, którą warto przypominać w dzisiejszych czasach i badać, angażując uczniów.
Wiele materiałów dostarczających informacji
na temat tej organizacji znajduje się w Izbach Tradycji lub Izbach Pamięci utworzonych na terenie
danej szkoły. W wielu tego typu placówkach zgromadzono tzw. Sprawozdania szkolne, w których znajdowały się wzmianki o działalności TTZ w danym
roku szkolnym.
Ponadto w zbiorach szkół przechowywane są często lokalne czasopisma wydawane staraniem danego oddziału
Towarzystwa, jak np. w Gimnazjum Męskim w Ostrowie
Wielkopolskim – „Promień”, Gimnazjum Żeńskim w Os-

Wspomnienia, Papiery Bernarda Chrzanowskiego, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, k. 77.
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W dwudziestoleciu międzywojennym organizacje
szkolne objęte były kuratelą ze strony Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
a na poziomie szkolnym – nadzorem ze strony dyrektora i nauczycieli. Rola nauczycieli opiekujących się
kółkami naukowymi czy lokalnymi TTZ (określanych
jako opiekunowie) była kluczowa, ponieważ mieli oni
zasadniczy wpływ na członków organizacji Zanowskich w Wielkopolsce. To właśnie ich udział sprawił, że
organizacje TTZ funkcjonowały tak prężnie i aktywnie.
Tak jak i dziś kółka zainteresowań otoczone są opieką ze strony nauczycieli, tak i Zanowcy mieli osoby,
które kierowały ich pracą we właściwym kierunku
naukowym i wychowawczym. W pierwszym dziesięcioleciu działalności Towarzystwa w niepodległej Polsce kluczową rolę jako patrona całego Związku TTZ
odegrał Bernard Chrzanowski. Pełnił on wówczas
funkcję kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego w latach 1921–1928. Roztoczenie przez niego opieki nad
TTZ wiązało się z pewnego rodzaju sentymentem dla
tej organizacji z uwagi to, że darzył dużym szacunkiem
wartości, jakim ona hołdowała, oraz doceniał rolę, jaką
odegrała w XIX i XX stuleciu. Ponadto Chrzanowski
sam w czasach szkolnych był członkiem poznańskiej
organizacji Zanowskiej. Zdawał sobie sprawę, że towarzystwo, tak jak w jego przypadku, pomogło młodym
ludziom ukierunkować swoją przyszłość i rozwinąć
się w danej dziedzinie nauki.
Dzięki osobie Chrzanowskiego TTZ mogło funkcjonować w niepodległej Polsce, gdyż jego wstawiennictwo w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pozwalało na dalszą działalność
organizacji. Jak pisał we wspomnieniach: „Towarzystwo wydawało też przez jakiś czas własny miesięcznik «Młodzież sobie» i gdy odchodziłem jako kurator
poświęcono mi nie jeden numer. Taką to ważną rolę

odegrało w moim życiu TTZ. We mnie młodym kształciły polskość, a później ja im dawałem opiekę i budziłem do życia społecznego; w nowej Polsce stałem się
ich zwierzchnikiem i uratowałem ich istnienie”4.
W przypadku lokalnych Towarzystw opiekę nad poszczególnymi kołami naukowymi sprawowali nauczyciele pracujący w szkołach średnich. Przede wszystkim
nauczyciel sprawował kuratelę nad kółkiem naukowym, odpowiadającym nauczanym przez niego przedmiotom. Wielu z nich bezpośrednio wpływało na pracę
samokształceniową uczniów i ich działalność wydawniczą, pełniąc wówczas w składzie redakcji czasopism
funkcję „redaktora odpowiedzialnego”. To opiekun
wspierał członków w ich dążeniach oraz czuwał nad
działalnością całego koła czy lokalnego TTZ.

klucz do epoki

członkowie TTZ pisali artykuły odpowiadające głównie
ich zainteresowaniom, co odzwierciedlało nadrzędny
cel samokształcenia przyświecający działalności tej organizacji.
Towarzystwa organizowały również uroczystości
z okazji świąt narodowych oraz akademie ku czci
pisarzy i poetów narodowych. Przeważnie celebrowano uroczystości z okazji 11 listopada, 3 maja czy
obchody dla uczczenia pamięci pisarzy, głównie Stanisława Wyspiańskiego i Henryka Sienkiewicza. Koła
naukowe, zwłaszcza literackie i historyczne, zajmowały
się także wystawianiem sztuk teatralnych. Najczęściej
wystawiano sztuki autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiciela Młodej Polski, m.in. Wesele, Warszawiankę oraz Noc listopadową. Te formy działalności
służyły przede wszystkim wychowaniu przyszłych
patriotów, mających świadomość swojej historii i dorobku literackiego najwybitniejszych pisarzy polskich.

klucz do epoki
Bernard Chrzanowski. „Młodzież Sobie”, 1928, nr 7,
s. 65
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Strona tytułowa czasopisma „Młodzież Sobie”
z 1934/1935 r.

trowie Wielkopolskim – „My i u nas”,
Gimnazjum im. gen. Józefa Wybickiego
w Śremie – „Pierwiosnek”, Gimnazjum
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
– „Brzask”, Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie Wielkopolskim
– „Z Uczelni Przemysława”, Gimnazjum w Wągrowcu – „Przez Pryzmat”,
w gimnazjach poznańskich – „Z pod
czapki uczniowskiej”, Gimnazjum im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu –
„Nad Poziomy”. Pisemka te pełnią ważną funkcję informacyjną, bo oprócz artykułów znajdowały się w nich liczne
Protokólarz Towarzystwa Tomasza Zana przy pańsprawozdania z działalności kół TTZ stwowym gimnazjum humanistycznym w Pleszewie
i teksty o przeszłości tej organizacji, 1927–1934, Archiwum Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie
co stanowi cenny materiał źródłowy.
W czasopiśmie Związku TTZ „Młodzież Sobie” umieszczano wszystkie informacje na temat lokalnych Towarzystw
TZ, artykuły o ideologii organizacji oraz wskazówki dotyczące pracy w kółkach
naukowych oraz informację o Zjazdach Towarzystwa. Najdłużej wydawanym
czasopismem uczniowskim był śremski „Pierwiosnek”, ukazujący się już od roku
1921 z przerwami aż do 1939 r., a zaraz po nim czasopismo gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim „Promień”, wydawane w latach 1925–1939.
Szczególny przykład tego, że w szkolnych zbiorach można znaleźć wiele
cennych źródeł do historii TTZ, stanowi „Protokólarz Towarzystwa Tomasza Zana przy Państwowym Humanistycznym Gimnazjum im. Stanisława
Staszica w Pleszewie z lat 1927–1934”5, znajdujący się dziś w zbiorach
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Zawiera
on sprawozdania z posiedzeń pleszewskiego Towarzystwa, z nazwiskami
zarządu organizacji Zanowskiej, oraz relacje z pracy kółek naukowych. Ten
przykład pokazuje, że badanie historii regionalnej, a w tym wypadku historii organizacji młodzieży można zrealizować, mając niezwykle ciekawe materiały już w samej szkole.

Publikacje wspomnieniowe i naukowe
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Informacje na temat organizacji Zanowskich zawierają także publikacje poświęcone wielkopolskim szkołom średnim, w których funkcjonowało wówczas Towarzystwo. Pełnią one podwójną funkcję, ponieważ łączą
w sobie materiał źródłowy, m.in. wspomnienia czy spisy absolwentów
i nauczycieli, z opracowaniami wybranych zagadnień z dziejów tych
szkół. W przypadku obecnie I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie
Wielkopolskim, niegdyś gimnazjum męskiego, niewątpliwe wartościową
pozycją jest publikacja pod redakcją Władysława Brodzkiego6 oraz seria
wydawana z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego z okazji 150-lecia tego
gimnazjum pod przewodnictwem Krystiana Niełacnego, zawierająca biogramy nauczycieli i uczniów7.

Strona tytułowa czasopisma „Pierwiosnek” z 1928 r.

5
Protokólarz Towarzystwa Tomasza Zana przy państwowym gimnazjum humanistycznym
w Pleszewie 1927–1934, Archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.
6
Wielkopolska szkoła edukacji narodowej: studia i wspomnienia z dziejów Gimnazjum Męskiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego) w Ostrowie Wielkopolskim w 125-lecie jego założenia 1845–1970, red. W. Brodzki, Wrocław 1970.
7
Alma Mater Ostroviensis: księga pamieci „Non omnis moriar”, t. 1–3, red. K. Niełacny,
Ostrów Wielkopolski 1996–1998; Alma Mater Ostroviensis : księga pamięci „Non omnis moriar”
[Homagium: nauczyciele i wychowawcy lat okupacji hitlerowskiej 1939–1945 i pierwszych lat
powojennych], t. 9, red. K. Niełacny, E. Szperzyński, J. Biernaczyk, Ostrów Wielkopolski 2003;
Alma Mater Ostroviensis : księga pamięci „Non omnis moriar”, Żołnierze Armii Podziemnej – morituri te salutant, Polsko, t. 8, red. K. Niełacny, A. Kornaszewski, E. Szperzyński, Ostrów Wielkopolski 2002.

czy innych publikacjach wydawanych w związku z jubileuszami szkół średnich w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. W tym względzie wyróżnić można
jednodniówkę wydaną przez Gimnazjum w Gnieźnie15,
zawierającą wspomnienia absolwentów szkoły, a także jednodniówkę tej samej organizacji gnieźnieńskiego Towarzystwa Tomasza Zana16, w której opisano jej
historię oraz działalność kół naukowych i skład władz
tego TTZ w 1933 r. Innym przykładem tego typu okolicznościowej publikacji jest jednodniówka wydana
z okazji 100-lecia gimnazjum w Śremie17, gdzie również zamieszczono wspomnienia i w tym przypadku
także na temat organizacji Towarzystwa Tomasza Zana
w tamtejszym gimnazjum.

klucz do epoki

Rozpatrując wybór literatury do historii innych
szkół, znajdziemy wiele publikacji wydanych na temat
działalności szkoły obejmujących czasy współczesne,
m.in. na temat dawnego gimnazjum wolsztyńskiego8
czy pleszewskiego9. W postaci dość rozbudowanej
opublikowano książkę dotyczącą historii obecnego Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu10, zawierającą oprócz obszernej monogra ii również drugi
tom o tej samej nazwie11, w którym umieszczono spis
absolwentów i uczniów oraz zamieszczono materiały
źródłowe pochodzące ze szkolnej Izby Tradycji.
W poszukiwaniach historycznych dotyczących członków danej organizacji nieocenione są zwłaszcza słowniki biogra iczne dotyczące danej szkoły lub regionu.
Pośród tych publikacji wyróżnić należy m.in. słowniki dotyczące zarówno wychowanków placówek, jak
np. wspomnianego Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu12, jak i całych miast, np. Śremu13 czy Wrześni14, gdzie zawarto szczegółowe biogramy absolwentów
szczególnie zasłużonych w swojej pracy zawodowej.
W zasobie źródeł drukowanych odnoszących się
do historii szkół znajdują się drukowane wspomnienia
publikowane w jednodniówkach okolicznościowych

Z przeszłości ku przyszłości

W wielu szkołach znajdują się ciekawe materiały dokumentujące niezwykłe wydarzenia z jej dziejów, często są to pamiątki przekazywane przez byłych uczniów
i nauczycieli. Warto je nie tylko poznawać, lecz także
utrwalać w formie elektronicznej i umieszczać na stronach szkoły czy w portalach informacyjnych, aby dostęp do nich był jak najszerszy.

8
Historia, ludzie wspomnienia: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, red. K. Lulkiewicz, D. Szpakowska, Wolsztyn 2015
9
R. Borkiewicz, Ludzie, lata, szkoła: gimnazjum i liceum w Pleszewie (1871–1996), Pleszew 1996.
10
Historia gimnazjum i liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, red. R. Kabaciński, Inwrocław 1995.
11
Historia Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1855-1985. Cz. 2, Katalogi, aneks źródłowy, indeksy, red. R. Kabaciński,
Inowrocław 1995.
12
E. Mikołajczak, Kasprowiczanie: mały słownik biograficzny wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 2013.
13
Słownik biograficzny Śremu, red. D. Płygawko, A. Podsiadły, Śrem 2008.
14
Wrzesiński Słownik Biograficzny, red. W. Śliwczyński, Września 2002.
15
Brzask 1863–1948: jednodniówka Samorządu Młodzieży Szkół Ogólnokształcących Stopnia Licealnego w Gnieźnie: jednodniówka jubileuszowa, Gniezno 1948.
16
Jednodniówka Towarzystwa Tomasza Zana 1928–1933, Gniezno 1933.
17
Pierwiosnek 1858–1958: Jednodniówka wydana z okazji stulecia istnienia Gimnazjum i Liceum im. generała Józefa Wybickiego w Śremie
oraz Zjazdu Wychowanków i Absolwentów, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 2.
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Zapomniany świat
zachodniego islamu

Tomasz Sińczak
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Czytając tytuł poniższej rekomendacji, wielu
z pewnością zadaje sobie pytanie: „O jaki świat zachodniego islamu chodzi?”, skoro społeczności muzułmanów w krajach zachodniej Europy dość dynamicznie się rozwijają. Mianem tym pozwalam sobie
za Brianem Catlosem nazwać niezwykle bogatą mozaikę państw muzułmańskich, która funkcjonowała
na Półwyspie Iberyjskim i w jego bezpośrednim
otoczeniu w średniowieczu. W swojej książce Królestwa Wiary amerykański badacz opisuje mało znaną
w naszym kraju panoramę prawie tysiącletniej historii islamu w zachodniej części Starego Kontynentu.
Wspaniale wydana książka ma niezwykle ciekawy podtytuł: Nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii. Wyjaśnienie tegoż pozwoli czytelnikowi zrozumieć wyjątkowość prezentowanej w rekomendacji
monogra ii. Catlos stara się bowiem odejść od schematu, w którym
najpierw to muzułmanie podbijają chrześcijan, a później ci ostatni
dokonują bohaterskiej rekonkwisty swoich dawnych ziem. Autorowi udaje się bowiem zaprezentować opisywany świat przez pryzmat
skomplikowanych zależności między chrześcijanami, muzułmanami

a żydami. I tak szybko okazuje się, że we wczesnym
średniowieczu często lojalność między poddanymi
a ich patronami szła w poprzek religijnych podziałów. Dużo większe znaczenie miała też niechęć
władz kalifatu do powstających w różnych miejscach nieortodoksyjnych form islamu. Związanych
często z mistyką i próbami oddzielania się małych
wspólnot od ummy, czyli właściwej wspólnoty muzułmanów. Relacje poszczególnych lokalnych muzułmańskich władców do zdobywających przewagę w różnych częściach islamskiego świata dynastii
były bardzo często wrogie. Dzięki erudycji autora
i jego znakomitym zdolnościom narracyjnym z zapartym tchem śledzimy upadek postrzymskiego
świata, narodziny państwa Umajjadów, erozję projektu ich kalifatu, dzieje małych i wojowniczych taifatów, historię północnoafrykańskich sunnickich
mocarstw i chrześcijański podbój półwyspu.
Praca Catlosa zachęca do poszerzenia swojej
wiedzy, jest wspaniałym zaproszeniem do odbycia
przygody wśród niezwykłych i mało znanych bohaterów. Wyjaśnia także, jak wiele kulturowych elementów we współczesnej Europie pochodzi ze świata islamu i w dalszej perspektywie
tłumaczy, jak wiele mu zawdzięczamy.
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Czy wielkopolskie muzea historyczne
były orężem propagandy
w okresie Polski Ludowej?
Marta Kalisz-Zielińska

Polskie muzealnictwo
Tradycja polskiego muzealnictwa sięga przełomu
XVIII i XIX w. Izabela z Flamingów Czartoryska, tworząc
wówczas Świątynię Sybilli (1801) oraz Domek Gotycki
(1801–1809), dała solidne podwaliny do rozwoju tych instytucji w tradycji polskiej. Prezentowana w ich przestrzeni tematyka odwoływała się nie do rzeczywistości, lecz
do przeszłości. Zdaniem Doroty Folgi-Januszewskiej „rozmiłowany w historyzmach” XIX w. pogłębił tę tendencję.
Od tego momentu muzeum jednoznacznie kojarzone było
z minionymi dziejami, nawet jeżeli dana placówka dążyła do ukazania aktualnego stanu wiedzy w wybranym
obszarze nauki1.
Ponad dwusetletnia droga zmierzająca w kierunku
tworzenia muzeów znanych nam obecnie związana była
także ze zmianami funkcji tych instytucji (od skarbca pamiątek narodowych po upowszechnieniowe). Zapewne
z tego też powodu zarówno w polskiej, jak i światowej
literaturze trudno doszukać się jednej obowiązującej typologii muzeów. Współcześnie instytucje te ewoluowały
na wielu płaszczyznach i stały się niezwykle wszechstronne. Muzea przestały dążyć do bycia jednolitymi w formie
przekazu i tym samym rozpatrywania ich w z góry przypisanej im kategorii. Spora część współczesnych placówek muzealnych to miejsca niezobligowane do głoszenia
uniwersalnych myśli. Coraz częściej odchodzi się zatem
od dokonywania ich kategoryzacji.
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Muzea historyczne w PRL
W takiej sytuacji koniecznością jest uzasadnienie zastosowanego w tytule mniejszego tekstu hasła „muzea
historyczne”, co w widoczny sposób stanowi przejaw
systematyzacji tego typu placówek. Za używaniem omawianego pojęcia w kontekście lat 1945–1989, w odróżnieniu od czasów współczesnych, przemawiają konkretne
argumenty. W okresie Polski Ludowej istniał bowiem dość
sztywny podział na typy muzeów, który nie był jednak
formalnie regulowany.
Inwencję w kierunku typologizowania i klasyﬁkacji
tych instytucji wykazywało samo środowisko muzealnicze, podejmując liczne, mniej lub bardziej udane próby
1
2

Il. 1. Pierwsza siedziba Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (dawniej Muzeum
Prehistoryczne). Fotografia ze zbiorów Działu Dokumentacji i Informacji i Naukowej
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

tworzenia ich typów i deﬁnicji. Paweł Jaskanis upatruje
takiej tendencji w XIX-wiecznej tradycji katalogowania
i kategoryzowania przedmiotów będących źródłami
poznania. To z kolei doprowadziło do wyodrębnienia
się konkretnych dziedzin naukowych i tym samym
do specjalizacji muzeów. Nastąpiło wówczas szerokie
zróżnicowanie proﬁlowo-programowe zbiorów i muzeów pod kątem coraz szerszej użyteczności publicznej.
Przyczynkiem do tak zaistniałej sytuacji był m.in. rozwój
szkolnictwa, dzięki któremu zwiększyła się liczba zwiedzających, których potrzebom, zwłaszcza programowym,
należało sprostać2.
Zdaniem Stanisława Orysiaka muzea historyczne
w Polsce mają krótką historię, a ich początku upatruje dopiero po II wojnie światowej. Swoją szerszą działalność
naukowo-badawczą i oświatową rozwinęły według niego
dopiero po 1955 r. Autor wspomina jednak, że na polskim
gruncie ich historycznych zaczątków powinno się szukać
w drugiej połowie XIX w.3 Zgadza się tym samym z opinią Mieczysława Tretera – ﬁlozofa oraz krytyka i teoretyka
sztuki – który już w 1922 r. zwrócił uwagę na istniejące
„nowego typu muzea historyczne”, polecając włączenie
ich do procesu nauczania. Za pierwowzory tych instytucji
uznał wówczas istniejące już w XIX w. Muzeum Historyczne Polskie, Muzeum Historyczne Miasta Lwowa,
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa4.

D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015, s. 129.
P. Jaskanis, Muzea i historia. Muzea rezydencjonalne, historyczne i archeologiczne, [w:] Muzea polskie, red. D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012,

s. 97.
3
4

S. Orysiak, Muzealnictwo historyczne i historii techniki w Polsce Ludowej w latach 1945–1970, Warszawa 1977, s. 22–23.
M. Treter, Organizacja zbiorów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, „Wiadomości Archeologiczne” 1922, t. 7, s. 9.

Rzeczywistość PRL
Antoni Kunysz przekonywał, że w okresie Polski Ludowej muzea zyskały dobre warunki do rozwoju7. Sądząc
na podstawie liczby udostępnionych na terenie Wielkopolski w latach 1945–1989 samych tylko muzeów o cha5
6
7

Il. 2. 1949 r. Budynek dawnego dworu starostwa i oficyny dworskiej z pocz. XVIII –
pierwsza samodzielna siedziba Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
(dawniej Powiatowe Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej). Fotografia ze zbiorów archiwum Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Il. 3. 1954 r. „Chronimy dokumenty przeszłości Ziemi Kaliskiej” – pierwsza udokumentowana wystawa czasowa Muzeum Okręgowego w Kaliszu (dawniej Muzeum
Ziemi Kaliskiej). Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu, Zbiór
fotografii i pocztówek, sygn. 11/844/347

rakterze historycznym (ponad 30), trudno zaprzeczyć tym
słowom. Nie od dziś jednak wiadomo, że rozwój ilościowy
nie zawsze odbywa się równolegle z tym jakościowym.
Placówki muzealne powoływane na terenie omawianego
regionu po 1956 r. (czyli po okresie decentralizacji kultury) podlegały przede wszystkim lokalnym władzom –
miejskim i wojewódzkim radom narodowym oraz ich
prezydiom. Tym samym przede wszystkim realizowały
założenia polityki kulturalnej regionu bardziej aniżeli tej
państwowej. Nie można jednak zapomnieć, że instytucje kulturalne nadal zobowiązane były do realizacji odgórnych wytycznych płynących z Ministerstwa Kultury
i Sztuki oraz działającego przy nim Zarządu Muzeów
i Ochrony Zabytków. Znaczna ich część była przez wielkopolskie muzea historyczne przyjmowana i realizowana
(konieczność uczestniczenia w rocznicach państwowych,
świętach, obchodach, ogólnych akcjach).
Zachowana dokumentacja nie wskazuje jednak na to,
aby instytucje te stały w opozycji do ministerialnych zaleceń. Od końca lat 60. w obszarze zainteresowania wielkopolskiego muzealnictwa historycznego leżało nie tylko
powoływanie nowych placówek, lecz przede wszystkim
unowocześnianie tych już istniejących (np. Muzeum
Wyzwolenia Poznania na Cytadeli) oraz przygotowywanie
jak najbardziej urozmaiconej oferty edukacyjnej. Mimo że
nie brakowało trudnych momentów, jak np. braki papieru,

J. Topolski, Wielkopolska jako region historyczny, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1, Poznań 1969, s. 23.
M. Rutowska, Starty osobowe i materialne kultury w Wielkopolsce w latach II wojny światowej, Warszawa–Poznań 1984, s. 65.
A. Kunysz, Wstęp, [w:] Współpraca muzeów ze szkołami, Przemyśl 1968, s. 3.

21

Wiadomości Historyczne 4/2020

Dzieje szeroko pojętego muzealnictwa na terenie
Wielkopolski5 także sięgają okresu międzywojennego.
Rozwój tych placówek był silnie związany z historią regionu i niejednokrotnie instytucje te wywierały wpływ
na kształtującą się w jego obrębie kulturę. W tym czasie
istniało kilka bardzo dobrze funkcjonujących placówek
muzealnych. W samym Poznaniu do 1939 r. można było
odwiedzić: Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu wraz
ze swoimi działami (Galerią Malarstwa, Działem Graﬁki,
Działem Numizmatyki, Działem Sztuki Dalekiego Wschodu, Działem Sztuki Zdobniczej, Działem Prehistorycznym),
Muzeum Przyrodnicze (będące oddziałem Muzeum
Wielkopolskiego), Wielkopolskie Muzeum Historyczne
Miasta Poznania, Muzeum Wojskowe i Muzeum Archidiecezjalne. Poza miastem powołano Muzeum Ziemi
Kaliskiej, Muzeum w Zamku w Kórniku, Galeria Malarstwa w Rogalinie. Choć niemające charakteru muzeum,
na podziw zasługiwały także prywatne kolekcje zgromadzone w Czerniejewie (Skórzewscy), Rogalinie (Raczyńscy)
i Gołuchowie (Czartoryscy). Swoimi zbiorami mogły się
także poszczycić instytucje naukowe: Fundacja Kórnicka
i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Zbiory wszystkich wspomnianych placówek uległy
rozproszeniu i dewastacji w czasie działań wojennych
w latach 1939–19456. Niemcy po wkroczeniu na teren
Wielkopolski przejęli wszystkie muzea, które następnie zostały podporządkowane administracji ogólnej. Większość
placówek w ogóle przestała istnieć. Ich zbiory wywieziono, a gmachy przeznaczono do innych celów.
W pierwszych trzech latach po zakończeniu działań
wojennych (lata 1945–1948 na terenie Wielkopolski)
udało się uruchomić aż trzy instytucje o charakterze historycznym: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (1945)
(il. 1), Muzeum w Międzyrzeczu (1946) (il. 2) i Muzeum
Ziemi Kaliskiej (1948) (il. 3). Do końca lat 80. na obszarze
omawianego terytorium powołano kilkadziesiąt instytucji o takim proﬁlu, z czego obecnie w ok. 30 z nich zachował się materiał archiwalny umożliwiający prowadzenie badań nad ich działalnością. To właśnie na podstawie
zachowanej dokumentacji znajdującej się w archiwach
państwowych (w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Koninie oraz
Pile), Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz archiwach
poszczególnych jednostek muzealnych (muzeów historycznych, regionalnych, archeologicznych, martyrologicznych,
ruchu robotniczego) można obecnie podjąć próbę oceny
tego, czy w okresie Polski Ludowej wielkopolskie muzea
historyczne stanowiły oręż propagandy państwowej.
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ogrzewania, ﬁnansów na zwiększanie liczby etatów itp.,
omawiane muzea w pełni uczyniono dostępnymi dla
ogółu społeczeństwa. Środowisko muzealnicze także dążyło do doskonalenia swoich kadr, podejmując liczne próby samokształceniowe przez organizację spotkań, na których omawiano najbardziej aktualne problemy z zakresu
tej dziedziny muzealnictwa. Biorąc pod uwagę całokształt
zmian, jakie zaszły w wielkopolskich placówkach muzealnych, oceniam, że w odniesieniu do okresu Polski Ludowej
należy mówić w równym stopniu o ich rozwoju ilościowym, jak i jakościowym.
Pytaniem pozostaje jednak to, czy progres ten odbywał
się w warunkach wolnych od propagandy państwowej?
Warto zwrócić uwagę na to, że muzealnicy jako grupa społeczno-zawodowa nie byli traktowani w kategorii twórców, z którymi władze ludowe znajdowały się w niemal
permanentnym konﬂikcie. Działania, które realizowali,
rozpatrywane były jako badawcze, naukowe czy też
oświatowe, ale nie twórcze. Z kolei środowisko muzealników jako grupa zawodowa najprawdopodobniej nie
stawiało władzy oporu8. Można na tej podstawie wnioskować, że omawiane instytucje kultury oraz ich pracownicy traktowani byli w latach 1945–1989 jako środowisko
bezpieczne, z odpowiednim zaangażowaniem realizujące
wizję władz w zakresie polityki kulturalnej. Być może
z tego powodu cieszono się pewną swobodą w sferze
upowszechniania wiedzy, w tym także tej historycznej.

Działalność edukacyjna i popularyzatorska
Zagadnienie funkcjonowania wielkopolskich muzeów
historycznych w okresie Polski Ludowej oraz pełnionej
przez nie funkcji jest niezwykle szerokie, odpowiedzi na zadane w tytule niniejszego tekstu pytanie najlepiej udzielić
na podstawie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, którą instytucje te prowadziły w latach 1945–1989.
Dokumentacja tych działań stanowi jednocześnie najbardziej kompletny i najlepiej zachowany materiał źródłowy
(sprawozdania z działalności danych jednostek, scenariusze, materiał prasowy)9.
Wśród realizowanych w murach wielkopolskich muzeów historycznych przedsięwzięć edukacyjnych w latach 1945–1989 największą popularnością cieszyły się
w pierwszej kolejności prelekcje, następnie ﬁlmy oświatowe, pogadanki, wystawiennictwo, spotkania (np.
z kółkami zainteresowań, weteranami itd.), konkursy
i wydawnictwa popularnonaukowe. Omawiane placówki wykazywały się różną intensywnością działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej.
Instytucjami muzealnymi o proﬁlu historycznym, które
na obszarze Wielkopolski wyróżniały się najbardziej intensywną działalnością edukacyjną, były Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu. Pierwsza z wymienionych instytucji została utworzone zaraz po
zakończeniu działań wojennych. To tutaj najszybciej roz8
9

poczęto działania w kierunku tworzenia regularnej oferty oświatowej. Druga ze wspomnianych również niemal
od początku swego istnienia (1962) realizowała przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy historycznej. Należy jednak zaznaczyć, że były to zagadnienia
w większości propagujące socjalistyczną ideologię. Tym
samym w zakresie polityki kulturalnej okresu Polski Ludowej placówka ta stanowiła jedyne na terenie Wielkopolski muzeum całkowicie podporządkowane propagandzie
państwowej. Wśród najprężniej działających instytucji muzealnych o charakterze historycznym należałoby wymienić
jeszcze Powiatowe Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej oraz
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Wśród tych placówek można było zaobserwować największą różnorodność stosowanych form edukacji muzealnej
w zakresie wiedzy historycznej.

Muzea a szkoły
Wyróżnienie wspomnianych form edukacyjnych w przybliżony sposób pozwala na określenie głównej grupy odbiorców, która najczęściej korzystała z ofert oświatowych
wielkopolskich muzeów historycznych. Była nią przede
wszystkim młodzież szkolna i dzieci, a dopiero w dalszej kolejności osoby dorosłe. Do propozycji, które były
kierowane wyłącznie dla słuchaczy młodszych, należały
lekcje muzealne oraz konkursy. W pozostałych przypadkach przygotowywano je dla zróżnicowanego audytorium.
W rzeczywistości jednak ich głównymi odbiorcami i tak
okazywała się młodzież szkolna i dzieci. Zarówno szkoły,
jak i muzea były zobligowane do czynnej współpracy,
zwłaszcza w zakresie realizacji podstawy programowej.
W szkole, podobnie jak w innych dziedzinach życia, dominującą ideologią był marksizm. Narzucanie historiograﬁi
wersji stalinowskiej materializmu historycznego wiązało
się nieodzownie z interpretowaniem jej w kategoriach
determinizmu ekonomicznego. Taka sytuacja widoczna była także w przestrzeni muzeów historycznych, gdzie
bieg dziejów obrazowano głównie za pomocą efektów
produkcji, eliminując inne obszary problemowe. Ekspozycje często były przeładowane tendencyjnie dobranymi
treściami i nawiązującymi do nich zabytkami. Odgórne
wytyczne władz państwowych zalecające jak najczęstsze
wizyty szkół w muzeach stanowiły zatem dogodny sposób
indoktrynacji najmłodszych obywateli.

Propaganda w muzeach?
W najbardziej ogólnym ujęciu można powiedzieć,
że prowadzona przez wielkopolskie muzea historyczne
w latach 1945–1989 edukacja realizowana była w ramach pewnych kategorii tematycznych: regionalnej,
ogólnohistorycznej, rocznicowej, martyrologicznej
i biograﬁcznej. W obrębie dwóch pierwszych z wymienionych realizowano tematykę wolną od treści ideologicznych. W przypadku kategorii rocznicowej i biograﬁcznej wręcz przeciwnie. Jednakże zagadnienia ideolo-

Brak dowodów w postaci zachowanej dokumentacji.
Materiał źródłowy dotyczy 30 placówek muzealnych (muzea historyczne, archeologiczne, regionalne, martyrologiczne) z obszaru Wielkopolski.

ctwa zjawisko to znalazło przełożenie na liczbę otwieranych muzeów regionalnych oraz bardzo intensywnie
realizowaną tematyką dotyczącą dziejów poszczególnych
regionów. Trend ten widoczny był w niemal każdej realizowanej przez wielkopolskie muzea historyczne formie
edukacji i popularyzacji wiedzy o przeszłości.

Edukacja i propaganda
Tytułowe pytanie artykułu stanowi odnosi się do niezwykle rozległego problemu, ponieważ w latach 1945–
1989 doszło do intensywnego rozwoju placówek muzealnych. Co zaskakujące, niewielu historyków poświęciło
dotąd uwagę problematyce tych instytucji kultury i ich
znaczeniu dla ówcześnie kreowanej polityki kulturalnej
państwa. Materiał źródłowy, na podstawie którego należy się oprzeć w staraniach o odtworzenie dziejów omawianych placówek, jest niekompletny i trudno dostępny.
Należy zwrócić uwagę na to, że muzea o proﬁlu historycznym odgrywały znaczącą rolę nie tylko w zakresie polityki kulturalnej regionu, lecz także całego kraju. Najlepiej
świadczy o tym duża liczba utworzonych instytucji tego
typu oraz tematyka realizowana w ich murach, która miała duże znaczenie dla władz ludowych. Prowadzoną przez
siebie działalnością edukacyjną wielkopolskie muzea historyczne starały się jednak wyjść naprzeciw potrzebom
społecznym. To wskazywałoby na podwójną rolę, jaką
odgrywały omawiane w tekście placówki: edukacyjną
i propagandową. Przewaga pierwszej z wymienionych
stawiałaby muzea historyczne w obrębie instytucji o charakterze edukacyjnym (jak również naukowo-badawczym),
druga natomiast czyniłaby z nich narzędzie służące realizacji założeń polityki kulturalnej państwa. Obie wskazują
niezaprzeczalnie na to, że wielkopolskie muzea historyczne, jako miejsca uskuteczniania działań w tym obszarze,
odgrywały ważną rolę w sferze kultury.

WOS w teorii i praktyce

giczne w działalności omawianych placówek wyraźnie
widoczne są dopiero po 1958 r. To wskazywałoby na
dynamiczny proces zmian, jakim poddawane były instytucje muzealne. W latach 1945–1958 ich działalność
stanowiła bowiem wyłącznie symbol odradzającego się
życia kulturalnego. Po 1958 r. sytuacja uległa zmianie
i podobnie jak inne jednostki muzealne, także te z terenu Wielkopolski stały się jednym z narzędzi propagandy
władz państwowych.
Sytuacja ta wyraźnie widoczna była w realizowanej
na terenie muzeów tematyce np. obchodów wybuchu
rewolucji październikowej 1917 r., kolejnych rocznic
istnienia Polski Ludowej, ruchu robotniczego, urodzin oraz śmierci Lenina itd. Najlepszym odbiciem tej
sytuacji na terenie omawianego regionu było powołanie
wspomnianego już wcześniej Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu. Jednak
w tym samym okresie, w ramach październikowej odwilży 1956 r., można było zaobserwować zmianę horyzontu problemowego w polskiej historiograﬁi. Oprócz
prac dotyczących historii społeczno-gospodarczej, zaczęto również prowadzić badania związane m.in. z dziejami kultury. Sytuacja ta bardzo szybko przełożyła się na
funkcjonowanie polskich muzeów historycznych, w których również można było zaobserwować zmianę programu przygotowanych ekspozycji. Ich repertuar zaczął być
wzbogacany m.in. o wspomniany aspekt. Takie działania
stanowiły efekt nowo kształtującej się sytuacji polskiego regionalizmu. Po jego zaniku w latach 1951–1956
nastąpiło odrodzenie tego ruchu. Podstawy ku temu
dały polskie wydarzenia 1956 r. Zgodnie z opinią Danuty Konieczki-Śliwińskiej możliwości pojawiły się jedynie
w sferze działalności społecznikowskiej o charakterze
kulturalnym objętej niewielkim protektoratem państwa
– tzw. regionalizm kulturalny10. W zakresie muzealni-
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D. Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty – koncepcje programowe – realia, Poznań
2011, s. 74.
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1918. Kino polskie wobec odzyskania niepodległości
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Uroczyście obchodzone w 2018 r. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przyniosło wiele interesujących wystaw
i konferencji. Te poświęcone zostały również kulturze polskiej u progu niepodległości, w tym najmłodszej ze wszystkich sztuk
– ilmowi. Raczkująca wówczas kinematogra ia polska szczególnie chętnie przedstawiała działania Polaków w przededniu niepodległości, przebieg I wojny światowej czy odbudowę państwa polskiego. Filmowej wersji tych wydarzeń poświęcona została
książka 1918. Kino polskie wobec odzyskania niepodległości pod redakcją Mariusza Guzka i Piotra Zwierzchowskiego, ilmoznawców i specjalistów w dziedzinie historii ilmu polskiego i kultury ilmowej.
Na wydaną w ramach serii „Kino polskie wczoraj i dziś” książkę składa się 15 tekstów. Zbiór otwiera artykuł Małgorzaty Hendrykowskiej, która podkreśla, jak ważnym elementem budowania polskiej tożsamość narodowej w pierwszych latach
niepodległości było kino. W zbiorze nie mogło zabraknąć studium twórczości poszczególnych reżyserów okresu międzywojennego. Bodaj najwybitniejszym z nich był Józef Lejtes, reżyser mówiącego o powstaniu styczniowym Huraganu (1928) i zaginionych w czasie II wojny światowej Dzikich pól (1932). O pierwszym z tych ilmów,
w którym Lejtes dopiero kształtował swoją strategię narracyjną, pisze Daria Mazur, natomiast o burzliwych okolicznościach premiery i recepcji Dzikich pól traktuje artykuł Artura Petza. Poświęcone międzywojennemu kinu
teksty z pierwszej części książki mają wartość podwójną, bo obok wiedzy prezentują również nieco zapomniane perły polskiego kina. Z kolei ostatnie sześć artykułów zbioru mówi o ilmach i serialach powstałych już po
II wojnie światowej, ale pokazujących proces kształtowania się niepodległości polskiej. W nich możemy przeczytać O Czarnych skrzydłach Petelskich (Krzysztof Kornacki), idei, realizacji i recepcji Najdłuższej wojny nowoczesnej
Europy i Blisko, coraz bliżej (Jarosław Grzechowiak) czy już współczesnych ilmach – 1920. Bitwie warszawskiej
i Hiszpance.
Zaletą książki jest zamieszczony na jej końcu indeks przywołanych w tekstach ilmów. Dzięki niemu czytelnik
może stworzyć bazę „niepodległościowych” ilmów lub też odnaleźć informacje na temat pożądanego dzieła.
Łukasz Wróbel
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Podróżowanie

w czasach nowożytnych
Joanna Orzeł

o turystycznej stagnacji w czasach średniowiecza, wraz z odrodzeniem antyku, podróże stawały
się coraz częstsze. Wielkie odkrycia geograficzne
u schyłku XV i na początku XVI w. zmieniły handel
w basenie Morza Śródziemnego w wyprawy oceaniczne. Pielgrzymi jeszcze liczniej wędrowali do ważnych dla nich miejsc. Szlachta zaś chętnie wyjeżdżała
za granicę zdobywać wiedzę, jednak wyprawy te były
inne niż w poprzedniej epoce.

P

Wielka podróż po wiedzę i doświadczenie
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W czasach renesansu kontynuowano średniowieczną tradycję odbywania jednego roku lub więcej na zagranicznym uniwersytecie. Jego wybór
determinowany był tradycją rodu, prestiżem uczelni
lub/i wyznaniem. Katolicy wyjeżdżali do Bolonii, Ferrary, Sorbony lub Orleanu, protestanci udawali się
do Wittenbergi, później także Lejdy (głównie dzięki możliwości prowadzenia badań anatomicznych,
w XVI w. zakazanych w większości ośrodków). Akademia w Padwie przyjmowała zaś katolików, protestantów oraz Żydów. Pod koniec XVI w. popularne
były również kolegia jezuickie mające prawa uniwersyteckie, jak Graz czy Innsbruck. Z biegiem lat okres
studiowania na zagranicznym uniwersytecie się
zmniejszał, coraz częściej też mimo przebywania
w akademickim mieście decydowano się na zatrudnianie prywatnego nauczyciela, a nie uczęszczanie
na zajęcia uniwersyteckie.
W czasach nowożytnych wyjazd na studia zmienił
się w tzw. Grand Tour (niem. Kavaliertour), wielką podróż, która miała być zwieńczeniem edukacji młodych
szlachciców, choć wśród peregrynantów udających się
po wiedzę i doświadczenie byli również mieszczanie.
Pojęcie Grand Tour pierwszy raz zostało użyte przez
opiekuna angielskich studentów Richarda Lasselsa,
który w 1670 r. pisał, że „Tylko ten, kto odbył Grand
Tour po Francji i podróż po Włoszech jest w stanie zrozumieć Cezara i Tytusa Liwiusza”. Celem Grand Tour
była nauka, sprawdzenie znajomości języków obcych,
przede wszystkim jednak zdobycie poloru i kontaktów
– doświadczenia, które miało zaowocować w przyszłej
służbie publicznej szlachciców. Ten ostatni cel, w rzeczywistości przejawiający się w bywaniu na dworach
i przyglądaniu się ceremoniałowi dworskiemu, niejednokrotnie w całej podróży dominował.

Galerie des antiquites romaines Giovanniego Paolo Paniniego (1757) – podczas Grand
Tour zapoznawano się z pozostałościami antyku

W zależności od kraju pochodzenia młodzież obierała inne szlaki edukacyjnych wypraw. Anglicy kierowali się do Paryża, choć czasem jako pierwszy cel
wybierali Niderlandy. W stolicy Francji spędzali kilka
tygodni, głównie bawiąc w rezydencjach królewskich
i arystokratycznych. Ich trasa wiosła przez Orlean,
Blois, by następnie udać się do Włoch – co prawda jako
protestanci nie czuli się zbyt tam bezpiecznie, ale nie
omieszkali zwiedzić najsłynniejszych miast na Półwyspie Apenińskim. Anglików przyciągały głównie miasta
północne: Bolonia, Padwa, Florencja, Genua, Mediolan,
zwłaszcza zaś Wenecja. Francuzi mieli ułatwione zadanie, bo symbol dworskiej etykiety, czyli Wersal znali
doskonale. Oni również najczęściej jako cel destynacji
wybierali Italię, zwłaszcza Rzym, ale także Niderlandy,
a od końca XVI w. coraz częściej zwiedzali Hiszpanię.
Szwedzi czy Duńczycy od drugiej połowy XVI w. wyjeżdżali przede wszystkim do krajów Rzeszy. Część z nich
wybierała się do Francji, gdzie w XVII w. podziwiano
życie dworskie, i do Italii, dokąd przyszłych o icerów
przyciągały nowe rozwiązania forty ikacyjne.
Równie chętnie w podróż „po wiedzę i doświadczenie” udawała się szlachta z terenów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. W zamyśle był to element wieńczący edukację szlachcica, w celu zapoznania się z dziedzictwem antyku i praktyką europejskiego życia
dworskiego. Półwysep Apeniński i Wersal stanowił
program minimum, z czasem zalecano wizytę w Szwajcarii, Holandii, krajach niemieckich. W XVIII w. coraz
częściej kwestionowano te podróże – jako zbyt drogie,
a wręcz szkodliwe dla młodzieży, bo przynoszące tylko

„Paryż […]
Dnia 6 [Maii]. Nająłem sobie stancją i zmówiłem na cały rok, ale pieniądze dawać na miesiąc,
po wyściu jednego miesiąca na drugi, co uczyni
na rok od izby porządnej i od stołu, ode dwóch
osób, 160 czerwonych złotych. Tegoż dnia nająłem sobie lutnistę dla nauki, jakoż tegoż dnia zaczęło się uczyć na lutni grać […].
Dnia 7. Najęło się maistra do języka informacjej
francuskiego; tego dnia poczęło uczyć a principiis
[od podstaw] tego języka. […]
Dnia 12. Jechałem do Wersalu, miejsca także rezydencjej królewskiej, królewskiej, którą założył
teraźniejszy król. To miejsce pewnie, iż godne aby
w nim monarchowie rezydowali, ponieważ in circumcirca [naokoło] wielka magni icencja. Pałaca
zaś wielkiego sumptu i wyśmienitości apparent
indicia [widoczne są zaczątki], gdyż jeszcze imperfectum opus [nieskończona budowa] […].
Tam jest ogród, niemniej admiracjej godny, któremu równego świat nie znajduje, i lubo są we Włoszech też godne podziwienia ogrody, ten jednak
nierów[n]ie jako in opere, in sumptu [w kształcie
budowy, w koszcie] tak też in arti icio omnes excellit, quoad lusus et sumptum aquarum arti icialium
[pod względem kunsztu przewyższa wszystkie,
co do kunsztownych i bogatych wodotrysków],
o których opisując distincte [szczegółowo] trzeba
by pół roka pracy”1.

W XVII i XVIII stuleciu podróże stały się również
domeną uczonych – członków nieformalnej republiki uczonych (république de lettres). Zbierali oni przeróżne eksponaty do swoich kolekcji przyrodniczych
(skamieliny, minerały, rośliny, szkielety zwierząt,
próbki gleb, anomalie świata zwierząt), ale też książki, monety, medale. Przede wszystkim interesowało ich
1
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Frontyspis z Museum Wormianum (1655) Ole Worma ukazujący gabinet osobliwości

Spacer w XVIII-wiecznym Bath

jednak to, co było „dziwne, osobliwe rzadkie”, dzięki
czemu kolekcje zmieniały się w gabinety osobliwości
(cabinets des curiosités; Kunst- und Wunderkammer). Te
zaś niejednokrotnie pojawiały się na liście miejsc koniecznych do odwiedzenia przez młodych szlachciców
w czasie ich wielkiej podróży.

Uzdrowiska

Pozostałościami po antyku, które często odwiedzano, a których popularność w czasach średniowiecznych
przygasła z powodu postrzegania ich przez Kościół
jako niemoralne, były uzdrowiska. W okresie rene-

T. Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677–1678, wstęp i oprac. M. Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2004, s. 286, 291–294.
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Podróże uczonych

British connaisseurs in Rome Jamesa Russela (ok. 1750 r.)
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powierzchowne wykształcenie i zepsucie obyczajów. Stąd tak ważny był wybór opiekuna – najczęściej
był to jezuita lub pijar, który czuwał nad moralnością
młodzieży w trakcie wyprawy.
Przed wyjazdem rodzice młodych szlachciców tworzyli instrukcje, w których wytyczali dokładne trasy
podróży, określali zalecenia moralno-wychowawcze
(dotyczące towarzystwa, w którym przebywano, czy
rozrywek), podawali, na jakich przedmiotach i lekturach młodzież miała się skupiać. W czasie wojażu
szlachcic lub jego opiekun prowadził dziennik lub innego rodzaju zapiski, by potem mogły zostać one odczytane w kręgu rodzinnym.
Warto zatem przyjrzeć się choć jednemu przykładowi, jak taka relacja z podróży wyglądała. Oto fragment
zapisek Teodora Billewicza z jego pobytu w Paryżu
w 1678 r.:
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sansu ukazywały się liczne prace medyczne nad temat
skuteczności wód leczniczych – zarówno w Europie
Zachodniej, jak i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Coraz chętniej zatem społeczeństwo brało sobie do serca rady medyków i udawano się „do wód”, by pić wodę
mineralną oraz zażywać w nich kąpiele.
Mieszkańcy państwa polsko-litewskiego najchętniej udawali się do Cieplic (nazwa cieplice w języku
staropolskim oznaczała po prostu wody termalne),
do Szkła niedaleko Lwowa, ale także do zagranicznych uzdrowisk: do Karlsbad, czyli dziś Karlowych
War, Teplic, austriackiego Baden, francuskiego
Vichy (skąd Marysieńka sprowadzała wodę mineralną) czy angielskiego Bath. Szlachta Rzeczypospolitej
Obojga Narodów odwiedzała zagraniczne uzdrowiska
w czasie podróży edukacyjnej po Europie – miejsca
ze źródłami były dodatkową atrakcją, zwłaszcza
że bywanie w części ze wspomnianych miejsc zaczęło być w dobrym tonie. To właśnie w Bath czy Vichy
w XVIII w. odbywały się towarzyskie spotkania monarchów i arystokracji.
Nie tylko wielcy tego świata przybywali do uzdrowisk. We Francji burżuazja, kupcy, mnisi i mniszki również często korzystali – z powodów zdrowotnych, a nie
towarzyskich – z dobrodziejstw natury. Francuskie
władze pokrywały koszty podróży i pobytu w uzdrowisku osobom, których nie było na to stać, a które wykazały medyczne zapotrzebowanie. Z kolei weterani,
żołnierze, przedstawiciele Kościoła korzystali z działalności charytatywnej, by udać się "do wód".
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Pielgrzymowanie

Z pobudek religijnych kontynuowano podejmowanie wypraw do Ziemi Świętej oraz Rzymu, ale bardzo popularne były także inne destynacje: hiszpańskie
Santiago de Compostela oraz miasta włoskie, jak Loreto. Przeniesiony z Nazaretu dom Maryi do tego właśnie miasta z jednej strony przyciągał tłumy wiernych,
z drugiej zaś stał się wzorem do fundowania podobnych budowli. Na terenach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów domki loretańskie były niezwykle popularne
– powstały m.in. w Bydgoszczy, Drohiczynie, Głogowie,
Gołębiu, Krakowie, Poznaniu czy Warszawie, ale część
z nich nie przetrwała do naszych czasów.
Jeśli ktoś nie mógł sobie pozwolić na pielgrzymkę
do Ziemi Świętej, to często udawał się do kalwarii, czyli zespołu kościołów czy kaplic symbolizujących Stacje
Męki Pańskiej. Pierwsza kalwaria powstała w latach
1405–1420 niedaleko hiszpańskiej Kordoby, ale budowano je także na terenach niemieckich, we Francji
(zwłaszcza w Bretanii) oraz we Włoszech (Sacri Monti
w Piemoncie i Lombardii). Od początku XVII w. powstawały też kalwarie na terenach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów: Kalwaria Zebrzydowska, w Pakości, w Wejherowie, Góra Kalwaria, Kalwaria Pacławska czy Kalwaria
Żmudzka.
Wśród miejsc szczególnie istotnych dla pielgrzymów z Rzeczypospolitej znajdowała się oczywiście Jas-

na Góra. Już w XV w. Jan Długosz wspominał o sławie
cudownego obrazu, ale to w okresie nowożytnym narodziła się tradycja corocznych pielgrzymek do Częstochowy. Pierwsza, licząca ponad 1800 osób, wyruszyła
z Żywca w 1611 r. na uroczystość Trójcy Świętej. W ślad
za nią inne miasta zaczęły rokrocznie organizować
pielgrzymki do cudownego obrazu.

Braki infrastrukturalne

Mimo rosnącej liczby podróżujących, warunki przemieszczania się po Europie wciąż były ciężkie. Indywidualne zabiegi (jak zwiększenie liczby poduszek
w bryczkach) niewiele pomagały. Coraz wyraźniej dawał się we znaki brak systemu drogowego i utwardzonej nawierzchni, a piaszczyste tereny albo błoto utrudniały sprawną komunikację. Państwa scentralizowane
dopiero w XVIII w. zajęły się udoskonaleniem dróg. Dobrym przykładem jest Francja: już pod koniec XVII w.
zaczęły powstawać dzieła na temat budowy dróg i mostów (m.in. inżyniera Huberta Gautiera), następnie,
już w XVIII w. wprowadzono drogowe roboty pańszczyźniane, co zapewniało siłę roboczą, a w 1747 r.
w Paryżu swą działalność rozpoczęła Szkoła Dróg i Mostów. Powstało również centralne biuro projektów
drogowych. Istniejące drogi poszerzano, łagodzono zakręty, omijano większe skupiska domów, ale też wykupywano ziemie pod drogi.
Drogi były tak ważne, bo wciąż najczęściej podróżowano konno, wynajmowanymi wozami, które z czasem
zmieniły się w karety, jednak i w nich z uwagi na brak
resorów odczuwalne były wszelkie niedoskonałości
podłoża.

Żegluga śródlądowa

Na terenach niderlandzkich coraz popularniejsza
stała się rzeczna komunikacja śródlądowa. Mimo że
istniała od średniowiecza, to jednak najintensywniejszy jej rozwój nastąpił w epoce nowożytnej. Gęsta
sieć kanałów i uregulowanych rzek doprowadziła
do powstania w XVII w. miejskich przedsiębiorstw
transportowych z ujednoliconym cennikiem biletów i regularnym rozkładem jazdy. Pierwszy kanał dla barek pasażerskich został zbudowany w latach 1631–1632 i połączył Amsterdam z Haarlem.
Łodzie odpływały co godzinę: od otwarcia bram
miejskich do godziny 20. Inne miasta, skuszone
zyskami, wzięły przykład ze wspomnianych miast,
co skutkowało powstaniem w latach 1656–1665
415 km kanałów i towarzyszących im dróg. Istniały
dwa wielkie systemy: jeden wspólny dla Holandii,
Zelandii i Utrechtu, drugi zaś dla Fryzji i Groningen.
Już u schyłku XVII w. barki mogły rocznie przewieźć
80 mln pasażerów. Ponadto kursowały łodzie żaglowe, łącznie z barkami korzystało z nich ok. 115 mln
pasażerów. Był to naprawdę masowy i nowoczesny
ruch turystyczny. Szacuje się, że w 1795 r. jedna
osoba średnio 10 razy na dobę korzystała z miejskich usług przewozowych.

Święty Domek w Loreto

Niestety poza granicami Zjednoczonych Prowincji
żegluga rzeczna się nie zmieniała. W ruchu dalekobieżnym najczęściej wykorzystywanymi rzekami były:
Loara, Ren, Dunaj, Pad, Łaba. Podróż śródlądowa często dawała wytchnienie od niewygód jazdy powozem,
aczkolwiek żeglowano tylko za dnia, nocą było to zbyt
niebezpieczne.
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Ku turystyce zbiorowej

Duży wpływ na rozwój turystyki miały podróże edukacyjne – planowano je tak, aby zwiedzić jak najwięcej
znanych miejscowości czy zabytków. Od XVII w. wzrastało znaczenie procesu zwiedzania, ale też coraz
większą rolę odgrywało poczucie estetyki w czasie
obserwacji budowli czy dzieł sztuki. Zwiedzanie obcych
krajów stawało się coraz modniejsze i coraz częściej
w podróży dostrzegano przyjemność. W XVIII stuleciu
szybko wzrastała liczba ludności, podróże coraz częściej podejmowało zamożne mieszczaństwo, szlachta zaś lubowała się w przebywaniu na zagranicznych
dworach – to wszystko doprowadziło do zwiększenia
liczby przemieszczających się po Europie. Wkrótce
zaś rewolucje: francuska i przemysłowa doprowadziły
do masowości turystyki.
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Skąd czerpano informacje, gdzie przenocować, jak
nie dać się oszukać, co zwiedzić? Albo od znajomych,
którzy odbyli podróż, albo z drukowanych relacji
podróżniczych. Wynalazek Gutenberga sprawił, że
były one niezwykle popularne, o czym świadczy liczba wydań i ich tłumaczenie na inne języki. Zdarzały się
jednak także rękopiśmienne relacje krążące w najbliższym kręgu podróżnika.
Dotychczasowe itineraria zmieniły się u progu XV w.
Zawierały coraz więcej szczegółowych informacji, czasem nawet ceny obowiązujące w konkretnych miastach.
W 1522 r. Charles Estienne wydał przewodnik po drogach Francji, w którym obok odległości między poszczególnymi miejscowościami podał też informacje
i rady dla podróżujących. Wydawcy szybko dostrzegli potencjał w tego rodzaju publikacjach. W XVII w.
popularne były przewodniki pisane przez Martina Zeillera, zawierające mnóstwo detali dla podejmujących
wyprawy.
Popularne stały się też rozmówki obcojęzyczne,
obejmujące nawet kilka języków, zawierające słówka
i zwroty potrzebne w czasie podróży: w sklepie, w gospodzie, pytania o drogę itp.

Czy to w trakcie podróży kupców, czy w czasie Grand
Tour peregrynanci zatrzymywali się w hotelach i gospodach – najczęściej w większych miejscowościach,
bo w nich nie było problemu ze znalezieniem bazy noclegowej. Gospody tradycyjnie już nie miały najlepszej
opinii. Na terenie Anglii już w 1552 r. prawo rozdzielało karczmy (taverns), obsługujące ludzi z najbliższego
sąsiedztwa, przypominające dzisiejsze restauracje czy
kluby, od gospód (inns), które służyły gościną podróżnym. Wyposażenie gospód i hoteli zależało od zamożności i obyczajów państwa czy danego regionu. Nad
wieloma gospodami wisiały (często już od średniowiecza) ich szyldy, co świadczyło o marce (a dziś zachowało się to w wielu brytyjskich pubach). Zaczęto dostrzegać, że tradycja także w tym zakresie przyciągała
peregrynantów.
Gdy zatrzymywano się w danym mieście na dłużej (jak w przypadku młodych szlachciców w Paryżu,
miastach włoskich lub niemieckich), wybierano lokum, które polecili znajomi lub którego opis znalazł
się w drukowanych w coraz większych nakładach relacjach podróżników. Magnateria z Rzeczypospolitej
Obojga Narodów potra iła jednak przywieźć ze sobą
niemalże całe wyposażenie, aby czuć się jak w ojczyźnie – tkaniny do obić ściany, futra do ozdobienia
i ogrzania podłogi, portrety przodków, a nawet żywość.
Pielgrzymi na szlakach pątniczych korzystali ze
schronisk prowadzonych najczęściej przez zakonników.
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Pałac Dożów Rzeczypospolitej Weneckiej
Rzecz o dawnych i ponadczasowych kodach republikańskich
Maciej Forycki

kulturze politycznej Republiki Weneckiej niezwykle ważną rolę odgrywała symbolika. Odnosiła się ona zarówno do legendarnych korzeni (wizyta świętego Marka na Lagunie) czy
misji kontynuowania wspaniałych wzorców
dziejowych (Najjaśniejsza Rzeczypospolita Wenecka,
czyli po prostu La Serenissima jako spadkobierczyni
antycznego Rzymu), jak też oczywiście do wyjątkowego systemu ustrojowego (wspomnijmy choćby ogromne znaczenie urny wyborczej) czy wreszcie hegemonii
w handlu na morzach (np. oryginalna uroczystość zaślubin z morzem).
Położony w samym sercu Republiki Weneckiej Pałac Dożów (il. 1) pełnił funkcję siedziby jej najważniejszych władz. Wbrew swojej nazwie, to nie apartamenty
samego władcy, czyli doży były w tej rezydencji najważniejsze. Gorzej, znajdowały się w bardzo poślednim
miejscu: na piętrze najmniej okazałej fasady, od strony wąskiego kanału, a w dodatku ich okna wychodziły
na budynek więzienia! Tymczasem najbardziej reprezentacyjne miejsca pałacu były zarezerwowane dla
obywateli, a konkretnie instytucji ich reprezentującej
– Wielkiej Rady: Sala zgromadzeń zajmowała fasadę
od strony morza, a Sala głosowań – tę od miasta. W Pałacu Dożów, tak jak w systemie politycznym Republiki,
jedynym podmiotem był obywatel.
Rozszyfrować podstawowe kody systemu republikańskiego, zarówno te uniwersalne, jak i właściwe
nowożytnemu mocarstwu znad Laguny można, jak zobaczymy, dzięki analizie kluczowych elementów składających się na symbolikę tego państwa i rezydencji
jego władz. Zrozumienie ich sensu niesie za sobą niespodziewanie pozytywne efekty, pośród których najważniejszym jest bodaj głębsza re leksja nad naszym
polskim, czy to sarmackim czy współczesnym, ustrojem republikańskim. Zupełnie innym skutkiem lektury
tego tekstu będzie zaś na przykład dotarcie do przedsionka Raju, co może uraduje czytelnika w końcówce
tego artykułu.

W

W kręgu tradycji chrześcijańskiej
i antycznej

Patron i jego Skrzydlaty Lew
W 828 r. święty Marek został patronem Republiki
Weneckiej, a jego atrybut, czyli Skrzydlaty Lew – symbolem państwa (il. 2). Od tego czasu postać Ewangelisty, a zarazem męczennika, miała sprawować wyjątkową pieczę nad Serenissimą. Żywoty świętych dały szereg argumentów eksponujących wyjątkowe znaczenie
Wenecji dla chrześcijaństwa. Przede wszystkim święty
Marek był tym Apostołem, który przybył z wizytą mi-

Il. 1. Pałac Dożów

Il. 2. Vittore Carpaccio, Lew św. Marka, 1516

Il. 3. Wejście do Pałacu Dożów od strony miasta przeznaczone wyłącznie dla obywateli; po lewej stronie Kolumny z Akki, Głębiej figura Tetrarchów, na wprost – skromne, lecz bogato symboliczne wrota prowadzące weneckich suwerenów do siedziby
władzy

sjonarską do północno-wschodniej Italii i założył tam
biskupstwo w stosunkowo nieodległej Akwilei. Legendarny przekaz głosi, że święty zbłądził kiedyś na Lagunie weneckiej i położył się byle gdzie, aby spędzić noc.
We śnie miał mu się ukazać anioł i pozdrowić słowami Pax Tibi Marce („Pokój Tobie, Marku”), oznajmiając,

że w tym właśnie miejscu święty zostanie pochowany,
a jego kult nie przeminie.
Święty Marek zakończył swój żywot w Aleksandrii
i tam też został pochowany. W dobie średniowiecznej
ekspansji muzułmańskiej w Afryce północnej, Egipt –
a wraz z nim Aleksandria – zostały oderwane od wpływów chrześcijańskich. W IX w. mieli wedle legendy pojawić się u grobu św. Marka dwaj kupcy weneccy, Rusticus
i Bonus. W najlepszej wierze podobno wykradli szczątki męczennika i skrycie przewieźli je do Wenecji.
W Republice powitano relikwie z najwyższymi honorami, a na cześć świętego patrona miasta i państwa
wzniesiono świątynię – Bazylikę, której kopuły miały
odtąd chronić Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.

Wolność wyboru i równość obywateli

Uosobienie istoty rzeczypospolitej
W każdej republice metaforą istoty funkcjonującego
ustroju politycznego jest puchar lub skrzynia przeznaczone do składania kart (a dawniej też kul) w głosowaniu lub w wyborach na urzędy. Urna wyborcza rzeczywiście symbolizuje najważniejszy akt polityczny w państwie republikańskim – wolny głos decyzyjny obywatela, to jest suwerena, od którego pochodzi wszelkie
prawo i wszelka władza w kraju. Na pucharach wyborczych Republiki Weneckiej umieszczano najczęściej
wizerunek Skrzydlatego Lwa św. Marka z klęczącym
przed nim dożą (il. 4). Symbolika ta prezentuje istotę
relacji między urzędnikami, państwem i obywatelami: doża reprezentuje najwyższy urząd, Lew inkarnuje państwo i jego obywateli, klęczący przed Lwem
doża jest sługą Wenecji i jej mieszkańców.
Odmówienie kandydowania na dożę (tak jak na inne
urzędy w Republice) było karane grzywną lub więzieniem. To kolejna zasada republikańska: żaden obywatel nie może uchylać się od pełnienia funkcji
publicznych. Ordynacja wyborcza w Wenecji była niezwykle skomplikowana. Wybór doży wiązał się z wieloma turami głosowań, wyborami specjalnych gremiów
wyborczych, a także kilkoma losowaniami. Wszystko to miało zapobiec korupcji politycznej, w tym
zwłaszcza zawładnięcia najwyższym urzędem przez
ludzi, którzy chcieliby go wzmocnić, osłabiając tym lub
niszcząc republikę.
Czapka doży
Nakrycie głowy władcy weneckiego odzwierciedlało ważną cechę specy iczną dla weneckiego ustroju republikańskiego. Doża, w odróżnieniu od innych
władców, nie nosił korony – jednoznacznie kojarzonej
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Wspomnienie krucjat i wpływów na Bliskim
Wschodzie
Przed wejściem do Pałacu Dożów, przy południowej
fasadzie Bazyliki św. Marka stoją dwie bogato zdobione kolumny nazywane Pilastri Acritani, to jest ilarami
z Akki. Legenda głosiła, że zostały one sprowadzone
z Bliskiego Wschodu, właśnie z syryjskiego miasta
Akki, z kościoła świętego Sawy. Chodziło o symboliczne
przypomnienie tego, że w wiekach średnich, zwłaszcza
w dobie wojen krzyżowych, wpływy Wenecji rozciągały się aż po Ziemię Świętą. Republika odgrywała bardzo
ważną rolę w krucjatach, a ilary miały przywoływać pamięć o wielkim zwycięstwie, jakie w 1258 r. pod Akką
odniósł condottiere Lorenzo Tiepolo nad admirałem
genueńskim Rosso della Turca. Wiktoria ta przywróciła Wenecji dominującą rolę w handlu z Lewantem.
Dopiero w XX w. okazało się, że spolia pochodzą z Konstantynopola i zostały stamtąd wywiezione przy okazji
słynnego złupienia miasta przez krzyżowców w 1204 r.
W dobie IV krucjaty bardzo wiele artefaktów zrabowanych w stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego tra iło nad
Lagunę: do najsłynniejszych należą Rumaki św. Marka
zabrane z konstantynopolitańskiego Hipodromu i wystawione na fasadzie frontowej Bazyliki San Marco.

podróże w czasie i przestrzeni

Il. 4. Puchar wyborczy Republiki Weneckiej

Spadkobierczyni starożytnego Rzymu
Zanim obywatel Republiki wszedł do Pałacu Dożów,
mijał słynną rzeźbę Tetrarchów (il. 3), grupę portretową z czerwonego por iru umieszczoną w narożniku
tuż przed wejściem do gmachu władzy. Tetrarchowie
to czterej współrządzący władcy (dwóch cezarów
i dwóch Augustów) z okresu późnego Cesarstwa
Rzymskiego. Ten system rządów został wprowadzony
przez cesarza Dioklecjana w latach 286–293. Rzeźba
pochodzi najprawdopodobniej z przełomu III i IV w.,
a została przez Wenecjan złupiona w Konstantynopolu.
Monument umieszczony w narożniku budynku
przedstawia władców w dwóch parach, złączonych
braterskim uściskiem. To manifestacja solidarności
współrządzących oraz jedności państwa, niezwykle
istotna również dla Wenecji. Kwadrumwirat symbolizował jednocześnie ideę kolegialności – jedną z nadrzędnych zasad systemu republikańskiego. Figury
tetrarchów ustawione przy Pałacu Dożów ukazywać
miały także, że Wenecja ze swym wyjątkowych ustrojem i wielowiekową historią jest spadkobierczynią antycznego Rzymu.
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z systemem monarchicznym; symbolu zwierzchnictwa
nad innymi i panowania na terytorium kraju. W Republice Weneckiej atrybutem sprawowania najwyższego urzędu była czapka doży, w dialekcie weneckim
określana pojęciem zoia, które literalnie oznacza klejnot; powszechnie w Europie znana jako Corno ducale
(dosł. Róg książęcy). Koronę wkładają na głowę tylko
suwerenowie, czapkę zaś noszą wszyscy. Oczywiście
czapka doży weneckiego była wyjątkowa i różniła się
od innych zwłaszcza osobliwym kształtem, niemniej
jako czapka pozostawała symbolem pewnej równości między dożą a obywatelami. Doża stojący na czele państwa weneckiego był tylko pierwszym równych.
Czapka, którą doża nosił na co dzień, była bardzo prosta, nie wyróżniała się od innych czapek żadnymi zdobieniami, a tylko kształtem.

Il. 5. Odpłynięcie Bucentaura w kierunku San Nicolo del Lido Francesco Guardiego

Morze i handel

Zaślubiona morzu
Najważniejszą ceremonią Republiki Weneckiej były
„zaślubiny z morzem” (wł. sposalizio del mare). Tradycja ta narodziła się w Wenecji prawdopodobnie już
ok. roku 1000, rytuał został skody ikowany w czasach
panowania doży Sebastiana Zianiego (1172–1178)
i był związany z najsłynniejszą galerą Serenissimy, nazywaną Bucentaurem.
Każdego roku, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, Bucentaur cumował do nadbrzeża przed Pałacem
Dożów. Na galerę uroczyście wchodził władca Rzeczypospolitej, po czym kierował się ku ru ie, gdzie zasiadał na tronie. Po jego prawicy miejsce zajmował legat
papieski, obecni też byli m.in. członkowie Senatu
i ambasadorowie. Bucentaur wypływał na Adriatyk
w otoczeniu licznych statków paradnych i gondoli. Moment ten uwiecznił Francesco Guardiego (1712–1793)
(il. 5). Kiedy lotylla wypłynęła z Laguny, zbliżał się
do niej statek patriarchy weneckiego. Hierarcha Kościoła wchodził na pokład Bucentaura i na jego ru ie
udzielał ślubnego błogosławieństwa. Doża wrzucał
następnie obrączkę ślubną do morza, wypowiadając
słowa: Desponsamus Te, Mare, in signum veri perpetuique dominii („Zaślubiamy Cię, Morzu, na znak prawdziwej i wiecznej dominacji”). Charakter tej ceremonii
miał, jak widać, wszelkie cechy sakramentu świętego.
Źródło potęgi Wenecji i przyczyna jej stopniowego
upadku
Gospodarka Republiki była kluczem do jej potęgi,
siły i wpływów w Europie. W epoce późnego średniowiecza jej stolica była sercem najbardziej ówcześnie
rozwiniętego kręgu wymiany handlowej na świecie. Wenecja kontrolowała wschodnią część Morza
Śródziemnego, czerpiąc ogromne zyski z pośrednictwa między Europą a Azją. Przez ręce jej kupców
przechodziły niemal wszystkie towary ze Wschodu,
na czele z niezwykle drogimi przyprawami korzennymi i pieprzem, skądinąd znacznie pomnażając swą
cenę (liczoną w monetach weneckich – słynnych du-

Il. 6. Inauguracja doży na Schodach Olbrzymów Gabriela Belli

katach). Wenecja czerpała z tego tak ogromne zyski,
że w XV w. średni dochód mieszkańca stolicy Republiki przewyższał aż 15-krotnie dochód paryżanina czy
londyńczyka.
Początek powolnego zmierzchu tego imperium gospodarczego nastąpił na przełomie XV i XVI stulecia.
W głównej mierze przyczynił się do tego stopniowy
zanik dawnych szlaków handlowych, który nastąpił

Filar gospodarki weneckiej
W wieku XV i na początku XVI niekwestionowaną
dominację handlową Wenecji poświadczali jej kupcy,
którzy prowadzili swą działalność we wszystkich liczących się portach handlowych: od doków lamandzkich
(Antwerpia, Brugia) po Stambuł i egipską Aleksandrię.
Aktywność gospodarcza na tak wielką skalę nie byłaby
możliwa bez ogromnej loty handlowej. Była ona największa w ówczesnym świecie – liczyła ok. 3000 statków (weneckich okrętów wojennych było dziesięć razy
mniej!), a zatrudniała ok. 25 000 marynarzy.
Źródłem tej gigantycznej armady był Arsenał – państwowa stocznia w stolicy Republiki. Był to największy pracodawca w skali europejskiej, zatrudniający
ok. 17 000 robotników. Doskonale zorganizowana
praca w weneckiej stoczni pozwalała wodować miesięcznie dziesiątki statków. W razie konieczności, jej
wydajność była jak na owe czasy nieprawdopodobna:
w 1570 r., na potrzeby wojny z Turkami, w ciągu dwóch
miesięcy powstało w Arsenale ponad sto galer. Dynamikę robót, ich świetną organizację, ale też znoje pracy
w słynnej stoczni uwiecznił Dante w Boskiej Komedii
(Piekło, pieśń XXI).

Pałac Dożów
– lustro ustroju republikańskiego

Zapomnieć o zgiełku codzienności,
wejść w przestrzeń władzy
Po przekroczeniu wrót Porta della Carta obywatel
wenecki opuszczał Plac św. Marka – zgiełk życia codziennego mieszczan, hałas przekupniów czy przesławną wenecką zabawę karnawałową. Skądinąd
karnawał, podczas którego każdy mógł się przebrać
za kogo chciał, a przedstawiciele różnych stanów bawili się wspólnie ukryci za maskami, należy także
do swojskości państwa republikańskiego.
Gdy drzwi zatrzasnęły się za obywatelem, ogarniała go cisza i półmrok. Znajdował się w przejściu pod
okazałym łukiem zwanym Arco Foscari. W tym długim, ciemnym korytarzu przeżywał swoiste katharsis:
w surowej i głuchej pomroce przejścia oczyszczał swój
umysł z pospolitych doznań codzienności. Budynek
niejako wymuszał na nim uspokojenie, zebranie myśli, powagę. Opuszczając korytarz, był przygotowany
do pełnienia funkcji politycznych w siedzibie władzy,
gdzie sam był panem jako obywatel.

Mocarstwo i korupcja polityczna

Schody Olbrzymów
Wychodząc z korytarza Arco Foscari, przed obywatelem weneckim wznosiły się Schody Olbrzymów,
wzniesione idealnie na wprost wejścia (w odróżnieniu
od obcego przybysza, który – przypomnijmy – wchodząc bramą od strony morza, musiał je obejść). Nazwa
wzięła się od dwóch gigantycznych postaci ustawionych u szczytu schodów, a zaprojektowanych w stylu
manierystycznym przez słynnego rzeźbiarza i architekta Jacopo Sansovino. Zamówiono je w latach 60. XVI
w., kiedy Wenecja toczyła walkę o panowanie na morzach z Turkami. Postaci przedstawiają boga wojny
Marsa i patrona mórz Neptuna. Symbolizować miały
potęgę państwa opartą na sile oręża i loty.
Na Schodach Olbrzymów odbywała się ceremonia
koronacji doży (ze względu na specy iczne nakrycie
głowy władcy weneckiego właściwiej byłoby mówić
o „czapkacji”). Scenę taką uwiecznił na płótnie Gabriel
Bella (il. 6). Obraz ten bardzo wymownie pokazuje hierarchię władzy w Republice Weneckiej. Oto u dołu
schodów tłumnie zgromadzili się mieszkańcy miasta
niemający praw politycznych. U szczytu schodów stoi
natomiast nowo obrany doża w otoczeniu najdostojniejszych urzędników, na czele z członkami Signorii,
Senatu i Rady Dziesięciu. Trzeba zwrócić uwagę na to,
że doża nie stoi na żadnym podwyższeniu, jest tylko
pierwszym (żółty strój) pośród równych. Najwyżej
natomiast w hierarchii weneckiej są obywatele, suwerenowie w swoim państwie. Na obrazie widać ich jak
stoją powyżej urzędników, na galeriach drugiego piętra
pałacu.
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Do wnętrz Pałacu Dożów, w których mieściły się siedziby najważniejszych władz weneckich, prowadziły
dwie drogi. Pierwsze wejście znajdowało się od strony
fasady południowej, czyli od morza. Choć centralnie
położone i niby dostojniejsze, wejście to było podrzędne i to nim właśnie obcy, to jest nie-obywatele, np. posłowie zagraniczni (skądinąd także dzisiejsi turyści)
wchodzili do pałacu. O drugorzędnym znaczeniu tego
wejścia najlepiej świadczy to, że wchodząc następnie
na dziedziniec, przybysz tra ia na schody ustawione
do niego bokiem i musi je obejść. Układ dziedzińca jest
bowiem podporządkowany innemu – ważniejszemu
wejściu, od fasady zachodniej. To właśnie od strony
miasta bowiem Pałac Dożów otwierał swe podwoje dla
osób najważniejszych, czyli obywateli.
Obywatele weneccy przekraczali progi Pałacu Dożów przez Porta della Carta. To najważniejsze wejście
nie było wcale ogromne, wręcz przeciwnie – sprawiało
wrażenie bardzo intymnego, wysmakowanego, jakby
przeznaczonego dla „swoich”, dla wybranych. Brama
ta jest nieco cofnięta w stosunku do fasady zachodniej
i łączy ją z bazyliką św. Marka (il. 3). Portal wykonano w 1438 r., w bujnym i misternym gotyckim stylu
ϔlamboyant. W centralnym miejscu portalu znajduje się
wizerunek doży klęczącego przed Skrzydlatym Lwem
św. Marka. Otaczają go igury czterech cnót: Mądrości,

Miłosierdzia, Roztropności i Odwagi, nad całością
kompozycji czuwa zaś postać Wenecji uosabiającej
Sprawiedliwość – najpowszechniejsze wyobrażenie
alegorii weneckiego państwa.

podróże w czasie i przestrzeni

na skutek odkrycia Ameryki przez Kolumba (1492)
oraz opłynięcia Afryki i dotarcia Vasco da Gamy do Indii (1498). Wzrost znaczenia Anglii i Holandii u schyłku XVI w. przyspieszył gospodarczą marginalizację
Wenecji.
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Dziedziniec i korupcja polityczna
Wewnętrzny plac Pałacu Dożów był w czasach
wczesnośredniowiecznych ogrodem warzywnym
uprawianym przez zakonnice z San Zaccaria. Stąd
wzięła się nazwa własna tego dziedzińca – Il Broglio
(wł. ogród). W tym miejscu zbierali się członkowie
różnych władz weneckich, aby w sposób nieformalny
załatwiać sprawy polityczne. To właśnie tutaj ustalano strategie wyborcze, układano sojusze polityczne, kupczono głosami. Krótko mówiąc, dziedziniec
był miejscem, gdzie Wenecjanie uprawiali korupcję
polityczną. Taka jest właśnie etymologia pojęcia
broglio, które do dziś w języku włoskim odnosi się
zwłaszcza do korupcji wyborczej (wł. broglio elettorale).

Instytucje Republiki Weneckiej

Signoria
Najbardziej prestiżową instytucją zarządzającą państwem weneckim była Najjaśniejsza Signoria (wł.
Serenissima Signioria), której członkowie zbierali się
w Sala del Collegio, znajdującej się na trzecim piętrze
wschodniej fasady Pałacu Dożów. System rządów signorii był właściwy dla wielu państw włoskich późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej, a często łączył polityczną dominację patrycjatu miejskiego
z władztwem możnych rodów (np. Gonzagów w Mantui, Estowie w Ferrarze czy ród Della Scala w Weronie).
W Republice Weneckiej w skład Signorii wchodzili:
doża, członkowie Małej Rady (złożonej z sześciu doradców doży), Tre Capi della Quarantia (trzech przewodniczących najwyższej władzy sądowniczej,
to jest trybunału zwanego Quarantia, czyli Radą Czterdziestu) oraz 17 savi – wysokich urzędników państwowych.
Serenissima Signoria przygotowywała posiedzenia
innych najważniejszych instytucji weneckich (Wielkiej Rady, Senatu, Rady Dziesięciu), a także przyjmowała posłów z własnych prowincji oraz zagranicznych
ambasadorów. W jej rękach znajdowała się władza
zwierzchnia w państwie, czego wymownym dowodem słynna formuła Si è morto il Doge, no la Signoria
(Jeśli umarł doża, to nie Signoria).

Senat
Sala del Senato przylegała do miejsca obrad Signorii.
Związek tych dwóch instytucji był bardzo ścisły. Senat
wenecki zbierał się tylko na wezwanie Signorii –
co znalazło swój wyraz w potocznym nazywaniu senatorów pregadi (zaproszeni) – która też przewodniczyła
jego obradom. Było to najważniejsze zgromadzenie,
w którym dyskutowano bieżące sprawy państwowe,
a następnie dawano rządzącym swą opinię na ich temat.
W trakcie obrad drzwi do Sala del Senato były zamknięte, a otwierano je, dopiero gdy każdy z członków izby powiedział wszystko, co chciał na wszelkie
podejmowane tematy. Obrady tego gremium często

Il. 7. Raj Jacopa Tintoretta

przedłużały się późnych godzin, stąd zapewne dlatego w sali umieszczono dwa piękne zegary przypominające deliberującym o upływie czasu. Senat nazywano też Radą Czerwonych (wł. Consiglio dei Pregadi),
ze względu na purpurowe szaty, które wolno było im
ubierać.
Rada Dziesięciu
W systemie ustrojowym Republiki Weneckiej bardzo istotną rolę odgrywał fenomen kontrolowania
jednych instytucji przez inne, co miało zapobiec
zwłaszcza korupcji politycznej i próbom zawłaszczenia pełni władzy przez jakąś fakcję lub wpływową
jednostkę. W 1310 r. pod wodzą Bejamonte Tiepolo
– członka jednego z najbardziej zasłużonych weneckich rodów patrycjuszowskich – zawiązano spisek
mający na celu obalenie systemu republikańskiego
i zastąpienie go jedynowładztwem. Zdradę odkryto,
spiskowców ukarano, ale by zapobiec w przyszłości
podnoszeniu ręki na Najjaśniejszą, Wielka Rada, instytucja zwierzchnia Wenecji powołała do życia Radę
Dziesięciu, która obradowała potem w Sala del Consiglio dei Dieci.
Rada Dziesięciu miała czuwać nad bezpieczeństwem państwa. W jej gestii pozostawała kontrola
nad innymi instytucjami centralnymi, w tym nawet
nad Signorią. Do szerokich prerogatyw Rady należały kwestie polityki zagranicznej (cała korespondencja dyplomatyczna musiała przechodzić przez ręce
jej członków), finansów, wojska, a przede wszystkim spraw wewnętrznych. Pod jej kontrolą działała
rozbudowana siatka szpiegów, donoszących o tym,
co dzieje się w mieście i państwie, a dodatkowe informacje czerpano z licznych „lwich paszczy” (wen.
Le Boche de Leon), to jest charakterystycznych skrzynek, do których każdy mieszkaniec mógł wrzucić
anonimowy donos o znanych mu nadużyciach finansowych, urzędniczych czy politycznych. Szeroki zakres władzy Rady Dziesięciu i nimb tajemniczości,
który ją otaczał (codzienne, przeważnie nocne, tajne
obrady; zakaz udziału jej członków w zgromadzeniach czy świętach publicznych oraz opuszczania
kraju), sprawiały, że instytucja ta budziła lęk wśród
Wenecjan.

Serce Republiki
Główna instytucja Rzeczypospolitej Weneckiej miała swą siedzibę w najbardziej prestiżowym miejscu Pałacu Dożów – na piętrze skrzydła od strony Laguny. Powierzchnia tego miejsca, które gromadziło nawet ponad 2000 obywateli, jest imponująca; wynosi 53 m długości, 25 m szerokości i 12 m wysokości. Sala zebrań
Wielkiej Rady (Maggior Consiglio) spłonęła doszczętnie w wielkim pożarze 1577 r. W kolejnych dwóch dziesięcioleciach przeprowadzono jej rekonstrukcję, która
nawiązywała do dawnego wystroju pomieszczenia, ale
zarazem miała być świadectwem współczesnej świetności państwa. Na ścianach oraz na plafonie Sali znajdowało się kilkadziesiąt obrazów glory ikujących dzieje Republiki, a przede wszystkim jej wyjątkowy ustrój.
Nad głowami zebranych dominowało płótno Jacopa
Tintoretta pod tytułem Dobrowolne podporządkowanie
się prowincji. Mistrz umieścił na nim alegorię państwa weneckiego, którego siła wewnętrzna nie brała
się z supremacji zbrojnej, politycznej czy gospodarczej
nad prowincjami wchodzącymi w jego skład, ale z ich
nieprzymuszonej woli przynależenia do Serenissimy.
To jedna z wyrazistych cech ustroju republikańskiego: pokojowe przyłączanie krajów sojuszniczych
do własnego organizmu państwowego, przy jednoczesnym pozostawieniu im względnie szerokiej autonomii, zwłaszcza w kwestiach prowincjonalnych.

Rajski ustrój republikański
Program artystyczny Sali Wielkiej Rady wieńczy
dzieło umieszczone u szczytu galerii (il. 7.), nad głowami gremium przewodniczącego obradom, mianowicie

Wenecka lekcja republikanizmu

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej weneckiej
lekcji republikanizmu? Spośród szeregu tematów
do re leksji można przede wszystkim zadać trzy:
1) tysiącletnia historia Sernissimy narzuca uniwersalny model dbania o dobre imię rei publicae, re-publiki, czyli rzeczy-pospolitej w jakichkolwiek bądź warunkach; 2) dbać o chwałę rzeczypospolitej mogą tylko
obywatele, bo oni są suwerenami w swym państwie;
3) stworzyć ustrojowy przedsionek do Raju może tylko
zgoda powszechna, w innym – tak przecież nieodległym mentalnościowo – świecie słowiańskim pięknie
potem nazwana solidarnością.
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Biada zdrajcom
W sali obrad Wielkiej rady umieszczono tuż pod plafonem poczet 76 pierwszych dożów weneckich. Jacopo Tintoretto namalował rząd ich portretów, a w każdy
wkomponował wstęgę z sentencją charakteryzującą
jego panowanie. Jeden z portretów został przykryty
jakby kotarą z czarnej farby, na której zamieszczono
łacińską inskrypcję HIC EST LOCUS MARINI FALETRO
DECAPITATI PRO CRIMINIBUS („Tu jest miejsce Marina
Faletro [właść. Faliero] zdekapitowanego za zbrodnie”).
Doża, o którym mowa, Marino Faliero dopuścił się
zdrady stanu, spiskując z plebejuszami przeciwko
elitom politycznym Republiki. Zamierzał aresztować
przedstawicieli najważniejszych instytucji weneckich
i ogłosić się jedynowładcą. Rada Dziesięciu uznała, że
podnosząc rękę na ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zasłużył na najwyższy wymiar kary. Dnia 17 kwietnia 1355 r. dożę-spiskowca ścięto na schodach Pałacu
Dożów, w miejscu, gdzie zwyczajowo odbywała się
koronacja. Zamalowano także portret Martina Faliera
w Sali Wielkiej Rady. W ten wymowny sposób oznajmiano ku wiecznej rzeczy pamięci, że podniesienie ręki
na Republikę zasługuje nie tylko na śmierć, lecz także
na wieczne potępienie.

obraz Jacopa Tintoretta zatytułowany Raj. Malatura
wypełnia bez mała całą wschodnią ścianę pomieszczenia, a to znaczy, że chodzi o jedno z największych płócien, jakie kiedykolwiek powstały: jego rozmiary to 7
m wysokości na aż 20 m szerokości. Niezwykle silną
wymowę propagandową arcydzieła można w pełni docenić, jeśli wyobrazić sobie obrady zgromadzenia członków Wielkiej Rady: ok. 2000 ludzi ubranych
na czarno, w białych perukach (jednakowy strój był
ważnym symbolem równości obywateli), a na ich czele dożę w żółtym stroju, otoczonego członkami rządu
w czerwonych szatach.
Obraz Tintoretta u szczytu Sali był jakby jej przedłużeniem. Przekaz propagandowy stawał się w ten sposób niezmiernie silny: na ogromnym płótnie przedstawiono Raj, a więc komponująca się z nim świetnie Sala
Wielkiej Rady stawała się naturalnie bramą do niego.
Wenecja jako przedsionek do raju, a jej ustrój republikański jako namiastka wiecznej szczęśliwości
– oto esencja nowożytnej propagandy politycznej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

podróże w czasie i przestrzeni
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Stanley

– niezwykła historia
wielkiego odkrywcy
Jacek Pietrzak

alijczyk, który przeszedł do historii pod przybranym nazwiskiem Henry Morton Stanley, nie
jest dziś postacią powszechnie znaną nawet
w Wielkiej Brytanii i USA, czyli w państwach,
których był obywatelem. Na ogół kojarzy się
go z jednym z najsłynniejszych bon motów w historii:
„Dr Livingstone I presume” („doktor Livingstone, jak
sądzę”). Wydawać się może, że pisarz i przyjaciel odkrywcy Mark Twain nie miał racji, gdy przewidywał, że
osiągnięcia Stanleya trwale zapiszą się w świadomości
społecznej. A przecież chodzi o człowieka, który w XIX w.
dokonał fundamentalnych odkryć w Afryce i uważany jest za jednego z najwybitniejszych podróżników
w dziejach.
Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopatrywać
się w krytycznym przewartościowaniu spuścizny i tradycji kolonialnej oraz europocentrycznego spojrzenia na eksplorację Afryki. Należy przy tym zauważyć, że mamy tu do czynienia z postacią łączoną często
z szczególnie mrocznymi rozdziałami kolonializmu,
człowiekiem, któremu niemal od początku kariery towarzyszyły kontrowersje i krytyczne opinie. Trwale
ukształtował się wizerunek Stanleya jako swego rodzaju
nowego wcielenia XVI-wiecznego konkwistadora. Mamy
więc do czynienia z postacią wybitnie „niepoprawną
politycznie”, wydawałoby się mało atrakcyjną w XXI w.
Czy jednak rzeczywiście taki wizerunek Stanleya jest
zgodny z rzeczywistością, czy też mamy do czynienia
z dość regularnie powielanym schematem?

W
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Chłopiec z przytułku

Życie Stanleya stanowi przykład nieprawdopodobnej
kariery człowieka z dołów społecznych wiktoriańskiej
Wielkiej Brytanii. Jego młodość przywodzi na myśl mieszankę powieści Charlesa Dickensa oraz książek przygodowych z elementami psychologicznego thrillera. Przez
kilkadziesiąt lat od śmierci Stanleya bezkrytycznie przyjmowano historię jego życia, którą on sam sugestywnie
przedstawił w autobiogra ii opublikowanej pośmiertnie
w 1909 r. Mimo nowych ustaleń badaczy wciąż powielane
są informacje zaczerpnięte z tego dzieła.
Przyszły odkrywca urodził się 28 stycznia 1841 r.
w Denbigh, małym miasteczku w północnej, rolniczej
Walii. Przyszedł na świat jako John Rowlands i był pierw-

Portret Henry’ego Mortona Stanleya

szym z gromadki nieślubnych dzieci Elizabeth Parry,
córki rzeźnika, która pracowała jako służąca. Nazwisko
otrzymał po farmerze, który w dokumentach para ialnych został zapisany jako jego ojciec. Istnieją spekulacje,
że rzeczywistym ojcem mógł być żonaty prawnik James
Vaughan Horne. Sześcioletni John został umieszczony
przez rodzinę matki w typowym ówczesnym przytułku dla ubogich (workhouse). Dziewięć lat spędzonych
w tym miejscu były dla niego bez wątpienia niezwykle
traumatycznym przeżyciem, nawet jeśli, co ustalili
biografowie, przesadzał z opisami okrucieństw, których
on i jego koledzy mieli tam doświadczyć.
Przytułek opuścił legalnie w 1856 r., jednak w autobiogra ii przedstawił iście dickensowską historię
o pobiciu nauczyciela, który chciał go wychłostać, oraz
o rzekomej ucieczce. Pracował następnie na farmie ciotki oraz jako pomocnik wiejskiego nauczyciela. W poszukiwaniu lepszych perspektyw zamieszkał w kwitnącym
gospodarczo Liverpoolu. Praca praktykanta w sklepie
pasmanteryjnym czy w charakterze „chłopca na posyłki” w portowej rzeźni nie przyniosła mu satysfakcji.
W grudniu 1858 r. zaciągnął się na żaglowiec „Windermere”, przechodząc twardą szkołę w rejsie przez burzliwy Atlantyk. Po przybyciu do Nowego Orleanu w lutym 1859 r. podjął przełomową w swoim życiu decyzję.
Porzucił statek i jak rzesze Europejczyków zdecydował
się na szukanie szczęścia w Ameryce. U schyłku epoki
niewolnictwa znalazł się w fascynującym wielokulturowym mieście, gospodarczym centrum amerykańskiego
Południa.

Ten niemal kompulsywny dezerter niebawem porzucił również marynarkę. Ciągnęło go do wielkiej przygody. W latach 1865–1866 peregrynował po „Dzikim
Zachodzie” niczym bohater Karola Maya. Poszukiwał
złota w Kolorado, spłynął tratwą rzeką Platte, ale także
pisywał do prasy. Jego następnym marzeniem stała się
podróż dookoła świata, w którą wyruszył wraz z dwoma towarzyszami. Podczas przemierzania Azji Mniejszej
niefortunni podróżnicy doświadczyli kon liktu z grupą
Turków, zostali dotkliwie pobici, jeden z nich padł o iarą
gwałtu i w dodatku wszyscy tra ili do aresztu.
Po uwolnieniu Stanley powrócił do USA i w 1867 r.
po raz pierwszy otrzymał etatową pracę dziennikarską
jako reporter gazety „Missouri Democrat” wydawanej
w Saint Louis. Niebawem został pierwszym o icjalnym
korespondentem prasowym przydzielonym do armii
USA podczas działań przeciwko Indianom. Wziął udział
w dowodzonej przez gen. Win ielda Hancocka kampanii
w Kansas, która pokazała nieskuteczność tradycyjnej
taktyki armii wobec Indian. Stanley zajął się z kolei relacjonowaniem negocjacji z plemionami Wielkich Równin,
zakończonych nietrwałym układem w Medicine Lodge
z października 1867 r.
Przełom w dziennikarskiej karierze Stanleya stanowił
udział w brytyjskiej ekspedycji do Abisynii (Etiopii)
w charakterze specjalnego wysłannika dziennika „New
York Herlad”, gazety stawiającej na sensację i masowego
czytelnika. Wydawca „Heralda” James Gordon Bennett
junior docenił tupet Stanleya, który niejako wymusił
na nim ten angaż. Ryzyko zatrudnienia młodego dziennikarza okazało się opłacalne. Ekspedycja gen. Roberta
Napiera z 1868 r., której celem było uwolnienie Europejczyków więzionych przez cesarza Teodora II, zakończyła
się sukcesem, a Stanley wyprzedził wytrwanych reporterów brytyjskich w obwieszczeniu światu zwycięstwa
Imperium. Po raz pierwszy zetknął się z Afryką, która
miała okazać się jego przeznaczeniem.
Już jako stały korespondent „Heralda” Stanley pisał
o powstaniu antytureckim na Krecie, kłamiąc jednak,
że był świadkiem walk, oraz o Hiszpanii ogarniętej zamętem po „wspaniałej rewolucji” (1868–1869). Wydarzeniom tym brakowało jednak reporterskiego potencjału, nie dawały szansy na wielką dziennikarską sławę.
Wszystko to miało zmienić pewne spotkanie w zapadłym zakątku Afryki.

Livingstone i sława

David Livingstone od 1866 r. uporczywie poszukiwał
źródeł Nilu, „świętego Graala” afrykańskiej eksploracji.
Szkocki lekarz i misjonarz, zdecydowanie potępiający
handel niewolnikami, zyskał sławę dekadę wcześniej,
gdy jako pierwszy Europejczyk przebył Afrykę z zachodu na wschód, dokonując licznych odkryć i badań
w dorzeczu Zambezi i Angoli, jednak w omawianym
okresie stał niemal zapomniany. Stanley twierdził później, że Bennett powierzył mu zadanie odnalezienia
podróżnika w październiku 1869 r. w Paryżu. Jednak
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Od poszukiwacza przygód do reportera

To właśnie w Nowym Orleanie „zmarł” dla świata
John Rowlands i „narodził się” Stanley (Henry Morton
„pojawił się” później, początkowo używał innych wersji
imion). Ze zmianą nazwiska wiąże się jedna z najciekawszych psychologicznych zagadek w życiorysie przyszłego odkrywcy. W autobiogra ii twierdził, że bogaty kupiec
bawełny Henry Hope Stanley stał się jego dobroczyńcą,
nieformalnie, ale faktycznie uczynił go przybranym synem, a następnie nadał mu swoje nazwisko. Zdumienie
budzi to, że tę klasyczną dickensowską historyjkę
traktowano przez lata jako wiarygodną i nie próbowano
jej podważać.
Dopiero autorzy najnowszych biogra ii dowiedli, że
relacje między kupcem a młodym imigrantem nie mogły być zbyt bliskie. Tim Jeal, biograf szczególnie rzetelny, wysunął zaskakującą, ale przekonująco uzasadnioną
hipotezę, że Walijczyk nigdy nawet nie spotkał swego
rzekomego przybranego „ojca” i całą historię wymyślił.
Odwołując się do spekulacji psychologicznych, można
wyjaśnić te konfabulacje projekcją marzeń młodego
człowieka odrzuconego przez rodzinę. Paradoksalnie,
wprowadzając do swojej biogra ii dobrodusznego protektora, Stanley mimowolnie deprecjonował własne
osiągnięcia. W rzeczywistości ten wzorcowy self made
man zdany był tylko na własne siły.
Wiadomo, że Stanley pracował przez pewien czas
dla drobnego kupca towarów kolonialnych. Następnie,
podobnie jak Mark Twain, przemierzał Missisipi i jej
dopływy w składzie załóg rzecznych parowców. Później
osiadł w Arkansas, gdzie stanął za kontuarem wiejskiego sklepu.
Gdy w 1861 r. roku wybuchała wojna secesyjna zaciągnął się do armii Konfederacji. Jako szeregowy 6
pułku piechoty stanu Arkansas przeszedł chrzest bojowy w kwietniu 1862 r. bitwie pod Shiloh (Pittsburg
Landing) w Tennessee, najkrwawszym wówczas starciu
zbrojnym na półkuli zachodniej. Podczas walk z wojskami Unii dowodzonymi przez gen. Ulyssesa S. Granta
dostał się do niewoli „jankesów”. Tra ił do obozu jenieckiego Camp Douglas na przedmieściach Chicago. Szansę na wydostanie się z miejsca, gdzie epidemie i wysoka śmiertelność były normą, dostrzegł w przystąpieniu
do armii Unii. Zaciągnął się do artylerii z Illinois, jednak zdezerterował po przybyciu do Wirginii. Później
twierdził, że zwolniono go ze służby z powodów zdrowotnych. Szczerze przyznawał, że amerykańska wojna
domowa była mu obojętna.
Powrócił do zawodu marynarza, przemierzając Atlantyk na statkach handlowych. Latem 1864 r. wstąpił
jednak do marynarki wojennej Unii. Na przełomie
1864 i 1865 r. jako pisarz okrętowy fregaty USS „Minnesota” wziął udział w dwóch atakach na Fort Fisher
w Karolinie Północnej, która to operacja skutkowała
upadkiem ostatniego portu oceanicznego Konfederacji
– Wilmington. Udało mu się opublikować swoją relację
z bitew w kilku gazetach i była to zapowiedź kariery
dziennikarskiej, którą wkrótce rozpoczął.
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Dr. Livingstone, I presume?, ilustracja z książki How I Found Livingstone (1872)

Transafrykańska odyseja

Stanley wśród uczestników misji ocalenia Emina Paszy, od lewej: Thomas Heazle
Parke, Robert H. Nelson, Henry S. Stanley, William G. Stairs and Arthur J.M. Jephson
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wcześniej afrykańska eksploracja była przedmiotem zainteresowania elit, a Stanley dał światu opowieść, która
zafascynowała „zwykłych” ludzi po obu stronach Atlantyku. W książce How I Found Livingstone (1872), która
okazała się wielkim przebojem, stworzył pewien archetyp przygodowej opowieści podróżniczej, chętnie
później powielany. Najsłynniejsza fraza książki „Doktor
Livingstone, jak sądzę”, raczej nigdy nie wypowiedziana i początkowo wyszydzana, zrobiła później zawrotną
karierę. „Amerykański pismak”, traktowany z pogardą
przez brytyjskie elity, w tym królową Wiktorię, Florence Nightingale i szacownych królewskich geografów,
wzbudził fascynację tłumów. Spekulowano na temat
jego przeszłości, pojawiły się nawet pogłoski, że Stanley
to tajemniczy polski arystokrata Stanisław.

w świetle ostatnich ustaleń to reporter, zafascynowany
od dawna postacią Livingstone’a, był faktycznym inspiratorem jego poszukiwań, a nawet niejako wykreował
legendę o jego „zaginięciu”. Przed rozpoczęciem afrykańskiej przygody Stanley sprawozdawał otwarcie Kanału Sueskiego, podróżował po Egipcie, Palestynie, południowej Rosji, Kaukazie oraz Persji, gdzie wyrył swoje
nazwisko w ruinach Persepolis.
Na początku 1871 r. przybył na Zanzibar, skąd w towarzystwie dwóch brytyjskich marynarzy – alkoholików
oraz ok. 120 czarnych tragarzy i „żołnierzy” wyruszył
w głąb dzisiejszej Tanzanii. Mimo braku doświadczenia
Stanley wykazał się niesamowitą izyczną odpornością, umiejętnościami dowódczymi połączonymi z dużą
dozą bezwzględności oraz szczęścia, które często sprzyja śmiałkom. Ekspedycja przetrwała epidemie malarii
i czerwonki, działania wojowniczego wodza Mirambo,
a także śmierć obu białych towarzyszy Stanleya. W październiku, po siedmiu miesiącach od wyruszenia, spotkał Livingstone’a w Udżidżi nad jeziorem Tanganika.
Odbył z nim podróż na północ od jeziora w poszukiwaniu źródeł Nilu, a następnie po rozstaniu ze Szkotem,
który nie zamierzał przerywać swych peregrynacji, powrócił na Zanzibar.
Spotkanie Stanleya i Livingstone’a na trwale zapisało się w historii Afryki, a nawet zagościło wśród mitów
kultury światowej. Jakie były tego przyczyny? Z perspektywy odkrywania Afryki wyprawa nie stanowiła
znaczącego osiągnięcia. Stanley poruszał się głównie
szlakiem zbadanym wcześniej przez ekspedycję Richarda Burtona i Johna Speke’a (1857–1858). Jak trafnie
zauważył Bennett, reporter „odkrył odkrywcę”. Jednak

Stanley na krótko powrócił do roli korespondenta
wojennego, sprawozdając wojnę karlistowską w Hiszpanii oraz brytyjską ekspedycję wojskową do Złotego
Wybrzeża, dzisiejszej Ghany. Zaręczył się także z Alice Pike, 17-letnią córką nowojorskiego krezusa. Swoje
przeznaczenie dostrzegł już jednak w roli odkrywcy,
kontynuatora misji zmarłego w Afryce w maju 1873 r.
Livingstone’a.
Sponsorowany przez wydawców „New York Heralda” oraz londyńskiego „Daily Telegraph” w listopadzie
1874 r. rozpoczął z Zanzibaru ekspedycję, która miała
okazać się jego największym osiągnięciem. Towarzyszyło mu dwóch rybaków z Kentu, recepcjonista z londyńskiego hotelu oraz ok. 230 Afrykanów. Karawana
transportowała składaną łódź „Lady Alice”. Pierwszym
celem odkrywcy było poznanie tajemnic systemu wielkich jezior. Opłynął i dokładnie zbadał jezioro Wiktorii,
a później Tanganika, wyjaśniając ich charakter. Następnie postanowił rozwikłać zagadkę rzeki Lualaby, którą
Livingstone uznawał za początek Nilu, ale inni badacze
podejrzewali, że łączy się z rzeką Kongo lub Niger.
Wkraczając na obszary, które mogły przywodzić
na myśl obcą planetę, Stanley udowodnił, że Lualaba
to jednak górny bieg Konga i jako pierwszy biały człowiek spłynął nurtem drugiej po Nilu najdłuższej rzeki
Afryki. Była to epicka podróż z takimi „atrakcjami”, jak:
bitwy z lokalnymi plemionami, w tym z kanibalami,
przeprawy przez katarakty i wodospady, mordercze
przeciąganie łodzi lądem, choroby i głód. W sierpniu
1877 r. Stanley, jedyny ocalały biały, dotarł do Bomy, starej europejskiej osady, ok. 100 kilometrów od wybrzeży
Atlantyku. Było z nim 115 Afrykanów, czyli ok. połowy
stanu wyjściowego wyprawy.
Podczas trwającej tysiąc dni podróży schudł 30 kg
i posiwiał. Jednak rozwiązał ostatnie wielkie zagadki Afryki, rozstrzygając spór o źródła Nilu i Konga oraz
określając wododziały tych rzek. Miał 36 lat i za sobą
jedną z najświetniejszych wypraw odkrywczych w historii. Narzeczona, na cześć której nazwał swoją łódź,
wyszła jednak wcześniej za mąż za bogatego Amerykanina i została cenioną malarką.

Odkrycia Stanleya otworzyły obszar Afryki o wielkości całej Europy Zachodniej dla europejskiej ekspansji.
Chociaż Stanley próbował zainteresować kolonizacją
dorzecza Kongo Brytyjczyków, to jednak król Belgów
Leopold II, marzący o włączeniu się do kolonialnego
wyścigu mocarstw, przejął inicjatywę. Stanley stał się
zatem realizatorem merkantylno-nacjonalistycznych
ambicji sprytnego monarchy, zręcznie działającego pod
płaszczykiem międzynarodowej inicjatywy ilantropijnej oraz wzniosłych haseł szerzenia postępu i cywilizacji, a także walki z afroarabskim handlem niewolnikami.
Podróżnik stał się administratorem, budowniczym i „dyplomatą” zawierającym „traktaty” z miejscowymi plemionami. W latach 1879–1884 działając na czele ekipy
złożonej z Anglików, Belgów, Duńczyków i Chorwatów,
zbudował podstawy organizmu, który niebawem stanie
się tzw. Wolnym Państwem Kongo, czyli prywatną
kolonią Leopolda (od 1908 r. Kongo Belgijskie, obecnie
Demokratyczna Republika Kongo). Owocem tych działań było m.in. powstanie „stacji” Leopoldville, późniejszej stolicy Kongo (obecnie Kinszasa) oraz Stanleyville
(obecnie Kisangani).
Na przełomie 1884 i 1885 r. międzynarodowy kongres
w Berlinie, w którym Stanley uczestniczył jako ekspert
delegacji USA, zatwierdził „szalony” plan władcy małego
kraju, zapoczątkowując jeden z najbardziej mrocznych
rozdziałów w historii kolonializmu. Wyzysk i eksterminacja rdzennej ludności Kongo, które zaszokowały
świat, położyły się także cieniem na reputacji Stanleya.

Wyprawa do „jądra ciemności”

U kresu wędrówki

Chociaż niebawem pojawiły się głosy ostrej krytyki
stylu dowodzenia wyprawą, w powszechnym odczuciu
Stanley uosabiał cnoty glory ikowane przez wiktoriańskie społeczeństwo i przypisywane budowniczym imperium: męstwo, wytrzymałość izyczną, żelazną wolę.
Cechy te trafnie symbolizował przydomek „Bula Matari”
(łamacz skał), nadany mu przez kongijskie plemię, które obserwowało wysadzanie skał podczas budowy dróg.
Żaden z odkrywców nie budził dotąd tak powszechnego zainteresowania. W lipcu 1890 r. poślubił w Opactwie Westminsterskim londyńską malarkę i towarzyską
„gwiazdę” Dorothy Tennant, a atmosfera towarzysząca
mariażowi przywodzi na myśl współczesne nam wydarzenia z życia celebrytów.
Stanley, ulegając woli żony, odrzucił propozycję powrotu na „Czarny Ląd” w charakterze brytyjskiego administratora w Afryce Wschodniej. Żona skłoniła go
także do podjęcia kariery politycznej, która zupełnie
go nie satysfakcjonowała. W latach 1895–1900 zasiadał
w Izbie Gmin z ramienia Unionistów, czyli secesjonistów
z Partii Liberalnej. Odbył także podróże do USA, Australii, Nowej Zelandii oraz Afryki Południowej. W 1899 r.
otrzymał brytyjskie szlachectwo. Symbolizowało to
nieprawdopodobny awans chłopca z walijskiego przytułku, który zasiadał teraz przy jednym stole z królami
i najpotężniejszymi przywódcami Europy, jak Otto von
Bismarck czy William Gladstone.
Nękany chorobami, będącymi pokłosiem lat ekstremalnego życia odkrywcy, coraz bardziej ograniczał swoją aktywność, dobiegając kresu życia w okazałej posiadłości w hrabstwie Surrey u boku żony i adoptowanego
syna Denzila. Zmarł 10 maja 1904 r. w Londynie. Hierarcha Kościoła anglikańskiego odmówił jego pochówku
w Opactwie Westminsterskim, u boku Livingstone’a,
człowieka, który stał się jego inspiracją i którego wizerunek „dobrego doktora” sam w dużej mierze wykreował.
O icjalnie powodem decyzji były kontrowersje wokół
działań odkrywcy, lecz można sądzić, że brytyjskie elity
nigdy nie zaakceptowały walijskiego parweniusza, któremu Ameryka otworzyła drogę na szczyt sławy.

37

Wiadomości Historyczne 4/2020

Ostatnia wyprawa Stanleya (1887–1889) była zarazem kontrowersyjna i fascynująca. Jej geneza wiązała się
ze wzburzeniem, jakie w Europie wywołały sukcesy powstania Mahdiego w Sudanie, zwłaszcza zaś upadek
Chartumu w 1885 r. O icjalnym celem ekspedycji miało
być ocalenie Emina Paszy, gubernatora południowej sudańskiej prowincji Ekwatorii i dawnego współpracownika zabitego przez mahdystów gen. Charlesa Gordona. Emin, czyli Eduard Schnitzer, Niemiec żydowskiego
pochodzenia urodzony w Opolu i wychowany w Nysie,
przez wiele lat żył w Imperium Osmańskim, gdzie przeszedł na islam. Był lekarzem, a także cenionym przyrodnikiem i lingwistą. Wzniosła akcja humanitarna miała
jednak także drugie oblicze, związane z gospodarczą
ekspansją brytyjskich biznesmenów (jeden z nich, William Mackinnon był głównym sponsorem) oraz Leopolda II. Odkrywcy towarzyszyło tym razem aż dziesięciu białych, w tym czterech o icerów armii brytyjskiej
i dwóch zamożnych „dżentelmenów”, którzy zapłacili
za udział wyprawie. Napięcia między Stanleyem a jego
podwładnymi, także na tle klasowym, miały się okazać
wielką słabością ekspedycji.
Na czym polegał fenomen tej „szalonej” wyprawy,
podczas której Stanley ponownie przebył Afrykę w poprzek, tym razem z zachodu na wschód? Rozsądnie
rzecz ujmując, trudno ją było uznać za sukces i było

w niej coś groteskowego. Doświadczająca dramatycznych przeżyć brytyjska wyprawa „uratowała” enigmatycznego człowieka, który nie miał na to ochoty, daleki
był od wyidealizowanego wizerunku kreowanego przez
prasę i w dodatku szybko wstąpił na służbę niemieckich
rywali Albionu. Jednak ekspedycja miała w sobie także
cechy homeryckiej epopei i powieści grozy. Trzykrotny przemarsz koszmarnego lasu Ituri znowu pokazał
klasę Stanleya i był jedną z najbardziej ekstremalnych
przygód w historii eksploracji. Ponure oblicze ekspedycji stanowiła sprawa tzw. straży tylnej, pozostawionej
nad brzegami rzeki Aruwimi, gdzie dwóch podwładnych
Stanleya urządziło orgię okrucieństw wobec tubylców,
łącznie z prowokowanymi aktami kanibalizmu. Wydarzenia te mogły zainspirować niektóre wątki Jądra ciemności Josepha Conrada.

podróże w czasie i przestrzeni

Kongo i Leopold

podróże w czasie i przestrzeni
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Odkrywca na nowo odkrywany
„Jeden Stanley jest wart stu dobrych książek” – napisał Antoni Czechow. Wielbili go także Henryk Sienkiewicz i Mark Twain, a zdecydowanie krytycznie oceniał
Conrad. Brytyjski podróżnik Harry Johnston nazwał
Stanleya „Napoleonem afrykańskiej eksploracji”,
przypominającym cesarza zarówno w wielkości osiągnięć, jak i w „kilku porażkach”. Walijczyk fascynował
przez dekady intelektualistów oraz młodzieńców marzących o wielkiej przygodzie.
Wydawało się, że rewizja spojrzenia na historię Afryki, kolonializmu i rasizmu, która rozpoczęła się w czasach dekolonizacji, zadała cios jego legendzie. W dodatku tradycyjne opowieści podróżnicze nie cieszą się
już takim powodzeniem jak dawniej, a wartości izycznej odwagi i tradycyjnej przygody są często traktowane z dystansem lub ironią. Czy jednak Stanley zasłużył
na potępienie lub zapomnienie? A może stał się on kozłem o iarnym sposobu myślenia o kolonialnej przeszłości, który dominuje w opiniotwórczych kręgach w Europie i USA? Badania niedawno udostępnionej spuścizny
podróżnika, przechowywanej w belgijskim Królewskim
Muzeum Afryki Środkowej w Tervuren, pozwalają zwery ikować wiele obiegowych opinii.
Zarzucano mu pogoń za sensacją i zaspokajanie niewybrednych gustów czytelniczych, ale to popularność
wydawanych w wielkich nakładach książek Stanleya
sprawiła, że eksploracja Afryki, interesu jąca wcześniej elity, stała się fascynująca dla zwykłego człowieka. W duże mierze jego książki wpłynęły na sposób
postrzegania Afryki („Czarny Ląd”), który nawet jeśli
utrwalał pewne stereotypy, to jednak odcisnął piętno
na europejskiej i amerykańskiej kulturze, popularnej
i „wysokiej”.
Oskarżano go o brutalność, prowadzenie wypraw
w stylu wojennym, ale istnieją dowody, że swoje
starcia z Afrykanami odkrywca wyolbrzymiał w celu
zadowolenia zwłaszcza amerykańskich czytelników, ukształtowanych historiami walk z Indianami.
Niewątpliwie był zwolennikiem surowej dyscypliny
i potra ił być bezwzględny, korzystał także z pomocy
osławionego „króla” afroarabskich handlarzy niewolników Tippu Tipa. Łatwo wszakże potępiać podróżnika, abstrahując od realiów ówczesnych wypraw.
Chociaż inni odkrywcy też nie byli „święci”, właśnie

Stanley zyskał niezasłużony wizerunek najbardziej
brutalnego odkrywcy XIX w.
Często pojawiają się zarzuty o rasizm, ale to Stanley oburzał się na powszechnie stosowane wówczas
określenie „czarnuch”, a jego listy i dzienniki pokazują
przejawy sympatii, podziwu i troski wobec afrykańskich towarzyszy wypraw. Jedno z najpoważniejszych
oskarżeń dotyczy pracy dla Leopolda II. Jednak Stanley
nie odpowiadał za zbrodnie popełniane później na obszarze „Wolnego Państwa Kongo”, a w wizję zręcznego
monarchy uwierzył nie tylko on. Nie był on też na pewno pierwowzorem szalonego i okrutnego Kurtza z Jądra
ciemności.
Stanley, człowiek skomplikowany, skłonny do depresji, niepozbawiony kompleksów, źle czujący się na salonach, a zarazem obdarzony wyjątkową siłą woli i determinacją, znalazł w Afryce sens swojego życia. Z dala
od świata wiktoriańskiej hipokryzji i konwenansów czuł
się naprawdę wolny. Podobnie jak jego współcześni wierzył w sens i pozytywny wymiar „cywilizacyjnej” misji
białego człowieka.
Taka postać jest dziś łatwym celem krytyki formułowanej z poczucia moralnej wyższości, która ma swoje źródło
w postrzeganiu problemów XIX-wiecznej eksploracji i kolonializmu z punktu widzenia współczesnych nam ideałów, standardów i wiedzy. Przywrócenie obecności Stanleya w świadomości społecznej, wolne od schematów
i uprzedzeń, nie musi oznaczać rehabilitacji kolonialnych
sentymentów, lecz może służyć lepszemu zrozumieniu
skomplikowanych dziejów Afryki w przełomowym dla
kontynentu okresie. Niezależnie od tego, jak ocenia się
podróżnika, trudno zakwestionować jego znaczenie w historii Afryki i odkryć geogra icznych.
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Doświadczenia i rekomendacje na kanwie tegorocznego
Mazowieckiego Konkursu Historycznego
Sylwia Derda, Piotr Podemski

ypracowania z historii nie cieszą się sympatią
polskich nauczycieli i uczniów, choć na Zachodzie bywają uważane za podstawowe narzędzie edukacji historycznej. Rozprawka stała
się elementem III etapu tegorocznego Mazowieckiego Konkursu Historycznego. Jak poradzili sobie
z nią „uczniowie zdolni”? Doświadczenia z Konkursu
przynoszą gotowy model do wykorzystania w klasie,
wraz z kryteriami oceniania. Jak zatem uczyć pisania
wypracowań?

W

Dlaczego mieliby pisać?
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Konkursowa rozprawka

Tego rodzaju myślenie nieobce było twórcom tegorocznego Mazowieckiego Konkursu Historycznego
dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego
przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Warszawie4. Program merytoryczny Konkursu
obejmował wszystkie wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej nauczania historii
dla szkoły podstawowej, natomiast wśród wymagań
ogólnych – również zaczerpniętych wprost z podstawy – znalazł się zapis o „tworzeniu narracji historycznej” m.in. poprzez „przedstawianie argumentów
uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu
do procesów i postaci historycznych” oraz „tworzenie
krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki, prezentacji”. W odniesieniu do etapu III (wojewódzkiego) zaznaczono zaś wyraźnie, że w jego ramach uczestnicy napiszą „dłuższą wypowiedź pisemną

1
P. Podemski, Polskie spory o historię i tożsamość w kontekście europejskim, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Warszawa 2013, s. 67–105.
2
CBOS, „Świadomość historyczna Polaków 2016”, https://nck.pl/badania/raporty/swiadomosc-historyczna-polakow.
3
J. Wojdon, Pisząc o wieloetniczności, Wrocław 2020, praca przygotowywana do druku https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/117757/piszac-o-wieloetnicznosci?language=pl
4
W konkursie udział wzięło 4168 uczniów ze szkół całego województwa mazowieckiego, głównie ósmoklasistów, spośród których do etapu rejonowego zakwalifikowało się 438, do wojewódzkiego – 117, z czego 40 uzyskało tytuł laureata – por. https://konkursy.mscdn.pl/images/
konkursy2020/podsumowanie/prezentacja_historia.pdf
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W publicznych debatach na temat kształtu edukacji historycznej, nie tylko w Polsce, toczy się spór
pomiędzy „tradycjonalistami”, czyli zwolennikami
przekazywania uczniom twardej wiedzy faktogra icznej, a „innowatorami”, rzecznikami rozwijania przede
wszystkim kompetencji dzieci i młodzieży, zwłaszcza
tzw. myślenia historycznego. Pierwsza z tych koncepcji
odwołuje się m.in. do konieczności przekazania kolejnym pokoleniom pamięci o narodowych bohaterach
i symbolach, jako ideowego spoiwa wspólnoty narodowej. Sympatycy drugiej z nich swoje stanowisko motywują m.in. praktyczną użytecznością umiejętności
krytycznego myślenia i argumentowania własnego
zdania w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym, w którym nieustannie konfrontują się przeciwstawne racje i narracje1.
Rysująca się w ten sposób alternatywa – wiedza czy
kompetencje? – wydaje się jednak z gruntu fałszywa.
Z jednej strony różnorakie badania wskazują, że nawet
osoby poddane rygorowi pamięciowego opanowania
faktogra ii, jak wiele pokoleń Polaków w przeszłości,
nie wykazują się jej utrwaloną znajomością (ich wiedza historyczna w dorosłym życiu przedstawia się nader skromnie)2, a zatem ów tradycyjny model w rzeczywistości nie osiąga założonych celów. Z drugiej zaś
strony praca nad rozwojem kompetencji historycznych
sprzyja przyrostowi i usystematyzowaniu wiedzy, o ile

pozwala uczniowi doświadczyć sytuacji, w których
znajomość faktów okazuje się praktycznie użyteczna
w realnej sytuacji życiowej (np. w debacie), co wzmacnia motywację i zaangażowanie w naukę.
Taką właśnie rolę – jak przekonuje w ukazującej się
wkrótce książce, powołując się na badania amerykańskie, wrocławska dydaktyczka historii, Joanna Wojdon
– odgrywa również na lekcjach historii wypracowanie:
„Dobrze przepracowane prace pisemne są skuteczniejsze w przekazywaniu wiedzy niż tradycyjny wykład czy
lektura podręcznika. Wiedza, do której uczniowie sami
dotarli i zastosowali w argumentacji okazuje się trwalsza, lepiej ustrukturyzowana i bardziej operacyjna niż
ta biernie przyswojona («wykuta»). […] Co ważniejsze,
dobrze sformułowane i przygotowane wypracowania
o tematyce historycznej wykształcają nawyk krytycznego odnoszenia się do wszelkich przekazów, do szukania tez, argumentów i dowodów, a nie do bezwiednego «łykania» twierdzeń innych. […] To umiejętności
przydatne nie tylko w dalszym kształceniu, ale także
w życiu społecznym. I o to powinno chodzić w edukacji
historycznej i obywatelskiej”3.

forum edukacyjne

Czy ósmoklasiści potrafią pisać?

forum edukacyjne

TAB. 1.

(rozprawkę) na jeden z dwóch zaproponowanych tematów”5. W opublikowanym na początku roku szkolnego 2019/2020 programie znalazł się również model
oceny rozprawki (por. Tab. 1). Zadanie to przybrało
ostatecznie, w arkuszu zadań na III etapie Konkursu,
następującą formę (por. Tab. 2).
Model rozprawki, łatwy do dość dowolnej multiplikacji, polegał zatem na zaproszeniu ucznia do sformułowania własnego zdania na stosunkowo „szkolny”
temat, z zastrzeżeniem konieczności wyczerpującego odniesienia się do wskazanych aspektów, podania
różnorodnych argumentów, nadania pracy właściwej
struktury oraz wykazania się znajomością faktogra ii
i terminologii historycznej. Jakie były tego efekty?

Jak piszą ósmoklasiści? Analiza doświadczeń z III etapu Konkursu Historycznego
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Źródło: https://panelkonkursy.mscdn.pl/bank_zadan/2019_2020/arkusz_his_sp_
woj.pdf.
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TAB. 2

Spośród dwóch zaproponowanych tematów uczniowie zdecydowanie chętniej wybierali temat dotyczący
powstania warszawskiego (74 prace) niż Napoleona (41 prac). Zastanawiające, że układ ten niemal dokładnie pokrywa się z podziałem inalistów pomiędzy
poszczególne grupy wiekowe: wśród zakwali ikowanych do III etapu Konkursu 117 osób, 77 to uczniowie
klasy ósmej, a 40 – klas młodszych (27 – kl. 7; 13 – kl.
6). Poza autentycznymi zainteresowaniami uczniów
wybór tematu podyktowany mógł być również tym,
że powstanie warszawskie to zagadnienie omawiane
w klasie ósmej szkoły podstawowej, zatem w danym
momencie bardziej aktualne dla najstarszych uczestników Konkursu, czyli dla większości (65,8% zakwali ikowanych). To zapewne w znacznej mierze inaliści
pochodzący z klas młodszych wybierali temat o Napoleonie, co skutkowało zauważalnie niższym poziomem
tych prac (por. Tab. 3). Z zestawienia danych o liczbach inalistów oraz ocenionych prac wynika, że dwoje
uczestników III etapu Konkursu w ogóle zrezygnowało
z napisania rozprawki (117 zakwali ikowanych uczestników, 115 ocenionych prac).
W przypadku prac dotyczących oceny postawy Napoleona wobec Polaków ujawniło się wyraźne zróżnicowanie wiedzy i umiejętności inalistów Konkursu.
Niektórzy świetnie radzili sobie z wypełnianiem poszczególnych kryteriów niezbędnych do uzyskania
wysokiej oceny, ale inni wykazywali widoczne trudności, co widać już na etapie odniesienia się wprost
do tezy. Trzydzieścioro spośród piszących rozprawkę
o Napoleonie, czyli 73,17%, zajęło wyraźne stanowisko wobec poddanego pod rozwagę problemu (w tym
19 osób na „tak”, a 11 osób na „nie”, zatem uczniowie
nie czuli się zobowiązani uzasadniać stanowiska zaprezentowanego w cytacie), 2 – zaprezentowało, również
dopuszczalne, stanowisko pośrednie („trudno powie-

5
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470. Aktualnie na stronie MSCDN publikowany jest już program merytoryczny na nowy rok szkolny, 2020/2021.
6
Opracowane już przez nas wyniki badania ankietowego wśród nauczycieli przygotowujących uczniów szkół podstawowych do udziału
w Mazowieckim Konkursie Historycznym zamierzamy opublikować w kolejnym tekście.

Temat 1.
(Napoleon)
Liczba prac
(łącznie 115)
Średni wynik
(łącznie
11,57 pkt na 15)
Modalna
(najczęstszy wynik)
Mediana
(50% zdających uzyskało taki lub wyższy
wynik)
Najniższy wynik
Najwyższy wynik

41 (35,65%)

Temat 2.
(powstanie
warszawskie)
74 (64,35%)

10,15
(67,66%)

12,4 (82,7%)

12

15

10

13

2 (1 osoba)
15 (3 osoby)

5 (1 osoba)
15 (21 osób)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów MSCDN.
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dzieć”, „i tak, i nie”), natomiast 9 prac w ogóle nie zawierało czytelnego odniesienia się do tezy. W konsekwencji trudno było następnie wywiązać się piszącym
także i z następnych kryteriów.
Jedynie mniejszość uczniów realizowała temat
w pełni, w odniesieniu do postawionej tezy, tj. wydobywała trafne, wspierające przyjęte stanowisko argumenty z trzech dziedzin wskazanych w temacie tj.
militarnej, polityczno-społecznej i kulturowej. Autorzy
zdecydowanej większości prac skupiali się na sferze
militarnej, dużo mniej uwagi poświęcali sferze polityczno-społecznej, natomiast tylko z rzadka pojawiał
się aspekt kulturowy wpływu Napoleona na Polaków.
Niektórzy uczniowie, nieraz wręcz zbyt natarczywie,
podkreślali argumentacyjny charakter swego tekstu
(„W tej pracy będę się starał przekonać, że…”; „Moim
pierwszym argumentem jest to, że…”), inni zadowalali
się samą narracją historyczną w ujęciu chronologicznym, uznając niejako, że przytaczane w ten sposób
fakty same w sobie stanowią argumenty na poparcie
własnego stanowiska.
Podobne zróżnicowanie dało się zaobserwować
w dziedzinie struktury rozprawek konkursowych.
Część uczniów potra iła nadać im wyraźny, logiczny
układ, w ramach którego we wstępie pojawiły się informacje ogólne (znów nieraz aż nazbyt dosłownie:
„Geogra icznie praca będzie obejmowała…”) oraz odniesienie do tezy. Następnie oddzielne akapity porównywalnej objętości poświęcone były każdemu z trzech
aspektów, co wieńczyło krótkie podsumowanie. Z opisanych wyżej przyczyn zwykle jednak akapit dotyczący
sfery militarnej rozrastał się przesadnie, by zdominować całą rozprawkę, natomiast poświęcony kulturze –
przybierałw formę jednego zdania (tylko nieliczni pisali o wpływie Napoleona na późniejsze dzieje Polaków
w sensie inspiracji do dalszych walk o niepodległość,
na przykładzie Pana Tadeusza i Mazurka Dąbrowskiego).

Bodaj najczęściej jednak praca zawierała czytelny
podział na akapity, natomiast klucz tego podziału pozostawał wyłącznie narracyjno-chronologiczny. W najgorszych przypadkach, a było ich niemało, cała praca
stanowiła jednolitą masę tekstu, któremu ani w sensie
gra icznym ani funkcjonalnym nie nadano żadnej logicznej formy.
Różnice pomiędzy inalistami były wyraźnie mniejsze w sferze wiedzy faktogra icznej, której znajomość
można jednak na ogół określić raczej jako podstawową niż szczegółową. Niemal wszyscy uczniowie, którzy
wybrali do realizacji temat o Napoleonie, powoływali
się w swej argumentacji na działalność Legionów Polskich we Włoszech, powstanie Księstwa Warszawskiego wskutek traktatu w Tylży, fakt nadania Księstwu
konstytucji oraz szarżę pod Somosierrą. Rzadziej już
w pracach można spotkać wzmianki o wysłaniu Polaków na Haiti/Santo Domingo, Kodeksie Napoleona,
śmierci księcia Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem
czy Fryderyku Auguście jako władcy Księstwa. Tylko
kilkoro autorów zademonstrowało naprawdę imponującą wiedzę z odwołaniem do konkretnych cech ustroju
Księstwa w myśl konstytucji i praktyki jego życia politycznego (rola francuskiego ambasadora), zapisów Kodeksu Napoleona, niechęci Kościuszki wobec cesarza,
a nawet symboliki herbu Księstwa czy znaczenia bitew
pod Iławą Pruską czy nad Berezyną (tylko w jednym
przypadku z odwołaniem do poleconej uczestnikom
Konkursu lektury).
Zdarzały się przy tym oczywiste błędy merytoryczne
(Napoleon utworzył rzekomo w 1807 r. Królestwo Polskie; władcą Księstwa miał być Józef Poniatowski; jego
konstytucja miała być napisana samodzielnie przez
Polaków, a zaakceptowana przez cesarza; zaś już zupełnie pechowa okazała się bitwa pod Austerlitz, która
czasem stawała się słynną klęską Napoleona, innym
razem zaś walnym zwycięstwem nad Prusami, dzięki
któremu możliwe było utworzenie Księstwa). Stosunkowo często mylone były daty roczne wspomnianych
wydarzeń, natomiast istotnym problemem wydaje się
przede wszystkim to, że wiele niżej ocenionych prac
zawierało zadziwiająco mało konkretnej faktogra ii,
stanowiąc raczej wywód osobistych poglądów.
Tylko najlepsi inaliści Konkursu zademonstrowali
w pracy o Napoleonie – zgodnie z ostatnim kryterium
oceny rozprawki – umiejętność posłużenia się bogatą terminologią historyczną. W pracach tych znalazły się pojęcia takie jak departamenty, śluby cywilne,
Wettynowie, poddaństwo, sumy bajońskie, trójpodział
władzy, ustawa zasadnicza, suwerenność, mały kapral
czy żupan. Choć większość rozprawek napisana została
poprawnym językiem szkolnym, kilkoro uczniów nie
potra iło ustrzec się form potocznych czy wręcz niepoprawnych („zaczynamy się rozjeżdżać”, „Napoleon
ciągał Legiony po świecie”, „przynajmniej nikt Polaków
nie frankizował”).
Niepokój musi budzić jednak zwłaszcza to, że części
uczestników zdarzało się posługiwać terminologią hi-
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storyczną wprost błędnie („w pełni autorytarne, niezależne państwo monarchii elekcyjnej”; walki Napoleona
z „Austro-Węgrami”; Księstwo Warszawskie jako „republika siostrzana” Francji), a co najważniejsze – działo
się tak również w odniesieniu do użytych w poleceniu
fundamentalnych pojęć „aspekt społeczny” i „kulturowy”, co pociągało za sobą brak możliwości realizacji
tych części rozprawki („w aspekcie społecznym – Polacy mieli polską ziemię i polski język”; „W Księstwie
Warszawskim mieszkała większość Polaków, więc nie
było dużych różnic kulturowych”).
O wiele bardziej krzepiące obserwacje można poczynić w przypadku rozprawek inalistów Konkursu poświęconych szansom powodzenia powstania
warszawskiego. Realizacja tematu nie nastręczyła
uczestnikom większych problemów. Młodzież wykazała się wszechstronną znajomością zagadnienia,
zgodnie z zasadami konkursu posłużyła się wiadomościami spoza podstawy programowej i podręczników szkolnych, przywołała informacje zaczerpnięte
z rekomendowanych do Konkursu lektur oraz innych
źródeł przekazu.
Tylko jedna spośród 74 prac dotyczących szans powodzenia powstania warszawskiego nie miała struktury rozprawki. Autor tej pracy wypisał w punktach
argumenty na poparcie postawionej tezy. Pozostałe
73 osoby skonstruowały dłuższą wypowiedź pisemną
i zadbały o to, aby ustosunkować się do postawionej
tezy, przedstawić argumenty na poparcie swojego stanowiska oraz podsumować rozważania. Poszczególne
elementy prac, tworzące logiczny związek, zostały wydzielone akapitami.
Zdecydowana większość uczestników Konkursu wyczerpała temat w odniesieniu do postawionej tezy.
Wypowiedzi uczniów różnicował stopień pogłębienia
analizy, czyli obudowy argumentów wydarzeniami historycznymi i danymi liczbowymi. Zadbano nie tylko
o szczegółową faktogra ię dotyczącą aspektów militarnych, dyplomatycznych i psychologicznych przebiegu powstania, lecz także o przedstawienie wydarzeń,
których konsekwencją była insurekcja warszawska.
Młodzież wykazała się rozumieniem związków przyczynowo-skutkowych i umiejętnością łączenia historii
powszechnej z historią Polski.
W pracach znalazły się informacje dotyczące lądowania aliantów na Sycylii i otwarcia drugiego frontu
w Europie, konferencji w Teheranie i utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, porażek
nazistów na froncie wschodnim i zamachu na Hitlera
w Wilczym Szańcu oraz porozumienia Sikorski–Majski, utworzenia Armii Andersa, ujawnienia zbrodni
katyńskiej, katastrofy gibraltarskiej i zmian w rządzie
polskim na uchodźctwie. Choć są to informacje dodatkowe, stanowią dowód na to, że uczniowie bezbłędnie
ulokowali wydarzenia w czasie i przestrzeni oraz rozumieli nastroje wojennych mieszkańców stolicy.
Siedemdziesiąt osób zgodziło się z tezą przedstawioną w temacie, jedna uznała, że wynik powstania nie

był z góry przesądzony i podzieliła argumenty na dające nadzieję na wygraną i takie, które wieściły porażkę,
a dwie zdecydowały, że powstanie warszawskie miało
szanse powodzenia. Niezależnie od stanowiska wszyscy, którzy wybrali temat drugi, stwierdzili, że przyczyn
porażki należy upatrywać w czynnikach zewnętrznych,
przede wszystkim w decyzjach Józefa Stalina oraz stanowisku Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
W zakresie różnorodnych argumentów na poparcie tezy w obszarze militarnym uczestnicy konkursu wskazywali przede wszystkim na dysproporcję
sił powstańców i Niemców. W kilku pracach widzimy
dynamikę wydarzeń: w momencie wybuchu powstania przewaga liczebna była po stronie powstańców,
ale wkrótce niemiecki garnizon warszawski otrzymał
wsparcie (m.in. od żołnierzy 5 Dywizji Pancernej SS
„Wiking” czy Dywizji Pancerno-Spadochronowej „Hermann Göring”). W większości prac zabrakło jednak dostrzeżenia dynamizmu sytuacji, tj. zmian proporcji sił,
a uczniowie po prostu podawali, że przewaga liczebna
była po stronie Niemców. Uczestnicy konkursu wykazali się fachową wiedzą na temat liczby i rodzajów
broni posiadanej przez powstańców, wiedzieli też, że
warszawiakom brakowało amunicji.
Nieliczni przeciwnicy tezy przedstawionej w temacie pracy wskazywali, że szansą powstania była znajomość terenu przez powstańców. Jednak zwolennicy
tezy kontrargumentowali, że na pomoc warszawiakom
przybyły oddziały partyzanckie z Kampinosu, które nie
potra iły walczyć w mieście. Pojawiały się również zarzuty pod adresem dowództwa Armii Krajowej: w równym stopniu winą za klęskę powstania uczniowie obarczyli dowódcę AK – Tadeusza Komorowskiego „Bora”
i dowódcę powstania – Antoniego Chruściela „Montera”. W aspekcie dyplomatycznym przede wszystkim wskazywano na zgodę Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych na przejęcie kontroli nad Polską przez
ZSRR. Młodzież wykazała się znajomością postanowień konferencji Wielkiej Trójki, nie miała też złudzeń,
dlaczego Józef Stalin wstrzymał ofensywę radziecką.
Wśród aspektów psychologicznych najczęściej wymieniano kwestie związane z uciążliwością powstania dla cywilnej ludności stolicy. Uczestnicy konkursu
uznali, że sam wybuch powstania i opanowanie poszczególnych rejonów stolicy przez Polaków oznaczał
oddech wolności, ale jednocześnie szybko zaczęto odczuwać problemy np. z brakiem wody pitnej czy żywności. Jednak najtragiczniejsze były mordy dokonywane na bezbronnej ludności (m.in. rzeź Woli). Uczestnicy
konkursu podawali dane liczbowe: w walkach zginęło
ok. 30 tys. powstańców. Wskazywano na nieodżałowane straty dla kultury polskiej (zniszczenie ok. 85%
zabudowy, zburzenie Zamku Królewskiego), co także miało istotny wpływ na stosunek ludności stolicy
do powstania i upadek morale walczących.
Analizując prace uczestników konkursu, trzeba
zwrócić uwagę na bogatą terminologię. Zdecydowana większość uczniów swobodnie operowała pojęciami

Jak uczyć pisania?
Rekomendacje do codziennej pracy

Powyższe analizy wydają się wskazywać, że –
wbrew obawom wielu nauczycieli6 – ósmoklasiści,
a w mniejszym stopniu młodsi uczniowie szkoły
podstawowej, z grupy tzw. uczniów zdolnych, bardzo
dobrze poradzili sobie z napisaniem rozprawki historycznej, przy czym warunkiem powodzenia była
raczej dogłębna i świeżo zapisana w pamięci znajomość faktogra ii niż specjalne przygotowanie pod
względem umiejętności tworzenia prac pisemnych
z historii. Tym niemniej jednak lektura prac inalistów
Konkursu skłania do pewnych rekomendacji działań,
które nauczyciele mogliby z pożytkiem dla uczniów
włączyć do praktyki szkolnej, nie tylko do pracy z uczniami przygotowującymi się do udziału w konkursie.
Przede wszystkim warto realizować w tym względzie postulat korelacji międzyprzedmiotowej, korzystając z tego, że w kwestii układu gra icznego i podziału logicznego rozprawka historyczna rządzi się
podobnymi prawami co rozprawka ćwiczona w ramach
lekcji języka polskiego. Wymaga wyraźnie sformułowanego stanowiska, argumentów na jego poparcie
i podsumowania.
Koniecznym warunkiem powstania dobrej rozprawki jest dyscyplina logiczna i zrozumiała dla czytelnika struktura. Podział na akapity powinien mieć
charakter funkcjonalny – akapitami wyróżniamy tezę,
argumenty i zakończenie, ale także rozdzielamy dowody. Argumenty przedstawiamy w kolejności zgodnej
z ich wagą, a konkluzja nie może być zwykłym powtórzeniem hipotezy czy argumentów, ale podkreśleniem
związków przyczynowo-skutkowych i klamrą dla roz-

ważań. Dlatego celowe byłoby, gdyby nauczyciele wymagali od uczniów stworzenia planu pracy przed
przystąpieniem do jej pisania.
Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących przygotowania do napisania rozprawki historycznej jest
wielostronność ujęcia i podkreślanie współistnienia
aspektów politycznych, gospodarczych, społecznych,
kulturowych i innych (w zależności od zagadnienia).
Uczniom należy zatem uzmysłowić potrzebę odniesienia
się w rozprawce do każdego z przewidzianych w temacie aspektów, najlepiej w osobnych akapitach, ale przede
wszystkim uświadamiać im stale zakres znaczeniowy
tych dziedzin (np. które wydarzenia czy problemy można zaliczyć do kategorii dziejów społecznych?).
Uczniowie powinni wiedzieć, że rozprawka nie polega na odtworzeniu wszystkich wydarzeń związanych
z danym tematem, ale wymaga starannego doboru informacji, które stanowią dowód potwierdzający zajęte
stanowisko. Kluczowym zadaniem nauczycieli jest zatem pomoc uczniom w zapanowaniu nad informacjami
oraz selekcji treści podręczników i lektur.
Faktogra ia nierozerwalnie łączy się z terminologią historyczną. Nie da się przywołać w formie dowodów wydarzeń z przeszłości, jeśli nie posługujemy się poprawnymi
pojęciami charakterystycznymi dla danego tematu. Uczniów należy zachęcać do stałego, praktycznego stosowania w mowie i piśmie poznanej na lekcjach terminologii,
a nie tylko znajomości de inicji wymaganych pojęć.
Nauka pisania tekstów argumentacyjnych (rozprawek) jest szeroko i z powodzeniem praktykowana
w szkołach świata zachodniego, ponieważ kształci
trwałe umiejętności, najbardziej przydatne uczniom
w dalszej nauce i w codziennym życiu. Współczesny
świat z łatwym dostępem do zalewu informacji na każdy temat, często wątpliwej jakości, sprawia, że kluczowe nie jest ich pamięciowe opanowanie, ale umiejętność przetworzenia. Jako edukatorzy i wychowawcy,
także jako historycy, mamy obowiązek wytrenować
u młodych ludzi nawyk krytycznej oceny wiarygodności źródeł (nie tylko historycznych), a także
umiejętność czytelnego formułowania własnego
stanowiska oraz logicznego prezentowania swych
racji (argumentów). Jest zatem istotne, by ósmoklasiści potra ili nie tylko składnie mówić, lecz także pisać.
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historycznymi (np. pokolenie Kolumbów, Wehrmacht),
nazwiskami przywódców państw i dowódców wojskowych (np. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill,
Zygmunt Berling), używała poprawnych nazw operacji
wojskowych (np. operacja Market Garden, lądowanie
w Normandii) i nazw administracyjnych (np. Generalne
Gubernatorstwo). Nie ustrzeżono się błędów, które jednak nie są istotne z punktu widzenia realizacji tematu
(np. błędna data dzienna wybuchu powstania w Paryżu
czy opuszczenia Moskwy przez Stanisława Mikołajczyka).
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Biografia żony Mieszka II, pierwszej królowej Polski
Wiadomości Historyczne 4/2020

Rycheza, królowa Polski (ok. 995 – 21 marca 1063). Studium historiograficzne Małgorzaty Delimata-Proch, jak na klasyczną biografię przystało, rozpoczyna się od pierwszych lat życia tytułowej bohaterki na łonie rodziny Ezzonidów
Lotaryńskich. Autorka omawia genezę imienia przyszłej władczyni oraz rekonstruuje przebieg jej starannej klasztornej edukacji. Następnie otrzymujemy opis zawartych w roku tysięcznym „zaręczyn” (nieformalnych) Rychezy z Mieszkiem II oraz ich zaślubin w czasie zjazdu merseburskiego. Badaczka poświęca tu nieco miejsca potomstwu pary królewskiej, w szczególności narodzinom i edukacji Kazimierza. Nowy rozdział w życiorysie królowej Polski rozpoczyna się
wraz z zawieruchą lat 30. XI w. Autorka pokazuje kilkukrotne wyjazdy Ryksy z kraju, nie opuszczając oczywiście wywiezienia insygniów koronacyjnych i przekazania ich Konradowi II. Kiedy Mieszko II umiera, Rycheza rozpoczyna działalność przy boku syna Kazimierza, wspierając go w rządach. W pracy nie zabrakło również omówienia wkładu Rychezy
w odbudowę polskiej monarchii i polskiego Kościoła, architekturę i dbałości o dzieła sztuki (rękopisy czy przedmioty
religijne). Biografia nie kończy się na śmierci Rychezy. W ostatnim rozdziale autorka stara się zmierzyć z kreowanym
od wieków przez polską historiografię (od Długosza aż po XX w.) i wciąż funkcjonującym w narodowej świadomości
stereotypem Rychezy jako „zagorzałej Niemki”. Ostatecznie rozprawia się z tym mitem i akcentuje, że wyłaniający się
z różnych tekstów nieprzychylny obraz władczyni pełni funkcję stereotypu etnicznego i dziś nie ma już racji bytu.
Łukasz Wróbel
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Historia w archiwach

Rzecz o ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach deportacji
Żydów – obywateli polskich z III Rzeczy do Zbąszynia (1938–1939)
Wojciech Olejniczak, Izabela Skórzyńska

Zbąszyń 1938
„[…] 28 października 1938 roku o godzinie 2030
w pobliżu Zbąszynia [napisał historyk, Jerzy
Tomaszewski], kilometr od granicy z Niemcami, patrol policji napotkał grupę 654 osób, które przeszły przez «zieloną granicę». Policjanci
nieraz zatrzymywali przemytników (opłacał się
zwłaszcza przemyt sacharyny i papierosów), ale
po raz pierwszy tak liczną gromadę przerażonych i zmęczonych ludzi, objuczonych walizkami
i tobołkami. Z zachowanego częściowo raportu
dowiadujemy się, że komendant komisariatu –
zgodnie z przepisami – cofnął wszystkich do granicy, gdzie otoczył kordonem, by czekali na decyzję (noc była zimna i deszczowa). W następnych
godzinach przybywały z Niemiec na piechotę dalsze setki osób, innych przywoziły pociągi. Trwało
to do wieczora następnego dnia”1.
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W ten sposób Niemcy zrealizowali Polenaktion –
akcję deportacji obywateli polskich pochodzenia
żydowskiego z III Rzeszy. W wyniku tej akcji w październiku 1938 r. do Zbąszynia tra iło ok. 9300 deportowanych. Transporty polskich obywateli pochodzenia
żydowskiego tra iły także do innych przygranicznych
miast polskich. W sumie akcją deportacyjną objęto blisko 17 tysięcy osób, które w świetle ustaw norymberskich zostały uznane przez Niemców za Żydów:
„Dramatyczne wydarzenia tej nocy [28 października
1938 roku – pisał Jerzy Tomaszewski] zaskoczyły polskie straże graniczne, kolejarzy, a nawet polskich konsulów, dyplomatów i władze Rzeczypospolitej. A przecież była to konsekwencja tego, co działo się od wiosny
1938 roku. Zaskoczenie władz polskich można tłumaczyć chyba tylko tym, że nie doceniły antysemityzmu
w Niemczech oraz brutalności hitlerowców”2.

Powrót historii i upamiętnienie

Po II wojnie światowej wydarzenia lat 1938–1939
w Zbąszyniu (ostatni deportowani opuścili miasteczko późnym latem 1939 r.) pozostawały niewypowie1

Elektroniczna baza danych deportowanych, https://zbaszyn1938.pl/?s=szukaj

dziane. Ogromny udział miała w tym wojna i Zagłada
– wydarzenia bez precedensu, jeśli chodzi o skalę okrucieństwa, zbrodni i cierpień i strat ludzkich, ale także
później, obawy przed restrykcjami komunistycznych
władz kontrolujących, zwłaszcza w okresie stalinowskim, kontakty Polaków z zagranicą, zbąszynian z deportowanymi.
Sytuacja zmieniła się pod koniec lat 90. XX w. wraz
z ukazaniem się książki Jerzego Tomaszewskiego Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów Polskich z Niemiec
w 1938 r. Dzięki tej publikacja do Zbąszynia wróciła historia jego mieszkańców i deportowanych z lat
1938–1939. Na fali ponownego zainteresowania historią „Polenaktion” w Zbąszyniu zapadła decyzja o upamiętnieniu deportacji obywateli polskich pochodzenia
żydowskiego z III Rzeszy, co nastąpiło 70 lat po tamtych
wydarzeniach, jesienią 2008 r. i było wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych miasta Zbąszynia,
tamtejszych instytucji kultury, Kościoła, szkół i organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych – wolontariuszek i wolontariuszy czuwających nad obchodami
tej niezwyczajnej rocznicy. Inicjacja upamiętnienia o iar
Polenaktion i o iarności zbąszynian niesienia im pomocy miała zatem lokalny, a dla wielu zbąszynian także
osobisty wymiar powrotu pamięci wydarzeń z lat
1938–1939. Był to też początek licznych inicjatyw, których charakter wyznaczała tyleż owa 70 rocznica wydarzeń roku 1938, co także oddolne praktyki edukacyjne

J. Tomaszewski, Przystanek Zbąszyń / The Zbąszyń Stop, [w:] Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia / See You Next Year in Jerusalem. Deportation of Polish Jews in 1938 from Germany to Zbąszyń, red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak,
Zbąszyń–Poznań 2012, s. 71. Posłuchaj opowieści prof. Jerzego Tomaszewskiego o tym, co wydarzyło się w Zbąszyniu w październiku 1938 roku:
http://2008.zbaszyn1938.pl/zbaszyn/zarys-wydarzen.
2
J. Tomaszewski, dz.cyt., s. 72–73.

Świadkowie i ich pamiątki

Korzystając z dobrodziejstwa wspomnianej książki
profesora Jerzego Tomaszewskiego i strony internetowej,
uważnie przyglądając się zbąszyńskiemu krajobrazowi
lokalnemu, który późną jesienią 2008 r. miał pomieścić
w sobie pamięć wydarzeń sprzed 70 lat, rozpoczęła się
trwająca ponad 10 lat praca dokumentacyjna, poszukiwanie ludzi, miejsc, obiektów i przedmiotów noszących
ślady „tamtej” przeszłości i zdobywanie coraz to nowych
informacji. W trakcie poszukiwań zyskaliśmy też nowych

rozmówców, przyjaciół i współpracowników pomocnych
w realizacji scenariusza zbąszyńskiego upamiętnienia.
Na początek doszło w Zbąszyniu do spotkania z panią
Marią Krzemińską, pierwszą bodaj świadkinią, z którą
Wojciech Olejniczak (współautor tego tekstu) rozmawiał
na temat wydarzeń z 1938 r. Lektura książki Profesora
Tomaszewskiego i artykułu innej autorki – Gertrud Pickhan4 na temat dziejów deportowanej do Zbąszynia Grety Schiffmann przywiodła Olejniczaka do Izraela, gdzie
spotkał się z bratem Grety, Salo. Już wkrótce do grona
autorów i badaczy dołączyły kolejne osoby, wiele z nich
także jako goście obchodów w Zbąszyniu w roku 2008.
Byli to: pisarz i tłumacz Lothar Quinkenstein, badacze
dziejów zbąszyńskich uchodźców, jak biogra istka kantora Josepha Cysnera Bonnie Harris5, historycy, jak Jerzy Tomaszewski6, Rafał Witkowski7, Krzysztof Rzepa8,
Witold Mędykowski9 i spadkobiercy o iar wydarzeń
roku 1938, jak nowojorski prawnik Mark A. Meyer, syn
deportowanej do Zbąszynia Ottilie Rimpel10, który przesłał nam jej wspomnienia, a także Zenon Owoc, który
w autobiogra iczne zapiski wplótł opowieść o żydowskim doktorze Budzynerze, chirurgu wspomagającym
zbąszyńskich pacjentów podczas przymusowego pobytu w miasteczku. Odezwali się też George Hastings,
który przesłał z Londynu fotogra ie dokumentujące pobyt jego matki w przygranicznym miasteczku Zbąszyń,
i Willi Najman, który jako chłopiec przebywał w zbąszyńskim obozie11. Okazało się też, że wokół Polenaktion pracują lokalni miłośnicy historii, licealista Szymon
Płóciennik i regionalista Wacław Czuchwicki.
Po zakończeniu obchodów w roku 2008 do grona tego
dołączyła niemiecka artystka fotograf Sabine Würich,
realizująca projekt dokumentujący miejsca żydowskiej tragedii. Sabine odwiedziła Zbąszyń, wędrowała po zbąszyńskiej „ziemi niczyjej” sprzed lat, którą tak sugestywnie opisywali wypędzeni z Niemiec
Żydzi. Dzięki zbąszyńskiej rodzinie Śmidodów, utrwalonej
we wspomnieniach Ottilie Rimpel (matki Marka A. Meyera), dowiedzieliśmy się o dalszych losach jej członków,
ale także o tym, dlaczego po wojnie zerwała kontakty
z żydowską przyjaciółką, gdy korespondencja z Ottilie
naraziła ich na szykany ze strony władzy ludowej. Jedną z bardziej zaskakujących pamiątek ściśle związanych
z deportacją była z kolei dziękczynna chusteczka Pana
Kapote (chusteczki takie, lniane czy płócienne, zawierały
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i eksploracyjne, polegające na poszukiwaniu źródeł
do historii deportacji, w tym zbieraniu relacji świadków wespół z badaniami archiwalnymi.
Zbąszyńskie upamiętnienie w roku 2008 miało też
charakter naukowy i artystyczny o zasięgu tyleż lokalnym, co także europejskim i globalnym, w mieście
odbyły się bowiem sesje i konferencje, a na dworcu zbąszyńskim podpisano list intencyjny wzniesienia tam pomnika pamięci deportowanych. W holu dworca z kolei
(na co dzień znajdował się tam podówczas skład z używaną odzieżą, meblami, bibelotami, obrazami) zagościła
wystawa łącząca dawniejszą historię deportowanych
z dzisiejszą Jerozolimą. Ten projekt nosił tytuł „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…”.
Po zakończeniu obchodów, z perspektywy twórców,
współuczestników i autorów projektu powstał pomysł
jego kontynuacji. Było to zebranie we wspólnej książce
artykułów na temat badanych w różnych częściach naszego kraju i świata wymiarów Polenaktion3, a także relacji świadków, dokumentów i materiałów wizualnych,
w tym pamiątek, które pozostawały dotąd w zbiorach
prywatnych, a dzięki stronie internetowej www.zbaszyn1938.pl zostały przekazane Fundacji TRES.
Powstanie strony internetowej projektu, która
poprzedziła obchody 2008 r. w Zbąszyniu, okazało się
dla niego nieocenione. Dzięki informacji o zamiarze
upamiętnienia wypędzenia Żydów obywateli polskich
z III Rzeszy i przyjęcia ich w Zbąszyniu jesienią roku
1938 r. strona umożliwiła nawiązanie kontaktów
z rozproszonymi po świecie świadkami tamtych wydarzeń i ich spadkobiercami, badaczami zagadnień związanych z ich historią i pamięcią oraz instytucjami, które posiadają dziś w swoich zbiorach cenne archiwalia
na ten temat.
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3

Do zobaczenia za rok w Jerozolimie….
G. Pickhan, W obozie w Zbąszyniu. Losy ludzi wygnanych z Niemiec na przykładzie jednej rodziny / In the camp of Zbąszyń. The fate of people
expelled from Germany – an example of one family, [w:] Do zobaczenia za rok w Jerozolimie… s. 85–94.
5
B.M. Harris, Uwięzienie w Zbąszyniu i pamiętnik Kantora Cysnera / Zbąszyń imprisonment and the memoir of Cantor Joseph Cysner, [w:]
Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…, s. 95–110.
6
J. Tomaszewski, dz.cyt.
7
R. Witkowski, Żydzi w zachodniej Wielkopolsce w latach 1918–1939 / Jews in Western Wielkopolska between 1918–1939, [w:] Do zobaczenia
za rok w Jerozolimie…, s. 35–52.
8
K. Rzepa, Zbąszyńscy Żydzi / Jews of Zbąszyń, [w:] Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…, s. 53–70.
9
W.W. Mędykowski, Zbąszyń 1938. Historia jednego. Historia świata Zbąszyń 1938 / Zbąszyń 1938. History of an individual. History of the
world, [w:] Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…, s. 111–122.
10
O. Rimpel, Wspomnienia zbąszyńskie / Memories of Zbąszyń, [w:] Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…, s. 142–159.
11
W. Najman, Wspomnienia ze Zbąszynia od października 1938 do końca sierpnia 1939 / Memories from Zbąszyń. From October 1938 to th end
of August 1939, [w:] Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…, s. 160–167.
4
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rysunki i teksty nawiązujące do deportacji i były formą
podziękowania tym, którzy pomogli uchodźcom, podobnie jak formą wyrażenia nadziei, że wszyscy deportowani
już wkrótce spotkają się w Jerozolimie). Chusteczka Pana
Kapote nie była jedyna i w trakcie projektu potwierdzono
istnienie dwóch kolejnych chusteczek. Jedna z nich odnalazła się w londyńskiej bibliotece – souvenir Lotti ze szpitala w Zbąszyniu. W imponującym zbiorze szklanych
negatywów z pracowni Constantego Sikorskiego, przed
wojną zbąszyńskiego fotografa, Wojciech Olejniczak odnalazł kilka pewnych i wiele prawdopodobnych obrazów
z pobytu żydowskich uchodźców w Zbąszyniu, z tych
„skrawków” stworzył potem kolekcję witraży.
Po 2008 r. strona www.zbaszyn1938.pl wzbogaciła
się o pokaźny zbiór dokumentów, śladów, pamiątek,
nazwisk i wypowiedzi odnoszących się do wydarzeń
zbąszyńskich roku 1938. Te właśnie materiały znalazły
się we wspomnianej książce Do zobaczenia za rok w Jerozolimie… Ale praca pamięci i historii na tym się nie
zakończyła. Z inicjatywy prof. Gertrud Pickhan i jej studentów ruszyły bowiem prace badawcze na terenie
Niemiec, a studenci z Freie Universität Berlin, Europa-Universität Viadrina z Frankfurtu odbyli wizyty studyjne w Zbąszyniu. Do miasta przyjechał też brytyjski
reżyser ilmowy Alan Reich w poszukiwaniu śladów
deportowanych – dziadka i ojca. Zjawił się też inny deportowany – Manfred Lindenbaum, a do zbąszyńskiego
liceum przyjechała młodzież z Aszod. Była to konsekwencja zaangażowania zbąszyńskich licealistów
w projekt teatralny (co roku z kolejnymi rocznikami
zbąszyńskiej młodzieży przygotowywany jest spektakl
na podstawie korespondencji Grety Schiffmann).
W roku 2016 przypomniano też postać konsula
II Rzeczpospolitej w Lipsku Feliksa Chiczewskiego, który udzielił pomocy zagrożonym deportowaniem polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego,
zapewniając im azyl na terenie konsulatu („Zapomniany Sprawiedliwy konsult Feliks Chiczewski 1889–
1972”, reżyseria: Ireneusz Kubiak, produkcja: Wojciech
Olejniczak, 2016). Po roku 2008 zostały też przygotowane i odbyły się liczne wystawy Wojciecha Olejniczaka w Polsce i w Niemczech. Cały czas odzywali się
też bliscy deportowanych, często z zapytaniem o jakiekolwiek informacje na temat pobytu deportowanych
w Zbąszyniu.
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Historia w archiwach

W wyniku licznych kwerend archiwum społeczne
dedykowane historii i pamięci „Polenaktion” wzbogaciło się o zbiory pochodzące z Archiwum Państwowego w Poznaniu, Biblioteki w Kórniku oraz aukcji
kolekcjonerskich. W Instytucie Pamięci Narodowej
odnalazła się księga deportowanych „Lista wydalonych Żydów w Zbąszyniu” – dokument, którego
charakterystykę opracował pracownik IPN oddziału
poznańskiego – Szymon Pietrzykowski. Lista w formie
pokaźnej księgi pokazana została podczas obchodów
rocznicowych w Zbąszyniu w roku 2018, gdy do mia-

Świadkowie deportacji, https://zbaszyn1938.pl/?s=archiwum

Zasoby wizualne, https://zbaszyn1938.pl/?s=archiwum

steczka przybyły dziesiątki potomków deportowanych,
ich przyjaciół i nieliczni świadkowie tamtych wydarzeń.
Miasto raz jeszcze okazało się gościnne dla przyjezdnych, w co zaangażowali się obok zbąszynian, także
studenci Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a fakt, że podczas uroczystej gali pojawiła się księga, wielu przywróciło nadzieję na zdobycie informacji
o losach ich bliskich. Charakteryzując „Listę…”, Szymon
Pietrzykowski z IPN napisał, że dotyczy ona deportowanych, którzy jesienią 1938 r. „znaleźli się w naprędce zorganizowanym obozie przejściowym w Zbąszyniu,

12

Wystąpienie Szymona Pietrzykowskiego podczas konferencji naukowo-dydaktycznej „Historia w archiwach Rzecz o ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach deportacji Żydów – obywateli polskich z III Rzeczy do Zbąszynia (1938–1939)”, która odbyła się na Wydziale Historii UAM w roku 2019.
13
Tamże
14
Wystąpienie Jana Kwiatkowskiego podczas konferencji „Historia…”
15
Wystąpienie Piotra Trojańskiego podczas konferencji „Historia…”
16
Archiwum otwarte: https://zbaszyn1938.pl/?s=archiwum.
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na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie tra iła największa fala uchodźców”12.
Lista w formie tabeli zawiera odręcznie wpisane
informacje, w tym: „1) imię i nazwisko (wliczając nazwisko panieńskie dla mężatek); 2) imiona rodziców
(w tym nazwisko panieńskie matki); 3) datę, miejsce
i kraj urodzenia; 4) wyznanie; 5) stan cywilny; 6)
dokładny obecny adres (w Zbąszyniu); 7) stosunek
do powszechnego obowiązku wojskowego (wliczając
stopień wojskowy); 8) zawód; 9) znajomość języka
polskiego (w mowie i piśmie); 10) miejsce pobytu zagranicą przed wydaleniem; 11) data ważności paszportu; 12) miejsce pobytu zagranicą przed wydaleniem i data wydalenia z Niemiec; 13) ostatnie miejsce
zamieszkania w Polsce, data opuszczenia Polski, data
wydalenia z Niemiec; 14) nazwa, data i władza, która
ustaliła obywatelstwo (na podstawie paszportu); 15)
wartość majątku ruchomego i nieruchomego w Polsce; 16) wartość majątku ruchomego i nieruchomego
zagranicą; 17) aktualne źródło utrzymania; 18) zapytanie o krewnych w kraju, którzy mogą pomóc w zapewnieniu utrzymania; 19) zapytanie o destynację
na wypadek zwolnienia z obozu w Zbąszyniu; 20) zapytanie o rodzinę pozostawioną w Niemczech; 21) zapytanie o dane osób z pkt. 20 (imiona, nazwiska, wiek,
adresy); 22) zapytanie o to, co dana osoba zamierza

relacje – dyskusje – konfrontacje

Ślady, https://zbaszyn1938.pl/?s=archiwum

robić w najbliższej przyszłości celem utrzymania się
przy życiu”13.
Tak obszerny zasób dokumentów, wspomnień, śladów i pamiątek w 2019 r. został zintegrowany we wspólnym projekcie Fundacji TRES, Wydziału Historii UAM
(do 1.10.2019 Instytutu Historii), Archiwum Państwowego w Poznaniu i Instytutu Pamięci Narodowej, dzięki
środkom ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury z programu „Kultura Cyfrowa 2019”. Projekt, obok integracji
zasobów archiwalnych (archiwum społeczne, cyfrowe),
przewidywał także wymianę naukową i promocję
platformy cyfrowej, w ramach której prelegenci z Poznania i z całej Polski odnieśli się do badań i upamiętnień
wspólnej polsko-żydowskiej historii. Obok wystąpienia
Szymona Pietrzykowskiego z IPN na temat „Listy deportowanych…” o źródłach do badań na temat Polenaktion
mówili także, choć nie jedynie: Jan Kwiatkowski, analizujący dokumenty Polskiej Straży Granicznej14, i Piotr
Trojański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
który przedstawił zasoby archiwum USC Shoah Foundation w Los Angeles zawierające m.in. relacje świadków
dotyczące Zbąszynia15.
Obok zasobu IPN (elektroniczna bada danych deportowanych na www.zbaszyn1938.pl) oraz zasobów
APP w Poznaniu portal integrujący zasoby archiwalne
do dziejów Polenaktion zawiera też mocno zróżnicowany zbiór relacji oraz dokumentów osobistych, fotogra ii i pamiątek, doniesień i omówień prasowych
z epoki. Jest to „Archiwum Otwarte” projektu16. Powstawało ono latami w poczuciu potrzeby ocalania śladów
historii Zbąszynia w trudnym okresie 1938–1939. Dziś
jest zbiorem uporządkowanym ze względu na typy źródeł. Wiele z nich zostało udostępnionych lub podarowanych przez osoby i instytucje przechowujące pamiątki,
relacje i źródła prasowe, w tym przez Polską Akademię
Nauk, Bibliotekę Kórnicką, Bibliotekę Uniwersytecką
UAM w Poznaniu, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu
Kozła w Zbąszyniu. Ten zasób nadal się rozwija.
Tak właśnie powstał projekt „Historia w archiwach.
Rzecz o ludziach, dokumentach, obrazach, śladach
i świadectwach, deportacji Żydów – obywateli polskich z III Rzeczy do Zbąszynia (1938–1939)”, którego efekty widoczne są na www.zbanszyn1939.pl.
Projektowi towarzyszyły (dziś w kontynuacji) działania edukacyjne, w tym liczne warsztaty dla studentów
i w szkołach w języku polskim i angielskim, seminaria,
w tym wirtualne dla edukatorek i edukatorów z uczelni
wyższych, bibliotek czy towarzystw naukowych w Polsce, Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
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Materiały edukacyjne wykorzystywane podczas tych
warsztatów, w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej, zintegrowane zostały z zasobami dostępnymi
na www.zbaszyn1939.pl17, ale też poszerzone o relacje
świadków i historie wybranych rodzin deportowanych,
które opracowali Wojciech Olejniczak i Izabela Skórzyńska18, a także Witold W. Mędykowski19 i udostępnione
dla wszystkich edukatorów gotowych podjąć wątek Polenaktion z roku 1938 w pracy dydaktycznej.
Tymczasem bowiem deportacja Żydów obywateli polskich z III Rzeszy do Zbąszynia w roku 1938 łączy się ściśle z takimi wydarzeniami, jak konferencja
w Évian w lipcu 1938 r., gdy Europa, choć taki był cel
spotkania, nie zdołała zapobiec prześladowaniom jej
żydowskich mieszkańców na ternie III Rzeszy, z aneksją
Austrii w marcu 1938 r., gdy ruszyła kolejna fala migracji europejskich Żydów, i z nocą kryształową, którą poprzedziła deportacja rodziny Grynszpanów z Hanoweru
do Zbąszynia. Na deportację rodziców zareagował Herszel Grynszpan, który jako że studiował w Paryżu, dopuścił się politycznego zabójstwa na niemieckim urzędniku konsularnym Erneście vom Rath. Zabójstwo vom
Ratha stało się pretekstem do Kristallnacht – pogromów
Żydów w Niemczech w listopadzie 1938 r.20

O ludzkiej przyzwoitości
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Spadkobiercami historii zbąszyńskiej roku 1938 i jej
bene icjentami są w równej mierze badacze historii,
w tym historii regionalnej, lokalnej i prywatnej, jak
i dawni oraz dzisiejsi mieszkańcy Zbąszynia, zarówno potomkowie deportowanych w 1938 r. Żydów, jak
i potomkowie zbąszyńskich rodzin, które przyjęły ich
w miasteczku, a także studenci i uczniowie. To w ich
imieniu i z nimi dzielimy się dziś historią i pamięcią
tamtych wydarzeń, przekonani, że jest to „prawdziwa
historia” i „dobra pamięć”. Poza wszystkim bowiem,
będąc historią cierpienia żydowskich uchodźców
z III Rzeszy w roku 1938 i zwiastunem Zagłady, wydarzenia zbąszyńskie były też historią ludzkiej przyzwoitości. Nie bohaterstwa, o którym u schyłku życia mówił
Paul Ricoeur21, że dane jest ono niewielu, ale ludzkiej
przyzwoitości, o której nie chcielibyśmy, aby została zapomniana. To ona bowiem wyznacza horyzonty ludzkiej wrażliwości na akty dawniejszych i dzisiejszych
deportacji i uchodźctwa, które czekają na swoją historię,
jak ta, która zdarzyła się przed laty w Zbąszyniu, gdy ludzie o bardzo różnych światopoglądach za wspólną wartość uznali pomoc innym.

17

Materiały edukacyjne zintegrowane z zasobami archiwalnymi
http://www.tres.org.pl/blog/wwwzbaszyn1938pl-portal-łączący-cyfrowe-zasoby-archiwalne
19
Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…
20
W.W. Mędykowski, dz.cyt.
21
K. Jonca, „Noc kryształowa” i casus Herschela Grynszpana,
Wrocław 1992.
22
P. Ricoeur, Większość była gapiami, [w:] J. Żakowski, Rewanż pamięci, Warszawa 2002, s. 49.
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Małgorzata Iżykowska, Justyna Sowińska

ramach świętowania 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości zaproponowaliśmy opolskiej młodzieży projekt poświęcony
ludziom związanym z Odrą, którzy przez wieki
dbali o polską kulturę, język i obyczaje. Odrzańscy flisacy zachowali polskie nazwy geograficzne i zawodowe, mimo niemieckojęzycznego otoczenia i rosnącej
germanizacji. Mając na uwadze lokalną historię i tradycję,
na motywie podróży rzecznej oparty został pomysł kompleksowych działań popularyzatorskich i edukacyjnych.
Projekt nawiązywał do wydanego w 2018 r. przez
Archiwum Państwowe w Opolu albumu „Odra – rzeka
wspomnień i wyzwań”, cz. 1: „Ocalone dla przyszłości.
Odrzańska droga wodna: studia i materiały”, cz. 2: „Zatrzymane w nurcie czasu. Odra w obiektywie Jerzego
Stemplewskiego”. Album przygotowany został na podstawie przechowywanych w naszym zasobie archiwaliów
oraz wieloletnich badań naukowców z różnych środowisk i prezentował rys historyczny opolskiego odcinka
Odry od czasów najdawniejszych do współczesności, ale
też znaczenie geologiczne, przemysłowe czy rekreacyjne
tej drugiej co do wielkości rzeki w kraju. Uwzględniono
również rolę Odry w folklorze śląskim, przede wszystkim w licznych tekstach ludowych. Nie pominięto także
występowania wszelkich nazw związanych z rzeką na obszarze Śląska. Publikacja wzbogacona została zdjęciami
opolskiego fotografa reportażysty Jerzego Stemplewskiego i gawędą księdza Manfreda Słabonia, poświęconą realiom życia i obyczajom lisaków odrzańskich. Nasz projekt
edukacyjny obejmował konkurs plastyczny i fotogra iczny, którego rozwiązanie nastąpiło podczas Międzynarodowego Dnia Archiwów, a także akcję edukacyjną, na którą złożyły się lekcje w Archiwum oraz wydanie broszury
opartej na materiałach archiwalnych.
Celem projektu była edukacja uczniów opolskich szkół
w zakresie historii lokalnej, nieuwzględnianej w programach nauczania większości szkół podstawowych, zaangażowanie dzieci w samodzielne poznawanie historii
i miejsc znajdujących się w najbliższym otoczeniu, popularyzacja materiałów archiwalnych oraz włączenie się
w świętowanie odzyskania niepodległości na Śląsku.
Pomocą edukacyjną w realizacji projektu była ilustrowana przez ośmioletnią dziewczynkę, pracującą
pod opieką plastyka, broszura z naklejkami zawierająca
opowieść odrzańską. Naklejki, które dzieci umieszczają w pustych miejscach na stronach broszury, stanowią
m.in. skany materiałów archiwalnych przedstawiające: śluzę, most, krajobraz nadodrzański, młyn wodny,
hutę. Wartość dydaktyczną publikacji podnosi słowniczek nazw żeglarskich, np. bosman, szyper, i określeń
staropolskich, np. mataczka, mocka. Dla zainteresowanych czytelników przeznaczone są skany archiwaliów
przedstawiające budowę śluzy, dokumentu zezwalającego miastu Opolu przeznaczyć dochody z opłat celnych
na naprawy mostów i brzegów, a także planu Opola
i mapy terenów zalewowych Odry. Broszura, wydana

W

– edukacja w Archiwum Państwowym w Opolu
w liczbie 800 egzemplarzy, została rozesłana do szkół
podstawowych i przedszkoli województwa opolskiego jako materiał pomocniczy i reklamowy, zachęcający
do wzięcia udziału w lekcjach archiwalnych i konkursach. Konkurs plastyczny adresowany był do przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

Jego tematem była przyroda nadodrzańska i nadrzeczna
architektura. Konkurs fotogra iczny skierowany został
do starszych uczniów szkół podstawowych, a zadaniem uczestników było przedstawienie korzyści płynących z faktu zamieszkiwania terenów nadodrzańskich.
Na konkurs wpłynęły 134 prace plastyczne i fotogra-

archiwum i szkola

„Z polskim słowem na odrzańskim szlaku”

Lekcja „Podróż Filipka z biegiem Odry”
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I miejsce w konkursie plastycznym (przedszkola), Na odrzańskim szlaku, Zuzia Czerwiec, Publiczne Przedszkole „Kolorowa Zebra” w Luboszycach

Wystawa nagrodzonych prac konkursowych przed budynkiem archiwum

I miejsce w konkursie plastycznym (szkoły podstawowe), Widok z okna, Kuba Kowalczuk, PSP nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu

Rozstrzygnięcie konkursu podczas Międzynarodowego Dnia Archiwum
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I miejsce w konkursie plastycznym (przedszkola), Wiosenny spacer czapli, Wiktoria
Hordes, Dom Kultury w Ozimku

archiwum i szkoła
I miejsce w konkursie plastycznym (szkoły podstawowe), Widok z okna, Kuba Kowalczuk, PSP nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu

50

Wystawa o Odrze.. nad Odrą (materiały archiwalne)

iczne. Rozstrzygnięcie nastąpiło w trakcie obchodów
Międzynarodowego Dnia Archiwów. Nagrodami były
m.in. gadżety z logo archiwów. Wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie plenerowej, zainstalowanej od sierpnia do października przy popularnym
wśród opolan trakcie spacerowym nad Odrą. Odbyło się
także 20 lekcji archiwalnych, w których uczestniczyło
386 dzieci. Na zajęciach uczniowie, oprócz pracy z broszurą i nauki wiązania węzłów żeglarskich, wykonywali
zadania plastyczne, które polegały na sporządzeniu podobizn zwierzątek występujących w Odrze i nad Odrą.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane i udostępnione dla osób odwiedzających Archiwum.
Projekt otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskiej
Giełdzie Projektów organizowanej przez Narodowe
Centrum Kultury. Został zaprezentowany na sesji posterowej giełdy, odbywającej się w październiku 2019 r.
w Kieleckim Centrum Kultury.
Współpracę w realizacji projektu, w postaci s inansowania broszury, zapewnił Urząd Miasta Opola, który od kilku lat aktywnie uczestniczy w inicjatywach
kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez
Archiwum. Pomoc w organizacji konkursów zapewnił
Uniwersytet Opolski oraz Związek Artystów Plastyków
Okręg w Opolu. Promocję i reklamę zapewniły media:
Radio Opole, Radio Doxa.
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Lekcja „Podróż Filipka z biegiem Odry”

I miejsce w konkursie fotograficznym, Zlot jachtów świata, Maja Wnuk, Publiczna
Sportowa SP nr 5 w Krapkowicach.

I miejsce w konkursie plastycznym (szkoły podstawowe), Nasz nowy most, Armin
Gramatyka, PSP im. W. Planetorza w Cisku

Rekomendacje „WH”

Rok 1968 w Europie. Badania i pamięć
The year 1968 in Europe. Research and memory
Na początku lat 60. XX w. Europę
i Amerykę opanowały młodzieżowe
rewolty i manifestacje. Protesty swoją
kulminację osiągnęły w 1968 r., który
przyjęto jako hasło wywoławcze przemian lat 60. i 70. Nic zatem dziwnego,
że na całym świecie prowadzi się badania nad tymi wydarzeniami, a także
tworzy zbiorową pamięć Roku 1968.
Pracą, która wpisuje się w ten trend,
jest Rok 1968 w Europie. Badania i pamięć. The year 1968 in Europe. Research and memory. Redaktorzy zbioru,
Piotr Podemski i Dario Prola, udzielają
głosu uczestnikom protestów lat 60.,
a dziś dojrzałym osobom zajmującym
się badaniami naukowymi. W zamyśle
redaktorów taki dobór autorów stworzyć miał coś między osobistymi wspomnieniami a naukową analizą.
Zbiór otwiera esej Josepha Farrela,
profesora italianistyki, który w 1968 r.
obserwował wydarzenia rozgrywające
się we Francji, Stanach Zjednoczonych
i w Europie Wschodniej. Farrel podkreśla fundamentalną różnicę między
strajkującymi po obu stronach żelaznej kurtyny. Buntownicy z europejskiego wschodu walczyli o to, czym
mieszkańcy Zachodu w zasadzie pogardzali. Kolejny tekst napisany został

z punktu widzenia pierwszoplanowej
postaci marca ‘68 w Polsce. Jego autorem jest zmarły niedawno profesor
Karol Modzelewski, który w formie
zwięzłego sprawozdania tłumaczy
motywacje kierujące nim i jego kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego.
Obok chłodnych i napisanych językiem naukowym tekstów w tomie nie
brakuje osobistych i emocjonalnych
świadectw. Do nich należy re leksja Milady Polišenskiej, która obserwowała
praską wiosnę jako nastolatka. U niej,
jak i u wielu Czechów, eksplozja radości i artystyczna atmosfera połączona
z patriotyczną dumą musiały brutalnie zderzyć się z siłą sowieckich wojsk
i powrotu do starego kursu w czeskiej
polityce wewnętrznej. Tom zamyka
osobiste świadectwo Neala Pease’a,
który w zasadzie obnaża mit o ogólnoświatowej rewolucji młodzieży. Pease
uświadamia nam, że europejskie, a tym
bardziej polskie protesty, w USA wzbudzały zaledwie przelotne zainteresowanie.
Tak dobrane teksty tworzą mozaikę
europejskiej i amerykańskiej pamięci
o wydarzeniach 1968 r. Tworzący ją
autorzy wypowiadają się w ojczystym
języku, co wzmacnia autentyczność ich

przekazu, a polski czytelnik może zapoznać się z nim w języku oryginału lub
też w polskim tłumaczeniu, gdyż publikacja jest dwujęzyczna. Książkę można
uznać za polifonię pamięci o Roku 1968
nie tylko ze względu na narodowy czy
językowy punkt widzenia. Odmienność
doświadczeń, poglądów i emocjonalnego zaangażowania autorów powoduje, że zbiór cechuje się wielopłaszczyznowością i różnorodnością.
Łukasz Wróbel

Alfred Thayer Mahan Wpływ potęgi morskiej na historię 1660–1783
Alfred Thayer Mahan (1840–1914) miłośnikom historii znany jest jako autor traktującej o konieczności budowy nowoczesnej loty morskiej, która mogłaby zapewnić
dominację militarną Stanom Zjednoczonym
na arenie międzynarodowej na przełomie
XIX i XX w., teorii nawalizmu. Swoją doktrynę Mahan wyłożył w wydanej po raz pierwszy w 1890 r. w Bostonie książce Wpływ
potęgi morskiej na historię 1660–1783. Praca szybko została doceniona przez strategów i jej założenia zostały wprowadzone
w większości marynarek wojennych. Dzięki
przejrzystej narracji i przystępnemu językowi książka także zyskała dużą popularność
wśród czytelników. Na początku roku znane
z wielu ważnych wznowień oświęcimskie
Wydawnictwo Napoleon V po raz kolejny
wydało wiekopomną książkę amerykańskiego o icera.
Wpływ potęgi morskiej na historię jest
pokłosiem wykładów z historii i strategii morskiej, które Mahan wygłosił, będąc wykładowcą w Naval War College.
Mahan w swojej pracy chce oszacować
wpływ potęgi morskiej na dzieje oraz potęgę poszczególnych krajów. W tym celu
przytacza szereg przypadków z historii

morskiej Europy i Ameryki. Te zawierają
się w okresie wyznaczonym początkiem
ery statków żaglowych a końcem rewolucji amerykańskiej, czyli pojawieniem
się okrętów parowych. Tym samym Mahan prowadzi nas po mniej popularnej
w historii wojskowości tzw. epoce żagla.
Autor rozpoczyna swoje rozważania
od wyliczenia czynników prowadzących
do dominacji na morzach. Zauważa, że
położenie geogra iczne, potencjał demogra iczny i odpowiednie rządy mogą
doprowadzić do morskiej dominacji,
co na przykład stało się udziałem Wielkiej Brytanii. W pozostałych 13 rozdziałach omawia europejskie i amerykańskie
wojny, w których znaczącą rolę odegrały
marynarki wojenne. Przytaczając takie
kon likty, jak druga wojna angielsko-holenderska (1665–1667), wojny o sukcesję
hiszpańską, polską, austriacką czy amerykańską wojnę o niepodległość, Mahan skupia się nie tylko na najważniejszych starciach. W analizie bitew pod Minorką czy
pod Solebay autor oprócz charakterystyki
okrętów i ich uzbrojenia bierze pod uwagę
również takie czynniki, jak zaplecze infrastrukturalne (stocznie), proces szkolenia

kadry oraz mentalność walczących stron.
Po lekturze czytający ma dojść do przekonania, że wielkość każdego państwa jest
powiązana z jego lotą, w czasie pokoju –
handlową, a w czasie kon liktu – wojenną.
Łukasz Wróbel
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Hagia Sophia meczetem

Hagia Sophia, czyli kościół Mądrości Bożej, najwybitniejszy przykład architektury bizantyjskiej, skarb światowego dziedzictwa kultury, symbol Stambułu, od 1934 r.
muzeum, dekretem prezydenta Turcji Recepa Erdogana po wyroku sądu, przekształcona została ponownie w meczet.
Zbudowana w 537 r. Hagia Sophia, przez prawie tysiąc lat znajdowała się w centrum chrześcijańskiego świata. W 1453 roku sułtan Mehmed II po zajęciu Konstantynopola zmienił ją w meczet, który przez niemal 500 lat stał się symbolem imperium
osmańskiego.
W 1934 r. prezydent Mustafa Kemal Atatὓrk ograniczył rolę religii w państwie a Hagia Sophia została przekształcona w muzeum, udostępniona turystom oraz do badań
naukowych.

Foto – Adobe Stock

