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Karol Sanojca  Symbolika minut

z doświadczeń innych krajów

Polskojęzyczna oświata na Litwie po 1990 roku
– problemy i wyzwania
Jacek Stasiorczyk

O

dzyskanie przez Litwę niepodległości w 1990 r.
było ważnym wydarzeniem nie tylko dla Litwinów, lecz także dla litewskich Polaków. Zmiany
polityczne i gospodarcze oznaczały także zmiany
społeczne, które wiązały się z odrodzeniem narodowego państwa litewskiego. Zamrożone w okresie sowieckim kwestie historyczne i narodowościowe rozgorzały na nowo, wpływając zarówno na stosunki między
Polską a Litwą, jak i między rządami Litwy a litewskimi
Polakami. Jedną z osi sporu, oprócz pisowni nazwisk
i zwrotu ziemi, stała się polskojęzyczna oświata.

Polska czy polskojęzyczna?

4

Warto na początku wyjaśnić, dlaczego w tytule pojawia się termin oświata „polskojęzyczna”, a nie „polska”. Na Litwie szkoły te realizują litewskie programy
nauczania oraz podlegają litewskiemu Ministerstwu
Oświaty, a język polski jest jedynie językiem wykładowym, w którym prowadzone są zajęcia. Od 1992 r.
podręczniki używane w szkołach są polskojęzycznymi
wersjami zatwierdzonych przez litewskie ministerstwo podręczników wydanych na Litwie, a wydane
w Polsce mogą służyć jedynie jako pomoce dydaktyczne. Wyjątkiem są od 2019 r. podręczniki do języka
polskiego, które mogą pochodzić z Polski1. Autor zdecydował się na te kilka słów wyjaśnienia, gdyż zauważył,
że funkcjonujący skrót myślowy „polskie szkoły” może
stwarzać wrażenie, że podlegają one również polskim
władzom, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.
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Polski stan posiadania w 1990 r.
i obecnie

W roku szkolnym 1990/1991 na Litwie funkcjonowały 123 placówki, w których naukę w języku ojczystym
pobierało 11 407 uczniów. W skali kraju stanowili oni
2,27% ogółu uczących się, podczas gdy według spisu
powszechnego z 1989 r. Polacy stanowili 7% mieszkańców Litwy2. Zarówno w 1990 r., jak i obecnie Litwa
jest jedynym krajem, poza Polską, z tak szeroko rozwiniętą siecią szkolnictwa w języku polskim i tylko

na Litwie można obecnie skończyć w języku polskim
całą edukację, począwszy od przedszkola po studia
wyższe. Upadek Związku Radzieckiego oznaczał na
Litwie również odrodzenie polskiej świadomości
narodowej, co z kolei przełożyło się na wzrost liczby
uczniów pobierających naukę w języku polskim, o czym
świadczy to, że w roku szkolnym 1999/2000 było takich
osób aż 21 9133 (niemal dwukrotnie więcej niż 10 lat
wcześniej).
Ta tendencja wzrostowa została zatrzymana w połowie pierwszej dekady XXI w., a liczba uczniów w szkołach zaczęła spadać, by w roku szkolnym spaść do
11 114 osób, które stanowią 3,43% ogółu osób uczących
się4. Spowodowane to było kilkoma czynnikami, spośród których ważną rolę odegrała emigracja oraz niż
demograficzny. Od momentu wejścia Litwy do Unii Europejskiej do 2011 r. opuściło ją ok. 230 000 obywateli.
Ogółem w ciągu 30 lat liczba mieszkańców Litwy spadła
z 3,67 mln do 2,91 mln osób5, co też musiało się przełożyć na liczbę uczniów. W efekcie tego oraz w wyniku
polityki władz litewskich liczba placówek polskojęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 78 szkół
oraz 100 przedszkoli i grup przedszkolnych6. Ponadto
oprócz studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim oraz Akademii Oświatowej w Wilnie filii Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie Polacy mają
również możliwość zdobywania wyższego wykształcenia na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku.

Problem matur

W 1998 r. w wyniku reformy szkolnictwa język
polski przestał być obowiązkowy na maturze dla
uczniów polskojęzycznych szkół, stając się jednocześnie przedmiotem dodatkowym. To uczniowie mieli
podejmować decyzję, czy oprócz czterech obowiązkowych przedmiotów będą zdawać egzamin z polskiego,
przy czym większość z nich na ten krok się decyduje,
np. w 2018 r. do egzaminu z języka polskiego podeszło
819 uczniów.
W 2011 r. wprowadzona została kolejna reforma
szkolnictwa, wedle której od 2013 r. ujednolicony został egzamin z języka litewskiego dla wszystkich

1
Wreszcie są! Nowe podręczniki do języka polskiego dotarły do Wilna, https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/wreszcie-sa-nowe-podreczniki-dojezyka-polskiego-dotarly-do-wilna/ [data dostępu: 19.12.2019].
2
A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944–1989, Toruń 2001, s. 163.
3
D. Kamilewicz-Rucińska, Walka o szkolnictwo polskie na Litwie 1950–2000, „Rocznik. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy” 2017,
t. 17, s. 132.
4
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. W kwestii stanu posiadania szkolnictwa polskiego
na Litwie, aktualnych problemów i kierunków ich rozwiązań, Wilno, 3 stycznia 2019 roku, http://www.wilnoteka.lt/artykul/macierz-szkolna-ostanie-szkolnictwa-polskiego-na-litwie [data dostępu: 20.12.2019].
5
H. Adamowicz, Litwa w zastraszającym tempie wyludnia się..., https://kurierwilenski.lt/2015/05/13/litwa-w-zastraszajacym-tempiewyludnia-sie/ [data dostępu: 20.12.2019].
6
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia....

Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu, fot. Vilensija

5

Działania władz litewskich

Litewskie rządy po 1990 r. dążyły do lituanizacji Wileńszczyzny oraz Wilna, w którym dopiero w 1989 r.
udało się przekroczyć 50% populacji narodowości litewskiej9. Wiąże się to też ze zmianami językowymi,
gdyż dzięki odzyskaniu niepodległości język litewski
stał się jedynym językiem państwowym, co dla części
społeczności mniejszości narodowych stanowiło problem, język ten bowiem znali dość słabo. Wilno z 50%
Litwinów stawało się swego rodzaju wyspą w centrum
rejonu wileńskiego, który jest zamieszkany głównie
przez Polaków.
Na Litwie panuje zasada, że szkoły są prowadzone oraz finansowane przez samorządy. Jest jednak

7
J. Wołkonowski, „Koszyk studenta” na Litwie a szkolnictwo polskojęzyczne w latach 2010–2017, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy” 2017, t. 17, s. 201–217.
8
I. Mikulewicz, Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku – szansa dla młodych Polaków, http://l24.lt/pl/polska-oswiata/item/99350wilenska-filia-uniwersytetu-w-bialymstoku-szansa-dla-mlodych-polakow [data dostępu: 23.12.2019].
9
A. Radczenko, Skutki repatriacji są bolesne i długoterminowe, https://kurierwilenski.lt/2019/12/21/skutki-repatriacji-sa-bolesne-idlugoterminowe/ [data dostępu: 23.12.2019].
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uczniów. W wypadku uczniów ze szkół mniejszościowych oznaczało to, że uczniowie uczęszczający do
10 klasy dostali dwa lata na nadrobienie 800 godzin
różnicy i wyrównanie poziomu z rówieśnikami z litewskojęzycznych szkół. Wywołało to protesty wśród
mniejszości narodowych na Litwie obawiających się,
że ujednolicenie poziomu matury doprowadzi do niższych wyników z obowiązkowego języka litewskiego,
a tym samym zmniejszy szanse na dostanie się na
bezpłatne studia w ramach „koszyka”.
„Koszyk” jest systemem wprowadzonym na Litwie
w 2009 r. w ramach reformy szkolnictwa wyższego,
w myśl którego maturzyści biorą udział w konkursie

z doświadczeń innych krajów

Szkoła Podstawowa w Duksztach, fot. VietovesLt

świadectw, gdzie do zdobycia jest sfinansowanie przez
państwo studiów na prywatnej lub państwowej uczelni
na Litwie. Ci, którym uda się dostać do puli „koszyka”,
studiują za darmo, reszta musi pokryć czesne w wysokości przybliżonej do tej, którą przekazuje państwo
w ramach „koszyka”.
Badania przeprowadzone przez Jarosława Wołkonowskiego7 pokazały, że szansa na znalezienie się w puli „koszyka” dla absolwenta polskojęzycznej szkoły jest dużo
niższa. W latach 2010–2017 średnia szansa wynosiła
31,6%, podczas gdy średnia krajowa równa była 47,3%,
czyli o niemalże 16% większa. Z roku na rok pogłębia
się także różnica względem średniej krajowej mierzona
w punktach procentowych, co pośrednio świadczy, że
polskojęzyczne placówki nie radzą sobie z realiami po reformie. W opinii J. Wołkonowskiego utrudnia
to proces odbudowy polskich elit, który i tak jest dość
żmudny na Litwie. W opinii autora jest to też sposób
„zachęty”, by rodzice posyłali swoje dzieci do szkół z litewskim językiem wykładowym, gdzie będą one miały
większą szansę dostać się na bezpłatne studia.
W 2001 r., według spisu powszechnego, Polacy byli
drugą najgorzej wykształconą po Romach grupą narodową. Na 1000 Polaków powyżej 10 roku życia tylko 63 miało wyższe wykształcenie, przy czym średnia
krajowa wynosiła wówczas 126 i prawie wszystkie inne
narodowości oscylowały wokół tej wartości. W 2015 r.
wskaźnik ten wzrósł z 63 do 138 osób, przy wzroście ze
126 do 212 w przypadku średniej krajowej8. Tak niski
poziom osób z wyższym wykształceniem tłumaczy się
tym, że po wojnie większość inteligencji wyjechała do
Polski, a odbudowa wykształconej warstwy społeczeństwa w warunkach Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej była co najmniej trudna. Dlatego też postulaty oświatowe były i są tak ważne dla polskiej mniejszości na Litwie.

z doświadczeń innych krajów
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wyjątek, którym są rejony wileński oraz solecznicki
(w ponad połowie zamieszkane przez Polaków), w których litewskie szkoły są finansowane bezpośrednio
z budżetu państwa, a nie przez władze tychże samorządów10. Powoduje to duże dysproporcje w poziomie finansowania szkół, zwłaszcza w biedniejszych czy
mniejszych miejscowościach. Często litewskojęzyczne
szkoły są dużo lepiej wyposażone, nowsze, a także oferowane są w nich np. bezpłatne obiady dla uczniów.
Problem nieposyłania polskich dzieci do polskojęzycznych szkół jest jednak starszy i sięga jeszcze
czasów sowieckich, kiedy to dzieci częstokroć były
posyłane do szkół rosyjskojęzycznych, a w niepodległej Litwie do litewskojęzycznych. Po 1990 r. sytuacja
częściowo się poprawiła, w latach 1990–2000 odsetek
dzieci posyłanych do polskojęzycznych szkół wzrósł
z 30 do ponad 50%, by potem zacząć delikatnie opadać do poziomu ponad 40%11. Wśród przyczyn takiego
stanu rzeczy upatruje się takie aspekty, jak bliskość do
szkoły, warunki w szkole, chęć zapewnienia lepszego
startu w życiu dziecku, które ukończy szkołę z językiem
państwowym jako wykładowym.
Polskojęzyczne szkolnictwo na Litwie ma problem
również z poziomem finansowania, które odbija się
na kondycji całego systemu. Polskojęzyczne szkoły
otrzymują o 20% zwiększone finansowanie w stosunku do litewskojęzycznych, jednak ich koszt funkcjonowania jest wyższy o 40%, co wynika z tego, że
wyższy jest np. koszt podręczników czy pomocy
szkolnych w języku polskim. Podręczniki przetłumaczone na język polski są przeznaczone dla mniejszej
grupy docelowej, co z kosztami tłumaczenia i mniejszym nakładem podnosi ich cenę. Są one na tyle duże,
że o ile podręczniki są tłumaczone na język polski, to
zeszyty ćwiczeń już nie.
Obecnie poziom finansowania wynosi 23,51 euro na
ucznia polskiego (na litewskiego kwota ta wynosi 20,67
euro), a według Macierzy Szkolnej potrzeba tę kwotę
zwiększyć o ok. 50% – do 30 euro na ucznia, żeby
kwota dofinansowania była adekwatna do ponoszonych
nakładów12. Ukłonem ze strony władz litewskich było
wspomniane dopuszczenie w 2019 r. do tymczasowego użytku wydanych w Polsce podręczników do nauki
języka polskiego. W listopadzie 2019 r. podpisana została polsko-litewska deklaracja, w ramach której strona litewska zobowiązała się m.in. zapewnić podręczniki w języku polskim dla uczniów polskojęzycznych
placówek13.
Ocieplenie w stosunkach polsko-litewskich, które
nastąpiło po aneksji Krymu przez Rosję, daje nadzieję
na dalszą pogłębioną współpracę w zakresie polskoję-

Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, fot. Vilensija

Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, fot. Vilensija

zycznej oświaty, w tej samej deklaracji bowiem litewskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu oświadczyło,
że „dokonana zostanie analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako
ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na uczelnie”, czyli
częściowo zostaną cofnięte założenia reformy z 1998 r.

Szkolnictwo wyższe

W Republice Litewskiej Polacy mają możliwość zdobycia wykształcenia wyższego w ojczystym języku na
trzech uczelniach. Na Uniwersytecie Wileńskim Centrum Polonistyczne prowadzi dwustopnione studia z zakresu filologii polskiej, a na Akademii Oświatowej
w Wilnie filii Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego
w Kownie prowadzone są również studia dwustopniowe na kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Od 2007 r. w Wilnie działa filia Uniwersytetu w Białymstoku, która prowadzi studia na takich
kierunkach, jak ekonomia I i II stopnia, informatyka
oraz europeistyka. Do 2021 r. przy ulicy Aguonų 22

10
D. Górecki, Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie i mniejszości litewskiej w Polsce, [w:] Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw
mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, red. tenże,
Łódź 2013, s. 90.
11
A. Malewska, Współczesna tożsamość kulturowa Polaków na Wileńszczyźnie, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2012, t. 20, s. 219.
12
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia....
13
Spotkanie ministrów edukacji Polski i Litwy, https://www.gov.pl/web/edukacja/deklaracja-polska-litwa [data dostępu: 29.12.2019].

Gimnazjum w Ejszyszkach, fot. Vilensija
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Polskojęzyczna oświata na Litwie od 1990 r. zmaga
się z problemami, które są wynikiem wielu czynników
i aspektów, a niektóre z nich ciągną się jeszcze od czasów ZSRR. Po 1990 r. możemy obserwować odrodzenie polskiej świadomości narodowej na Litwie, wzrost
liczby uczniów w polskich szkołach, a także wzrost odsetka osób z wyższym wykształceniem w porównaniu
ze średnią krajową. W 2007 r. otwarta została wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki której
można zdobyć dyplom w języku polskim, a studenci
mają możliwość otrzymać polskie stypendia. Podobnie
studia polonistyczne są finansowane przez polski rząd,
a więc maturzyści, których „koszyk” nie objął, mogą się
kształcić bezpłatnie.
Polskojęzyczne szkoły mogą liczyć na dofinansowanie w ramach projektów polskich organizacji jak
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, która prowadzi m.in. działania na rzecz podniesienia poziomu
kwalifikacji nauczycieli na Wileńszczyźnie. Na poziomie rządowym są również prowadzone rozmowy ze
stroną litewską, które dają nadzieję na przyszłość. Sieć
polskojęzycznego szkolnictwa zapewnia dobry dostęp
Polakom na Litwie do nauki w języku ojczystym, aczkolwiek można by podjąć starania o zwiększenie odsetka polskich dzieci, które pobierają naukę w języku
polskim.
Asymilacja jest procesem naturalnym i polskie społeczeństwo na Litwie nie jest wyjątkiem. Niemniej o sile
i kondycji polskiej mniejszości będą świadczyć poziom
wykształcenia oraz atrakcyjność polskiej kultury,
a tego nie da się zrobić bez sprawnie funkcjonującej
i odpowiednio dofinansowanej oświaty, a do czego niezbędne są także dobre relacje polsko-litewskie.
Zdjęcia: Wikimedia Commons

Ma ruszyć budowa siedziby filii UwB w Wilnie, http://www.wilnoteka.lt/artykul/ma-ruszyc-budowa-siedziby-filii-uwb-w-wilnie [data
dostępu: 29.12.2019].
15
L. Vireliūnaitė, Mokytojų algos: daugiau kaip 760 eurų uždirba 15 proc. mokytojų, vidutinis pedagogo atlyginimas – 520 eurų „į rankas,
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/mokytoju-algos-56-865098 [data dostępu: 29.12.2019].
16
M. Antonowicz, Polskojęzyczny „Ruski Mir” na Litwie, https://www.eastbook.eu/2017/01/09/polskojezyczny-ruski-mir-na-litwie/ [data
dostępu: 30.12.2019].
17
D. Górecki, dz.cyt., s. 90.
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w centrum Wilna ma powstać własna siedziba dla filii,
która obecnie prowadzi zajęcia w wynajmowanych pomieszczeniach14.
Jednym z problemów trapiących obecnie polską
oświatę, a który będzie się nasilać wedle przewidywań
Macierzy Szkolnej, to brak nauczycieli w polskojęzycznych szkołach. W ciągu najbliższych trzech lat
ma brakować 175 nauczycieli, by do 2027 r. wzrosła ta
liczba do blisko 400. Studia nauczycielskie na Litwie nie
cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim
ze względu na zarobki, które w 2017 r. średnio wynosiły ok. 520 euro netto15, czyli ok. 2200 zł, co przy wyższych niż w Polsce cenach powoduje, że ciężko się za
pensję nauczycielską utrzymać. Kolejnym problemem
jest fakt, że obecnie na Litwie nie ma przedmiotowych
studiów nauczycielskich w języku polskim (takich
jak matematyka, fizyka czy historia), czego też domaga
się polska mniejszość. Jednak dopóki nie wzrośnie poziom finansowania oświaty i płac nauczycielskich, mogą
być problemy z naborem na tego typu studia.

Światełko w tunelu

z doświadczeń innych krajów

Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, fot. Vilensija

Pewnym sposobem na częściowe zaradzenie temu
problemowi mogliby być nauczyciele z Polski, którzy uzupełniliby braki kadrowe oraz propagowaliby
współczesną kulturę polską. Jednym z problemów
polskiej społeczności na Wileńszczyźnie są właśnie
silne wpływy kultury rosyjskiej oraz nieznajomość
współczesnej kultury polskiej w tym młodzieżowej16. Trudnością formalną może się jednak okazać
to, że od 2013 r. lekcje historii, geografii oraz wiedzy
o społeczeństwie dotyczące Litwy muszą odbywać
się w języku litewskim17. W związku z tym nauczyciele
tychże przedmiotów musieliby znać język litewski na
tyle, żeby takie lekcje poprowadzić.

źródła historyczne, media edukacyjne
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Dziedzictwo Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w procesie nauczania,
czyli meandry identyfikacji narodowej i państwowej
na przykładzie Dzienników Michała Römera
Jacek Piotrowski

J

ednym z najciekawszych źródeł historycznych, które ukazały się ciągu ostatnich kilku lat nakładem
Ośrodka Karta, są niewątpliwie Dzienniki Michała
Römera1. Edycja sześciu obszernych tomów zapisków
obejmuje lata 1911–1945 – niemal całe dojrzałe życie ich autora. Jest to w znacznej mierze zapis historii
dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej,
które przetrwało aż do połowy XX w., w zmieniających
się dynamicznie warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Od czasów carskiej Rosji i zaborów,
przez Wielką Wojnę i udział ich autora m.in. w Legionach
Piłsudskiego2, następnie aktywny udział w odbudowie
państwa polskiego (1918–1920), a później litewskiego
(1921–1939), okres międzywojenny – karierę naukową
w niepodległej Litwie, po II wojnę światową ze wszystkimi jej zaskakującymi zwrotami akcji.
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Wszechstronne źródło

Źródło kapitalne, niezwykle cenne i oryginalne, bo
przedstawiające sprawy narodowościowe na Kresach
z intrygującej dla nas perspektywy – Polaka, który po
słynnym „buncie gen. Żeligowskiego” w październiku
1920 r. wybrał niepodległą Litwę na swą ojczyznę
i był jej szczerym i gorącym patriotą aż do śmierci.
W tym niezwykle obszernym i wyczerpującym źródle
odnajdziemy wszystko: codzienność kilku epok, w niej
także zasadnicze spory ideowo-polityczne toczone
w Wilnie i o Wilno, upadek dawnej Rosji, rewolucję bolszewicką na Kresach i odbudowę niepodległych państw
Polski i Litwy – dramatyczny, bo w mniemaniu autora
bratobójczy, konflikt między tymi państwami, tworzącymi niegdyś Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Kilkadziesiąt lat zapiekłej nienawiści, która wydawała
się definitywnie przekreślać dawne wspólne dziedzictwo historyczne. Jednak tylko pozornie – w znacznej
mierze dzięki aktywności publicznej takich osób jak autor Dzienników, który starały się niezmordowanie przez
całe życie tonować starcia polsko-litewskie i nawoływać do porozumienia – nawet wówczas, gdy wydawało
się, że jest to wołanie bez sensu i bez odzewu.
Nawet wówczas, gdy narażał się obu stronom zapiekłego sporu i ponosił tego konsekwencje. Z przywo1

Michał Römer

łanych powodów warto zapoznać się bliżej z postacią
autora tego pasjonującego źródła, które można po wielokroć wykorzystać w nauczaniu historii, we wszystkich
niemal aspektach – od obyczajowości epoki (autor
prowadził jak na owe czasy dość swobodne życie osobiste, był rozwodnikiem i niejednokrotnie gorszycielem
nie tylko w gronie rodziny, o czym pisze szczerze), poprzez opisany szczegółowo stan materialny i poziom
życia (spauperyzowana w znacznej mierze szlachta), po
sprawy zawodowe (wymiar sprawiedliwości w obu
krajach, polityka, publicystyka). Nie ma dziedziny życia publicznego, w której Römer nie zająłby stanowiska.
Zwykle przedstawia je z polotem i dużą znajomością
rzeczy. Niewątpliwie jedną z najciekawszych kwestii są
właśnie problemy związane z identyfikacją narodową i państwową tej wybitnej postaci i jemu podobnych
mieszkańców Kresów.

Wspólna przeszłość

Michał Römer był prawnikiem i publicystą znanym
w Wilnie już na przełomie XIX i XX w., człowiekiem należącym do ówczesnej elity intelektualnej tego miasta,
wybitnym wolnomularzem, a zarazem wolnomyślicielem. Jednocześnie był cenionym działaczem społecznym i politycznym ówczesnej lewicy. Pochodził z hrabiowskiej rodziny niemieckiego pochodzenia z Inflant,
która z czasem stała się typową polską szlachtą. Za
młodu fascynował się tradycją, językiem i kulturą
litewską, ale jednocześnie uważał się zawsze za Po-

M. Römer, Dzienniki 1911–1913, t. 1, Warszawa 2017.
Warto również zajrzeć do pracy obejmującej jedynie część aktywności publicznej autora Dzienników. Zob. Z. Solak, Między Polską a Litwą,
Życie i działalność Michała Römera 1880–1920, Kraków 2004.
2

Odrodzenie państw po Wielkiej Wojnie

co miało doprowadzić do kompromisu. Były to rozmowy
utajnione nawet przed ówczesnym polskim rządem i parlamentem. Nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów i ostatecznie Wileńszczyzna znalazła się w obrębie
państwa polskiego. Największym problemem był stosunek strony litewskiej, w szczególności jej inteligencji, która obawiając się wpływów kultury polskiej, traktowała
próby zbliżenia jako zagrożenie dla krystalizującej się
dopiero w masach litewskich świadomości narodowej. Ta ówczesna niechęć strony litewskiej w znacznej
mierze doprowadziła do późniejszego przejęcia Wilna
siłą przez wojska polskie, co zaważyło na stosunkach obu
krajów w okresie międzywojennym.

9

Rola Römera

Michał Römer w początkach 1919 r. był bardzo aktywny. Szukał dróg porozumienia i budowy państwa nawiązującego do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego
ze znaczącym udziałem Polaków. W połowie marca został
wezwany do Warszawy. Miał zostać mediatorem między
stronami w sprawie realizacji koncepcji odbudowy Litwy
historycznej w związku państwowym z Polską. Piłsudski przyznał mu wówczas rację, że to właśnie podejście
Litwinów będzie decydujące. Römer szczegółowo opisuje swój wyjazd w roli mediatora do Kowna w kwietniu
1920 r., podkreśla, że miasto znacząco różniło się od Wilna, ponieważ miało charakter litewski, a Polacy zostali
zmarginalizowani. Dostrzega błędne podejście niektórych rodaków, którzy wyczekiwali polskiej interwencji
i połączenia ziem litewskich z Polską.
Autor 7 kwietnia 1919 r. notuje, że został wówczas
przez Piłsudskiego i jego otocznie upatrzony na pierwszego kierownika rządu Litwy, prezesa gabinetu ministrów w Wilnie4 – jako człowiek, który był ceniony przez lewicę, cieszył się tam zaufaniem zarówno
Polaków i Litwinów, jak bodaj nikt inny w kraju spośród
ludzi o kulturze narodowej polskiej5.

3
J. Sawicki, Michał Römer wobec problemów narodowościowych ziem litewsko-białoruskich na początku XX w., [w:] Krajowość – tradycje zgody
narodów w dobie nacjonalizmów, Poznań 1999, s. 71–85.
4
W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, Warszawa 1989, s. 433. Dnia 6 kwietnia 1919 r. odbyła się u Piłsudskiego
konferencja przybyłego z Litwy Michała Römera. Omawiano sprawy przyszłej formy władzy w Wilnie. Chciano powołać rząd polski z udziałem
Litwinów, na czele którego stanąłby Römer.
5
M. Römer, Dzienniki 1916–1919, t. 3, Warszawa 2018, s. 694.
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Michał Römer był zwolennikiem przyjaznych stosunków polsko-litewskich, a także koncepcji federalistycznej Piłsudskiego, posłował w tej kwestii do Kowna, stając się niejako łącznikiem między stroną polską
a litewską. Swoje przeżycia starannie opisał. Piłsudski
widział w nim kandydata na premiera Litwy skonfederowanej z Polską.
Römer już 11 listopada 1918 r. pisał o ekscytacji wynikającej z zakończenia wojny, ale także o niepewności
wynikającej z niewiadomej przyszłości obu państw oraz
ich wzajemnych stosunków (?). Niepokoiło go to, że pod
koniec listopada 1918 r. nadal cała Litwa była w rękach
niemieckich, mimo powstania Taryby (Litewska Rada
Państwowa, która proklamowała niepodległość Litwy
w lutym 1918 r. oraz utworzyła pierwszy rząd) i Komitetu Polskiego. Dochodzi wówczas do przekonania, że
o przyszłości Litwy zadecyduje jedna z dwóch realnych potęg: koalicja albo bolszewizm. Römer dostrzegał różne koncepcje stworzenia państwa litewskiego.
Mogło to być narodowe państwo w wąskich granicach
etnograficznych bądź też w przypadku wyjątkowo sprzyjających okoliczności, niemal historycznych, ewentualnie
okrojone państwo litewskie (bez Wilna), skonfederowane z państwem polskim, wreszcie zrealizowana
koncepcja granic historycznych, zupełnie ignorująca
kwestię narodowościowej mozaiki na tych ziemiach.
Najbardziej skomplikowana była kwestia przynależności Wilna. Römer z ramienia Marszałka Józefa Piłsudskiego kilkukrotnie prowadził tajne rozmowy z politykami litewskimi. W toku poufnych pertraktacji brano pod
uwagę pozostanie Wilna w obrębie państwa litewskiego,

Wilno, Plac Łukiski, 19 kwietnia 1919. Przegląd oddziałów Wojska Polskiego po zajęciu miasta. Za Józefem Piłsudskim generałowie: Edward Rydz-Śmigły, Stanisław
Szeptycki, Kazimierz Sosnkowski
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laka i nigdy tego nie krył ani się nie wypierał. W sensie
politycznym bliski był mu ruch „Krajowców” uważających się na patriotów dawnego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, choć języka i kultury polskiej3.
Pod względem narodowym był jednym z wielu mieszkańców Kresów Wschodnich, wśród których wielu było
takich, którzy z identyfikacją narodową mieli wielkie
problemy, starając się jej raczej unikać. Żeby to mocniej
zobrazować, można przytoczyć popularną wówczas
w Wilnie anegdotę (opartą na faktach) o czerech rodzonych braciach, z których dwóch uważało się za Polaków,
jeden za Litwina, a jeden za Białorusina. Puentą anegdoty była żartobliwa konstatacja, że „wielka szkoda, że
tak się stało, bo gdyby choć jeden z nich uznał się za
Żyda, to wtedy już wszystkie główne nurty narodowe
z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego byłyby
reprezentowane w jednej rodzinie…”. W takiej specyficznej atmosferze dorastał i rozwijał się intelektualnie
bohater tego tekstu.

źródła historyczne, media edukacyjne
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Manifestacja mieszkańców Wilna po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie

To wskazuje, jak ważną postacią był Römer w realizacji ówczesnej koncepcji Piłsudskiego i jaką rolę miał
odegrać w stosunkach między obu narodami. Mediacje zakończyły się jednak niepowodzeniem. Strona
litewska nie przystała na jego propozycje, informując,
że chce stworzyć własne państwo narodowe ze stolicą
w Wilnie. Tym samym plan budowy wielonarodowego państwa na Kresach Północno-Wschodnich, odwołującego się do dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego jako członu unii z Koroną, definitywnie upadł.

Wiadomości Historyczne 5/2020

Walka o Wilno

Michał Römer był świadom, że oznacza to nieuchronny konflikt o Wilno i bardzo nad tym ubolewał. Podkreślał, że stosunki między odrodzonym państwem litewskim a polskim układały się źle. Dawało się odczuć
symptomy zbliżającego się konfliktu, jak np. aresztowania Polaków na Litwie. Pisał o odrzuconej przez
Litwinów propozycji bolszewików wobec wspólnej
akcji przeciwko Polakom. Zmierzała ona do tego, by jednocześnie z uderzeniem bolszewickim na Wilno z frontu Litwini uderzyli na Polaków z tyłu. Litwini nie chcieli
zrażać do siebie Koalicji, ale stracili jego zdaniem najdogodniejszy moment, by odzyskać Wilno. Jednocześnie
odrzucili polską propozycję współpracy. Ostatecznie
latem 1920 r. Litwini przejęli Wilno z rąk bolszewików.
Autor uważał wówczas, że w momencie największej
próby Litwa sprzymierzyła się przeciwko Polsce z jej
odwiecznym wrogiem. Römer dostrzegał jednak, że
zupełna porażka Polski nie była dla Litwinów dobra,
ponieważ podporządkowywała ich bolszewickiej Rosji.
Dlatego sceptycznie podchodził do układu litewsko-sowieckiego i bał się o przyszłość państwa litewskiego.
Sytuacja w samym Wilnie zmieniła się latem 1920 r.
wraz z kontrofensywą wojsk polskich i wygraną bitwą warszawską. Karta się odwróciła. Römer radował

się z powrotu Wilna do Litwy, jednocześnie ubolewał
jednak nad tym, że stosunki polsko-litewskie nadal były
złe. Wyczuwał, że Polacy znowu zapragną odzyskać Wilno, co przekreśli plany konfederacji obu państw. W tym
okresie pisania Dzienników widać wielkie rozdarcie
autora, który czuje się zarówno Litwinem (w sensie politycznym), jak i Polakiem i obawia się konfliktu. Z nadzieją obserwował rozpoczęte 14 września w Kalwarii
rokowania polsko-litewskie, przeżywał ponownie
duże rozdarcie wewnętrzne, gdy te zawiodły.
Pod koniec września 1920 r. analizował kwestię
zbrojnego zdobycia Wilna przez Polaków. Piłsudski, jego
zdaniem, popełniał błąd, gdyż akt militarnej agresji
zaszkodzić musiał stosunkom polsko-litewskim. Autor
obserwuje kolejne rokowania pokojowe w Suwałkach,
ale konkluduje – żyjemy na wulkanie, którego wybuchu
spodziewać się można w każdej chwili. Chciałby wówczas
autentycznej konfederacji, ale jak zaznacza – nie na warunkach kolonialnych. Podkreśla, że Litwini nie chcą być
narodem podległym narodowi polskiemu. Projekt Piłsudskiego (którego wcześniej sam był realizatorem) o związku Litwy z Polską w zmienionej sytuacji politycznej uważa
za niemożliwy do realizacji. Ocenia, że w przekonaniu
Piłsudskiego „fakt dokonany” zajęcia Wilna miał być atutem przemawiającym na rzecz szukania układów. Tymczasem stało się inaczej i niczego już nie zmieniły piękne
odezwy o samostanowieniu się narodów.

Nierealna wizja

Römer w korespondencji krytykuje politykę polskiego imperializmu i klas uprzywilejowanych. Widzi
w niej zarzewie konfliktu polsko-litewskiego, uznając, że
to właśnie idea kresowa, która miałaby faworyzować
ludność polską, stanowi najpoważniejszy problem w naprawieniu stosunków. W jego przekonaniu żaden naród
nigdy dobrowolnie nie może akceptować wyższości in-

„Wychowałem się w kulturze polskiej i pochodzę z rodziny oraz należę do rodziny, która ma
siebie za polską i tę polskość, bardzo akcentuje,
a mój kontakt z ruchem narodowym litewskim
nawiązał się, kiedy byłem już psychicznie dojrzały […] wnosiłem zawsze – nie wyłączając nawet
Legionów – pierwiastek polityczny litewski […].
Choć określałem się zawsze jako Polak. […] dzieciństwo spędziłem w okolicy, gdzie wszystko dookoła jest litewskie – mowa, krzyże, pieśni i gdzie
polski był tylko nasz dwór. Pierwsza mowa moja
był właśnie litewska, bo miałem starą kochaną nianię – oczywiście Litwinkę […] toteż nauczyłem się
najpierw mówić po litewsku, a potem z rodzicami
i rodzeństwem po polsku. […] Kiedy byłem w Petersburgu w internacie szkolnym – miałem może
14 lat – będąc w kościele św. Katarzyny słyszałem
pieśni kościelne litewskie. […] pieśń ta powiała na
mnie czymś swojskim, kochanym i tak wzruszyła,
jak mało które wrażenia doznane w życiu. […] Potem gdy miałem lat 17–18, gdym próbował pisać,
wierszem układałem poematy romantyczno-patriotyczne, w których ojczyzną była zawsze Litwa,
a ja Litwinem”7.

Generał Lucjan Żeligowski, dowódca akcji zajęcia Wilna w 1920 r.

nego narodu, dlatego – jego zdaniem – stosunki polsko-litewskie się nie poprawią. Nadal uważał, że wielka idea
jagiellońska, wizja Rzeczypospolitej wolnych narodów
– jest piękna i wartościowa, choć jest ideą w gruncie rzeczy idealistyczną, niemożliwą do zrealizowania bez
poparcia ze strony Litwinów. Polacy współpracowali
ściśle z Łotwą, licząc, że takimi działaniami wywrą presję,
na nic jednak to się zdało bez Wilna.
Autor podkreślał niekonsekwencję działań strony
polskiej. Jego zdaniem Białoruś pojmowano jako twór
wasalny, Ukrainę jako podmiot sojuszniczy, ale podporządkowany. Litwa byłaby w postaci ściśle sfederowanej, właściwie wasalnej, zatem na ewentualnej federacji
wychodziłaby najgorzej, dlatego nie dziwił się, że Litwini
byli przeciwnikami takiej koncepcji i się przed nią bronili. Takie wykonanie idei federacji byłoby w jego mniemaniu krzywdzące dla strony litewskiej. Rozterki autora
Dzienników przecina „bunt Żeligowskiego”.

„Żeligiada” i rozczarowanie

6
7
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Życie w Kownie

Kolejne lata jego życia – po dokonaniu tego zasadniczego wyboru jesienią 1920 r. – to czas kariery
urzędniczej i naukowej na Litwie Kowieńskiej. Autor
Dzienników sprawował tam wiele zaszczytnych funkcji
w sądownictwie i w pracy uniwersyteckiej, był m.in. sędzią litewskiego Sądu Najwyższego w latach 1921–
1928, a następnie od 1922 r. cenionym wykładowcą
Uniwersytetu Litewskiego im. Witolda Wielkiego,
wieloletnim dziekanem Wydziału Prawa tej uczelni,
a nawet rektorem całej uczelni w latach 1927–1939.
Przez te wszystkie lata był także mistrzem Loży Masońskiej „Litwa”, o czym pisze otwarcie w swych Dziennikach. W okresie międzywojnia wielokrotnie reprezentował Litwę na arenie międzynarodowej jako jej sędzia
w głośnych procesach. Pod koniec życia wrócił do Wilna,
gdzie pracował jako profesor w latach 1940–1943.

D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski 1865–1947, Warszawa 2007, s. 123.
M. Römer, Dzienniki 1931–1938, t. 5, Warszawa 2018, s. 215–216.
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Römer znajdował się wówczas w Wilnie i nie był poinformowany o tej akcji. Gdy zaczęły doń docierać pogłoski
o zbliżaniu się Polaków, początkowo napisał, że nie wierzy w zbrojną akcję z uwagi na wciąż trwające negocjacje6. Jednak widząc ewakuację Litwinów z Wilna, był
już pewny, że wojsko polskie zmierza ku miastu, o czym
dowiedział się z całą pewnością dopiero 10 października.
Römer przeżywa wówczas osobisty dramat, bo na Litwie Kowieńskiej umiera jego ociec i wyjazd z miasta
w drodze na pogrzeb jest konieczny. Początkowo sprawa
osobista determinuje jego wyjazd z nowo powstającej Litwy Środkowej do Litwy Kowieńskiej. Jednak zaraz po-

źródła historyczne, media edukacyjne

tem pojawia się refleksja, że w tym sporze bratobójczym
to Polacy okazali się agresorami okupującymi odwieczną stolicę Litwy. Nie sposób tu opisać wszystkich
rozterek autora Dzienników i argumentów, które przesądziły o jego decyzji przyjęcia obywatelstwa odrodzonej Republiki Litewskiej i pozostania na jej terytorium
w Kownie. Mamy na ten temat wiele obszernych zapisów.
Warto jednak przytoczyć słowa, które sam odnotował po
kilku latach, próbując odnieść się do swojej identyfikacji narodowej i państwowej. Widział to przez pryzmat
całego swego życia następująco:

źródła historyczne, media edukacyjne
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Sentyment do idei Rzeczypospolitej
polsko-litewskiej

Na łamach jego Dzienników znajdujemy wiele interesujących wzmianek wskazujących na niewygasłe sentymenty wobec dziedzicowa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Szczególnie bogatych, gdy odnosiły
się one do ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autor opisuje nie tylko swoje rozterki dotyczące identyfikacji narodowej i państwowej, lecz także
kreśli panoramę całego społeczeństwa kresowego
– niekiedy rozdartego między różne nacje i podmioty
polityczne, w tym Litwę8. Nie sposób tu wszystkie je
odnotować ani nawet zasygnalizować wobec ogromnej
zawartości – kilku tysięcy stron wartościowych notatek. Niemniej warto zwrócić szczególną uwagę na kilka
z nich, np. kiedy autor opisuje wizytę u siebie bratanka
pierwszego prezydenta niepodległej Polski, 20 stycznia
1935 r., w takich słowach:
„Był u mnie młody Narutowicz […] synowiec
pierwszego prezydenta Polski i syn człowieka,
który był jednym z tych, co podpisali Akt Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, jest chory
dwoistością polsko-litewską, której z siebie wyplenić ani na rzecz jednostronną polską, ani na
rzecz litewską nie umie i męczy się rozdźwiękiem
tragicznym Polski i Litwy, tak samo jak męczył się
i chorował jego ojciec, którego to do samobójstwa
doprowadziło. Narutowicz wrócił właśnie z Polski,
w której był, zdaje się, po raz pierwszy. Wrócił pod
wielkim wrażeniem i jeszcze bardziej chory”9.
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Relacje z Marszałkiem

Czytelnicy tego artykułu zapewne stawiają sobie pytanie, jak potoczyły się relacje Michała Römera – legionisty z lat Wielkiej Wojny, zdeklarowanego wówczas
piłsudczyka z wyboru, a później kandydata Piłsudskiego na premiera skonfederowanej z Polską Litwy – z Marszałkiem. Wszak współpracował z nim przez wiele lat.
Obaj mieli ogromny sentyment do Wilna i podobny system wartości. Pochodzili z tej samej warstwy
społecznej, a demokratyczne przekonania polityczne w młodości łączyły ich nie mniej silnie. Elementów
łączących te dwie postacie było rzeczywiście wiele (np.
wieloletnia przyjaźń osobista autora z bratem Komendanta Janem Piłsudskim). Pewne światło na wzajemne
relacje z Marszałkiem (które nigdy nie zostały definitywnie zerwane) rzuca notatka z dnia 13 lipca 1935 r.,
gdy na Litwie w odwiedzinach bawił kuzyn autora – znany polski dyplomata Eugeniusz Römer. Autor zapisał
wówczas m.in., co kuzyn mu powiedział na temat jego
listu do Marszałka:
8

R. Miknys, Michał Römer i krajowcy o koncepcji państwowość
i Litwy w latach 1922–1940, [w:] Krajowość – tradycje zgody narodów
w dobie nacjonalizmów, Poznań 1999, s. 87–97.
9
M. Römer, Dzienniki 1931–1938, t. 5, Warszawa 2018, s. 244–245.
10
Tamże, s. 277.

Mapa rozsiedlenia ludności polskiej i litewskiej na terenie Republiki Litewskiej na
obszarach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, 1929 r.

„W roku 1921 […] po pewnym przemówieniu Józefa Piłsudskiego w Wilnie, wystosowałem do niego list zasadniczy i ostry, w którym zarzuciłem mu
zdradę państwową litewską. Ten list zamknął moje
stosunki osobiste z Piłsudskim, choć mojego szacunku dla niego i uznania dla osoby jego i jego czynu
niepodległościowego polskiego nie zmienił. […] Nie
chciałem robić z tego rzeczy publicznej, przynajmniej za życia mojego i Piłsudskiego. Otóż jak mnie
Eugeniusz poinformował […] Piłsudski wtedy miał
powiedzieć: Michał Römer – tak on mnie zwymyślał,
ale on ma serce… Tak, to była sprawa serca”10.

Wierny swoim przekonaniom

Emocje, jak widać, zdarzają się nawet wśród opanowanych zazwyczaj, doświadczonych zawodowo prawników.
Autor Dzienników wiele razy w swym życiu dawał się im
ponieść – choć na ogół w szlachetnych intencjach. Na pewno nie był wybitnym politykiem (nie wyczuwał kierunku
zmian w radykalizującym się społeczeństwie, a już na
pewno nie miał zamiaru im ulegać dla osobistej kariery),
był raczej pogrobowcem idei dawno przebrzmiałych,
które nie miały racji bytu w starciu z nowoczesnymi drapieżnymi nacjonalizmami pierwszej połowy XX w. czy
popularnymi wówczas ideologiami totalitarnymi.
Autor wiele przeżył (okupacje niemiecką i sowiecką
w Wilnie), ale do końca pozostał sobą, mimo swych
demokratycznych „postępowych” przekonań pozostał
epigonem świata i wartości, których nie można było
już wskrzesić. Nie ugiął się i do końca tym wartościom
pozostał wierny. Jego Dzienniki są wspaniałym świadectwem wieloletniej wytężonej pracy i działalności
publicznej dla dobra obu narodów. Nadto ukazują, że
nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach
życia można pozostać człowiekiem przyzwoitym,
prawym i uczciwym. W tym konkretnym przypadku
jednak poza Polską, która w mniemaniu autora była
agresorem jesienią 1920 r., krzywdzącym słabszego
partnera. Nie oceniając słuszności jego postawy politycznej, wyborów, których wówczas dokonał i ich późniejszych konsekwencji – zachęcam do samodzielnej
lektury wszystkich zainteresowanych, szczególnie dydaktyków historii, którzy mogą ten kapitalny materiał
źródłowy wykorzystać w swojej pracy.

Wielki terror 1937–1938 i Gułag Tomasza Kiznego
Małgorzata Skotnicka-Palka

Z

brodnie sowieckie i nazistowskie to dwie największe zagłady w dziejach ludzkości. O Holocauście
mówi się i pisze bardzo dużo. Problem represji
sowieckich jest mniej znany. Zachowało się bez
porównania mniej archiwalnych świadectw
wizualnych dokumentujących sowieckie zbrodnie.
Jego okrutne oblicze postanowił pokazać fotograf i reporter Tomasz Kizny. Wydał on dwa albumy poświęcone
tej tematyce: Wielki terror 1937–19381 i Gułag2.
Jego zainteresowanie zbrodniami komunistycznymi
związane jest z historią rodzinną. Kizny wyjaśnia: „Irkuck i Kazachstan to dwa miejsca, do których została
zesłana moja rodzina w czasie wojny. Nie traktuję tego
jako jakiejś misji, ale wzrastałem w rodzinie, która nie
miała żadnych złudzeń co do komunizmu, znała jego
prawdziwą twarz. Dzięki temu wychowaniu po wprowadzeniu stanu wojennego byłem w tzw. podziemiu
solidarnościowym, a kiedy w 1990 roku pierwszy raz
dostałem do ręki paszport, w przeciwieństwie do moich
przyjaciół zamiast na Zachód, pojechałem na Wschód.
Jakby wstecz – od doświadczenia komunizmu, które ja
miałem, do tych jego korzeni”3.

Wielki terror

1

Portrety ofiar

W części prezentującej portrety stalinowskich ofiar Kizny dokonał zmian w stosunku do oryginalnych fotografii
przechowywanych w archiwach. Na potrzeby rejestracji policyjnej wykonywano zwykle dwa ujęcia: z przodu
i z profilu. Na każdej fotografii wpisywano nazwisko sfotografowanej osoby. Zdęcia te służyły m.in. do sprawdzenia tożsamości skazanego przed egzekucją6. Przygotowując album, Kizny wybrał jedynie fotografie zrobione en
face. Pojedynczy portret skazanego wypełnia całą stronę
książki. Dzięki temu zabiegowi patrzymy bezpośrednio
na twarz drugiego człowieka, a ludzie ze zdjęć patrzą
na nas7. Na twarzach ofiar widać przerażenie, rozpacz,
rezygnację, czasem jakby zdziwienie czy niedowierzanie, rzadziej bunt i pogardę8. Kizny stwierdza: „Krewni
ofiar przez lata wracają do tych fotografii, szukając choćby najmniejszej wskazówki, jakiegoś klucza do zrozumienia, co czuli i przez co przeszli ich bliscy. Wpatrują
się intensywnie w te zdjęcia, znajdując w nich element
pocieszenia albo jeszcze większy ból. To jest […] wydobyte z niebytu ostatnie spojrzenie ich najbliższych, którzy
zniknęli bez śladu kilkadziesiąt lat wcześniej”9.
W jakim celu zrobiono te zdjęcia, do czego były potrzebne, skoro ludzie na nich uwiecznieni mieli w ciągu
kilku dni zostać zabici? Wymagały tego biurokratyczne procedury NKWD. Zgodnie z regulaminem należało
zrobić zdjęcie zaraz po aresztowaniu. W czasie wielkiego terroru tej zasady nie przestrzegano. Zdarzało się, że
fotografie wykonywano dzień lub dwa przed rozstrzelaniem, a czasem nawet w dniu egzekucji10. Sowieci
portretowali ludzi, których mieli zabić, ich wizerunki
pozostawały w aktach. Jest to tym bardziej zastanawiające, że w tym samym czasie w ZSRR z fotografii usuwano
podobizny osób uznanych za zdrajców i politycznych
odstępców. Najbardziej znanym przykładem jest foto-

T. Kizny, Wielki terror 1937–1938, Warszawa 2013.
T. Kizny, Gułag, Paryż 2003; Hamburg, Madryt, Mediolan, Nowy Jork 2004; Moskwa 2007; Warszawa 2015.
3
Culture.pl, T. Kizny, „Gułag”, https://culture.pl/pl/dzielo/tomasz-kizny-gulag [data dostępu: 29.12.2019].
4
B. Maciejewska, 750 tysięcy strzałów w tył głowy, „Gazeta Wyborcza”, nr 52, 2–3.03.2013, s. 28.
5
T. Kizny, Wielki terror..., s. 225.
6
Tamże, s. 24–25.
7
T. Stempowski, Skradzione twarze: „Wielki Terror 1937–1938”, http://fototekst.pl/skradzione-twarze-wielki-terror-1937-38/ [data
dostępu: 29.12.2019].
8
T. Kizny, Wielki terror..., s. 23.
9
B. Maciejewska, dz.cyt., s. 28.
10
T. Kizny, Wielki terror..., s. 24.
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Prace nad albumem Wielki terror 1937–1938 Kizny
prowadził na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 2008–2011. Album podzielony jest na trzy części.
W pierwszej pokazano portrety ofiar terroru wykonane w więzieniach NKWD tuż przed rozstrzelaniem.
Druga część albumu to współczesne zdęcia miejsc
egzekucji i grobów ofiar, natomiast trzecią część stanowią współczesne fotografie osób, których rodzice
zostali zamordowani podczas wielkiego terroru. Kizny pracował w Archiwum Stowarzyszenia Memoriał
i w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej, gdzie
obejrzał ok. 3 tys. fotografii ofiar terroru. W rzeczywistości zrobiono ich setki tysięcy – składają się one na
portret zbiorowy społeczeństwa w czasie terroru.
Jego ofiarami byli przedstawiciele wszystkich warstw
społecznych: bezdomni, chłopi, kler, wojskowi, przed-

stawiciele inteligencji, funkcjonariusze partyjni i przedstawiciele organów bezpieczeństwa. W ciągu 15 miesięcy i 12 dni (od sierpnia 1937 do listopada 1938 r.)
zostało zamordowanych 750 tys. obywateli sowieckich4.
Statystycznie rozstrzeliwano 1600 osób na dobę, średnio jednego człowieka na minutę5.
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Zbrodnie uwiecznione na kliszy:
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Rosyjski pisarz Varlam Tichonovich Shalamov został oskarżony w 1929 r. o kolportaż
tzw. testamentu Lenina, za co został skazany na trzy lata ciężkich robót w łagrach
koło Wiszery na północnym Uralu

Inżynier mechanik, „ojciec” radzieckiej kosmonautyki Siergiej Korolow w czasie wielkiej czystki, w 1938 r., został skazany na sześć lat

Miejsca egzekucji i groby ofiar

Socjaldemokrata i komunista żydowskiego pochodzenia, działacz ruchu bolszewickiego Grigorij Zinowiew został w 1935 r. skazany na 10 lat więzienia za „odpowiedzialność polityczną” po zabójstwie Siergieja Kirowa. NKWD aresztowało go w 1936 r.
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niem fikcyjnej przyczyny śmierci12. Dopiero od 1963 r.
KGB ustnie ujawniało prawdziwą przyczynę śmierci,
ale tylko tym osobom, którym wcześniej nie podano fałszywej informacji o śmierci w obozie. Rozkaz KGB ZSRR
z 3 marca 1989 r. zniósł ograniczenia w dostępie do
informacji o losach rozstrzelanych13.
W czasach, kiedy starano się wymazać z pamięci
zbiorowej wizerunki prominentów, jednocześnie ci
sami ludzie pojawiali się w archiwach sowieckiej policji politycznej NKWD na fotografiach identyfikacyjnych,
które prezentowały dziesiątki tysięcy ofiar czystki.
Co ciekawe, zdarzały się prywatne akty dokonywania cenzury pamięci w zaciszu domowym. W prywatnej bibliotece Aleksandra Rodczenki (rosyjskiego artysty,
jednego z czołowych przedstawicieli konstruktywizmu)
zachował się autorski egzemplarz albumu Dziesięć lat
Uzbekistanu z 1934 r., w którym Rodczenko zamalował
czarnym tuszem twarze uzbeckich działaczy partyjnych
aresztowanych w czasie terroru14. Wszystkie te działania
zmierzały do tego, aby zniknęli na zawsze nie tylko ludzie, lecz także pamięć o nich. Zdarzało się, że oprawcy stawali się ofiarami sowieckiego systemu, np. Isaj
Dawidowicz Berg, w latach 1937–1938 komendant moskiewskiego NKWD, organizator masowych egzekucji
w Butowie, gdzie rozstrzelano ponad 20 tys. osób, który
stosował samochody przystosowane do trucia skazanych
spalinami, sam został skazany na śmierć15.

grafia z 1937 r., na której uwieczniono Józefa Stalina,
Klimienta Woroszyłowa, Wiaczesław Mołotowa i Nikołaja Jeżowa wizytujących kanał im. Moskwy. Kiedy Jeżowa uznano za wroga ludu i rozstrzelano, zdęcie zostało
wyretuszowane w taki sposób, aby nie było go na nim
widać. Skazanych należących do elity wykreślano z podręczników i encyklopedii, przemalowywano obrazy, które przedstawiały ich wizerunki.
O zwykłych ofiarach nie wolno było mówić. Jeśli rodzina uporczywie starała się czegoś dowiedzieć, wówczas
informowano ją, że jej bliski został skazany na „dziesięć
lat obozu bez prawa do korespondencji”11. Wszystkie
informacje dotyczące śledztwa, wyroku i egzekucji były
tajne. Po II wojnie światowej kłamstwo rozbudowywano,
informując rodziny, że ich bliscy zmarli w łagrach z poda-

W drugiej części albumu Kizny pokazuje na swoich zdjęciach miejsca egzekucji i masowe groby ofiar wielkiego
terroru. Ludzie grzebani byli potajemnie w zbiorowych
mogiłach, tak aby pamięć o nich przepadła na zawsze16.
Nekropolie terroru są rozrzucone na całym terytorium
byłego ZSRR. Egzekucje odbywały się równocześnie we
wszystkich 12 strefach czasowych, od Mińska po Sachalin
nad Oceanem Spokojnym i od leżącego za kręgiem polarnym Murmańska po republiki w Azji Centralnej17. W przededniu terroru, głównie w lasach w pobliżu dużych ośrodków miejskich, przygotowano tajne „poligony śmierci”.
Grzebano tam ludzi zamordowanych w więzieniach lub
rozstrzelanych na miejscu. Gdy ofiar przybywało, wyznaczano nowe miejsca lokalizacji masowych grobów,
głównie były to przypadkowe, bezludne rejony w pobliżu
miast, m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu, Mińsku czy
Kijowie. Czasami były to tereny letniskowe należące do
NKWD, np. w Samarze, Smoleńsku, Miednoje, Irkucku18.
Zlokalizowanych zostało ok. 100 „pól śmierci”, do
dziś nie odkryto ok. 200–250 takich miejsc. Masowe
groby odkrywano przypadkiem, np. podczas budowy dróg, osiedli, zakładów przemysłowych. W czasach
11
12
13
14
15
16
17
18

Tamże, s. 226.
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B. Maciejewska, dz.cyt, s. 29.
T. Stempowski, dz.cyt.
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Więzienne fotografie rozstrzelanych przez dziesięciolecia leżały w tajnych archiwach. Zdjęcia te nie
miały nigdy ujrzeć światła dziennego, jednak w 1991 r.
zbrodnie stalinowskie przestała chronić cenzura, dlatego fotografie upubliczniono23. Są one jednym z najbardziej wymownych świadectw zbrodni sowieckich. Kizny
stwierdza: „Fotografie ofiar wielkiej czystki są czymś na
podobieństwo masek pośmiertnych, które zdejmowano
z twarzy zmarłego, by zachować odcisk jego oblicza, z tą
różnicą, że zostały «zdjęte» za życia, czasem zaledwie kilka godzin przed śmiercią. Wbrew intencjom oprawców,
którzy skazywali ofiary nie tylko na śmierć, ale także na
zapomnienie, dzisiaj te fotografie przywołują pamięć poszczególnych ofiar terroru, indywidualną pamięć tych,
którzy mieli zamilknąć na zawsze”24.

Gułag

Drugim albumem autorstwa Tomasza Kiznego poświęconym zbrodniom sowieckim jest Gułag. Powstał on przy
współpracy z graficzką Dominique Roynette, Instytutem
Pamięci Narodowej i Fundacją Picture Doc. Prezentuje
ważniejsze sowieckie obozy pracy przymusowej: były
klasztor na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym, budowę kanału łączącego Morze Białe z Morzem Bałtyckim,
poszukiwanie złóż na arktycznej wyspie Wajgacz, kopalnie
złota, węgla i uranu na Kołymie (północny wschód ZSRS),
budowę kolei od Uralu do Jeniseju (tzw. Martwa Droga),
zagłębie węglowe w Workucie (Republika Komi)25.
Zaprezentowane w albumie zdjęcia pochodzą od 1923
(to obóz sołowiecki uważany za jeden z pierwszych łagrów) do 1955 r. (czyli okresu po śmierci Stalina, kiedy
więźniowie byli zwalniani z obozów). Fotografie dokumentują pracę i życie codzienne więźniów26. Widzimy
ich w samym obozie, na pryczach, w drodze do pracy,
a także możemy zobaczyć budowane przez nich obiekty.
Album składa się z siedmiu rozdziałów, z których
sześć poświęcono miejscom mającym duże znaczenie
dla historii i rozwoju obozów pracy przymusowej
w ZSRR. Jeden z rozdziałów dotyczy Workuty, gdzie
przebywali polscy więźniowie Gułagu, w większości
żołnierze Armii Krajowej, którzy w latach 1955–1956
mieli możliwość powrotu do Polski, a przed wyjazdem
fotografowali miejscowy krajobraz. Rozdział siódmy
przybliża fenomen teatrów obozowych.
Fotografiom archiwalnym towarzyszą zdjęcia wykonane przez Kiznego w Rosji od lat 90. XX w. do 2003 r. Pokazują one współczesny obraz kompleksów obozowych

L. Szura, Tomasz Kizny o ofiarach Stalina, https://culture.pl/pl/artykul/tomasz-kizny-o-ofiarach-stalina [data dostępu: 29.12.2019].
Tamże.
21
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22
Tamże, s. 326.
23
Miejsca cmentarzy ofiar stalinizmu zdumiewają banalnością, https://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/814979,Miejsca-cmentarzyofiar-stalinizmu-zdumiewaja-banalnoscia [data dostępu: 2.01.2020].
24
T. Kizny, Wielki terror..., s. 25.
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Gułag, https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13281,Gulag.html [data dostępu: 2.01.2020].
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Na trzecią część albumu składają się rozmowy z dziećmi ofiar wielkiego terroru. Ludzie ci, mimo podeszłego
wieku, wciąż wspominają tragedię, która dotknęła ich
rodziny. Brak grobu, miejsca pochówku ich rodziców
sprawia, że nie mieli możliwości odbycia żałoby20 zaczynającej się symbolicznym aktem pożegnania, opłakania, a kończącej pogodzeniem się ze stratą. Niepewność
losów zaginionych członków rodziny, brak informacji
o przyczynach śmierci potęgowała ból ich dzieci. Aby
choć częściowo załagodzić to cierpienie, powstało wiele
symbolicznych cmentarzy, np. w Bykowni, Lawaszowie, Kuropatach, Sandarmochu i na innych nekropoliach
odnalezionych w latach 80. i 90. XX w. Zobaczyć na nich
można zdjęcia ofiar przybite do pni drzew, kamienne
nagrobki położone w lesie, krzyże, plastikowe kwiaty złożone na ziemi. Są one widocznym symbolem cierpienia „sierot Wielkiego Terroru”21. Jedno z dzieci ofiar
sowieckich zbrodni, Jelizawieta Piotrowna Szatałowa
(ur. 1928) znalazła się w grupie nielicznych, którym udało się ustalić miejsce egzekucji i pochówku ojca. Stwierdziła, że „[…] to dało mi ukojenie. Teraz znam wszystkie
miejsca, gdzie spoczywają moi najbliżsi. Moja dusza jest
spokojna, mogę już umrzeć”22.

Odtajnienie archiwów

źródła historyczne, media edukacyjne

rządów Nikity Chruszczowa i Leonida Breżniewa nie
ujawniano tych znalezisk. Na prowincji o miejscach egzekucji i masowych pochówkach wiedzieli mieszkańcy
sąsiadujących miejscowości. Informacji tych nie dało się
ukryć. Ludzie albo wiedzieli o „masowych operacjach”,
albo domyślali się, co się w pobliżu ich domów odbywa.
Dzięki lokalnej pamięci, będącej mieszanką informacji
i pogłosek przekazywanych zaufanym, po latach udało
się odnaleźć groby w Czelabińsku, Irkucku, Kemerowie,
Mińsku, Pietrozawodsku, Sarańsku, Tiumeniu, Woroleżu i w innych miejscach. Nie są to jednak prawdziwe
cmentarze. Na zdjęciach dokumentalnych Kizny prezentuje z pozoru neutralny krajobraz, miejsca egzekucji
i pogrzebania tysięcy ludzi. Jednak zamiast krzyży i grobów jest las, pejzaż, droga, osiedle, śmietnisko. Upływ
czasu, procesy przyrody, działalność człowieka sprawiły,
że miejsca te nie mówią już nic o tym, co tam się stało.
Groza tych niewinnych pejzaży wynika ze świadomości, że to właśnie w tym miejscu rozegrała się tragedia.
Kizny mówi: „Tragedia skrywa się za banalną transparentnością obrazu, ale ona tam jest. Pomimo wszystko,
te zwyczajne, statyczne fotografie są obrazami-przeciw-zapomnieniu”19.

źródła historyczne, media edukacyjne
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Więźniowie przy budowie Kanału Białomorskiego w 1932 r.

oraz portrety byłych więźniów27. Ze względu na celowe
zastosowanie przez Kiznego czarno-białego filmu całość
ma spójny charakter, w którym zacierają się różnice czasowe wykonanych fotografii. Każdy rozdział rozpoczyna
wstęp, a także zawiera szczegółowe noty historyczne
przedstawianych miejsc. Słowo wstępne do albumu napisali: Norman Davies (brytyjski historyk), Siergiej Kowalow
(obrońca praw człowieka i były radziecki dysydent) oraz
Nicolas Werth (francuski historyk i znawca historii ZSRR).

Obozy pracy przymusowej w obiektywie

Wbrew temu, co można by przypuszczać, historycznych fotografii dotyczących Gułagu zachowało się aż
kilkadziesiąt tysięcy. Poza nielicznymi wyjątkami powstały one na potrzeby i pod kontrolą reżimu stalinowskiego. Obozy pracy przymusowej fotografowano dla
celów propagandowych, aby dokumentować przedsięwzięcia przemysłowe realizowane przez więźniów,
albo dla potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości28.
W Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej GARF
znajduje się zbiór 105 albumów fotograficznych, które
naczelnicy zarządów zespołów obozowych na prowincji
przesyłali do centrali Gułagu w Moskwie wraz z raportami. Miały one pokazać, jak dobrze funkcjonują obozy i jak
świetnie są zarządzane. Obraz, jaki się z nich wyłania,
niewiele miał wspólnego z rzeczywistością. Widzimy
na nich więźniów pracujących w fabrykach różnych gałęzi przemysłu, w małych warsztatach szewskich czy krawieckich, kołchozach, przy wydobyciu surowców naturalnych, budowie kanałów, dróg i kolei; możemy zobaczyć
łagrowe jadalnie, łaźnie, pralnie, „domy mładienca”, czyli
żłobki dla dzieci urodzonych w łagrach, występy więźniarskich zespołów estradowych, zawodów sportowych
rozgrywanych w obozach. Pomijane są ciemne strony
27
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życia w Gułagu. Śmierć w obozach była powszechna,
ale nie ma ani jednej fotografii przedstawiającej więźnia
zmarłego w obozie z głodu i wycieńczenia29. Spośród
ok. 3 tys. zdjęć zamieszczonych w albumach Gułagu tylko
na kilku widać więźniów na skraju wyczerpania. Są
oni jednak w punktach medycznych, co ma pokazać, że
są leczeni, a zatem dowodzi, że opieka medyczna dobrze
funkcjonowała. Jedynie znane zdęcia martwych więźniów przedstawiają zeków zabitych w czasie powstania w obozie Lesoriejd koło Ust-Usy w Republice Komi
w 1942 r., dwóch więźniów zabitych przy próbie ucieczki
w Ozierłagu na Syberii i więźnia zamordowanego przez
kryminalistów w łagrze w obwodzie czelabińskim30.
Drugą grupę zdjęć przedstawiającą wyidealizowany
obraz Gułagu tworzą fotografie zrobione na potrzeby wydawnictw propagandowych. Przykładem jest grudniowy
numer miesięcznika „SSSR na strojke” („ZSRR w Budowie”) z 1933 r. poświęcony budowie Kanału Białomorskiego. Opublikowane w nim zdjęcia, będące wyrafinowanymi fotomontażami ukazującymi skalę przedsięwzięcia,
wykonał awangardowy artysta Aleksander Rodczenko.
W piśmie nie wspomniano, że budowa kanału, otwartego jesienią 1933 r., pochłonęła 12 tys. istnień ludzkich31.
W publikacji Tomasza Kiznego zamieszczone są też
kadry z sowieckich filmów dokumentalnych pokazujących obozy pracy przymusowej, np. Sołowki w reż.
Andrieja Czerkasowa z 1928 r., Kanał Białomorsko-Bałtycki w reż. Aleksandra Lemberga z 1933 r. czy Kołyma
nieznanego reżysera z roku 193432.

Dokumentować prawdę

Archiwalne zdjęcia Gułagu pokazują obraz nieprawdziwy, jednak dzięki istnieniu bogatej literatury poświęconej sowieckim represjom i propagandzie jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwe oblicze Gułagu. Waga
książek (oraz towarzyszących im wystaw) Tomasza Kiznego bierze się z tego, że wykonał on nie tylko ważną
pracę fotografa, lecz także dociekliwego dziennikarza,
a przede wszystkim czujnego historyka i badacza, który
pracuje na niewygodnych dla władz materiałach.
Zdjęcia: Wikimedia Commons

Violetta Rezler-Wasielewska

N

a mapie muzeów w Polsce charakterystyczną grupę stanowią różnej wielkości muzea martyrologiczne. Wszystkie zostały utworzone w związku
z II wojną światową, w miejscach wielkich niemieckich zbrodni nazistowskich, a zorganizowano je, by upamiętniać ich ofiary i by były przestrogą.
Wśród tych instytucji jest Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych. Dlaczego warto je poznać?

historia i muzea

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych,
czyli muzeum w miejscu pamięci

Muzeum upamiętniające jeńców

Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, fot. S. Dubiel

Jeniecki kompleks obozowy

Zbrodnie, do których doszło w przeszłości w Łambinowicach i z powodu których w 1964 r. powstało tu Muzeum (przez rok oddział regionalnego muzeum), były
związane z funkcjonowaniem w latach 1939–1945 jednego z największych w Europie jenieckich kompleksów
obozowych – stalagów Lamsdorf. Jego budowę rozpoczął jeniecki obóz przejściowy – Dulag B (Durchgangslager), zorganizowany tuż przed wybuchem II wojny
światowej, a w październiku 1939 r. przekształcony
w obóz stały dla żołnierzy szeregowych i podoficerów – Stalag VIII B Lamsdorf (Mannschaftsstammlager).
Drugi obóz – Stalag 318 Lamsdorf uruchomiono po ataku Niemiec na ZSRR, w czerwcu 1941 r., w ponad dwukilometrowej odległości od pierwszego. To w tych dwóch
miejscach, w sąsiedztwie wsi, jeńcy wielu narodowości
pracując ciężko w niemieckim rolnictwie i przemyśle,
byli przetrzymywani zasadniczo do końca działań wojennych na Śląsku Opolskim. Optymalnemu wykorzystaniu ich jako taniej siły roboczej miały służyć m.in.
liczne zmiany organizacyjne obozów Lamsdorf, np. we
wzajemnej podległości i nazewnictwie, a także podporządkowanie na krótko w 1943 r. odległego Stalagu
VIII D Teschen (Czeski Cieszyn).
W bardzo trudnych warunkach bytowych, zróżnicowanych jednak w stosunku do armii poszczególnych
państw, w latach 1939–1945 Niemcy przetrzymywali
w Lamsdorf ponad 300 tys. jeńców. Do najliczniejszych grup internowanych należeli żołnierze Armii
Czerwonej, jeńcy polscy (żołnierze kampanii wrześniowej 1939 r. i powstańcy warszawscy z 1944 r.) oraz
jeńcy brytyjscy. Dla jeńców radzieckich, z przyczyn
ideologicznych najgorzej przez Wehrmacht traktowanych, Lamsdorf okazał się miejscem eksterminacji.
Dla polskich żołnierzy był na ogół pierwszym na ich
jenieckiej drodze, natomiast dla jeńców brytyjskich
– punktem ich największej w Europie koncentracji
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Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (dalej: CMJW,
Muzeum) to unikatowa w skali europejskiej placówka,
zajmująca się problematyką jeniecką i niektórymi zagadnieniami z najnowszej historii Polski. Na poziomie
ponadregionalnym do zakresu działania instytucji należy
gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów, badania
naukowe oraz popularyzacja problematyki dwóch systemów jenieckich – niemieckiego i radzieckiego z okresu II wojny światowej, przede wszystkim losów polskich
jeńców wojennych w tych systemach, a także polskich
żołnierzy internowanych w krajach neutralnych. Natomiast na poziomie lokalnym – dzieje jenieckich obozów
Lamsdorf (po II wojnie światowej: Łambinowice) oraz
tworzonych tam również obozów dla ludności cywilnej.
Długa i skomplikowana historia Miejsca Pamięci
Narodowej w Łambinowicach, którym CMJW się opiekuje i gdzie mieści się jedna z dwóch siedzib Muzeum,
jest historią Europy w XIX i XX w., uwikłanej w eskalację konfliktów zbrojnych i jednocześnie coraz bardziej
świadomej potrzeby ochrony praw człowieka w ich
trakcie. Jest to powtarzająca się tragiczna historia żołnierzy wziętych do niewoli w czasie wojny, którzy stali
się grupą, od jakiej rozpoczął się trudny proces budowania i ciągłego doskonalenia międzynarodowych zasad
humanitarnego traktowania zwyciężonych podczas
wojen we współczesnej Europie.
Paradoksalnie, a może właśnie także z tego powodu,
jeniec jako ofiara wojny nie zajmuje dużo miejsca w pamięci zbiorowej społeczeństw krajów uczestniczących
w największych konfliktach zbrojnych XX w. Cieszy zatem fakt dostrzeżenia tej postaci w decyzji Komisji Europejskiej z 31 marca 2020 r., która umieściła Miejsce
Pamięci Narodowej w Łambinowicach i opiekujące się
nim Centralne Muzeum Jeńców Wojennych na prestiżowej liście obiektów dziedzictwa kulturowego uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.
Wyróżnienie to jest przyznawane miejscom, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury
Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament
integracji naszego kontynentu. Ale po kolei.

historia i muzea
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(co trzeci z nich przeszedł przez Stalag VIII B Lamsdorf). Liczbę pochowanych tu ofiar, zmarłych głównie
z powodu nieludzkiego traktowania, głodu i wycieńczenia, szacuje się na ok. 40 tys. osób. Powiększają ją
jeszcze, w sposób trudny do określenia, ofiary ewakuacyjnego marszu jeńców, który rozpoczął się w styczniu,
a zakończył wiosną 1945 r. w głębi Rzeszy.

Długie dzieje

Tragiczna historia Miejsca Pamięci Narodowej
w Łambinowicach jest bardzo złożona, wielowarstwowa. Nie ogranicza się do II wojny światowej – sięga bardziej niż ona odległego czasu i wykracza także poza rok
1945. W swej istocie w całości wiąże się z wojnami,
podczas których i w następstwie których organizowano
w tym miejscu, a więc na pruskim poligonie wojskowym
z lat 60. XIX w. – obozy izolacyjne. W trakcie wojen były
to obozy dla żołnierzy wziętych do niewoli, a po zakończeniu tych konfliktów – dla ludności cywilnej, która na
skutek powojennej zmiany granic migrowała lub była
zmuszana do migracji.
Pierwszy obóz jeniecki został zorganizowany podczas wojny prusko-francuskiej (1870–1871) dla ok.
6 tys. jeńców francuskich, następny, dużo bardziej rozległy i dla wielokrotnie większej liczby jeńców, bo ok.
90 tys. żołnierzy państw ententy – w latach I wojny
światowej, natomiast ostatni, o którym była już mowa,
podczas II wojny światowej. Ludność cywilna przebywała zaś w obozach Lamsdorf przede wszystkim w konsekwencji obu wojen światowych: w latach 1921–1924
w jedynym w historii miejscowości nierepresyjnym,
niemieckim obozie dla Niemców, którzy opuścili tereny włączone w granice odradzającego się państwa
polskiego (przebywali jednak w Lamsdorf nawet jeszcze w latach 30.), oraz w okresie 1945–1946 w polskim
obozie, zorganizowanym w założeniu dla niemieckich
mieszkańców okolicznych wsi, oczekujących na przesiedlenie w głąb Niemiec.
Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przetrzymywanych
w obozach jenieckich oraz cywilów z obozów powojennych zmarło. Cmentarze wojenne z pozostałościami
obozowej zabudowy są przejmującymi śladami tej wstrząsającej przeszłości. Od 1968 r. funkcjonują jako Pomnik
Pamięci Narodowej, który w 2002 r. został przemianowany na Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
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Miejsce pamięci

Tereny poobozowe oraz cmentarze wojenne w Łambinowicach znajdują się w różnej odległości od Muzeum,
tworząc tzw. Drogę Pamięci. Najstarszy z nich – Stary Cmentarz Jeniecki – przyciągający z daleka uwagę
rzędami prostych, żelbetowych krzyży, jest położony
w lesie, po lewej stronie trasy Opole–Nysa, ok. 2 km na
wschód. To jeden z trzech cmentarzy wojennych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach i jedyny, na
którym prawie każdy zmarły ma swój grób oraz imię
i nazwisko. Na ok. 4,5 ha powierzchni zostało pochowanych ponad 7 tys. osób, w zdecydowanej większości

Stary Cmentarz Jeniecki, fot. S. Dubiel

jeńców wojennych – żołnierzy państw ententy, którzy
zmarli w Lamsdorf w latach I wojny światowej. Nekropolia została jednak utworzona dużo wcześniej. Zapoczątkowała ją w 1871 r. istniejąca do dziś kwatera jeńców
francuskich. Również w czasie II wojny światowej na
cmentarzu i poza jego ogrodzeniem odbywał się pochówek jeńców. Grobów z tego okresu jednak nie ma. Uwagę
zwiedzających to miejsce przyciągają natomiast z daleka
widoczne pomniki. Większość z nich dotyczy I wojny
światowej i jest poświęcona zmarłym jeńcom Lamsdorf.
Ze Starym Cmentarzem Jenieckim sąsiaduje teren
po obozie jenieckim z lat II wojny światowej – Stalag
VIII B (344) Lamsdorf z ukrytymi w lesie pozostałościami obozowej, a także poligonowej zabudowy, również
prowadzącą w głąb tzw. Aleją Kasztanową. To tu od
pierwszych dni września 1939 r. przywożono żołnierzy Wojska Polskiego (oraz jeńców cywilnych, np.
o. Maksymiliana Kolbego z grupą zakonników z Niepokalanowa), których następnie w 1940 r. w części skierowano w głąb Rzeszy, a w części zwolniono z niewoli, zmieniając im status na robotników cywilnych. W Lamsdorf
już do końca wojny byli przetrzymywani jeńcy innych
armii walczących z Niemcami, głównie brytyjskiej
(stąd określenie – obóz brytyjski, Britenlager). Jednak
miejsce to ma również dłuższą historię. Podczas wojny
prusko-francuskiej oraz I wojny światowej byli tu także
przetrzymywani jeńcy, a od lat 60. XIX w. szkolili się żołnierze pruscy, następnie niemieccy (nazywano je wtedy
„obozem II”), a po 1945 r. (do 2002 r.) – polscy. W okresie
między wojnami światowymi w obozowych zabudowaniach istniała szkoła sportowa doskonaląca sprawność
fizyczną i umiejętności bojowe szkolonych. Mieszkali tu
także niemieccy imigranci, w większości pochodzący
z przyłączonej do Polski części Górnego Śląska.
Stosunkowo najbliżej Muzeum, bo 0,5 km na północ,
przy drodze, która omija zabudowania wsi i prowadzi
przez las, znajduje się teren po Obozie Pracy w Łambinowicach (1945–1946) oraz cmentarz jego ofiar.
Słabo widoczne w zaroślach pozostałości po barakach
to jedyne materialne ślady obozowej zabudowy. Została
ona tu, w północnej części tzw. obozu I (Lager I), stworzona najprawdopodobniej w latach 30. XX w. Podczas

36 tys. osób. Obecny kształt cmentarza został mu nadany w 1964 r. Wtedy też wzniesiono tu monumentalny
Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych. To ostatni
obiekt Drogi Pamięci.

Lokalizacja
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Instytucja ma dwie siedziby w województwie opolskim zlokalizowane w odległości 40 km od siebie.
W Łambinowicach Muzeum znajduje się w miejscu
pamięci, na wschodnich obrzeżach wsi, przy ul. Muzealnej 4. Na dużej przestrzeni, w charakterystycznym murowano-drewnianym ogrodzeniu mieszczą się budynki
z lat 30. XX w. oraz budowany obecnie pawilon. Teren
Muzeum wraz ze starszym otoczeniem: dawnym, ale
ciągle okazałym kasynem oficerskim z końca XIX w.,
który znajduje się na wprost Muzeum (obecnie ośrodek
kultury), oraz budynkami mieszkalnymi wzdłuż ul. Obozowej, należy do zabudowy niemieckiego poligonu
wojskowego. Miejsce to leżało w części poligonu, nazywanej długo Lager I, i pełniło w swej kilkudziesięcioletniej historii różne funkcje. Na jego terenie stacjonowało
pruskie, później niemieckie wojsko, a podczas wojny
prusko-francuskiej i I wojny światowej byli przetrzymywani jeńcy wojenni. Z kolei w latach 20. i 30. XX w.
mieszkali niemieccy repatrianci, po II wojnie światowej
zaś, w najbardziej wysuniętym na północ fragmencie,
ok. 0,5 km od budynku zajmowanego obecnie przez Muzeum, istniał obóz pracy.
Budynek główny Muzeum, przed którym niedawno
został wzniesiony pawilon, mający pełnić funkcję tzw.
strefę wejścia, wzniesiono jako siedzibę komendantury
Wehrmachtu. Znajdują się w nim dzisiaj sale wystawowe, edukacyjne, magazynowe i biurowe, a także pokoje
gościnne dla zwiedzających miejsce pamięci. Ekspozycja poświęcona jest jeniectwu. Obejmuje całokształt
problematyki jenieckiej okresu II wojny światowej oraz
jenieckie dzieje Lamsdorf. W pobliżu, w niedużym budynku dawnej wartowni prezentowana jest wystawa
poświęcona powojennemu obozowi (1945–1946).
Z Opolem, w którym w centrum miasta Muzeum
znalazło swoją drugą siedzibę, instytucja jest związana
w zasadzie od początku swego istnienia. W obecnym
budynku przy ul. Minorytów 3 funkcjonuje od lat 80.,
oferując zainteresowanym dostęp do cennych archiwaliów w pracowni naukowej, specjalistyczną bibliotekę, zwiedzanie wystaw czy udział w innych
muzealnych wydarzeniach. Budynek Muzeum oparty
od strony Młynówki na murach obronnych miasta, pochodzi z XVIII w. Mieściła się w nim najpierw słodownia, później areszt miejski, a w czasach nazistowskich
więzienie gestapo. Przebudowy przeprowadzone po
wojnie zmieniły jego wygląd i funkcje. Prezentowane tu
wystawy czasowe skupiają się wojnie i niewoli. Wystawa stała pt. „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie”
jest adresowana do osób, które chcą się przygotować do
wizyty w Łambinowicach i jednocześnie do tych, które
nie mogą tam dotrzeć.

historia i muzea

II wojny światowej nie przetrzymywano w tym miejscu
jeńców, natomiast po jej zakończeniu polskie władze
wykorzystały je, organizując obóz pracy, jeden z ponad stu, jakie wówczas utworzono na Górnym Śląsku.
Obóz, który istniał ponad rok, przeznaczony był dla
niemieckiej ludności, oczekującej na przesiedlenie w głąb Niemiec. Wśród osadzonych znajdowali się
także członkowie niemieckiej załogi obozów jenieckich
i osoby podejrzane o przynależność do organizacji nazistowskich. Trudne warunki bytowe, głód, choroby oraz
złe traktowanie powodowały dużą śmiertelność, którą szacuje się na ok. 1,5 tys. osób. Zmarli byli chowani
w masowych, nieoznakowanych mogiłach. Z przyczyn
politycznych upamiętnienie ofiar obozu stało się możliwe dopiero w latach 90. XX w. Z tego okresu pochodzi
tablica informacyjna oraz pomnik w kształcie śląskiego
krzyża pokutnego. Cmentarz, który znajduje się w głębi,
został otwarty w 2002 r.
W odległości ok. 3 km na północ od Muzeum, po lewej
stronie drogi istnieje dostępny dla wszystkich, choć otoczony ogrodzeniem teren z pozostałościami zabudowy
Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Obszar ten stanowi
tylko fragment byłego obozu jenieckiego, zaledwie
jeden z jego wielu sektorów. Droga, która biegnie obok
niego, wcześniej pełniła funkcję wewnętrznego traktu
stalagu, a pozostałości obozowe, np. z daleka widoczny
hydrofor. Obóz istniał od lipca 1941 r. do zaprzestania
działań wojennych w marcu 1945 r. Stworzono go dla
najliczniejszej i najgorzej przez Niemców traktowanej
grupy jenieckiej – żołnierzy Armii Czerwonej (stąd
potoczna nazwa – obóz radziecki, Russenlager). Szacuje
się, że z ok. 200 tys. czerwonoarmistów, którzy przeszli
przez obóz, zmarło ok. 40 tys. W stalagu przetrzymywano również jeńców innych narodowości: włoskiej,
greckiej, słowackiej, francuskiej, a w 1944 r. – polskiej.
Pobyt powstańców warszawskich, wśród których byli
m.in. płk Jan Rzepecki, rtm. Witold Pilecki, Aleksander Gieysztor, Roman Bratny, Stanisław Płoski, Witold
Kula, Jerzy Stefan Stawiński, Miron Białoszewski, Leon
Schiller, Józefa Radzymińska, upamiętnia granitowy
obelisk z 1997 r. Jednak obozowa historia miejsca i tu
rozpoczęła się wcześniej. W latach I wojny światowej
na tym terenie znajdowała się część niemieckiego obozu jenieckiego dla żołnierzy państw ententy, natomiast
w latach 1921–1924 – niemiecki obóz repatriacyjny dla
Niemców z terenów włączonych do Polski.
Pół kilometra dalej na zachód, po prawej stronie
drogi, na wzniesieniu, położony jest Cmentarz Jeńców
Radzieckich. Został założony w 1942 r. w związku z wysoką śmiertelnością wśród jeńców radzieckich, których
wcześniej chowano z dwóch stron cmentarza, nazywanego dziś Starym Cmentarzem Jenieckim. W nowym
miejscu sposób pochówku był kontynuowany – określały go wytyczne niemieckich władz, według których
miał się odbywać także bez zwracania uwagi. Jego
identyfikacji jako miejsca pochówku jeńców dokonano
w połowie 1945 r. Sondażowe prace ekshumacyjne dały
podstawę do oszacowania liczby pochowanych tu na ok.
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Działalność CMJW

Muzeum Jeńców Wojennych prowadzi działalność
w kilku obszarach. Przede wszystkim gromadzi artefakty dotyczące jenieckich losów żołnierzy koalicji
antyhitlerowskiej i miejsc, w których byli oni przetrzymywani w latach II wojny światowej na terenie
III Rzeszy, a także żołnierzy izolowanych w ZSRR
i obozach dla internowanych, np. na terytorium Litwy,
Łotwy, Węgier, Rumunii czy Szwajcarii. Bardzo cenne listy transportowe Wehrmachtu z lat 1939–1945 są podstawą do wydawania zaświadczeń o przetrzymywaniu
polskich żołnierzy w niewoli niemieckiej. Każdy zatem,
kto rekonstruuje jenieckie losy, może i powinien mieć
te zbiory na uwadze. Muzeum przechowuje ponadto
świadectwa obozowej historii Lamsdorf (Łambinowic)
z lat poprzedzających II wojnę światową i następujących
po niej. Zdecydowana większość zbiorów to dary.
Od początku istnienia instytucji bardzo ważną częścią jej działalności są prace naukowo-badawcze. Ich
rezultaty prezentuje się na konferencjach, sesjach, seminariach naukowych i popularnonaukowych oraz w licznych publikacjach wydawanych przez Muzeum, a także
inne instytucje. Ustalenia naukowe są podstawą prac
wystawienniczych. Te z kolei charakteryzuje fakt, że
przygotowywane w CMJW wystawy czasowe mają postać umożliwiającą ich prezentację w innych muzeach,
a także szkołach, bibliotekach i ośrodkach kultury.
Ekspozycjom tym towarzyszą katalogi, informatory oraz
programy edukacyjne.
Edukacyjna rola CMJW polega na pozaszkolnej edukacji, której podstawą jest wprowadzony w 2004 r. i ciągle udoskonalany program „Pedagogika Pamięci”, łączący dydaktykę historii z edukacją społeczną, celem
natomiast – rozwój osobisty uczestników, ułatwiający
orientację w otaczającej rzeczywistości, i świadomość
sensu aktywności społecznej. W edukacji proponowanej przez muzea martyrologiczne chodzi o takie poznawanie przeszłości, aby umożliwiała ona rozumienie
teraźniejszości w kategoriach związku przyczynowo-skutkowego i dawała podstawy do odpowiedzialnego
tworzenia przyszłości. Istotne znaczenie w tak rozumianej edukacji ma autentyzm Miejsca Pamięci Narodowej
w Łambinowicach.
W roku 2020 Muzeum obchodzi jubileusz 55-lecia.

Budynek muzeum Opole, fot. S. Dubiel

Anna Czerner

C

o łączy Aleksandra Gieysztora, Witolda Kulę i Stanisława Płoskiego, prócz tego, że byli profesorami
historii? A jeśli do tej trójki dołączymy Irenę Jurgielewiczową, Leona Schillera, Zdzisława Maklakiewicza i może jeszcze dwie postacie z narodowego panteonu bohaterów – o. Maksymiliana Kolbego
i Witolda Pileckiego?
Każda z tych osób ma w swej biografii jeniecki rozdział. Nie jest to fakt szeroko znany, za to wskazujący
na to, że doświadczenie niewoli wpisane było w losy
wielu rodzin. Do niewoli radzieckiej i niemieckiej dostało się blisko 700 tys. Polaków walczących w wojnie
obronnej 1939 r., a cały system obozów jenieckich stanowił bardzo ważną część machiny wojennej, służąc nie
tylko izolacji pojmanych żołnierzy, lecz także celom ekonomicznym i politycznym. Obozy tworzyły specyficzny,
zamknięty świat społeczny, zbiurokratyzowany i antyhumanistyczny zarazem, a także bardzo zróżnicowany,
zwłaszcza pod względem nasilenia represji.
Jeden z ogromnych kompleksów obozowych, przez
który w czasie tylko II wojny światowej przeszło ok. 300
tys. żołnierzy, znajdował się w Lamsdorf, niewielkiej
niemieckiej miejscowości, którą po wojnie przemianowano na Łambinowice, przy czym koniec działań wojennych nie oznaczał tu kresu obozowej historii. Ślady
tamtej przeszłości tropi, zabezpiecza, popularyzuje
i upamiętnia Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
(CMJW). Nie są to łatwe zadania, ponieważ Muzeum
mierzy się nie tylko ze skomplikowaną historią obozów w Lamsdorf/Łambinowicach (od wojny prusko-francuskiej, przez I i II wojnę światową, po okres powojenny), nie tylko zajmuje się tematyką jeniecką w skali
całej Europy (w tym systemem radzieckim), lecz także
nieustannie konfrontuje się z problemem społecznej
(nie)pamięci o jeniectwie.
Szczególnie trudne jest prowadzenie edukacji muzealnej w sytuacji, gdy brakuje wiedzy, wyobrażeń, asocjacji, a nawet emocji, które pomogłyby zakotwiczyć
narrację edukatora w systemie poznawczym odbiorcy.
Zastanówmy się nad źródłem tych deficytów oraz nad
tym, jak dzięki przemyślanej edukacji je niwelować.

Pamięć (prawie) doskonała –
postświadkowie

Bolesna jest świadomość tego, że indywidualna
pamięć o wydarzeniach sprzed ponad 75 lat wygasa,
o czym co roku przypominają nam obchody kolejnych
rocznic przybycia pierwszego transportu powstańców
warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. Grono świadków historii, którzy mogą jeszcze własnym głosem
przekazać doświadczenie nazistowskiego i stalinowskiego terroru, dramatycznie maleje. W niektórych
przypadkach pozostaje pustka, w innych przeciwnie –
pamięć zdeponowana uprzednio w kręgu rodzinnym
przechodzi stopniowo do obiegu instytucjonalnego.

Tematyka jeniecka w edukacji muzealnej
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figury jeńca wyłącznie z sytuacją polskich żołnierzy
w niewoli ZSRR.
Jeśli przyjąć, że ponad połowa Polaków straciła
w II wojnie światowej kogoś z bliskiej rodziny oraz że
powszechne jest pragnienie podtrzymywania pamięci
o martyrologii lat wojennych7, to zaskakująca jest cisza
wokół kwestii jeniectwa. Wszak spośród tych, którzy
przeżyli, wielu doświadczyło niewoli – czy to w roli robotnika przymusowego, czy więźnia, czy jeńca właśnie.
I chyba rzeczywiście jest tak, że jeniecka przeszłość pozostaje częścią przede wszystkim pamięci rodzinnej,
gdyż – jak zauważa Anna Matuchniak-Mystkowska –
która sama jest wnuczką byłego jeńca, a jednocześnie
socjologiem badającym ten na wpół zapomniany świat:
„Trzeba podkreślić, że z systemem edukacji oraz mediów
masowych, zwłaszcza telewizji […], związana jest sfera
niepamięci. […] Pamięć o oflagach funkcjonuje zatem
w enklawach prywatnych, lokalnych, profesjonalnych”8.

Pamięć nieoczywista – oflagowcy,
czerwonoarmiści, autochtoni

Niezależnie od pielęgnowania pamięci w kręgach rodzinnych trzeba przyznać, że obozy jenieckie zajmują
mało miejsca w pamięci zbiorowej Polaków. Na jedną
z przyczyn tej swoistej amnezji społecznej wskazuje
Marcin Kula (ponownie: badacz o podwójnej roli – syn
byłego jeńca i historyk-socjolog): „Łatwiej pamięta się
przykłady, które nabrały wagi symbolu niż inne. Natężenie cierpienia było w XX w. tak duże, że obozy «łagodniejsze», takie jak powiedzmy, oflagi zostały przyćmione
w pamięci społeczeństwa przez te gorsze”9. Powiedzmy
wprost: typowa sytuacja więźnia obozu koncentracyjnego była nieporównywalnie bardziej tragiczna od położenia, w jakim znajdował się przeciętny jeniec w niewoli Wehrmachtu. Aczkolwiek należy dodać, że nawet
dla relatywnie najlepiej traktowanych oficerów pobyt
w obozie był trudny w sensie psychologicznym.
Marian Brandys tak wspominał czas spędzony w Oflagu II C Woldenberg: „Na skrawku wrogiej ziemi ogrodzonej kolczastymi drutami pozwolono nam się bawić
w imitację życia z własnym teatrem i kawiarnią, z własną
polityką i ekonomią […]. Odebrano nam tylko trzy pra-

M. Hirsch, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, Nowy Jork 2012.
Por. np. A. Mach, Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Toruń 2016.
3
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C806548%2Cmen-nowa-podstawa-programowa-podpisana.html [data dostępu: 19.06.2020].
4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dziennik Ustaw, poz. 467, s. 129.
5
Tamże.
6
J. Kłaczkow, A. Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum,
Warszawa 2015, s. 59.
7
A. Matuchniak-Krasuska, Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, Opole 2014, s. 217.
8
Tamże, s. 216.
9
M. Kula, Obozowy świat jako przedmiot refleksji socjologii historycznej, [w:] O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały, Opole 2017, s. 24.
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W procesie instytucjonalizacji pamięci bierze także
udział CMJW. Współpraca Muzeum z rodzinami jenieckimi to nie tylko zabezpieczanie i – jeśli to możliwe
– eksponowanie pamiątek związanych z niewolą, lecz
także włączanie potomków jeńców w proces utrwalania i dystrybucji pamięci społecznej. Bliska relacja z, jak to się określa analogicznie do koncepcji
postpamięci1, postświadkami2, jest absolutnie kluczowa – Muzeum nie stanowi przecież bytu społecznie
wyalienowanego, zajmującego się istotnym tylko dla
specjalistów i nielicznych pasjonatów fragmentem historii. Tak nam się przynajmniej wydaje, ale czy inni
podzielają to przekonanie? I czy nie jest tak, że bliski
nam obszar wiedzy bywa postrzegany jako niszowy
i w gruncie rzeczy mało istotny na tle innych zagadnień
historycznych, bardziej nośnych badawczo, pedagogicznie i symbolicznie?
Sprawdźmy, jak to wygląda w edukacji formalnej.
Krótkie wejrzenie w nową, „nowoczesną, choć szanującą
przeszłość i historię”3, podstawę programową, nie pozostawia złudzeń. Wiedza o obozach jenieckich w czasie
II wojny światowej (nie wspominając o wcześniejszym
okresie) ma być przekazywana dopiero na poziomie
rozszerzonym: „Uczeń […] charakteryzuje sytuację ludności cywilnej oraz jeńców wojennych, z uwzględnieniem przykładów eksterminacji”4, natomiast na poziomie podstawowym wystarczy, że uczeń: „[…] porównuje
system sowieckich i niemieckich obozów pracy, obozów
koncentracyjnych oraz obozów zagłady”5. O obozach jenieckich ani słowa.
W tej chwili mówimy tylko o i tak skromnych założeniach programowych, natomiast inną sprawą jest,
czy znajdą one odzwierciedlenie przy opracowaniu
podręczników, zauważmy bowiem, że do tej pory problematyka jeniecka była bardzo słabo w nich reprezentowana, a jeśli hasłowo pojawiła się, to w odniesieniu
do dramatu polskich oficerów więzionych i zamordowanych w obozach specjalnych NKWD6. Z przekazem
historycznym koresponduje literatura – w aktualnym
spisie lektur uzupełniających znajdujemy fragmenty
poruszających wspomnień Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, co wzmacnia ewentualne skojarzenie
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Cierpienie nie dość wielkie?
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Spotkanie ze świadkiem historii, Łambinowice 2018
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Stary Cmentarz Jeniecki – zajęcia w ramach Dni Otwartych, Łambinowice 2019
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Warsztaty historyczne, Opole 2020

wa: prawo do przekraczania obręczy drutów kolczastych,
prawo do normalnej pracy fizycznej, prawo do wyłączania się, choćby na chwilę, z towarzystwa stu pięćdziesięciu współlokatorów baraku”10. Brzmi to dość łagodnie,
ale autor zaraz uzupełnia: „To wystarczyło, aby z pobytu w «pensjonacie» woldenberskim uczynić najsroższą
torturę psychiczną. […] W Woldenbergu ludzie nie ginęli
10
11
12
13
14
15

pod obcasami SS-manów, jak w Oświęcimiu. Terapia woldenberska polegała na doprowadzaniu ludzi do obłędu”11.
Jeszcze mroczniej robi się, gdy wykroczymy poza to, co
„typowe” i odwołamy się do losów jeńców radzieckich,
m.in. w Stalagu 318/VIII F Lamsdorf, których w opinii
Wehrmachtu prawo międzynarodowe nie chroniło,
co znalazło odbicie w okrutnym sposobie ich traktowania – śmiertelność wśród jeńców radzieckich sięgała
60%, podczas gdy, dla porównania, tylko 3,5% brytyjskich i amerykańskich jeńców nie przeżywało niewoli.
Gehenna tych, którzy przetrwali, często nie kończyła
się w 1945 r. – na mocy wydanego przez Józefa Stalina
rozkazu wojennego nr 227 byłych jeńców uznawano
automatycznie za zdrajców. W efekcie wielu, którzy
wrócili do kraju, niemal bezpośrednio ze stalagów trafiało do obozów kontrolno-filtracyjnych, które nawet
jeśli w końcu udało im się opuścić, to z infamią dla siebie
i rodziny, gdyż zapoczątkowany po śmierci Stalina proces rehabilitacji byłych jeńców radzieckich tak naprawdę
w pełni dokonał się dopiero w latach 90. XX w.12
O losach tej grupy jeńców wspominam w kontekście
edukacyjnym przede wszystkim dlatego, że stanowią
one wyrazistą egzemplifikację tego, jak bardzo skomplikowany i jednak daleki od czarno-białej optyki
jest obraz wojny. Warto uzmysłowić sobie, że jeńcy
radzieccy byli drugą po Żydach pod względem liczebności zbiorowością, która podlegała masowej, zaplanowanej eksterminacji13, ale narracja martyrologiczna
w ich przypadku nawet nie zbliża się do opowieści o Zagładzie, chociaż w istocie byli cynicznie uśmiercani –
poprzez głód, choroby, ekstremalnie surowe warunki
bytowe i pracę ponad siły.
Jakub Wojtkowiak pisze: „Przyczyn zapomnienia,
a nawet pewnego lekceważenia losów tej grupy jest
wiele”14, po czym wymienia kolejno: brak podobnych
obozom zagłady „fabryk śmierci” i masowych zbrodni
popełnionych na jeńcach radzieckich, brak spektakularnych buntów jenieckich, brak zainteresowania ze
strony zarówno niemieckiej, jak i radzieckiej, aby ich
losy badać i upamiętniać, a także fakt, że „część jeńców
zapisała się niechlubnie w pamięci Polaków”15. Nie sposób zapomnieć o zbrodniach popełnionych przez czerwonoarmistów na Polkach i Polakach, przypuszczalnie
ta część naszej historii również rzutuje na współczesne
postawy wobec martyrologii jeńców rekrutujących się
z szeregów armii Stalina.
Na to nakłada się jeszcze polityka historyczna
(a w zasadzie polityka pamięci), w której dokonuje się
podziałów na „lepsze” i „gorsze” ofiary II wojny światowej, starając się część z nich wyłączyć z pamięci zbiorowej
(narzędziem tego są np. nomen omen apele pamięci od-

M. Brandys, Wyprawa do oflagu, Dobiegniew 2016, s. 13–14.
Tamże, s. 14.
J. Wojtkowiak, Ofiary zapomnianego ludobójstwa, [w:] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2015, s. 11.
Tamże, s. 7.
Tamże, s. 7–8.
Tamże, s. 15.

Skala cierpienia

W edukacji muzealnej (także w CMJW) sięga się po
biografie postaci, które z perspektywy patriotycznej
czy też po prostu humanistycznej, uniwersalnej, można uznać za wybitne i heroiczne, ale zajęcia edukacyjne
poświęcone rtm. Witoldowi Pileckiemu i o. Maksymilianowi Kolbemu sąsiadują z tematami takimi jak: Ona i On.
Od bezinteresownej pomocy po dozgonną miłość – losy
jeńca i „mateczki wojennej”, Historia kawałka materiału.
Losy kobiet w niewoli Wehrmachtu czy Tylko w marzeniach człowiek jest naprawdę wolny. Żadne z tych zajęć
nie abstrahują od tematyki jenieckiej, jedynie w rozmaity sposób rozkładają akcenty, a czasami, jak w przypadku ostatniego z przytoczonych tematów, biorą jeniectwo
za punkt wyjścia do ogólniejszej refleksji nad kondycją
człowieka i normatywnymi ramami świata, niezależnie
od czasu historycznego.
Czy tego rodzaju uniwersalizacja przekazu edukacyjnego nie prowadzi do zatarcia się specyfiki Muzeum
i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach? Staramy się, aby tak nie było. Jeniectwo bezsprzecznie pozostaje w centrum naszych zainteresowań i założeń, również tych edukacyjnych, ale należy też mieć na uwadze
zadania takiej instytucji kultury jak muzeum w relacji
do systemu oświaty. Muzeum, w tym muzeum martyrologiczne, może być bowiem miejscem wartościowej
edukacji pozaszkolnej, o ile spełnione zostaną pewne
warunki. Jednym z nich jest przygotowanie do wizyty,
które w przypadku muzeów – miejsc pamięci ma szczególnie duże znaczenie.
O tym, jak to zrobić dobrze, szczegółowo traktuje m.in. dostępna online publikacja Przygotowanie do
wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz20 i wiele
z zawartych tam wskazówek odnieść można do CMJW.
Jednakże publikacja ta pośrednio ujawnia jedną fundamentalną różnicę między muzeami upamiętniającymi
ofiary obozów koncentracyjnych i zagłady a miejscem takim, jak nasze Muzeum. Ta różnica to emocje,
z którymi mierzą się odwiedzający.
Nie da się ukryć, że afektywne oddziaływanie obrazów i wyobrażeń związanych z masowym cierpieniem
i śmiercią niewinnych ludzi, całych rodzin skazanych za
unicestwienie musi być większe niż poruszenie losami
jenieckimi, nawet tymi najbardziej tragicznymi. Wynika

Cyt. za: K. Kącka, Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski, [w:] Narracje pamięci: między polityką
a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 65.
17
M. Grzebałkowska, 1945. Wojna i pokój, Warszawa 2015, s. 335.
18
M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944 – 1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
19
Por. np. J. Kłaczkow, A. Zielińska, dz. cyt., s. 119.
20
Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Pakiet europejski – wskazówki dla nauczycieli i edukatorów,
red. A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Oświęcim 2013.
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16

(w ogromnej części kobiet i dzieci) straciło życie. O ich
losach staramy się mówić często i głośno nie tylko wiedzeni motywacją historyczną, kronikarską, lecz także
z pobudek moralnych, wynikających z przeświadczenia,
że cierpienie każdego niewinnego człowieka uwikłanego w wojnę jest tak samo ważne.

historia i muzea

czytywane podczas obchodów rocznic). Wspomnę tylko,
że politykę historyczną za Beatrix Bouvier i Michaelem
Schneiderem rozumiem jako: „[…] świadome wspieranie
pamięci o konkretnych wydarzeniach, procesach i postaciach historycznych z politycznym zamiarem i w celach
politycznych”16, natomiast edukacja historyczna w muzeum martyrologicznym tym właśnie winna różnić się
od doraźnych interwencji politycznych, że nie stoi za nią
żadna sprzężona z władzą ideologia ani żaden zamiar
zdyskontowania przeszłości dla celów partykularnych
(jak np. zdobycie popularności, zwycięstwo wyborcze
czy zatuszowanie własnych niepowodzeń i wykroczeń).
Ponadto, co już zasygnalizowano, w edukacji muzealnej dąży się do uwzględnienia różnych punktów
widzenia, przy jednoczesnym unikaniu polaryzacji
stanowisk, przy czym nie chodzi tu wcale o przywoływane raz po raz w publicznej debacie „zacieranie różnic
między katem a ofiarą”. Szersza perspektywa jest m.in.
konieczna do rzetelnego zbudowania narracji muzealnej o historii, która wydarzyła się w Łambinowicach tuż
po II wojnie światowej. Jest to opowieść o przeszłości,
która w szczególny sposób naznaczyła lokalną społeczność na długie lata i w modelowy wręcz sposób wymyka się czarno-białej wizji świata oraz uproszczonej
sekwencji wydarzeń: wojna–pokój. Dobrze ilustrują
to słowa jednej z bohaterek głośnej książki Magdaleny
Grzebałkowskiej zapytanej, czy w przełomowym roku
1945 spotkało ją jakieś szczęście: „[…] szczęściem było,
że nikt z mojej rodziny w tamtym roku nie umarł”17.
Podobnie ponury (a może po prostu urealniony) obraz
powojennej rzeczywistości znajdujemy w pracy Marcina Zaremby o znamiennym tytule Wielka Trwoga18.
Sugestia, że rzeczywistość powojenna tchnęła anomią, zawarta jest w podręcznikach do historii19, ale
o szczegółach ludzkich dramatów więcej dowiedzieć
się można raczej ze wspomnień, literatury, opowieści
rodzinnych, filmów (by wspomnieć choćby film Zgoda
z 2017 r.) czy innych przekazów sytuujących się na pograniczu historii, kultury i edukacji, czego przykładem
jest działalność CMJW. Trzeba bowiem przypomnieć, że
nie zajmujemy się wyłącznie tematyką jeniecką, w tym
w szczególności historią kolejnych obozów jenieckich
w Lamsdorf, lecz także tragiczną kontynuacją swoistej
„tradycji” lokowania miejsc izolacji właśnie tutaj – historią obozu pracy funkcjonującego w Łambinowicach
od lipca 1945 r. do października 1946 r. i przeznaczonego dla autochtonów oczekujących na przesiedlenie
w głąb Niemiec. A tragiczną dlatego, że obóz ten nie
był zwykłym („cywilizowanym”) punktem przesiedleńczym, ale miał charakter represyjny, wskutek czego
ok. 1,5 tys. spośród 5–6 tys. osadzonych tu cywilów
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to, w moim odczuciu, nie tylko ze skali cierpienia – jego
„natężenia”, jak to określił cytowany M. Kula, lecz także
z faktu, że w przypadku obozów jenieckich cierpienie to
dotykało dorosłych mężczyzn, którzy ryzyko pojmania
i osadzenia w obozie mieli wpisane w rolę żołnierza.
W wielu przypadkach wejście w tę rolę odbyło się pod
przymusem, ale trzeba też przypomnieć, że żołnierski
status, zwłaszcza w przypadku kadry oficerskiej, stanowił (to prawda, że czasem iluzoryczny) parasol ochronny wynikający z zapisów Konwencji genewskiej.
Natomiast cywil zesłany do obozu koncentracyjnego nie miał żadnych praw, choć jego życie za drutami
podlegało wstrząsającej poprzez swój antyhumanizm
normatywizacji, również w odniesieniu do czasu trwania tego życia. Świadczą o tym często przywoływane
słowa Karla Fritzscha skierowane do pierwszej w KL
Auschwitz grupy polskich więźniów: „Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy miesiące”21. Szerzej
o tej makabrycznej normatywizacji pisała Anna Pawełczyńska, była więźniarka KL Flossenbürg i KL Au
schwitz, a po wojnie profesor socjologii. Jak zauważa
badaczka, normy skonstruowano wówczas tak, aby
prawem chroniony był nie więzień, tylko obozowa załoga, która legalnie mogła dopuszczać się najgorszych
zbrodni: „W świetle ówczesnych zarządzeń esesman
miał bardzo małą szansę popełnienia w obozie takich
czynów, które byłyby ścigane jako przestępstwo”22.
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Krytyka czystego rozumu

Nawet gdy uwzględnimy różnice w funkcjonowaniu
podmiotów zarządzających obozami w III Rzeszy, czyli
między Wehrmachtem (obozy jenieckie) a SS (obozy
koncentracyjne i zagłady), szokujące jest to, jak w obrębie jednego systemu państwowego można było stosować w oflagach „parawan genewskich praw”23, a jednocześnie prowadzić groteskową z etycznego punktu
widzenia buchalterię wymordowania milionów ludzi.
Co więcej, wszystkie te działania miały bardzo mocną
podstawę racjonalistyczną i biurokratyczną – nie
było miejsca na spontaniczność i nieefektywność. To
właśnie nowoczesna cywilizacja była zdaniem Zygmunta Baumana „warunkiem koniecznym Holocaustu”24. Językiem poezji można to oddać tak: „Mówili / nie było
bitwy na pięści i noże / to była przemyślana rzeź”25.
Na płaszczyźnie edukacyjnej jest niezwykle istotne,
aby ciągle przypominać o tym, że sam rozum i nauka
nie stanowią żadnego zabezpieczenia przed przemocą
21

i okrucieństwem, a szafowanie hasłami „postępu” (dzisiaj co prawda modniejsze jest mówienie o „rozwoju”)
i „ładu” powinno budzić nasz niepokój, gdy tylko umyka
gdzieś w tym perspektywa prawdziwie humanistyczna. Dlatego też projektując działania edukacyjne w muzeum martyrologicznym, warto przeszłe wydarzenia
pokazywać nie tylko z perspektywy ofiar, lecz także
sprawców26, a konkretnie – od strony mechanizmów,
które w sposób systemowy uruchamiały przemoc na
poziomie prawa (dotyczy to obu systemów totalitarnych XX w.), ale również w wymiarze psychologicznym, zdejmując ze sprawcy indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone zło (które de facto złem wedle
ówczesnej ideologii nie było).
Są to, jakkolwiek bardzo chcielibyśmy w to nie wierzyć, uniwersalne kwestie natury etycznej, politycznej, kulturowej i psychospołecznej. Europa i świat po
II wojnie światowej nie weszły bynajmniej w fazę trwałego pokoju, a liczne przykłady gwałtu zadawanego drugiemu człowiekowi (również te legitymizowane prawnie)
pokazują, że nasza cywilizacja w istocie jest brutalna,
choć na co dzień możemy tego nie dostrzegać: „Gwałt
stał się […] wykluczony z obszaru osobistych przeżyć,
a przemieścił się w obszary niedostępne dla większości
członków społeczeństwa. W wyniku tych działań doszło
do koncentracji środków przemocy, a to skupienie stało
się siłą napędową udoskonaleń technicznych”27.
Autor eseju Wychowanie po Auschwitz, Theodor
W. Adorno był zresztą podobnego zdania co do natury
człowieka – zbyt chętnie zbacza ona w stronę autorytaryzmu, a nawet okrucieństwa. W jego ujęciu sama pamięć o zbrodniach II wojny światowej nie gwarantuje, że
podobny scenariusz nie powtórzy się i jedynie edukacja
ukierunkowana na „wytworzenie pożądanych postaw
i zachowań, takich jak nonkonformizm, krytycyzm, odpowiedzialność, postawy obywatelskie”28 ma szansę
zadziałać tu profilaktycznie.
Faktem jest, że ta refleksyjność połączona z czujnością wobec fałszywych autorytetów jest obecnie
niezmiernie potrzebna, ponieważ życie w epoce cyfrowej bywa nieco anestetyczne. Naszym zadaniem jako
edukatorów muzealnych jest właśnie budzenie czujności
i wskazywanie ognisk zagrażających zjawisk. Przy takim
podejściu historia, którą zajmuje się Muzeum, staje się
„symbolem załamania cywilizacyjnego i znakiem przestrogi”29, również w wymiarze indywidualnym – w końcu
codziennie podejmuje się decyzje o ciężarze etycznym:
albo wybierając przyzwoitość, albo racjonalizując jej brak.

Cyt. za: D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim-Brzezinka 1998, s. 16.
A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Warszawa 1995, s. 24.
23
M. Brandys, dz.cyt., s. 13.
24
Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992, s. 35.
25
T. Soroczyński, Pamięć, [w:] Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harrego Dudy, Opole 2001, s. 61.
26
T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009, s. 21–22.
27
S. Turzańska, Holocaust jako zjawisko nowoczesności. Wokół refleksji Zygmunta Baumana, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2009,
t. 4–5, s. 106–107.
28
K. Banach, Muzeum martyrologiczne jako muzeum konstruktywistyczne, [w:] Muzea w poobozowych miejscach pamięci. Tożsamość, znaczenia,
funkcje, red. T. Kranz, Lublin 2017, s. 76.
29
I. Konopnicka, V. Rezler-Wasielewska, Program edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2004, s. 5.
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Jeńcy polscy w obozach Lamsdorf

klucz do epoki

U progu niewoli
Piotr Stanek

P

oczątek sierpnia i września to kolejne rocznice wybuchu powstania warszawskiego i II wojny światowej. Podczas oficjalnych uroczystości upamiętniamy początek tych tragicznych wydarzeń, mniej
jednak pamiętamy o tym, co się stało z żołnierzami, gdy zakończyła się ich walka, a oni trafili do niewoli
niemieckiej i zostali jeńcami wojennymi.

Stacja Lamsdorf

1

Polacy w jednym z obozowych baraków, fot. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

utworzonym nieco wcześniej pruskim poligonie artyleryjskim.
W czasie I wojny światowej cesarskie Niemcy zwiozły tam ok. 90 tys. osób, z kilku armii, najwięcej z carskiej; pierwszych już po bitwie pod Tannenbergiem i nad
Wielkimi Jeziorami Mazurskimi latem 1914 r. Znamienne, że pierwszy zmarły w obozie z lat I wojny światowej to Polak z armii rosyjskiej, Kazimierz Kaczmarczyk
(zm. 2 września 1914 r., zapewne wskutek ran), którego
nagrobek zachował się do dziś. Nie był jedyny. Tylko do
końca 1914 r. przybyło na cmentarzu siedem nagrobków o polskobrzmiących nazwiskach. W kolejnych latach
doszły nowe. W obozie zamykano także Polaków – robotników sezonowych z zaboru rosyjskiego, których
po wybuchu wojny siłą zatrzymano na Górnym Śląsku
jako jeńców cywilnych. W przypadku ucieczek, poru lub
nieposłuszeństwa odstawiano ich do obozów jenieckich.
Później w tym dawnym obozie przetrzymywano na
krótko pojmanych powstańców z trzeciego powstania
śląskiego 1921 r., ale o ich pobycie zarówno w Lamsdorf, jak i w nyskich fortach czy w innych miejscach
Śląska Opolskiego wiadomo bardzo niewiele.

Wrześniowy epilog

Trzecia Rzesza atakiem na Polskę 1 września 1939 r.
rozpoczęła II wojnę światową, ale już prawie tydzień
wcześniej – 26 sierpnia utworzyła przejściowy obóz
jeniecki Dulag B Lamsdorf, przeznaczony dla polskich
żołnierzy (4 października przekształcony w stały obóz
dla szeregowych i podoficerów – Stalag VIII B). Pierwszego, nieznanego z nazwiska Polaka zamknięto w nim

I. Jurgielewiczowa, Strategia czekania, Warszawa 1982, s. 13.
Zob. szerzej J. Sawczuk, S. Senft, Obozy jenieckie w Lamsdorf w latach II wojny światowej, [w:] Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946),
red. E. Nowak, Opole 2006, s. 117–260.
2
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„Lamsdorf. Tak brzmiała nazwa stacyjki, przed którą
drzwi wagonów rozwarły się na oścież. Z czasem obce
słowo stanie się symbolem i na zawsze znajdzie miejsce
w pamięci, na razie nie znaczy nic”1 – słowa autorki Tego
obcego, Ireny Jurgielewiczowej, żołnierza Armii Krajowej (AK) i jeńca obozu w Lamsdorf (dziś: Łambinowice
na Śląsku Opolskim) można odnieść do sytuacji każdego z wielu tysięcy jeńców osadzonych w tym obozie.
Po przybyciu do niego nową rzeczywistość dla nich
wszystkich stanowiły: izolacja, baraki, druty kolczaste
i strażnicze wieżyczki, głód, trudne warunki sanitarne,
chłód czy stłoczenie na małej przestrzeni. Poprzez swą
skalę i różnorodność nacji historia tego obozu jest
uniwersalna dla opowieści o niewoli niemieckiej z lat
drugiej wojny dla jeńców z różnych państw, szczególnie
w odniesieniu do Polaków.
W latach II wojny światowej kompleks obozów jenieckich Lamsdorf był jednym z największych w Europie,
przez który przeszło ok. 300 tys. żołnierzy różnych narodowości i armii2. W tym jenieckim morzu żołnierzy
nie mogło zabraknąć oczywiście Polaków. Żołnierze
Wojska Polskiego (WP) z wojny obronnej 1939 r. to pod
względem liczebności druga, po czerwonoarmistach,
grupa jeniecka (ok. 72,5 tys.). Również największa część
idących do niewoli powstańców warszawskich trafiła
w pierwszej kolejności do tego miejsca.
Pierwszym Polakiem, który trafił do pierwszego
obozu jenieckiego w Lamsdorf, był XIX-wieczny misjonarz-jezuita, ks. Józef Hołubowicz – nie jeniec, a kapelan opiekujący się pojmanymi Francuzami, których
zamknięto w obozie podczas wojny francusko-pruskiej 1870–1871. Po raz pierwszy przetrzymywano
wówczas w Lamsdorf pokonanych przeciwników na
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już 3 września, dwa dni później – już prawie 1000 osób.
Później przybywały kolejne transporty.
W Lamsdorf znaleźli się żołnierze m.in. z bitwy nad
Bzurą, pod Mokrą, Tomaszowem, z lasów janowskich.
Innych przywieziono z lazaretów wojskowych, kolejnych
– w drodze wymiany jeńców wojennych między Trzecią
Rzeszą a ZSRR. Mało znany jest fakt, że również satelickie wobec hitlerowskich Niemiec Państwo Słowackie
wzięło udział w agresji na Polskę, a w początkach 1940 r.
ok. 1000 jeńców polskich przekazało Niemcom i trafili
oni do Lamsdorf. Stalag ten stanowił niejednokrotnie
ostatni etap niewoli dla rannych i chorych z innych
obozów, przeznaczonych do zwolnienia do domu.
Zakwaterowano ich w namiotach, stajniach i garażach oraz skierowano do rozbudowy obozu i innych
prac. Pobyt w tym miejscu był dla nich z reguły zaledwie
epizodem, gdyż szybko odsyłano ich do obozów jenieckich w głębi Rzeszy. W zdecydowanej liczbie przebywali w nim głównie w pierwszych miesiącach wojny.
Najliczniejsza kategoria jeńców polskich w stalagu
Lamsdorf to szeregowi i podoficerowie, gdyż stalag
był właściwym dla nich stałym obozem jenieckim, ale
znaleźli się w nim również oficerowie, cywile różnorakich kategorii oraz Polacy wliczeni do grupy radzieckiej,
francuskiej czy brytyjskiej. Obok legalnego i oczywistego podziału na szeregowych i podoficerów Trzecia
Rzesza stosowała inne, nielegalne kategoryzacje:
narodowościowe i rasowe, obok Polaków wydzielając Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców (volksdeutschów) itd. W dodatku, również nielegalnie, mocno
różnicowała swą politykę w stosunku do nich3.
Na krótko trafiali do Lamsdorf oficerowie i traktowani
z nimi na równi podchorążowie, przede wszystkim dlatego, że na Śląsku nie działał jeszcze żaden obóz oficerski
– oflag. Z reguły po kilku dniach kierowano ich do właściwych dla ich oficerskiego statusu obozów jenieckich.
Od pierwszych dni niewoli zdecydowanie tragiczna
była sytuacja jeńców-Żydów. Znajdowali się oni głównie w grupie wojskowej, w mniejszym stopniu wśród
cywilów. Oddzielano ich od reszty i używano do najcięższych, najbrudniejszych robót w obozie, szykanowano
ich i bito. Wiosną 1940 r. Żydów wywieziono do gett
w Generalnym Gubernatorstwie albo bezpośrednio
do obozów koncentracyjnych i ostatecznie ponieśli
śmierć w ramach Holokaustu.
Odmiennie zostali potraktowani Ukraińcy i Białorusini, których władze niemieckie faworyzowały. Byli
lepiej karmieni, ubierani, kwaterowani i poddani specjalnej propagandzie, by później odesłać do różnych
formacji kolaboranckich. To ich uprzywilejowanie
sprawiało, że niejednokrotnie pochodzący z Kresów Polacy podawali się za Ukraińców i Białorusinów, próbując
w ten sposób poprawić swą sytuację i mając nadzieję na
powrót w swe rodzinne strony. Ale wykrycie oszustwa
oznaczało najczęściej brutalne represje.
3
4
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Od pierwszych dni pobytu w obozie Niemcy zaczęli
wyodrębniać volksdeutschów spośród jeńców, którzy
zadeklarowali niemieckie pochodzenie i których zwalniano najszybciej. Oczywiście lepiej ich traktowano,
część z nich denuncjowała innych jeńców.
Grupa cywilów była stosunkowo nieliczna – w odniesieniu do całościowej wielkości polskiej grupy jenieckiej – ale zróżnicowana, również pod względem płci
czy stanu duchownego. W Dulagu B Lamsdorf na krótko
znaleźli się duchowni, zarówno księża, jak i zakonnicy, m.in. internowani franciszkanie z Niepokalanowa
z o. Maksymilianem Marią Kolbem na czele, późniejszym więźniem KL Auschwitz, męczennikiem i świętym
Kościoła katolickiego. Przybyli rano 21 września, by już
dwa dni później zostać wywiezionymi do Dulagu D Amtitz (Gębice k. Gubina w Lubuskiem). Przebywali krótko,
ale i tak postawa i czyny o. Kolbego zostały zapamiętane
przez innych, gdyż nie tylko troszczył się o swą zakonną
grupę, ale pomagał też innym, zwłaszcza chorym i Żydom, którzy znaleźli się w ich 250-osobowym namiocie4.
Doraźnie przetrzymywano także w obozie cywilnych
mężczyzn i niepełnoletnich z łapanek. Po krótki pobycie wysyłano ich w głąb Niemiec do pracy przymusowej.
Niemieckie władze obozowe utworzył ponadto specjalny
sektor dla jeńców „politycznie internowanych” – m.in.
śląskich działaczy niepodległościowych, powstańców śląskich, wielkopolskich, którzy w 1939 r. w wojsku nie służyli. Prawdopodobnie zostali przekazani do dyspozycji niemieckiej policji politycznej w okupowanej Polsce i zginęli.
W pierwszym okresie istnienia obozu przetrzymywano w nim także kobiety. We wrześniu 1939 r. np. grupę
Polek z opaskami Polskiego Czerwonego Krzyża, wiosną
1940 r. cywilne kobiety z dziećmi itd.
Przeciętny stan liczebny Polaków oscylował wówczas
wokół ok. 7,5–10 tys. osób. Wiosną 1940 r. Trzecia Rzesza – by stworzyć miejsce dla przyszłych jeńców pojmanych w planowanej kampanii na Zachodzie – zaczęła
wysyłać Polaków w głąb Niemiec, a także wymuszała na
nich „dobrowolne” zrzeczenie się statusu jenieckiego
i kierowano ich do pracy przymusowej jako robotników cywilnych. W połowie wojny pozostała więc ich
tylko garstka (ok. 140 osób), zamknięta w tzw. obozie

Szerzej o tych grupach zob. P. Stanek, Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf, Opole 2017.
Szerzej o pobycie o. Kolbego i współbraci w Dulagu B Lamsdorf zob. P. Stanek, Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941), Opole 2019, s. 33–40.

Żołnierzy polskich, którzy dostali się do niewoli z armią brytyjską czy francuską, ewidencjonowano jako
„Francuzów” i „Brytyjczyków” i przetrzymywano
z żołnierzami tych narodowości. Walczący na Zachodzie w 1940 r. w ramach Armii Polskiej we Francji
znajdowali się w grupie jeńców francuskich, mimo
powszechnej nieznajomości języka francuskiego itp. Ich
sytuacja była oczywiście relatywnie lepsza niż żołnierzy WP, ale nieco gorsza niż Francuzów, wydzielono
nawet dla nich specjalny tzw. polski barak.
Natomiast tych, którzy znaleźli się w obozie, walcząc
w różnych formacjach z Brytyjczykami, traktowano
na równi z nimi. Ich reprezentacja była nader skromna.
W 1941 r. nad Bremą został zestrzelony polski lotnik
Mieczysław Borodej. Trafił do obozu w Lamsdorf, skąd
z jeńcem brytyjskim Richardem Papem uciekł do Lwowa, gdzie włączył się do konspiracji. W 1943 r. przywieziono także ok. 30 lotników – Polaków (w tym jednego
Czecha).
Również w najliczniejszej grupie armijnej w Lamsdorf – jeńców radzieckich znajdowała się trudna do
określenia grupa kilkuset Polaków, która oczywiście
była traktowana jako czerwonoarmiści, czyli najgorzej ze wszystkich grup. Niektórzy mieli szczęście,
gdyż ostatecznie zostali przeniesieni do wrześniowców.

Przystanek Lamsdorf

Dziś Lamsdorf bardziej kojarzy się z pobytem powstańców warszawskich niż żołnierzy 1939 r., gdyż
największa, prawie sześciotysięczna grupa spośród ok.
17,5 tys. idących do niewoli żołnierzy AK została skierowana do Stalagu 344 Lamsdorf6.
Przywożono ich w wagonach towarowych, głównie
w dniach 6–8 października 1944 r., tylko nieliczni przybyli później. Oprócz powstańców przywożono także
cywilną ludność Warszawy (mężczyzn, kobiet i dzieci), którą doraźnie zamknięto w bardzo prymitywnych,
olbrzymich namiotach w pobliżu obozu jenieckiego,
gdzie wręcz wegetowali w oczekiwaniu na wywózkę
do pracy w głąb Niemiec. Wśród cywilów znajdowali się również walczący powstańcy, nawet oficerowie.
Najbardziej jednak znaną postacią jest autor Pamiętnika
z powstania warszawskiego, Miron Białoszewski7.
Ze stacji kolejowej pędzono ich pieszo kilkukilometrową trasą do obozu, a okoliczna ludność niemiecka nie
szczędziła „polskim bandytom z Warszawy” wyzwisk
i kamieni. Była to droga przez mękę. Zmęczenie zmuszało wielu do desperacji – musieli wyrzucić większość
skromnego dobytku na drodze, aby tylko nadążyć. Niektórzy w trakcie tego marszu byli świadkami, jak zderzyły się ze sobą dwa ćwiczące jakieś manewry niemieckie samoloty wojskowe, co powszechnie odebrano jako
zapowiedź klęski Trzeciej Rzeszy.

Cyt. za: tenże, Wrześniowy epilog…, s. 107.
Zob. szerzej tenże, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Opole 2015.
7
Zob. szerzej A. Śliwa, Białoszewski w Lamsdorf, [w:] Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, z. 5,
red. P. Stanek, Opole 2013, s. 47–63.
6
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radzieckim – Russenlager. Niespełna 50 z nich dotrwało do momentu wyczerpującej, pieszej ewakuacji na
zachód w ostatniej dekadzie stycznia 1945 r., w której
w większości wzięli udział. Jedynie kilku doczekało
wyzwolenia w obozie, w połowie marca.
Traktowanie jeńców-Polaków było zasadniczo bardzo surowe, co było pochodną oficjalnej polityki Trzeciej Rzeszy. Personel obozu szykanował ich moralnie
i fizycznie, znęcał się nad nimi, bił, policzkował, specjalnie wyszukiwano bezproduktywne prace, karano za
prawdziwą lub rzekomą opieszałość w pracy itd. To był
stały element codziennej rzeczywistości obozowej. Zestaw kar fizycznych był szeroki, np.: za kontakty z Niemkami – powieszenie, za dyskusje polityczne – wysyłka
do obozu koncentracyjnego, za nielegalną korespondencję – areszt. Zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu
w obozie zdarzały się przypadki pobić, postrzeleń czy
celowych rozstrzeliwań wybranych grup.
Warunki bytowe jeńców były zdecydowanie złe. Zakwaterowano ich w prymitywnych namiotach, stajniach
czy drewnianych barakach. Ustawiczna wręcz była pogoń za jedzeniem, gdyż na samych obozowych racjach
(niedostatecznych zarówno pod względem ilości, jak
i jakości) trudno było wyżyć; egzystowano więc na
granicy głodu. Sporadycznie nadsyłane paczki żywnościowe od organizacji humanitarnych niewiele pomagały. Warunki te, w połączeniu z niedostateczną opieką
medyczną i surową postawą niemieckiego personelu
obozowego, powodowały liczne choroby i przypadki
śmierci, i przekładały się na trudną dziś do określenia
śmiertelność, od kilkuset do kilku tysięcy osób.
Codzienność obozową ujęto w monotonne ramy: pobudka z reguły o 6.00 rano, szybkie śniadanie, apel na zewnątrz, niezależnie od pogody. Osoby wyznaczone szły
do pracy. Pozostałych zmuszano często do gimnastyki.
Wolny czas przed i po obiedzie wykorzystywano m.in. na
naprawę odzieży, walkę z insektami itp. Po kolacji znów
apel i cisza nocna, podczas której nie było wolno opuszczać namiotów/stajni/baraków pod groźbą zastrzelenia.
Zgodnie z międzynarodowymi regulacjami przebywający w obozie szeregowi i podoficerowie podlegali
obowiązkowi pracy. Prawie wszystkich więc podzielono na grupy robocze i wysłano do oddziałów roboczych,
głównie w rolnictwie, a także w leśnictwie. Chorych
i nienadających się już do pracy odsyłano do obozu.
Mimo ciężkich obozowych realiów żołnierze polscy
próbowali podtrzymywać się wzajemnie na duchu,
wspierać. By przeżyć, by przezwyciężyć smutek, ogromną
tęsknotę za najbliższymi, „byle wytrwać, byle wytrwać”5,
jak zapisał w swym dzienniku jeden z nich. To dodawanie
sobie nawzajem otuchy były dość powszechne. Niektórzy
nawet, nie bacząc na ryzyko, brali udział w jenieckim
ruchu oporu, oczywiście na miarę swych sił i możliwości, przede wszystkim dokonując prób ucieczek z obozu.
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Pierwsze transporty nocowały pod gołym niebem w rowach wymoszczonych mokrą, zgniłą słomą.
Wszystkich poddano natomiast szczegółowej rewizji
na tzw. szaberplacu, konfiskując co cenniejsze rzeczy.
W zgodnej opinii wielu powstańców stan obozu i warunki życia były najcięższe ze wszystkich obozów,
do których trafili. Musieli zmagać się z wieloma przeciwnościami, z głodem i chłodem, gdyż zamknięto ich
w sektorze jeńców radzieckich, najgorszej części obozu. Zastali tam zawszone i pozbawione elektryczności
mocno zdewastowane i nieopalane baraki z gołymi deskami na pryczach, powybijanymi szybami w oknach
i przeciekającymi dachami. Koryta na wodę stojące na
zewnątrz baraków służyły za umywalnie, a prymitywne
doły z żerdziami – za latryny. Wybitny autor wielu scenariuszy filmowych, m.in. Kanału czy Eroiki, Jerzy Stefan
Stawiński był tak głodny, że za kostkę masła i bochenek
chleba oddał zegarek, inni zapłacili aż 50 dolarów za dwa
bochenki – był to chyba najdroższy chleb na świecie.
W obozie znaleźli się nie tylko dorośli mężczyźni, ale –
co było wydarzeniem bez precedensu – również ok. 650
dzieci (nawet dwóch 10-latków) oraz 1037 kobiet. Nie
cywile, ale żołnierze-kombatanci i zgodnie z tym statusem traktowani. Niecodzienne wydarzenie stanowił
także zarządzony przez władze obozowe apel niepełnoletnich. Wśród powstańców znajdowało się również
kilku Żydów, których traktowano na równi z innymi,
odmiennie od jeńców-Żydów, żołnierzy WP z 1939 r.
W tej kilkutysięcznej grupie uwagę zwracają liczne
znane powszechnie nazwiska, choćby płk Jan Rzepecki z Komendy Głównej AK i prezes organizacji WiN,
ppłk Franciszek Rataj ps. „Paweł” – dowódca jednego
z powstańczych pułków, a jednocześnie były powstaniec
wielkopolski i śląski, rtm. Witold Pilecki, „ochotnik do
Auschwitz”, czy autor Kolumbów. Rocznik 20 Roman
Bratny (właśc. Roman Mularczyk).
Z uwagi na stosunkowo krótki czas pobytu w obozie powstańcy nie mieli możliwości rozwinąć na szerszą skalę różnych aktywności. Ale nawet skromne
ich przejawy miały duże dla nich znaczenie: podtrzymywały kondycję fizyczną i psychiczną, chroniąc przed
załamaniem. Organizowano więc uroczystości o patriotycznym charakterze, wspólne odmawianie modlitw czy
religijnych pieśni, różne kursy, prelekcje czy szczególnie
popularne występy artystyczne.
Dzieciom-żołnierzom trudniej niż dorosłym było
pogodzić się z niewolą i przymusową bezczynnością,
dlatego podjęli kilka prób ucieczek. Z uwagi na ich
spontaniczność, nieprzygotowanie, z reguły kończyły
się one niepowodzeniem. Najbardziej tragiczna miała
miejsce w nocy z 1 na 2 listopada 1944 r., gdy zginął
jeden z niepełnoletnich uciekinierów.
Dla większości powstańców Lamsdorf stał się jedynie
obozem przejściowym, tylko przystankiem w drodze
kolejnych. Przeprowadzano ewidencję, nadawano powstańcom numery jenieckie i selekcjonowano w celu
8

Cyt. za: P. Stanek, Wrześniowy epilog…, s. 110.

Karta personalna jeńca – powstańca warszawskiego, fot. Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych

dalszych przemieszczeń w głąb Rzeszy. Zanim więc zdążyli się przyzwyczaić do jenieckiego życia, już w połowie
października zaczęły się transporty do innych obozów –
ostatni odszedł 20 stycznia 1945 r. Nieliczni ranni i chorzy, niezdolni do marszu ewakuacyjnego, zostali do czasu
wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej 17 marca
1945 r. Niektórzy, jak zabity podczas wspomnianej próby ucieczki Janusz Sznytko, pozostali już tam na zawsze…
Różnorodna i nietypowa pod wieloma względami
(płci, wieku, wykształcenia, stopnia wojskowego itd.)
powstańcza grupa wniosła wiele ożywienia do tego
miejsca i odcisnęła nań swoje piętno. Wrześniowcy byli
wręcz zaszokowani butną ich postawą w stosunku do
Niemców: „Wasze, powstańców, zachowanie – to istna
rewolucja. Czegoś podobnego nigdy tu nie było”8. Ale
i powstańcy dobrze zapamiętali pomagających im jeńców z 1939 r., którzy choć mizerni, to jednak w czystych
mundurach dobrze się prezentowali i świetnie orientowali w obozowych realiach.

Nie tylko wrześniowcy i powstańcy

W powszechnym przekonaniu Polacy w jenieckim
kompleksie Lamsdorf to tylko żołnierze WP z 1939 r.
oraz powstańcy warszawscy – żołnierze AK. Są to dwie
najliczniejsze grupy, ale było ich znacznie więcej: kobiety-sanitariuszki; cywile (działacze niepodległościowi
i śląscy, duchowni, robotnicy przymusowi); jeńcy z Armii Polskiej we Francji, walczący w kampanii 1940 r.
na Zachodzie Europy; Polacy zaliczani do grupy jeńców
brytyjskich; wchodzący w skład Armii Czerwonej; cywilna ludność z Warszawy, nie licząc Polaków z wcześniejszych konfliktów zbrojnych.
Los tych w sumie ok. 90 tys. osób był bardzo zróżnicowany. Znalezienie się w określonej grupie warunkowało jednak nie tylko odmienne traktowanie przez
personel obozowy, lecz także szanse na przeżycie tego
jednego z największych niemieckich jenieckich kompleksów obozowych, w którym życie straciło ok. 40 tys.
jeńców wojennych.

czyli wychowanie obywatelskie na miarę XXI wieku
Joanna Wojdon

Sam Wineburg, profesor na Uniwersytecie Stanforda, od
lat zajmujący się badaniami nad nauczaniem historii, autor
takich książek, jak „Myślenie historyczne i inne czyny nienaturalne”1, „Czytając jak historyk”2, „Po co uczyć się historii, skoro jest już w Twoim telefonie”3, jest spiritus movens
najnowszej odsłony stworzonego na Stanfordzie portalu
edukacyjnego SHEG (Stanford History Education Group),
zatytułowanego Civic Online Reasoning (COR), co można
przetłumaczyć jako „Myślenie obywatelskie on-line”.
Punktem wyjścia Wineburga jest pozornie trywialna
obserwacja, że Internet jest podstawowym źródłem informacji dla młodego pokolenia. Wineburg daleki jest
jednak od zachwytu nad sprawnością technologiczną pokolenia „internetowych tubylców” i nie czuje kompleksów
wobec ich internetowych umiejętności. Przeciwnie, stwierdza, że zarówno oni, jak i dorośli, nawet dobrze wykształceni ludzie, okazują się bezbronni wobec zalewu spamu,
hejtu i fake newsów. Przytacza badania mówiące o tym,
że 89% nastolatków brało reklamę internetową za rzetelną
informację. Na swoich studentach, doktorantach i współpracownikach sprawdził, że nie potrafią w sposób zdecydowany i kompetentny ocenić wiarygodności strony
internetowej, oddzielić plew od ziarna i unikać ulegania
manipulacjom i oszustwom internetowym. I nie było tu
większych różnic między licealistami a akademikami.

ku „specjalistów” (np. lekarzy, uczonych, ludzi biznesu). Takie przekazy są szczególnie groźne, bo gdy czytelnicy uznają
je spełniające kryteria wiarygodności, wyłączają czujność
i bezkrytycznie przyswajają treści.
Tymczasem – zdaniem Wineburga – umiejętność odpowiedzialnego poruszania się w Internecie i rozumnego
korzystania z jego zasobów jawi się obecnie jako podstawowa umiejętność obywatelska. Obowiązkiem zaś szkoły
powinno być wyposażenie młodych ludzi – wkrótce dorosłych – w niezbędną wiedzę, umiejętności i nawyki, bo od
tych sprawności zależy przyszłość społeczeństwa obywatelskiego. Amerykanie „uczuleni są” na rosyjskie wpływy na
media społecznościowe w sprawie wyborów prezydenckich.
O rosyjskich cyberatakach donosiły kraje bałtyckie. Finlandia wdrożyła w swoich szkołach program uwrażliwiania
młodzieży na mowę nienawiści i fake newsy jako zaporę
przed takimi atakami4. Schemat „Jak rozpoznać fałszywą
informację?” opracowała Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych (IFLA).
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Przewodnik po świecie on-line,
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Wiarygodność treści internetowych
a przyszłość społeczeństwa obywatelskiego

1

Źródło: https://www.ifla.org/publications/node/11174.

S. Wineburg, Historical Thinking and Other Unnatural Acts, Philadephia 2001.
Tenże, D. Martin, Ch. Monte-Sano, Reading Like a Historian: Teaching Literacy in Middle and High School History Classroom, New York – London
2012.
3
Why Learn History (When It is Already on Your Phone, Chicago 2018.
4
E. MacKintosh, Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be crucial to Western democracy, https://edition.cnn.com/
interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl [data dostępu: 9.01.2020].
2
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Dzięki pomocy profesjonalnych „factcheckerów” – specjalistów od sprawdzania wiarygodności informacji – Wineburg ustalił, że ogłaszane jeszcze stosunkowo niedawno kryteria „wiarygodności” stron internetowych na ogół słabo
przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Odpowiadały one
bowiem praktykom i zagrożeniom sprzed lat kilkunastu lub
dwudziestu kilku, gdy Internet był w powijakach. Skupiały
się głównie na analizie wewnętrznej strony: czy wygląda
w sposób profesjonalny, czy jest poprawna pod względem
językowym, czy podaje autorów i dane adresowe, czy powołuje się na źródła swoich informacji. Kryteria te pozwalają
wyodrębnić mało groźnych amatorów, przepuszczają jednak
prawdziwe zagrożenia – grupy dysponujące wystarczającym
wpływem i kapitałem, aby nadać profesjonalny wygląd
informacjom błędnym lub szkodliwym, a nawet uwiarygodnić je specjalnie pozyskanym (kupionym?) autorytetem kil-
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COR dla nauczycieli

Civic Online Reasoning (COR) – propozycja grupy stanfordzkiej – idzie krok dalej. Nie ogranicza się bowiem do
binarnego orzekania, czy dana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, dostrzega odcienie szarości. Nie jest też
zbiorem samych zasad, lecz oferuje nauczycielom gotowe
materiały edukacyjne. Dodatkowym atutem COR jest
skupienie się na kilku prostych zasadach korzystania z informacji w Internecie, wypracowanych przez dydaktyków
i factcheckerów. Twórcy projektu przekonują, że te proste
zasady dają się z powodzeniem zastosować w wielu pozornie różnych sytuacjach.
Zasadniczo COR sprowadza się do zadawania czytanym
materiałom trzech pytań:
1) Kto stoi za informacją?
2) Jakie ma dowody?
3) Co mówią inni?
W szukaniu odpowiedzi na te pytania proponuje dwie
podstawowe strategie:
1) „Czytanie boczne” (lateral reading): zamiast wgłębiać
się w szczegóły strony, na której się znajdujemy (sprawdzając m.in. poprawność językową i adekwatność ilustracji
do treści), trzeba „skoczyć w bok” i dokonać sprawdzenia
strony, jej twórców i poruszanego tematu w niezależnych,
wiarygodnych materiałach.
2) „Ograniczenie klikania” (click restraint): zamiast
sprawdzać wszystkie strony, które zwróci zapytanie w wyszukiwarce, należy ograniczyć się do tych, które na wstępie
budzą nasze zaufanie. Nie warto tracić czasu ani mącić
umysłu lekturą z podejrzanych miejsc. Należy jednak wiedzieć, że niekoniecznie najlepsze wyniki zajmują pierwsze
pozycje na liście przedstawionej przez wyszukiwarkę.
Na liście stron zaufanych będą zapewne strony rządowe (.gov) z aktami prawnymi, poważne tytuły prasowe
(Wineburg zalicza tu np. „New York Times”, w polskich
warunkach – zapewne „Rzeczpospolita”), strony renomowanych agencji informacyjnych (np. PAP) i wydawnictw
(np. PWN: Słownik języka polskiego, Encyklopedia), a także
Wikipedia.
Można też wstępnie oceniać wiarygodność wyniku
wyszukiwania:
]] po nazwie domeny – choć poważnie brzmiące nazwy
nie zawsze prowadzą do poważnych stron, a budzącą
zaufanie w myśl dawnych standardów domenę „.org”
zarejestrować jest równie łatwo jak „.com”; jednak strona typu „mojeulubionewakacje.pl” powinna się nam
wydać mniej godna zaufania niż np. Uniwersytet Warszawski,
]] po tytule tekstu,
]] po wycinkach informacji, które pojawiają się przy wynikach wyszukiwania, tzw. snippetach; już tam mogą
zaznaczyć się potencjalne interesy czy wyraziste poglądy
twórców,
]] po czasie powstania tekstu.

Taka wstępna analiza powinna prowadzić do pierwszej
selekcji wyników.
Oto czołówka wyników wyszukiwania hasła „przewrót majowy”. Z uczniami warto rozważyć, czego dowiadujemy się z każdego z wyników i jakie decyzje
co do klikania i zaufania podejmiemy – zależnie od
tego, co chcemy znaleźć: fakty o przebiegu przewrotu, poglądy jego zwolenników, jego przeciwników,
informacje o przebiegu sporów w historiografii.
Przewrót majowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
https://pl.wikipedia.org › wiki › Przewrót_majowy
Przewrót majowy (zamach majowy, pucz majowy)
– zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach
12–15 maja 1926, w Warszawie przez marsz.
Przewrót majowy: Najdziwniejszy zamach w historii - Rzecz o ...
https://www.rp.pl › Rzecz o historii
Jul 8, 2017 - Wbrew czarnej propagandzie Józef
Piłsudski ocalił polską demokrację przed dyktaturą
i prawdziwą faszyzacją kraju. Gdy mówimy o dobrej ...
Przewrót majowy – o krok od wojny domowej –
Historia ...
www.polskieradio.pl › Artykul › 1118671,Przewrot
-maj...
May 12, 2019 - O przyczynach, przebiegu i skutkach zamachu majowego mówi historyk prof. Janusz
Odziemkowski, aud. Hanny Marii Gizy z cyklu „Klub
ludzi ...
Zamach Majowy – Sciaga.pl
https://sciaga.pl › tekst › 65778-66-zamach_majowy
Tak rozpoczely sie dramatyczne wydarzenia, ktore
przeszly do historii jako „ zamach majowy”. Kryzys
rzadowy, sklocony parlament, pogarszajaca sie sytuacja ...
Przewrót majowy: Czy Piłsudski uratował Polskę
przed ...
https://www.newsweek.pl › Wiedza › Historia
May 17, 2018 – Wiele osób, chcąc rozgrzeszyć Piłsudskiego za zamach majowy, twierdzi, że Marszałek
nigdy nie planował walk, tylko demonstrację zbrojną.
Zamach Majowy – Najnowsze informacje – WP
Opinie
https://opinie.wp.pl › zamach-majowy-615326
0324968...
Aug 26, 2017 – Zamach majowy rozpatrywany
jest dwojako: z punktu widzenia zwolenników bądź
przeciwników Józefa Piłsudskiego oraz jego obozu
sanacji.
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Od teorii do praktyki

Na stronie SHEG wciąż przybywa lekcji związanych
z COR. Dotyczą Twittera, Facebooka, Wikipedii, porównania stron internetowych, analizy różnego typu ich zawartości: artykułów, wykresów, zdjęć i materiałów wideo
z mediów społecznościowych (Youtube), uwrażliwienia
na treści sponsorowane. Dostępne są gotowe scenariusze lekcji, a także zadania kontrolne, które pozwalają
sprawdzić opanowanie poszczególnych umiejętności czy
też osiągnięcie poziomów wrażliwości. W większości oparte
są na materiałach anglojęzycznych, z autentycznych miejsc
w amerykańskim Internecie.

Ostatnio pisała o tym Cristina Tardáguila, How to use your phone to spot fake images surrounding the U.S.-Iran conflict, https://www.poynter.
org/fact-checking/2020/how-to-use-your-phone-to-spot-fake-images-surrounding-the-u-s-iran-conflict, 7.01.2020 [data dostępu: 9.01.2020]. Dziękuję
Dariuszowi Stoli za udostępnienie linku do tekstu na profilu Facebooka.
6
Zob. wypowiedź Roberta Reicha: https://cor.stanford.edu/curriculum/assessments/social-media-video [data dostępu: 9.01.2020]
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Wikipedia nie cieszy się zbyt wielkim poważaniem
nauczycieli, przynajmniej oficjalnie. Praktyka pokazuje jednak, że gdy chcemy sprawdzić jakąś informację
encyklopedyczną, to zaczynamy od Wikipedii. Istnieją też badania profesjonalne, które dowodzą, że jej
rzetelność (mierzona liczbą błędów w hasłach) jest
nie gorsza niż np. Encyclopedia Britannica – zatem
można jej ufać. Wineburg odwołuje się do zasad
i praktyk Wikipedii, które przemawiają dodatkowo na
jej korzyść: deklarowana neutralność opinii osiągana przez rzetelną prezentację wszystkich znaczących
punktów widzenia na dany temat, gdzie poszczególne stwierdzenia muszą być poparte wiarygodnymi
źródłami, takimi jak doniesienia uznanych agencji
informacyjnych lub publikacje akademickie. Redaktorzy nie mogą polegać na osobistych przekonaniach
ani niepublikowanych wynikach badań. Źródła mają
być przytaczane na końcu zdania, które zawiera daną
tezę, i przywoływane (jeśli to możliwe, wraz z linkami
do stosownych stron internetowych) w przypisach na
końcu hasła.
Zasady te są egzekwowane przez zwykłych wikipedystów, zwanych także redaktorami, a także administratorów Wikipedii. Podobnie jak redaktorzy,
administratorzy są wolontariuszami, ale wyłanianymi
spośród osób cieszących się dobrymi opiniami w społeczności Wikipedii za swoją dotychczasową pracę. Są
to osoby, które sprawdziły się jako odpowiedzialni
redaktorzy, którzy tworzą wpisy z dokładnymi, udokumentowanymi informacjami. Otrzymują oni dodatkowe uprawnienia do takich działań, jak usuwanie stron
i reagowanie na wandalizm, a nawet „blokowanie”
strony, aby tylko niektóre osoby mogły wprowadzać
zmiany. W angielskiej Wikipedii jest tylko ok. 1200
administratorów. Istnieją również automatyczne boty,
które naprawią zniszczenia dokonywane na stronach
przez internetowych wandali.
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Korzystając z wyszukiwarki typu Google, będzie pamiętać o kilku przydatnych zabiegach, które zawężają i precyzują listę wyników:
1) Wzięcie słowa lub zwrotu w cudzysłów wymusza
wyszukanie dokładnie tej samej postaci (formie gramatycznej), którą podaliśmy, np. gdy zapiszemy „przewrót” majowy, w wynikach koniecznie musi wystąpić słowo przewrót,
ale gdy wpiszemy „przewrót majowy”, pojawią się strony,
gdzie występuje razem całe to wyrażenie.
2) Dodanie do wyszukiwanego ciągu site:aaa, gdzie
„aaa” jest końcówką adresu strony pozwala zawęzić
uwzględniane strony, np. do rządowych (site:gov), edukacyjnych (site:edu), polskich (site:pl) albo do słowników
PWN (site:pwn.pl).
3) Dodanie do wyszukiwanego terminu znaku minus:
-inny termin (lub raczej -„inny termin”) spowoduje usunięcie z listy wyników tych stron, które zawierają ciąg zapisany
po minusie, np. Wartburg -samochód odsieje strony o samochodzie marki wartburg, co zwiększa szansę na to, że
zostaną te poświęcone zamkowi w Turyngii.
4) Ograniczenie czasu powstania strony: w linku narzędzia/czas na stronie Google możemy zdefiniować,
że interesują nas informacje z ostatniej doby, tygodnia,
miesiąca, roku albo z zadanego zakresu chronologicznego.
Można więc np. sprawdzić, co pisano w Internecie w 20,
25, a co 30 rocznicę wybuchu stanu wojennego; albo
jakie są najnowsze ustalenia co do przyszłości Muzeum
Polskiego w Rapperswilu (przy zwykłym „Muzeum Polskim
Rapperswil” zgłasza się informacja z 2017 r., że Muzeum
„jednak ocalone”, a informacje z 2019 r. temu przeczą).
5) Wyszukiwanie obrazów – mechanizm pozwala wyszukać obrazy podobne do zadanego (zamieszczonego
w wybranym pliku lub pod wybranym adresem internetowym). Jeśli znajdziemy więc gdzieś „ładny” obrazek,
możemy wyszukać przydatne szczegóły dotyczące np.
jego autora, okoliczności powstania, przechowywania czy
interpretacji. Może być to przydatne narzędzie do oceniania wiarygodność ilustracji – jeśli np. aktualnym wiadomościom towarzyszy fotografia znana już pięć lat temu,
powinno to wzbudzić naszą nieufność. Google pokazuje
też obrazy podobne – można zatem śledzić ewentualne
modyfikacje, którym poddano plik5.
Warto podkreślić, że wnioski, do których zmierzają lekcje
z COR, wcale nie zawsze są czarno-białe. Niektóre źródła
należy szybko zdyskredytować i odrzucić. Innym można
zaufać. Ale autorzy serwisu pokazują, że w wielu sytuacjach
mamy do czynienia ze źródłami lepszymi bądź gorszymi,
ale niekoniecznie – z idealnymi. Ktoś może być autorytetem w swojej dziedzinie, ale równocześnie prezentować
bardzo sprecyzowane poglądy polityczne, a my, zapoznając
się z jego materiałem, powinniśmy mieć na uwadze oba
te czynniki6.

WOS w teorii i praktyce
Wiadomości Historyczne 5/2020

32

Na przykładzie dwóch artykułów o ochronie
środowiska (https://cor.stanford.edu/curriculum/
assessments/comparing-articles) uczeń ma orzec,
który jest bardziej wiarygodny. Oba pochodzą z tego
samego czasopisma. Uczeń nie powinien się dać
zwieść „uczonemu” charakterowi wykresów i emocjonalnej wymowie ilustracji, lecz zauważyć, że tekst
z wykresem jest sponsorowany przez Shell – koncern
paliwowy, co z zasady podważa wiarygodność przekazu i każe traktować go jako reklamę, a nie jako
źródło informacji.

W warunkach polskiej szkoły będą się więc nadawały bardziej na lekcje języka angielskiego niż wiedzy o społeczeństwie czy historii. Mogą zainspirować polskich nauczycieli
i dydaktyków, bo przecież ich uczniowie zderzają się z analogicznymi problemami: np. jak efektywnie pracować z Wikipedią, jak odróżnić wiarygodny i niewiarygodny post na
Facebooku lub Twitterze, której stronie internetowej zaufać
(prosta wprawka: znajdź oficjalną stronę zamku w Niedzicy).
Wszystkie materiały związane z Civic Online Reasoning
dostępne są w języku angielskim, bezpłatnie, po zalogowaniu się na stronie sheg.stanford.edu. Ponieważ jednak
exempla trahunt, przedstawiam tłumaczenie wstępnej lekcji
projektu i zarys dwóch kolejnych. Wszystkie oparte są –
w drodze wyjątku – na materiałach spreparowanych,
a nie zaczerpniętych z sieci, czyli takich, które mogłyby
się potencjalnie pojawić, ale w rzeczywistości ich nie było.
Lekcja (lub lekcje) dotyczyć mają dyskusji nad projektem
wydłużenia tygodnia nauki szkolnej o sobotę. Nauczyciel ma więc zagaić: „Wyobraźcie sobie, że nasza szkoła
myśli o wprowadzeniu obowiązkowej nauki także w soboty. Niedziela byłaby jedynym dniem wolnym w tygodniu.
Dyrekcja będzie prowadzić w tej sprawie konsultacje. Będzie rozmawiała m.in. z Radą Rodziców, ale także z Wami,
uczniami. Będziemy dzisiaj szukać argumentów, których
można by użyć w takich konsultacjach. Zastanówmy się
najpierw, gdzie ich szukać”. W burzy mózgów nauczyciel
powinien zachęcić uczniów do wskazania różnych źródeł,
w których można by poszukiwać argumentów, takich jak
prasa, badania naukowe, wywiady, ankiety, może doświadczenia zagraniczne, doświadczenia rodziców lub dziadków,
opinie nauczycieli.
Następnie nauczyciel proponuje uczniom zapoznanie
się z trzema opiniami – indywidualnie, w parach lub małych grupach. Może polecić, by każdy zapoznał się z jedną
opinią lub założyć, że każdy przeczyta wszystkie trzy. Tu
pojawiają się trzy spreparowane źródła:
Źródło A
Projekt: Więcej Nauki
W tle: Projekt finansowany przez Stowarzyszenie Zaopatrzenia Sklepików Szkolnych. Wszystkie prezentowane
badania i opinie są własne
Gorąco popieramy ruch na rzecz nauki w soboty. Nasza
młodzież potrzebuje jak najlepszej edukacji. Dodatkowy
dzień nauki szkolnej przybliża nas do tego celu.

Źródło B

Gminny Związek Klubów Sportowych jest lokalnym
stowarzyszeniem, zrzeszającym wszystkie miejscowe kluby
sportowe, w tym piłkarski, siatkarski, koszykarski, pływacki,
gimnastyczny. Jego prezes zamieścił następujący wpis na
Facebooku: „Właśnie dowiedziałem się, że dyrekcja zespołu
szkół rozważa wprowadzenie obowiązkowej nauki szkolnej
w soboty. Jako prezes Związku Klubów Sportowych, pragnę
wyrazić swój niepokój w związku z tym pomysłem i apeluję
do wszystkich o przyłączenie się do sprzeciwu wobec tej
inicjatywy.
Jak Państwo zapewne wiecie, większość zawodów we
wszystkich dyscyplinach sportowych odbywa się właśnie
w sobotę. Owszem, czasami gramy też w zwykłe popołudnia albo w niedziele, ale to soboty są najpopularniejszą
porą spotkań i wtedy najłatwiej je zaplanować. Jeśli soboty
staną się dniami nauki w szkole, nie jestem pewien, czy
nasze kluby zdołają przetrwać.
Jeszcze raz apeluję o przyłączenie się do sprzeciwu wobec obowiązkowej nauki w soboty”.

Zestaw pytań do każdego ze źródeł:
1. Jakie stanowisko zajmuje to źródło w sprawie nauki
w soboty?
2. Jakie kwalifikacje ma to źródło, aby zajmować się kwestią nauki szkolnej w soboty? Odpowiedź uzasadnij.
3. Dlaczego to źródło chce zabierać głos w sprawie nauki
szkolnej w soboty? (Pamiętaj, że może kierować się więcej niż jedną motywacją!)
4. Ogólnie, jak bardzo wiarygodne wydaje Ci się to źródło
w kwestii nauki w soboty?
Po zakończonej pracy uczniowie próbują uszeregować
źródła według ich wiarygodności i przydatności do dyskusji nad omawianym zagadnieniem.

Źródło B – Prezes związku klubów sportowych również
ma swój interes: gdyby sobota była obowiązkowym dniem
szkolnym, trudniej byłoby planować na ten dzień rozgrywki sportowe. Jego argumentom trudno jednak odmówić
słuszności: nauka sobotnia odbiłaby się na zaangażowaniu
młodzieży w lokalny sport. Co ważne, autor wypowiedzi
koncentruje się na tym jednym aspekcie nauki sobotniej

Źródło C – Profesor pedagogiki prawdopodobnie będzie autorytetem w sprawach szkolnych. Nie wiemy jednak, czy ten konkretny profesor jest ekspertem akurat od
nauczania w soboty. Swoją argumentację opiera na wynikach międzynarodowego testu, który wydaje się dobrze
znać i rzetelnie sprawozdawać. Ale przedstawiany przezeń argument w sprawie korzystnego wpływu nauczania
w soboty nie jest szczególnie mocny. Sugeruje, że jest to
możliwy sposób na poprawę wyników nauczania, ale nie
przedstawia żadnych dowodów na to, że pod wpływem
sobotniej nauki rzeczywiście następuje poprawa wyników
w testach.
Po omówieniu wszystkich trzech źródeł warto zwrócić
uwagę na to, że choć źródła były różne, to kryteria, którymi
kierowaliśmy się w ocenie ich rzetelności – podobne. Za
każdym razem próbowaliśmy ustalić, kto stoi za konkretnymi argumentami – jakie może mieć interesy i jakie ma
kompetencje do zabierania głosu.
Nietrudno się nie zgodzić, że żadne z tych źródeł nie jest
doskonałe. Spróbujmy jednak uporządkować je według
poziomu wiarygodności. Rozważmy potencjalne interesy
i konflikty interesów.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę zwłaszcza na różnicę między źródłami: A i B. Chociaż źródło B przedstawia
opinię bez wątpienia zaangażowaną, to istnieją uzasadnione obawy i szczera troska członka lokalnej społeczności
o konsekwencje wprowadzenia nauki szkolnej w soboty.
Natomiast źródło A pochodzi od grupy zainteresowanej
przede wszystkim własnym zyskiem, a nie zaangażowanej
w rozwój społeczności lokalnej ani w dobro uczniów, która
na dodatek swoje prawdziwe motywacje ukrywa.
Na koniec warto się wspólnie z uczniami zastanowić,
jakim jeszcze źródłom mogliby zaufać, skąd mogłyby pochodzić. Uczniowie mogą mieć tendencję do poszukiwania źródeł „neutralnych”. Warto jednak zauważyć, że przy
takim temacie jak nauka w sobotę trudne może być znalezienie „obiektywnych”, „neutralnych” wypowiedzi, bo jest
to zagadnienie, w związku z którym niemal każdy ma jakieś
własne poglądy i interesy. Co nie znaczy, że są one wszystkie bezużyteczne lub równie stronnicze. Rodzaj motywacji
(np. zysk, polityka, rozrywka, autopromocja) powinien mieć
znaczenie przy ocenie wiarygodności źródła.
Warto odnotować, że w tym scenariuszu ustalenie, kto
stoi za informacją, było stosunkowo proste. W życiu i w Internecie nie zawsze tak się dzieje. Źródła mogą próbować
wprowadzić internautów w błąd, a ich motywacje mogą
być pogmatwane.
W podsumowaniu warto wyraźnie sformułować pytania,
pomocne przy odpowiedzi na pytanie zasadnicze: „Kto stoi
za informacją”:
1. Skąd pochodzi jego finansowanie?
2. Jakie ma cele lub poglądy?
3. Jaki może mieć interes w przedstawianiu tych infor
macji?
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Źródło A – Niewiele wiemy o projekcie „Więcej Nauki”,
choć wygląda dość profesjonalnie. Pod zdjęciem profilowym na stronie widać jednak, że otrzymano fundusze na
tę kampanię od Stowarzyszenia Zaopatrzenia Sklepików
Szkolnych. Potencjalną motywacją tej grupy do wspierania
obowiązkowej nauki w soboty jest zysk: uczniowie będą
przez jeden dzień więcej robić zakupy w sklepikach szkolnych. Zwiększy to zyski sklepików i tych, którzy dostarczają
im towaru. Trzeba mieć na uwadze tę motywację.

(w który jest zaangażowany i na którym się zna), innych
natomiast nie porusza.

WOS w teorii i praktyce

Źródło C
Doktor Turner jest profesorem pedagogiki na miejscowym uniwersytecie. Oto wpis na jego osobistym blogu:
„Myśli na temat testu PISA
Musimy znaleźć sposób, aby pomóc naszym uczniom
więcej się uczyć. W zeszłym tygodniu zostały opublikowane
wyniki testów PISA za 2018 r., które znowu pokazały, że
polscy uczniowie pozostają w tyle za swoimi rówieśnikami
z wielu krajów świata, m.in. z Kanady, Estonii, Finlandii,
Niemiec, Chin, Irlandii, Japonii itd.
Nie ma gotowej recepty, w jaki sposób łatwo poprawić
tę sytuację – być może należałoby zainwestować w lepsze
przygotowanie i wsparcie dla nauczycieli; być może należałoby wydłużyć tydzień nauki szkolnej o sobotę, tak by
uczniowie mogli więcej czasu uczyć się w szkole; być może
należałoby radykalnie zmienić metody nauczania. A może
należy wprowadzić wszystkie te zmiany”.

WOS w teorii i praktyce
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Warto, aby wcześniej wystąpiły one już spontanicznie
w toku pracy i dyskusji.
Kolejna lekcja (lub część lekcji) dotyczy analizy argumentów – szukania odpowiedzi na pytania o dowody.
Wśród przytaczanych źródeł mamy:
]] wykres pokazujący, że szkoły z obowiązkową nauką w soboty mają gorsze wyniki nauczania niż szkoły z pięciodniowym tygodniem nauki (ale podaje je nieznana organizacja
schoolresearch.org, powołując się na wyniki badań, które
dopiero wkrótce mają zostać opublikowane);
]] tweet z grupy „rodzicezanaukawsobote”, przedstawiający dwa zdjęcia: na jednym widać radosne dzieci
w klasie szkolnej, a na drugim – znudzonego nastolatka na sofie z pilotem telewizyjnym w ręku. Zdjęcia
opatrzone są podpisem: „Co wybierasz: uśmiechnięte
dzieci przy nauce czy znudzone przy zapominaniu? Jeśli
jesteś przeciw szkole w sobotę, wybierasz nudę i zapominanie. #szkolawsobote #weekendbysieuczyc”; (skąd
wiemy, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach zostały
zrobione zdjęcia?);
]] wpis Kayli Siler: „Według ustaleń Krajowego Ośrodka Czasu Nauki, wydłużenie czasu nauki pomaga
uczniom w nauce. Są badania, które pokazują, że
dodanie 300 godzin nauki w roku szkolnym jest jednym z czołowych wskaźników, zwiększających szanse
na poprawę wyników nauczania. Skoro tak mówią
wyniki badań, trzeba poprzeć projekt wydłużenia tygodnia nauki w szkole. Zwiększyłby on zdecydowanie liczbę godzin nauki szkolnej wszystkich dzieci – i,
miejmy nadzieję, zgodnie z tymi badaniami – także
ilość przyswojonych przez nie wiedzy. (Artykuł podsumowujący te badania: www.timeandlearning.
org/sites/default/files/resources/caseformorelearn
ingtime.pdf)” (nie wiadomo, kim jest autorka, nic nie
wiemy o organizacji, która publikuje te rzekome badania, należałoby ją sprawdzić – temu sprawdzaniu poświęcona jest kolejna lekcja).

Przedstawianym źródłom zadaje się pytania:
1. Skąd dane źródło pochodzi? Czy w związku z tym wzbudza zaufanie?
2. Jakie stanowisko zajmuje?
3. Jakie argumenty przytacza na jego poparcie?
4. Jakie są mocne strony tych argumentów?
5. Jakie są słabe strony tych argumentów?
Ogólnie, jak przekonujące wydają Ci się argumenty?
Postaraj się oddzielić swoją własną opinię na temat nauki
sobotniej od oceny argumentacji źródła.
Kluczowe pytania o argumentację i dowody można
sprowadzić do następującego zestawu:
Czy post/wpis/tekst przedstawia jakieś argumenty?
Skąd pochodzą te argumenty? Czy ich źródło jest wiarygodne?
Czy argumenty są wystarczające, aby uzasadnić stanowisko, na poparcie którego są przytaczane?
Czego w nich brakuje? Jakie byłyby lepsze dowody?
Wreszcie kolejna lekcja wstępna, której nie będę już tu
rozwijać, poświęcona jest kluczowej zasadzie pracy z Internetem: sprawdzaniu, co piszą inni. Szukamy więc innych
stron na temat TimeAndLearning, przywołanej w ostatnim
z analizowanych uprzednio postów, lub badań, na które
się ta strona powołuje. Patrzymy, kto je publikuje, jakie
może mieć intencje. W omawianym przykładzie okazuje
się, że z przytaczanych badań można wysnuć także nieco
inne wnioski (przecież dodatkowe 300 godzin nauki można
uzyskać nie tylko przez pracujące soboty, lecz także przez
zwiększenie liczby lekcji w pozostałe dni albo skrócenie
wakacji), jak również że były też inne badania, już nie tak
jednoznaczne, tylko że te przytaczają nauczyciele – potencjalnie zainteresowani niewydłużaniem tygodnia nauki.
Znów widać, że nie ma źródeł idealnych, ale trzeba
sprawdzać różne, by zdając sobie sprawę z potencjalnych
deformacji i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
wyrobić sobie własną opinię. Tak jak powinno być w prawdziwym życiu.

REKOMENDACJE

Wiadomości Historyczne 5/2020

Na agorze, forum i Twitterze
Wciąż słyszymy o przypadkach łamania praw kobiet w różnych częściach świata. Szokuje, jak często
nie są to przypadki dotyczące naszej części świata, jak
bardzo przyzwyczailiśmy się do pewnych form krzywdzących stereotypów. O ich korzeniach i kulturowym
zakotwiczeniu w grecko-rzymskich korzeniach naszej
cywilizacji opowiada Mary Beard w tomiku Kobiety
i władza. Manifest.
Niepozorna, ze względu na format, książka zawiera poszerzone teksty dwóch wykładów, które autorka
wygłosiła w British Museum w latach 2014–2017. Głos
kobiety w przestrzeni publicznej i Kobiety u władzy wyjaśnią lub raczej próbują wyjaśniać korzenie zachodniej mizoginii i seksizmu. Jak się okazuje, zastrzeżenia
do głosu kobiet, jako nieprzystającego ze względu na
jego ton do wystąpień publicznych, są starsze niż brytyjski parlamentaryzm, a przywiązanie do milczenia
kobiet w sferze publicznej było elementem rzymskiej
kultury. Milczenie kobiet na rzymskich forach miast
podobnie jak na greckiej agorze było nie tylko dobrze
widzianą normą, ale oczekiwanym wzorcem zacho-

wania. Rządy kobiet albo udział kobiet w rządzeniu
państwem widziano raczej jako aberrację. Uciszanie
kobiet na forach publicznych uchodziło za konieczne
dla normalnego funkcjonowania wspólnot.
Tak jak kiedyś kobiety powinny zachowywać milczenie na agorze czy forum, tak dziś znajdują się tacy,
którzy w politycznym rozemocjonowaniu próbują pouczać panie na Twitterze. Co budzi tym większe politowanie autorki, gdy ktoś próbuje pouczać ją o historii
Rzymu… Książka ze wszech miar zasługująca na uwagę w mądry sposób łącząca naukę płynącą z poznawania historii i kultury antycznych z nienachalnym poszukiwaniem analogii ze współczesnością. Obcowanie
z nią jest też przyjemnym doznaniem wizualnym, już
wzór okładkowej obwoluty okazuje się inteligentną
grą z czytelnikiem, ponieważ geometryczna mozaika,
w którą wpisano tytuł i nazwisko autorki, jest wzorowana na autentycznym obiekcie rzymskim, w którego centralnym punkcie wpisana była ścięta głowa
Meduzy…
Tomasz Sińczak

Karol Sanojca

P

Ruchoma rzeźba Pana Twardowskiego w Bydgoszczy, domena publiczna

Największy konflikt światowy

Chyba jednak najlepszym przykładem wydarzenia
historycznego, gdzie nie tylko dzień, lecz także godzina
i minuta odgrywają istotne znaczenie, jest czas rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej. Co jakiś czas
na łamach prasy i w publikacjach historycznych pojawiają się rozważania na temat momentu zaatakowania Polski
przez Niemców w 1939 r. Podawana niekiedy w podręcznikach do historii godz. 4.45 jako czas rozpoczęcia ostrzału Półwyspu Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein jest dziś często traktowana jako symboliczna2.
Także teza, że pierwszy ofiarą hitlerowskiej napaści stał
się Wieluń, który został zbombardowany o 4.40, ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.
Różnice występują także w ówczesnych oficjalnych
dokumentach i wypowiedziach. W „Fall Weiss” – planie ataku na Polskę wyznaczono godzinę rozpoczęcia
działań na 4.45; w porannym komunikacie Polskiego
Radia 1 września podano godz. 5.40. Tymczasem Adolf
Hitler w przemówieniu wygłoszonym trzy godziny później wymienił godz. 5.453, co było prawdopodobnie spowodowane chęcią propagandowego przedstawienia
niemieckiego ataku jako odpowiedzi na podjęte nieco
wcześniej działania polskie4. Najbliższe prawdy będzie
zapewne stwierdzenie, że II wojna światowa rozpoczęła
się nad ranem 1 września 1939 r.
Także data zakończenia działań wojennych w Europie stwarza trudności interpretacyjne. Niemiecka
kapitulacja przed dowództwem zachodnich aliantów
złożona 7 maja o godz. 2.41 powtórzona została

1
https://visitbydgoszcz.pl/pl/odkryj/co-zobaczyc/2567-mistrz-twardowski-bydgoszcz [data dostępu do wszystkich cytowanych linków
internetowych: 28.12.2019].
2
K. Drąg, A. Żeberkiewicz, 1 września 1939 r., punktualnie o godz..?, https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/historia/artykulyhistoryczne/3171,1-wrzesnia-1939-r-punktualnie-o-godz.html
3
Obydwa kraje znajdują się w jednej strefie czasowej, nie zachodziła też różnica między czasem zimowym a letnim.
4
M.T. Wójcicki, Polacy zgubieni w czasie, „Rzeczpospolita”, 27–28.10.2018, s. 30–31.
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oznawanie przeszłości trudno sobie wyobrazić bez
osadzenia w tzw. czasie historycznym. Dla wielu
osób reminiscencją szkolnego kursu historii pozostała konieczność zapamiętywania dat, co raczej
zniechęcało niż zachęcało do zainteresowania się
tym przedmiotem. Jednak daty wydarzeń są immanentną częścią pamięci historycznej i nie tylko układają je
w porządku chronologicznym, lecz także przy różnego
rodzaju rocznicach, obchodach i jubileuszach służą
do wyrażenia określonego stosunku do przeszłości.
Do okresu nowożytnego najczęściej wystarczało
osadzenie wydarzeń w skali roku, później coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać daty dzienne, stając
się niekiedy słupami milowymi historycznych zmian
(3 maja, 4 lipca, 14 lipca). Natomiast dla niektórych
wydarzeń z wieku XX nawet taka dokładność przestała wystarczać. Zwłaszcza jeśli z czasem nabierały one
znaczenia symbolicznego. Współcześnie funkcjonują
w świadomości lokalnych, regionalnych, narodowych
lub ponadnarodowych społeczności (w różnej skali
i o różnym zasięgu) momenty nawiązujące do wydarzeń
z przeszłości przywoływane nie tylko z dokładnością do
daty dziennej, ale nawet do konkretnej minuty.
Zdarzenie takie może mieć charakter legendarny, jak
w wypadku granego co godzinę hejnału z mariackiej
wieży w Krakowie, urywanego gwałtownie na pamiątkę tatarskiej strzały, która uśmierciła trębacza (szczególnie ważna jest godz. 12.00, gdy dzięki transmisji na
falach Programu I Polskiego Radia hejnał ten słyszalny
jest na całym świecie – i co nie mniej ważne – od 1927 r.
pozwala na regulowanie zegarków, gdyż poprzedza go
precyzyjny sygnał czasu). Każdego dnia, w samo południe, obserwować można na ratuszowej wieży w Poznaniu trykające się koziołki, których pierwowzorem
miała być para ich pobratymców – uciekinierów spod
rzeźnickiego noża. Zresztą nie musi to być nawet pełna
godzina – w oknie jednej z kamienic przy bydgoskim
Starym Rynku pojawia się codziennie o godz. 13.13
i 21.13 postać Mistrza Twardowskiego „wśród kłębów dymu i przy akompaniamencie muzyki”. Inscenizacja przygotowana jako turystyczna atrakcja związana
jest z legendą o pobycie czarnoksiężnika w tym mieście
w 1560 r. w „Gospodzie pod Zgorzelcem”1.

podróże w czasie i przestrzeni

Symbolika minut
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w obecności marszałka G. Żukowa dzień później
o godz. 23.01 czasu środkowoeuropejskiego. Jednak
według czasu moskiewskiego był to już dzień następny
– 9 maja, godz. 1.01. Taka była geneza trwającego w latach „zimnej wojny” i utrzymującego się do dziś podziału między państwami świętującymi zakończenie wojny
8 lub 9 maja5. Pewną próbą pogodzenia stanowisk była
rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 listopada
2004 r., na mocy której ustanowiono dni 8 i 9 maja „czasem pamięci i jedności ofiar II wojny światowej”6.
Ostateczne zakończenie tego krwawego, światowego konfliktu aktem kapitulacji Japonii, którego podpisanie nastąpiło 2 września 1945 r. na pokładzie
zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej pancernika USS
„Missouri”, znane jest z minutową dokładnością, gdyż
23-minutowa uroczystość transmitowana była na falach
radiowych – o godz. 9.04 podpis złożył minister spraw
zagranicznych Japonii Mamoru Shigemitsu, a cztery minuty później warunki kapitulacji zaakceptował swoim
podpisem gen. Douglas MacArthur, głównodowodzący
sił sprzymierzonych na Pacyfiku7.
W Polsce z okresu II wojny światowej jeszcze dwa wydarzenia wspominane są z dokładnością „co do minuty”.
Pierwsze z nich, w świadomości społecznej najbardziej
utrwalone, to słynna „godzina W”, czyli 17.00 – początek powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 r.
Ten rocznicowy moment, choć celebrowany od wielu
lat, szczególnie w ostatnim czasie zyskał wymiar masowy – począwszy od uruchamiania w wielu polskich
miastach syren alarmowych i kościelnych dzwonów,
przez oficjalne obchody przy Pomniku Gloria Victis na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a kończąc na
oddolnych, społecznych inicjatywach oddawania hołdu
powstańcom warszawskim, m.in. na Placu Zamkowym
czy Rondzie Dmowskiego.
Drugie wydarzenie ma charakter nieco mniej spektakularny, choć nie mniej dramatyczne są związane z nim
okoliczności. Podczas kampanii wrześniowej i oblężenia
Warszawy, w wyniku pożaru Zamku Królewskiego
17 września 1939 r., ponad trzystuletni zegar na wieży
zamkowej został poważnie uszkodzony8. Jego wskazówki
zatrzymały się na godz. 11.15. I w tym położeniu pozostawały aż do całkowitego zniszczenia Zamku przez hitlerowców w 1944 r. Gdy po kilku dziesięcioleciach zakończono pierwszy etap odbudowy królewskiej rezydencji
i na wieży znów zainstalowano zegar, jego wskazówki
ruszyły ponownie o godz. 11.15 – po 34 latach, 10 miesiącach i 2 dniach9. Godzina ta została upamiętniona w jesz5

Zbombardowanie centrum Wielunia (zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej),
domena publiczna

Upamiętnienie godziny „W” na rondzie Romana Dmowskiego (2016), fot. A. Grycuk,
Wikimedia Commons

cze inny sposób – nieustannie wskazuje ją jedna z tarcz
zamkowego czasomierza10. Ponadto część zegarów z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego eksponowanych w salach zamkowych ma ustawione wskazówki
na tę godzinę. Dodatkowo o tejże godzinie i minucie codziennie z Wieży Zegarowej grany jest od 1995 r. hejnał
(skomponowany przez Zbigniewa Bagińskiego na motywach Warszawianki i Marszu Mokotowa)11.
Nadzór nad pracami przy odbudowie zegara, a potem wieloletnią opiekę nad jego mechanizmem sprawował Zdzisław Mrugalski, osoba niezmiernie zasłużona
w środowisku zegarmistrzów polskich. Po jego śmierci 22 października 2017 r. Klub Miłośników Zegarów
i Zegarków (którego Mrugalski był współtwórcą) zainicjował akcję „Żałoba zegarów” mającą na celu upamiętnienie tej zasłużonej postaci. Kilka dni później, w piątek
27 października o godz. 11.15 zatrzymano wskazówki
zegarów m.in. na: budynku Warszawskiego Cechu Złot-

Różnica ta miała oczywiście podłoże polityczne i była swoistym symbolem rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i rozpoczynającej się
„zimnej wojny”. Co ciekawe, w Polsce dopiero 24 kwietnia 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym
8 maja, jednocześnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu
Narodowego Dnia Zwycięstwa. Dz.U. 2015, poz. 622).
6
https://www.un.org/en/observances/second-world-war-remembrance-days
7
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Instrument_of_Surrender
8
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/przydatne-informacje/informacja-o-zegarze-zamku-krolewskiego
9
Z. Mrugalski, (red. D. Galas), Zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie – po 35 latach. Wspomnienie uczestnika prac nad restytucją
zegara w latach 1972–1974, „Kronika Zamkowa” 2010, t. 1–2, s. 149–176.
10
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-wiem-prof-dr-hab-wojciech-falkowski-3110/kx2cd5x
11
https://www.stepinwarsaw.com/aktualnosci-historia-dlaczego-godzina-11-15-jest-symboliczna-dla-warszawy/

Żałobny dzwon

Pamięć o historycznych wydarzeniach wspominanych w konkretnej minucie nie dotyczy wyłącznie Polski.
Jednym z najważniejszych wydarzeń dla XX-wiecznych
Węgier było podpisanie 4 czerwca 1920 r. traktatu
w Trianon, na mocy którego Węgrzy utracili 2/3 swojego dotychczasowego terytorium na rzecz Rumunii,
Królestwa Serbów Chorwatów i Słoweńców, Czechosłowacji, Polski i nawet Austrii13. Decyzja ta wywołała wówczas (i w każdą kolejną rocznicę) powszechną
żałobę w kraju, do dziś pozostając ważnym elementem
świadomości społecznej14. W 2008 r. w Budapeszcie
otwarto Park Trianon, który ma upamiętniać ziemie
dawnej monarchii węgierskiej, utracone w wyniku
traktatu. Umieszczono tam m.in. żałobny dzwon, który rozbrzmiewa każdego dnia o godz. 16.32, gdyż o tej
właśnie porze delegacja węgierska składała podpis pod
dokumentem15.

Osobiste decyzje

Symboliczne nawiązywanie do pewnych zdarzeń
może mieć także charakter osobisty. Walery Sławek,
zaufany Komendanta, strzelił do siebie w zamiarze samobójczym 2 kwietnia 1939 r. o godz. 20.45, czyli
dokładnie o tej samej porze, o której cztery lata wcześniej zmarł marszałek Piłsudski16.

Wstrząsające wydarzenia XXI stulecia

Wiek XXI przyniósł kilka ważnych wydarzeń, których
dramatyczny przebieg znany (i pamiętany) jest z „minutową” dokładnością. Pierwsze miało miejsce w Stanach
Zjednoczonych, gdy 11 września 2001 r. przeprowadzony został skoordynowany zamach terrorystyczny.
Pierwsze dwa porwane samoloty pasażerskie, ze zbiornikami pełnymi paliwa, uderzyły w bliźniacze gmachy
Word Trade Center o godz. 8.46 i 9.03 czasu lokalnego
12

Wspomnienie rocznicy śmierci Jana Pawła II

(w Polsce była to godz. 14.46 i 15.03). Kilkadziesiąt minut później, o godz. 9.59 i 10.28 obydwa wieżowce się
zawaliły. W zamachach przeprowadzonych z użyciem
wszystkich czterech porwanych samolotów zginęło
łącznie blisko 3000 osób. W każdą rocznicę tego wydarzenia odbywają się ceremonie z udziałem prezydenta
USA i burmistrza Nowego Jorku przy wybudowanym
na miejscu obu wież 9/11 Memorial & Museum17. Uroczystość, która odbyła się w 2019 r., w 1. rocznicę ataku, przerywana była kilkakrotnie chwilami ciszy. Dwie
z nich wyznaczały dokładnie te momenty, gdy samoloty
uderzały w wieże WTC, dwie upamiętniały porę runięcia każdego z budynków, a dwie odnosiły się do czasu
rozpoczęcia ataku na Pentagon oraz wydarzeń podczas
„lotu 93”, gdy na pokładzie czwartego z porwanych samolotów pasażerowie podjęli walkę z porywaczami.
O rocznicy przypomniały także biciem dzwonów o godz.
8.46 nowojorskie kościoły i domy modlitwy. Ponadto
władze stanu Nowy Jork wprowadziły przepisy zobowiązujące szkoły do corocznego czczenia ofiar tragedii
minutą ciszy w rocznicę zamachów z 11 września18.
Inne ważne wydarzenie sprzed kilkunastu lat, zapamiętane z minutową dokładnością, związane jest
z 2 kwietnia 2005 r., gdy osobisty lekarz papieski Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II
o godz. 21.37 czasu miejscowego. W wielu miejscach
na świecie miliony ludzi przeżywały żałobę. O tej właśnie godzinie i minucie zapalano świece, odbywały się
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https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/o-1115-stanely-zegary-upamietniono-zegarmistrza-legende-244912
Szerzej zob. D. Kusa, Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku, [w:] Rozpad Uhorska
a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, red. M. Michela, L. Vörös, Bratislava 2013, s. 277–306.
14
W centrum Budapesztu, przy parlamencie, w stulecie podpisania traktatu pokojowego w Trianon 31 maja 2020 r. ma zostać odsłonięty
monument przywołujący pamięć tego wydarzenia. Na rampie o długości 100 m i szerokości 4 m umieszczony zostanie rozbity granitowy blok,
symbolizujący naród węgierski, który został podzielony przez traktat w 1920 r. (https://dailynewshungary.com/hungary-to-erect-memorialof-trianon-peace-treaty-for-the-100th-anniversary-in-2020/ ).
15
https://dzienniknarodowy.pl/muzeum-trianonu-wegiersk/
16
https://jpilsudski.org/artykuly-personalia-biogramy/wspolpracownicy-rodzina-otoczenie-jozefa-pilsudskiego/item/2049-samobojstwopremiera-zycie-i-smierc-walerego-slawka
17
Donald Trump and Melania lead 9/11 commemorations at the White House and Pentagon while relatives of victims gather at Ground Zero
on the 18th anniversary of the terror attack which killed 2,977, https://www.dailymail.co.uk/news/article-7452211/Hundreds-gather-GroundZero-commemorate-18th-anniversary-9-11-took-2-983-lives.html
18
M. Nycz, Nowy Jork oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września, https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-nowy-jork-oddal-hold-ofiaromzamachow-z-11-wrzesnia,nId,3197705#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
13

podróże w czasie i przestrzeni

ników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników, na ratuszach miejskich w Poznaniu i w Świebodzicach, a także inne zegary w Łodzi, Piasecznie, Głogowie,
Gdyni. Nawet zegar umieszczony na Pałacu Kultury
i Nauki zatrzymano na 15 minut, a na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie czasomierz zatrzymano na
87 minut, mających symbolizować liczbę lat przeżytych
przez Mrugalskiego12.

podróże w czasie i przestrzeni
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Strefa zero – miejsce wybuchu eksplozji jądrowej w Nagasaki, fot. D.S. Pemberton, Wikimedia Commons

uroczystości upamiętniające papieża-Polaka. Jako hołd
Krakowa dla „swojego” papieża o 21.37 z wieży kościoła Mariackiego rozlegała się wówczas codziennie pieśń
Łzy matki19. Następnego dnia po śmierci Jana Pawła II
o godz. 21.37 odbyła się w Lublinie msza od przewodnictwem Józefa Życińskiego, w miejscu, gdzie w 1987 r.
stał ołtarz podczas trzeciej pielgrzymki papieża do
Polski. Tydzień po śmierci Ojca Świętego, 9 kwietnia
2005 r. o 21.37 w milionach polskich domów i w wielu
budynkach publicznych w geście solidarności i pamięci
wyłączono na kilka minut światło20.
Natomiast pięć lat później wydarzyła się tragedia,
która dotknęła przede wszystkim Polaków, choć miała
również wymiar międzynarodowy. W sobotę, 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 czasu środkowoeuropejskiego letniego (10.41 ówczesnego czasu moskiewskiego
letniego) doszło w okolicach lotniska w Smoleńsku do
katastrofy polskiego samolotu rządowego, w której
zginęło 96 osób, z parą prezydencką na czele. I o tej
właśnie godzinie i minucie rozpoczynają się od tego
czasu liczne rocznicowe uroczystości. Rok później,
w 1. rocznicę o godz. 8.41 biły dzwony kościołów21. Także w 9. rocznicę tragedii w 2019 r. o tej porze odbyła
się specjalna uroczystość w Katyniu 22, przed Pałacem
Prezydenckim odbył się Apel Poległych23, a zgodnie
z decyzją rządu w całej Polsce na minutę uruchomiono
syreny alarmowe24.
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Co do sekundy

Są wydarzenia historyczne, których dokładność
znana jest nie tylko co do minuty, ale nawet co do sekundy. Pierwsza bomba atomowa została zrzucona
6 sierpnia 1945 r. o godz. 8.15.19, a wybuch nastąpił
o 8.16.02 (czasu miejscowego Hiroszimy), 43 sekundy
po spuszczeniu z samolotu „Enola Gay”. Trzy dni później,
9 sierpnia o godz. 11.02 ten sam los spotkał Nagasaki. Uderzenia dzwonu oraz minuta ciszy upamiętniają

corocznie obydwa te wydarzenia dokładnie w tak ustalonym czasie25.

Nieutrwalone minuty

Są też takie zdarzenia z przeszłości, które choć funkcjonują w świadomości społeczeństw wielu państw
i których zaistnienie można określić „co do minuty”,
to jednak pamięć o tak precyzyjnym umieszczeniu ich
w czasie nie została społecznie utrwalona – np. że RMS
Titanic 4 kwietnia 1912 r. o godz. 23.40 zderzył się
z górą lodową, a 26 kwietnia 1996 r. w elektrowni
w Czarnobylu godz. 1.23.04 rozpoczęto eksperyment,
który doprowadził o godz. 1.24.20 do pierwszego
(a później kolejnego) wybuchu reaktora26.

Dopóki piłka w grze…

Symbolika minut pojawia się też czasem na styku
historii, polityki i sportu. We współczesnej Hiszpanii,
gdzie w Katalonii silny jest ruch separatystyczny, kibice klubu FC Barcelona w 17 minucie i 14 sekundzie
każdej połowy skandują „Independentista” (Niepodległość/Niezależność), co ma przypominać rok 1714, gdy
miasto padło pod naporem Burbonów i zostało podporządkowane Hiszpanii27.

W poszukiwaniu czasu

Być może znajomość dat historycznych z minutową
dokładnością nie jest bardzo istotna dla formowania
pamięci i tożsamości historycznej, choć wyszukiwanie
takich „minutowych ciekawostek” może stać się jednym
ze sposobów na budowanie zainteresowania przeszłością. Niekiedy nawet wyraźnie ją wzmacnia, gdyż
koncentruje rocznicowe formy uczczenia i pamięci na
konkretnej godzinie, a nawet minucie danego dnia. Warto więc czasem przywoływać te momenty, skuteczniej
działające na wyobraźnię niż znienawidzone przez uczniów szeregi wieków, lat, dni czy miesięcy.

19
W ósmą rocznicę śmierci o tej godzinie hejnalista odegrał „Barkę” jedną z ulubionych pieśni papieża, https://www.gosc.pl/doc/1508551.
Barka-z-wiezy-Mariackiej-o-21-37
20
O godz. 21.37 zrobiło się ciemno, https://wiadomosci.wp.pl/o-godz-21-37-zrobilo-sie-ciemno-6036210554581633a; Do akcji tej nawiązuje
też film w reżyserii Macieja Ślesickiego Trzy minuty. 21:37, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1222931
21
https://dziennikzachodni.pl/841-w-katowicach-bily-dzwony-prawie-100-osob-na-cmentarzu-zdjecia/ar/390450
22
https://belsat.eu/pl/news/o-8-41-w-smolensku-rozpoczna-sie-uroczystosci-rocznicowe/
23
https://warszawa.naszemiasto.pl/10-kwietnia-warszawa-9-rocznica-katastrofy-smolenskiej/ar/c1-5075061
24
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/92490-syreny-alarmowe-upamietnia-ofiary-katastrofy-smolenskiej-wybrzmia-na-calympomorzu-o-8-41/92490-syreny-alarmowe-upamietnia-ofiary-katastrofy-smolenskiej-wybrzmia-na-calym-pomorzu-o-8-41
25
https://dzieje.pl/aktualnosci/nagasaki-upamietnia-ofiary-bomby-atomowej
26
https://www.rp.pl/Historia/304279919-Czarnobyl--sowiecka-Hiroszima.html
27
https://www.youtube.com/watch?v=bRuz2PzaVcE

czyli podróżowanie w XIX wieku
Joanna Orzeł

Wielka Rewolucja Francuska odcisnęła swe piętno
nie tylko na sprawach politycznych, lecz także na kwestiach społecznych. Zachodzące zmiany wpłynęły też na
sposób podróżowania. Skończył się czas szlacheckich
podróży edukacyjnych po szlakach (i dworach) europejskich. W burżuazji rodziło się pragnienie turystycznych
wrażeń. Ponadto wyjazdy przestały być domeną mężczyzn – coraz częściej kobiety podejmowały wyprawy,
także poza Europę. Na przełomie XVIII i XIX w. dostrzegalna jest jeszcze jedna zmiana – o ile szlacheckie Grand
Tour były precyzyjnie zaplanowane, o tyle u schyłku
oświecenia, zwłaszcza zaś w dobie romantyzmu chciano
zerwać z konwenansami. Podróż zmieniła się w wędrówkę – przemieszczanie się w przestrzeni jawiło się
także jako wędrówka do własnego wnętrza.

Boom wydawniczy

Mimo że już w nowożytności nie brakowało wydawanych opisów podróży, to w XIX stuleciu nastąpił niesłychany rozwój tego typu publikacji. Każda, nawet najmniejsza wyprawa warta była opisu i druku, co dziś możemy
oceniać w kategoriach wypełniania swego rodzaju obowiązku towarzyskiego. Część z opisów pozwalała tym
niedecydującym się na wyjazdy na odbycie podróży –
siedząc w fotelu, oddając się lekturze, poznawali nowe
miejsca bez wychodzenia z domu (tzw. armchair travel).
Wciąż drukowane były przewodniki w formie kieszonkowej, by można je było mieć pod ręką w trakcie
wyprawy, przede wszystkim jednak w XIX w. powstały
wielkie serie przewodników, które niewiele różniły
się od tych istniejących dziś. Składały się z: ogólnych informacji o danym kraju, praktycznych porad, warunków
i możliwości podróżowania, koniecznych do spełnienia
formalności, charakterystyki hoteli, restauracji, podania
cen, dzięki czemu można było ułożyć kosztorys. W prze-

John Murray

W XIX stuleciu podróżujący odkryli przyrodę jako
miejsce równie przyjemne do podziwiania co miasta. Do
końca epoki nowożytnej nie znajdowano przyjemności
w samej wspinaczce górskiej. Nawet zdobycie masywu
Mont Blanc 8 sierpnia 1786 r. służyło celom naukowym
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wodnikach tych często też podawano kilka lub kilkanaście tras zwiedzania z charakterystyką miejsc szczególnie istotnych dla sztuki, o ugruntowanej już renomie
(muzea, galerie, kościoły, zamki, pałace, teatry itp.).
Dla rozwoju literatury przewodnikowej w XIX stuleciu dwa nazwiska są szczególnie istotne. John Murray
w 1836 r. rozpoczął wydawanie serii „Murray’s Handbooks for Travellers”. W swych przewodnikach opisywał
(także swoje własne) podróże po Europie, po części Azji
i północnej Afryce. Drugą ważną postacią, uznawaną za
wynalazcę nowoczesnych przewodników, był Karl Bae
deker. Jego nazwisko – pisane małą literą – stało się
już pod koniec XIX w. synonimem przewodnika turystycznego. Potomkowie Murraya i Baedekera kontynuowali działalność wydawniczą. Przewodniki przez nich
publikowane były adresowane do osób wykształconych,
przedstawicieli klasy średniej i burżuazji. Zawierały
także mapy, czasem rozkładane na większy format, by
były jeszcze bardziej funkcjonalne. Niewiele więc różniły się od tych, które znamy dzisiaj.
Moda na wydawanie przewodników nie ominęła terenów dawnej Rzeczypospolitej. W XIX stuleciu tylko na
temat ziem polsko-litewskich powstało ich 250. Dotyczyły
głównie większych miast: Krakowa, Warszawy, Lwowa,
Wilna, Poznania. Zawierały konkretne trasy zwiedzania
i charakterystykę głównych zabytków. Za pierwszy przewodnik powstały na ziemiach polskich w XIX w. uznaje się
Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczpospolitej
Krakowskiej Józefa Wawrzyńca Krasińskiego w 1821 r.,
choć rok wcześniej ukazał się on po francusku – dla odbiorcy zagranicznego. Jeśli chodzi o miasta zagraniczne,
to wśród polskojęzycznych przewodników wciąż dominowały znane i popularne miasta: Paryż, Wiedeń, Rzym,
Praga. Wyjazdy do nich były determinowane kwestiami
politycznymi, pobudkami edukacyjnymi czy rodzinnymi.

Nie tylko miasta

Ilustracja z Przewodnika dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej
Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, Warszawa 1821

Karl Baedeker

historia podróżowania

Od turystyki zbiorowej do turystyki masowej,

historia podróżowania

(poznanie budowy geologicznej gór). Szybko jednak dostrzeżono, że w górach można też uprawiać turystykę,
z czasem zaczęto doceniać zwłaszcza wysokie góry.
Przede wszystkim Brytyjczycy, ale też Niemcy, Włosi czy
Francuzi przybywali do Alp, by cieszyć się nową formą
aktywności. Od połowy XIX w. tworzono kluby wspinaczkowe. Kluby alpejskie powstały najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Austrii, we Włoszech, w Szwajcarii. W 1873 r. powstało Towarzystwo Tatrzańskie, które
w 1906 r. zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Również na temat regionów górskich coraz
częściej w XIX w. drukowano przewodniki.

nii. W XIX w. częstymi siedzibami wystaw światowych
były: Londyn, Paryż (na tej
w 1899 r. zaprezentowano
dzisiejszy symbol Paryża –
wieżę Eiffla) oraz miasta
północnoamerykańskie.
O popularności wystaw światowych świadczą liczby: na
paryską wystawę w 1900 r.
sprzedano ok. 50 mln biletów.

Przewodniki poświęcano także miejscowościom
uzdrowiskowym, bo te stały się jeszcze popularniejsze
niż w epoce nowożytnej. Nowo powstałe uzdrowiska
kusiły przyjezdnych unikatowymi zabiegami, ale też
wciąż było w dobrym tonie spędzać tam czas. Przybywano na dłuższe lub tylko kilkudniowe pobyty: jedni się
leczyli, inni uprawiali hazard, brali udział w wyścigach
konnych, polowaniach, wędkowali, oglądali przedstawienia teatralne, jeździli konno czy po prostu spędzali
czas w gronie znajomych.

Zainteresowanie uczestni- Plakat reklamujący Orient Express
ctwem w niezwykłych wydarzeniach, w wystawach czy po prostu chęć podróżowania, ale niekoniecznie na własną rękę doprowadziły do
powstania biur podróży, dzięki którym jeszcze więcej
osób decydowało się na wyjazd poza granice swego regionu czy swej ojczyzny.
W 1841 r. Thomas Cook chciał wziąć udział w wiecu
dla abstynentów w Leicester. Widząc zainteresowanie
innych osób, postanowił zorganizować wyjazd z Lough
borough do Leicester dla 570 osób. Kolejne wycieczki
organizował do Liverpoolu, Glasgow, a już w 1855 r. na
kontynent: do Francji, Szwajcarii czy Włoch, od lat 70.
XIX w. także do Egiptu. W tym czasie biuro Cooka oferowało bilety, przewodników, drukowane informatory
i rezerwację hoteli. W 1872 r. zaś odbyła się pierwsza
wycieczka grupowa dookoła świata zorganizowana
przez biuro Cooka.
Wkrótce powstały inne przedsiębiorstwa turystyczne
na Wyspach Brytyjskich. Oferowały one o połowę tańsze bilety powrotne z kontynentu i bilety rodzinne.
Dodatkowo linie żeglugowe dostosowały się rozkładom
kolei, a gazety publikowały zestawienia kosztów podróżowania na kontynencie. Społeczność brytyjska coraz
chętniej podróżowała, co zwiększało liczbę biur podróży.
Popularne były wycieczki po najsłynniejszych miejscach
Starego Kontynentu, ale część organizatorów wypraw
była gotowa zorganizować wyjazdy do destynacji wymyślonej przez klienta.
Na przełomie XIX i XX w. biura turystyczne zaczęły
powstawać w innych krajach, zwłaszcza na ziemiach

Leczenie czy odpoczynek?

Rewolucja przemysłowa
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Do dużych miast o renomie turystycznej, w góry, do
uzdrowisk łatwiej było się dostać dzięki niezwykle prężnemu rozrostowi sieci kolei, początkowo w Wielkiej
Brytanii, z czasem na terenach niemieckich i we Francji.
Dzięki temu podróże były krótsze, tańsze, a z czasem –
powszechniejsze. Mimo że od ustanowienia pierwszej
linii kolejowej w 1825 r. w Anglii do powstania w 1883 r.
linii Paryż–Konstantynopol, po której jeździł słynny
Orient Express, minęło trochę ponad 50 lat, to w tym
czasie dokonało się niebywałe zagęszczenie tras kolejowych na terenach europejskich. Obok kolei wciąż funkcjonowały bryczki czy dyliżanse, było tak aż do czasu,
gdy pojazdy konne zostały wyparte przez samochody,
co nastąpiło w XX w.
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Turystyka eventowa

Zwiększająca się sieć kolei żelaznych (zwłaszcza na
Wyspach Brytyjskich) ułatwiła przyspieszony i masowy
transport ludzi, ale przede wszystkim rozbudziła chęć
do podróżowania – także wśród mniej zamożnych warstw
społecznych. Odbywało się też coraz więcej wydarzeń
przyciągających widzów: koronacje (jak chociażby królowej Wiktorii), pogrzeby znacznych osób, wyścigi konne. Nowością, która przyciągała turystów, były wystawy
światowe, prezentujące dorobek działalności kulturalnej,
naukowej i technicznej ludzkości.
Mimo że swoimi korzeniami sięgają one jeszcze XVIII
w., to za pierwszą międzynarodową, zwaną wielką, uznaje się tę zorganizowaną w dniach od 1 maja do 15 października 1851 r. w Pałacu Kryształowym w londyńskim
Hyde Parku. Szacuje się, że wystawę obejrzało sześć mln
osób, co stanowiło 1/3 liczby ludności Wielkiej Bryta-

Narodziny biur
podróży

Wnętrza Pałacu Kryształowego podczas Wielkiej Wystawy w 1851 r.

Profesjonalizacja usług hotelowych

Zmieniała się także baza noclegowa – coraz częściej
powstawały budynki z myślą o pełnieniu funkcji hotelowej, co determinowano układ i wielkość pomieszczeń.
Powoli też krystalizowały się kategorie. Najwyższą stanowiły hotele luksusowe, których pionierem był paryski
Ritz, którego właściciel jako pierwszy otworzył filie hotelu
w innych miastach – Londynie i Madrycie. Ponadto istniały hotele od pierwszej do czwartej klasy – w zależności
od potrzeb i wymagań klientów. Warto pamiętać, że baza
noclegowa prężnie rozwijała się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, choć odwiedzający ten kraj podróżnicy ze
Starego Kontynentu dostrzegali duże różnice. Opis hoteli
amerykańskich pióra Henryka Sienkiewicza zawiera charakterystykę obyczajów panujących w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XIX w.:
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Ku masowości

Przemiany obyczajowe, industrialne, handlowe
w XIX w. poszerzyły możliwości dla chętnych do podjęcia
podróży. Odkrycia geograficzne epoki nowożytnej prowadziły do kolonializmu, odkrywania nowych terytoriów
i ich zasiedlania. Zabytki Starego Kontynentu były z kolei
dostępne dla szerszej grupy społeczności, co też chętnie
wykorzystywano. Profesjonalizacja – usług i infrastruktury – doprowadziła do masowości turystyki, który to
proces niewiarygodnie przyspieszył w XX stuleciu.
Zdjęcia domena publiczna

1
H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1986,
s. 63–64.
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„Marmury, brązy, dywany, zwierciadła: oto hotele
amerykańskie. W New Yorku to obok banków i poczty najpiękniejsze budynki miejskie. Prócz numerów
przeznaczonych do najęcia, w każdym hotelu znajduje się mnóstwo ogromnych sal, gdzie goście mogą
przyjmować odwiedzających, i buduarów urządzonych z książęcym przepychem, przeznaczonych dla
kobiet. «Central Hotel», w którym zatrzymałem się
na parę dni, jest to pod względem ogromu prawdziwe małe miasteczko, prócz gości bowiem stałych
i nocowych mnóstwo osób z miasta zbiera się wieczorem w jego wspaniałym przedsionku dla czytania gazet, spotkania się ze znajomymi, palenia lub
żucia tytoniu, wreszcie dla pokołysania się na jednym z biegunowych krzeseł, których tu mnóstwo.
Leży on na ulicy Broadway, największej i najruchliwszej ulicy New Yorku, odznaczającej się szczególniej swoją długością. Wieczorem, gdym tu przybył, zwiedzać już miasta z powodu spóźnionej pory
nie mogłem, musiałem więc zadowolić się tylko
zwiedzeniem hotelu, po czym wraz z towarzyszami udałem się do dining-roomu, tj. do sali jadalnej.
Jest to istotnie ogromna sala, mogąca pomieścić
kilkaset osób, urządzona z przepychem, ale bez smaku. Słupy, podpierające sklepienie są marmurowe,
ale zbyt grube i niskie, pułap za ciężki, wejście zaś
jak do stodoły. Ogromne drzwi, podwójne, z okrągłym wierzchem, przypominają zupełne wierzeje.
Trzy razy dziennie schodzą się tu wszyscy
mieszkańcy hotelu. Za jedzenie w hotelach amerykańskich nie płaci się osobno, ale koszta jego
wliczone są w cenę numeru. Każdy z gości wynajmujących numera ma tu prawo przyjść pięć razy
dziennie i jeść, co mu się podoba, bez żadnej dopłaty, większość jednak schodzi się tylko na brekfest,
lunch i obiad wieczorny. Przy stole goście rozma-

wiają ze sobą jak znajomi, co jednak nie pociąga za
sobą bliższych stosunków. Po skończonym posiłku
wstają i rozchodzą się, gdzie kto chce, nie dziękując sobie wzajemnie za towarzystwo, jak również
nie czekając jedni na drugich. Mnóstwo kobiet
przychodzi bez mężczyzn, mnóstwo bowiem nawet panien podróżuje bez żadnej opieki. Wszystkie stroją się tak, jak nigdzie w Europie, wszystkie przychodzą bez kapeluszów: dlatego obiady,
zwłaszcza wieczorem, wyglądają jakby obiady
proszone i nazbyt ceremonialne. Służbie nie daje
się tu nic. Składa się ona we wszystkich prawie hotelach wyłącznie z Murzynów. Należy to do mody,
a przy tym kolorowa posługa zapewne taniej kosztuje od białej. Przy każdym stole stoi dwóch lub
trzech Murzynów o głowach podobnych do głów
czarnych baranów. Są to ludzie bardzo grzeczni,
usługują szybko i wprawnie, wyglądają zaś we
frakach i białych krawatach, jeżeli nie pięknie, to
przynajmniej nader oryginalnie. Zresztą usługa tu
nie jest trudna. Według zwyczajów amerykańskich
przed każdym z gości stawiają tu mnóstwo porcelanowych miseczek ze wszelkiego rodzaju jadłem
od razu. Masz przed sobą od razu zupę, mięsiwa,
ryby, jaja, puddingi, pomidory, kartofle, lody, poziomki, jabłka, migdały, kawę, słowem: niezliczoną
ilość dań w małych dozach. Zaczynaj, skąd chcesz,
jedz, co chcesz, nikt tu na to nie patrzy. Murzyn
stoi nad tobą jak kat nad dobrą duszą i ustawicznie dolewa ci wody z lodem we szklankę, skoro ją
tylko wypijesz, odpowiadając niezmiennym: «Yes,
sir!» na wszystkie twoje żądania. Skutkiem tego
systemu w jedzeniu wszystko tu jada się zimne,
skrzepłe, zdębiałe, nawet w najlepszych restauracjach. Kuchnia amerykańska jest najniegodziwszą
kuchnią na świecie. Nie chodzi jej o to wcale, żebyś zjadł zdrowo i dobrze, ale o to, byś zjadł jak
najprędzej i mógł wrócić do business; wszystko
więc obliczone jest na łap cap i tyko wieczorne
obiady podają ci cokolwiek staranniej, wieczorem
bowiem wszelki business kończy się wraz z uderzeniem piątej godziny”1.
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włoskich, niezmiennie popularnych wśród turystów.
Przed I wojną światową możemy już mówić o turystyce
masowej – ale tylko w Wielkiej Brytanii, na kontynencie
zmiany dokonywały się wolniej.

relacje – dyskusje – konfrontacje
42

Szkoły żydowskie w Polsce Ludowej
Barbara Techmańska

P

o II wojnie światowej w Polsce obok polskich szkół
funkcjonowały placówki kształcące przedstawicieli różnych grup narodowych. Każda z mniejszości
zamieszkujących państwo polskie miała, w różnym
czasie, możliwość pobierania nauki w języku ojczystym. Organizowano dla niej szkoły, oddziały klasowe, komplety lub punkty nauczania1. O formie nauczania decydowała zwykle liczba młodzieży z danej grupy
mniejszościowej oraz stopień jej rozproszenia. Nie
bez wpływu na organizację nauczania była też kwestia
postrzegania poszczególnych grup mniejszościowych
przez władze państwowe i partyjne, co zazwyczaj
uzależnione było od sytuacji międzynarodowej.
Szczególnym przykładem wpływu polityki narodowościowej państwa oraz zmieniających się uwarunkowań politycznych na rozwój szkolnictwa danej mniejszości była społeczność żydowska. Dzieci i młodzież
żydowska w różnych okresach mieli możliwość kształcenia w czterech typach placówek: szkołach Centralnego Komitetu Żydów Polskich (CKŻP)2, hebrajskich,
wyznaniowych i placówkach Organizacji Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej (ORT).
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Periodyzacja

Początki kształtowania się oświatowych placówek
żydowskich przyniósł rok 1944, ale najwięcej z nich
powstało w roku szkolnym 1946/1947. W ich rozwoju
można wyróżnić kilka etapów.
Pierwszy to lata 1944–1949, w którym szkoły te działały jako instytucje prywatne3, opierające się na prowizorycznych rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych,
cieszyły się też stosunkowo dużą autonomią, co wynikało z względnego uprzywilejowania ludności żydowskiej (przez władze) w pierwszych latach powojennych.
Drugi etap to okres 1949–1956 – nastąpiło wówczas
upaństwowienie szkół żydowskich prowadzonych
przez CKŻP oraz zlikwidowanie hebrajskich i wyznaniowych, a także opracowanie jednolitej koncepcji
organizacyjnej i wychowawczo-programowej. Z upań1

stwowieniem wiązał się też koniec autonomii szkolnictwa żydowskiego.
Trzeci etap przypadł na lata 1956–1959. Z jednej
strony charakteryzował się on względną liberalizacją
choćby w dziedzinie nauczania i wychowania, z drugiej
ogromną destabilizacją ze względu na przesiedlenia
ludności żydowskiej z ZSRR oraz emigrację do Izraela
i państw zachodnich.
Ostatni etap to lata 1960–1969, kiedy następowała
powolna likwidacja szkół żydowskich – apogeum stanowiły wydarzenia z marca 1968 r. oraz towarzysząca
im kampania antysemicka i wyjazd blisko 20 tys. Żydów
z Polski4.

W polskim systemie oświatowym

Placówki dla ludności żydowskiej, po upaństwowieniu, funkcjonowały w polskim systemie oświatowym.
W związku z tym pracowały, bazując na siatkach godzin obowiązujących w polskich szkołach ze zmianami
w obszarze języka wykładowego (lub nauczanego),
języka polskiego oraz historii Żydów. Działały na
terenie całego kraju, choć najwięcej zlokalizowanych
było na Dolnym Śląsku ze względu na największe skupisko Żydów w tym regionie. Szkolnictwo żydowskie
(podległe CKŻP) najliczniejsze było w roku szkolnym
1948/1949. Po upaństwowieniu działalność rozpoczęło
tylko 18 szkół i kolejne lata przynosiły zmniejszanie się
tej liczby ze względu na wyjazdy Żydów z Polski.
Liczba szkół prowadzonych przez CKŻP w Polsce w latach 1946–1962
Lata

Liczba szkół

1948/1949

34

1946/1947
1949/1950
1950/51
1951/52
1952/53

1956/1957
1960/1961
1961/1962

Źródło: opracowanie własne.

26
18
11
11
9
6
7
6

Najrzadziej powstawały odrębne placówki dla uczniów z grup mniejszościowych, częściej mieliśmy do czynienia z odrębnymi
oddziałami klasowymi lub kiedy nie można było utworzyć odrębnego oddziału klasowego, w celu nauki języka narodowego organizowane
były tzw. komplety, zespoły lub punkty nauczania (tej nazwy używano w odniesieniu do szkolnictwa ukraińskiego) obejmujące zazwyczaj
dzieci z jednego poziomu klas.
2
Ogólnopolska świecka organizacja istniejąca od listopada 1944 do 1950 r.; do lutego 1945 r. pod nazwą Tymczasowy Centralny Komitet
Żydów w Polsce, będąca polityczną reprezentacją Żydów wobec władz polskich i organizacji żydowskich za granicą. W jej miejsce w 1950 r.
powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ).
3
Prowadzone były i opłacane przez CKŻP Hechaluc Pionier (żydowska organizacja młodzieżowa założona na początku XX w.; placówki
powołane przez Wydział Szkolny Hechaluc Pionier nawiązywały do przedwojennych szkół Tarbutu, żydowskiej świeckiej organizacji, która
przed I wojną i w okresie międzywojennym zajmowała się prowadzeniem szkół, bibliotek) oraz kongregacje wyznaniowe (ogólnonarodowa
organizacja działająca w Polsce od 1945 roku, której zadaniem było zapewnienie opieki religijnej ocalałym Żydom); M. Borkowski,
A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów. Dolny Śląsk, Opolszczyzna. Ziemia Lubuska, Warszawa 2008, s. 146, 147.
4
O emigracji pomarcowej zob. D. Stola, Emigracja pomarcowa, „Prace Migracyjne” 2000, nr 34, s. 1–21.

Do 1949 r. w szkolnictwie żydowskim istniała pewna
dowolność programowa. Wynikała ona przede wszystkim z konfliktu między frakcją PPR/PZPR w CKŻP
a przedstawicielami organizacji syjonistycznych. Ci
pierwsi dążyli do ujednolicenia szkolnictwa żydowskiego, jego świeckiego charakteru, uznania języka żydowskiego (czyli jidysz – w dokumentacji urzędowej
posługiwano się nazwą język żydowski, a nie jidysz) za
wykładowy, nauczania historii Żydów i języka hebrajskiego, ale tylko jako przedmiotu. Syjoniści natomiast
chcieli, aby w szkołach to właśnie język hebrajski był
wykładowym, a jidysz tylko jednym z przedmiotów
(wprowadzonym dopiero od klasy IV). Dodatkowo
w programie miała figurować palestynografia i historia
Żydów, prahistoria (okres prahistoryczny pomijany był
w nauczaniu w szkołach CKŻP) oraz Biblia. Języka polskiego, historii i geografii Polski nauczano po polsku.
Program wychowawczy (proponowany przez syjonistów i realizowany później w szkołach hebrajskich)
zakładał wychowanie dzieci w duchu kultury narodowo-żydowskiej z nawiązaniem do budującej się nowej
kultury żydowskiej w Palestynie5.
Większość szkół hebrajskich powstała w roku szkolnym 1946/1947. W połowie 1947 r. było 13 placówek
kształcących 1130 uczniów6. Nie zawsze były to pełne
szkoły 7-klasowe i niektóre z niewielką liczbą uczniów
(np. szkoła w Świdnicy liczyła 20 uczniów)7. W roku
szkolnym 1947/1948 liczba szkół była taka sama, ale
w kolejnym spadła już o połowę. Rok szkolny 1949/1950
rozpoczęły tylko cztery placówki hebrajskie, a niespełna
po kilku miesiącach także one zostały zlikwidowane.
Spór o profil wychowawczy i programowy szkół był
konfliktem między tymi, którzy chcieli budować życie
żydowskie w powojennej Polsce, a tymi, którzy wiązali
swoją przyszłość z emigracją do Izraela lub państw zachodnich. Zdobycie wpływów w CKŻP przez komunistów
zadecydowało w konsekwencji o ujednoliceniu szkolnictwa żydowskiego, likwidacji szkół hebrajskich, jak również wyeliminowaniu organizacji syjonistycznych z życia
politycznego społeczeństwa żydowskiego w Polsce.
Trzeci rodzaj placówek żydowskich stanowiły szkoły wyznaniowe, tzw. chedery8, utrzymywane przez
Komitet Organizacyjny Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych z siedzibą w Warszawie. W szkołach tych znaj5

Uczniowie żydowskiej szkoły we Wrocławiu, ze zbiorów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

dowały się dzieci od 6 do 10 lat, uczęszczające bądź do
szkół publicznych, bądź też prywatnych żydowskich i hebrajskich lub też tylko do chederu, gdzie uczyły się w zakresie pierwszych trzech lat nauki szkolnej. Jak zauważa
E. Waszkiewicz: „Organizacja pracy dydaktycznej w tych
chederach nawet w minimalnym zakresie nie odpowiada
pojęciu szkoły, a pracy wychowawczej w tych szkołach
faktycznie nie ma, gdyż ogranicza się ona do mechanicznego czytania biblii i innych ksiąg religijnych (talmud)”9.
Szkoły religijne działały na podstawie okólnika Departamentu Wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej z lutego 1945 r. w sprawie uregulowania
spraw wyznaniowych ludności żydowskiej10. Ukształtowały się najwcześniej. W 1945 r. w Polsce istniało
40 szkół religijnych różnego stopnia. W połowie 1946
r. istniało 36 szkół niższego stopnia dla chłopców (chederów). W szkołach tych oraz talmud-torach11 uczyło
się ponad 2000 uczniów. Szkoły religijne założono m.in.
w Legnicy, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu. W ostatnich
trzech miastach istniały też średnie szkoły religijne,
czyli jesziwy12. W 1947 r. nadal istniały trzy średnie
szkoły talmudyczne i 36 talmud-tor. W Łodzi funkcjonowała Wyższa Szkoła Rabiniczna Necach Israel. Talmud-tory utrzymywane były przez kongregacje wyznaniową.
Uczono w nich języka polskiego, hebrajskiego, matematyki, śpiewu, wychowania fizycznego, rysunku.
Szkolnictwo zawodowe obejmowało różnego rodzaju kursy organizowane przez spółdzielnie i kibuce,
głównie ORT. Organizacja prowadziła kursy, szkolenia,
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E. Pogorzała, Szkolnictwo hebrajskie w Polsce w latach 1946–1949, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2006, nr 3–4, s. 142.
Sprawozdanie z działalności Hechaluc Pionier w I półroczu 1947 r., Archiwum Żydowski Instytut Historyczny (dalej: AŻIH), Organizacje
syjonistyczne, sygn. 333/6, k. 189,
7
Zestawienie liczbowe koedukacyjnej szkoły prywatnej „Tarbut” w Świdnicy – styczeń 1948 r., Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo
Oświaty, sygn. 1764, s. 122.
8
Elementarna szkoła żydowska o charakterze religijnym, początkowo przeznaczona dla chłopców między 6 a 13 rokiem życia; później miała
charakter koedukacyjny.
9
E. Waszkiewicz, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1945–1968, Wrocław 1999, s. 88.
10
Religijni Żydzi zrzeszeni byli początkowo w Żydowskim Zrzeszeniu Religijnym przekształconym w czerwcu 1946 r. w Żydowskie
Kongregacje Wyznaniowe, a w sierpniu 1949 r. w Związek Kongregacji Wyznania Mojżeszowego, J. Mieczkowski, Życie religijne mniejszości
narodowych, „Przegląd Zachodniopomorski” 1995, R. 39, t. 10, z. 1, s. 94.
11
Elementarne szkoły religijne finansowane przez gminę żydowską.
12
Szkoła talmudyczna wyższego stopnia dla absolwentów talmud-tor.
13
B. Szaynok, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950, Wrocław 2000, s. 115.
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warsztaty przygotowujące do pracy przede wszystkim
młodzież. W październiku 1946 r. działały na terenie
Polski 23 placówki. W lipcu 1947 r. było już ich 64,
a w 1948 r. blisko 10013.

Uniformizacja

Rezolucja o ujednoliceniu szkolnictwa została podjęta w trakcie ogólnokrajowego zjazdu delegatów komitetów żydowskich i instytucji społecznych w lutym
1949 r.14 Ujednolicenie szkolnictwa postulowano też
podczas narady żydowskich nauczycieli, literatów,
działaczy kulturalnych i społecznych, zorganizowanej
5–6 marca 1949 r. w Warszawie15. Działacze CKŻP dążyli do likwidacji syjonizmu i nacjonalizmu w szkołach, wprowadzenia programu wychowawczego, który
będzie się opierał na ideologii marksistowskiej i doprowadzi do szybszego związania dzieci żydowskich
z rzeczywistością polską, „wpoi miłość” do ZSRR i krajów demokracji ludowej.
W marcu i czerwcu 1949 r. ukazały się akty prawne
sankcjonujące upaństwowienie szkół żydowskich16.
Rozpoczął się też proces upaństwowienia lub likwidacji
instytucji i organizacji żydowskich. W kwietniu 1949 r.
krajowa narada nauczycieli żydowskich „w przyjętych
uchwałach stanęła na stanowisku niepodzielności pojęcia patriotyzmu i przywiązania do Polski Ludowej,
do idei wolnościowych polskiej klasy robotniczej i najpiękniejszych, heroicznych tradycji w historii ogólnego
i żydowskiego ruchu robotniczego”17.
Jedynymi szkołami, które uzyskały status szkół publicznych, jak też finansowanie ze strony państwa, pozostały dotychczasowe placówki CKŻP. Szkoły hebrajskie
i wyznaniowe wobec braku pozytywnej weryfikacji ze
strony władz oświatowych, jak też decyzji rządu polskiego z 4 września 1949 r. o możliwości wyjazdu do
Izraela (od września 1949 r. do lutego 1951 r. wyjechało
z Polski ok. 28 tys. Żydów18) przestały istnieć z początkiem roku szkolnego 1949/1950.
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Nowy program nauczania

Początkowo upublicznione placówki działały na
mocy zarządzenia Ministra Oświaty z czerwca 1949 r.
W siatce godzin tych szkół nadal widniał język hebrajski i historia Żydów, a wykładowym był język jidysz. Od
1952 r. nastąpiła jednak zmiana. Zarządzenie Ministra
Oświaty z 20 sierpnia tego roku w sprawie programu
nauki oraz języka urzędowego w szkołach ogólnokształcących z niepolskim językiem nauczania stanowiło zwieńczenie prac nad koncepcją organizacyjną
14

Szkoła żydowska, ze zbiorów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Szkoła żydowska we Wrocławiu, ze zbiorów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

szkolnictwa dla mniejszości. Zakładało, że językiem
nauczania w szkołach ogólnokształcących z niepolskim
językiem nauczania będzie język ojczysty.
Nie wszystkie jednak przedmioty miały być nauczane
w tym języku – po polsku miano prowadzić język polski, naukę o konstytucji, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. Zaznaczono także, że w szkołach
z niepolskim językiem nauczania obowiązuje program
placówek polskich z korektami w zakresie nauki języka
polskiego, śpiewu, języka ojczystego oraz wiadomości
z dziejów ojczystych, a programy tych przedmiotów
ustalone zostaną w odrębnym zarządzeniu.
Nauka języka jidysz w szkołach żydowskich miała
rozpocząć się od klasy II, a polskiego – od I. Dopuszczano możliwość wprowadzenia nauczania żydowskiego
w klasie I, ale w formie gier i zabaw. W podsumowaniu
dokumentu stwierdzano, że „w oparciu o powyższy program szkoły z niepolskim językiem nauczania wychowują młodzież w duchu internacjonalizmu na czynnych

Notatka służbowa do KC PZPR z przebiegu ogólnokrajowego zjazdu delegatów komitetów żydowskich i instytucji społecznych (26–27 lutego
1949 roku), AAN, Spuścizna Sz. Zachariasza, sygn. 476/22, k. 121.
15
AAN, PZPR, sygn. 237/XVII/81, k. 45.
16
Zarządzenie Ministra Oświaty z 17 czerwca 1949 r. (Nr II P-2338/49) w sprawie organizacji i programu publicznych wzgl. państwowych
szkół ogólnokształcących z żydowskim językiem nauczania, Dz. Urz. MO 1949, Nr 9, poz. 163; AAN, MO, sygn. 1764, k. 215–227; Komunikat
(Nr II P-1616/49 w sprawie otwarcia szkół publicznych wzgl. państwowych z żydowskim językiem nauczania, Dz. Urz. MO 1949, Nr 9, poz. 174.
17
AŻIH, Prezydium CKŻP, sygn. 303/16, k. 86.
18
M. Pisarski, „Na żydowskiej ulicy” Szkic do dziejów żydowskiej frakcji PPR przy CKŻP 1945–1951, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu
Historycznego” 1997, nr 2, s. 46.

i świadomych budowniczych Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, uwzględniając jednocześnie zarówno w nauczaniu, jak i w pracy wychowawczej elementy ojczystej
kultury narodowej”19.

Problemy szkolnictwa

19

Przy szkołach żydowskich działały świetlice, w których prowadzono dożywianie dzieci żydowskich, podawano im też tran, który pozwalał wzmacniać odporność
i przeciwdziałać krzywicy. W niektórych miastach CKŻP,
a później TSKŻ organizował dowożenie dzieci do szkoły, jak też dopłacał do pensji nauczycielom, zachęcając ich do pracy w placówkach żydowskich i nierzadko
rekompensując brak pełnego etatu. Dofinansowanie do
świetlic czy pensji było większe do 1948 r., kiedy to niemałe fundusze wspierające działalność organizacji
żydowskich, zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi,
płynęły z zagranicy, zwłaszcza od amerykańskiej instytucji charytatywnej Joint22.
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Ku likwidacji

Od początku lat 60. szkoły żydowskie ulegały stopniowej likwidacji. Z „rynku oświatowego” znikały kolejne placówki lub zmniejszała się liczba dzieci i młodzieży w tych jeszcze działających. Jako ostatnie zostały
zamknięte szkoły w Legnicy, Wrocławiu i Wałbrzychu.
Ich ostateczny kres przyniosły wydarzenia marcowe.
We wspomnieniach absolwentów szkoła pozostała ważnym miejscem, dającym możliwość „uczestniczenia we
wspólnej pamięci zbiorowej, historii, dziedzictwie żydowskim”. Pozwoliła na zachowanie tożsamości i była
„specjalnym, wyjątkowym miejscem, w którym można
było bez obaw czuć się Żydem, być wśród swoich”23.

Zarządzenie Ministra Oświaty z 20 sierpnia 1952 r. (S)-6157/52), AAN, MO, sygn. 1752, k. 21–22. Więcej na temat siatek godzin i nauczanych
przedmiotów zob. B. Techmańska, Podstawowe akty prawne regulujące powstanie i funkcjonowanie szkolnictwa dla mniejszości narodowych
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Miejsce historii w programach szkół z niepolskim językiem nauczania (na przykładzie przedmiotu historia
Żydów), [w:] Reformowanie edukacji historycznej, red. J. Orzeł, S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2018, s. 42–54.
20
Protokół posiedzenia Prezydium z 5 lutego 1951 roku, Archiwum Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
21
Pismo Ministerstwa Oświaty w sprawie klasyfikowania uczniów szkół żydowskich, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygn. XVII/91, k. 105.
22
American Jewish Joint Distribution Committee, JDC (Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy) – organizacja założona
w USA w 1914 r. Jej fundusze pochodziły głównie z datków amerykańskich Żydów.
23
O tym opowiadają rozmówcy Wiesławy Młynarczyk („Idea «nowego człowieka» w praktyce szkolnictwa żydowskiego w l. 1957–1968”,
Kraków 2017, s. 30, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. S. Bielańskiego, prof. UP), jak i osoby, z którymi autorka tego tekstu
przeprowadzała rozmowy wykorzystane w książce Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989 (Łomianki 2019).
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W szkołach żydowskich w Polsce Ludowej wystąpiło szereg problemów. Niektóre z nich były charakterystyczne tylko dla tych placówek, z innymi borykały się
też szkoły polskie czy te przeznaczone dla innych grup
mniejszościowych. Pierwszym poważnym problemem
był brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
(choć relatywnie w porównaniu z innymi placówkami
dla mniejszości i tak nauczycieli z wyższym wykształceniem, zwłaszcza pracujących w szkołach żydowskich
w dużych ośrodkach miejskich było najwięcej). Brakowało zwłaszcza nauczycieli znających jidysz i uczących przedmiotów judaistycznych. Ten problem wystąpił z największym natężeniem w latach repatriacji
po 1956 r. Przyjeżdżający wówczas z ZSRR żydowscy
nauczyciele nie tylko nie znali jidysz, lecz często także
języka polskiego.
Drugą istotną kwestią dotyczącą kadry była jej fluktuacja. Podczas pierwszej fali emigracyjnej w latach
1948–1951 ze szkół żydowskich odeszła połowa kadry20. Jeszcze gorzej było pod koniec lat 50. Wówczas
istniały szkoły (np. w Dzierżoniowie i Wałbrzychu),
w których większość grona złożyła podanie o wyjazd.
Wydawało się, że nie będzie miał kto uczyć w placówkach. Poczucie tymczasowości, nazywane czasem „atmosferą dworca kolejowego”, dotyczyło też uczniów,
destabilizując sytuację w placówkach szkolnych. Najbardziej spektakularnym tego przykładem była sytu-

Wsparcie uczniów i nauczycieli
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VI klasa szkoły żydowskiej w Legnicy, 1957 r., ze zbiorów Izaaka Rittera

acja w szkole żydowskiej w Legnicy, w której w ciągu
roku szkolnego 1959/1960 ubyło blisko 300 uczniów
i kilkunastu nauczycieli.
Wyjazdy nauczycieli i uczniów nie mogły pozostać
bez wpływu na poziom nauczania. Dodatkowo przyjazdy przedstawicieli społeczności żydowskiej po
1956 r. wprowadzały ogromne zamieszanie „językowe” w szkołach. Podobnie jak w przypadku nauczycieli
również w środowisku uczniowskim brakowało znajomości języka polskiego, a dominował język rosyjski.
Pracę w szkole dezorganizowało zjawisko, że uczniowie już długo przed planowanym wyjazdem nie chodzili
do szkoły lub uczęszczali do niej nieregularnie. Niewiele
pomagało wprowadzanie specjalnych zasad klasyfikacji:
ocenianie np. zajęć z języka polskiego na koniec IV semestru (pozostawianie bez oceny uczniów w I, II i III
semestrze) lub ocenianie nie rzeczywistej wiedzy, tylko
postępów w nauce21.
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Przeszłość miasta w biogramach jego dawnych mieszkańców:
Anioł Ślązak (Johannnes Scheffler), Edyta Stein i Dietrich Bonhoeffer
obecni w życiu współczesnego Wrocławia
Grażyna Pańko

K

oleje życia ludzi, zwłaszcza
wybitnych, budzą zainteresowanie. Dzięki wydarzeniom,
których byli świadkami, poznajemy je głębiej, potrafimy
odczytać, jaki wpływ mieli na nie
ludzie oraz jak one oddziaływały
na ludzkie losy. Wymienione w tytule osoby żyły dawno, a jednak są
widoczne w życiu Wrocławia dziś.
I ważne, że nie tylko Wrocławia.
Dla wielu wrocławian są nieznane
i tylko przypadkowe spotkanie ze
statuą Anioła Ślązaka w uroczym
ogrodzie blisko Ossolineum czy
domem Edyty Stein, bardziej znanej jako św. Teresa Benedykta od
Krzyża, bądź intrygującym pomnikiem klęczącego człowieka bez głowy przed kościołem św. Elżbiety
w pobliżu rynku stawia pytanie:
kim byli i dlaczego we Wrocławiu
ich upamiętniono? Jak wykorzystać możemy wiedzę o ich życiu?
Wszystkie wymienione osoby są
z Wrocławiem związane – wszystkie urodziły się w tym mieście. Każda z nich była dobrze wykształcona,
każdą cechowała „dociekliwość poszukiwań intelektualnych”. W moim
przekonaniu mogą być autorytetem
dla współczesnych.
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Johannes Scheffler

Urodził się 25 grudnia 1624 r.1
w rodzinie mieszczańskiej wywodzącej się z Krakowa. Ojciec Jana
– Stanisław – był krakowskim patrycjuszem, którego nobilitował
Zygmunt III Waza. Stanisław Scheffler przejął herb swej matki Anny
z domu Welczek, tj. Rassycz (przedstawiający dwie wieże). Dziadek
Jana – Johannes Henneman był
dworskim lekarzem. Rodzina była
protestancka.

Chłopiec był uczniem klasycznego Gimnazjum Św. Elżbiety (1636–
1643). Dalsze studia odbywał od
4 maja 1643 r. w Strasburgu (medycyna i prawo państwowe) i Lejdzie.
Kolejny etap edukacji zakończył
w lipcu 1648 r. doktoratem medycyny i filozofii. Po studiach wrócił na
Śląsk i w 1649 r. został nadwornym
lekarzem księcia Sylwiusza Nemrode Wirtemberskiego w Oleśnicy. W czasie studiów uczęszczał
także na wykłady z teologii. Można
więc mówić o jego wszechstronnym
wykształceniu2. Na oleśnickim dworze i w gminie doszło między Schefflerem a luterańskim pastorem Freytagiem do ideologicznego konfliktu.
W 1652 r. Jan przeniósł się do
Wrocławia i pełnił obowiązki lekarza w klasztorze Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą przy
kościele św. Macieja. Nie może więc
dziwić współczesnych wrocławian,
że właśnie w tej okolicy znajduje się
jego statua. Wrocław był wtedy miastem protestanckim. W życiu Schefflera dokonała się ważna zmiana
– poznał Abrahama von Franckenberga, prezentującego postawę
międzywyznaniową i pozostał pod
jej wpływem. Wiele znaczyły dla niego myśli mistyków, z którymi zetknął
się wcześniej. W dniu 12 czerwca
1653 r. w kościele św. Macieja przeszedł na katolicyzm i przyjął imię
Angelus. Zmiana wyznania oznaczała zaangażowanie się w prace
kontrreformacji. To doprowadziło
do konfliktu z protestantami.
W 1654 r. wyjechał do Wiednia
i pełnił obowiązki nadwornego
lekarza cesarza Ferdynanda III.
Prowadził też działalność charytatywną, a także oddawał się ćwiczeniom ascetycznym i medytacjom.
Rok 1661 był dla Angelusa ważny –
uzyskał dyspensę papieską i przy-

Johann Scheffler (Angelus Silesius)

jął święcenia kapłańskie w Nysie. Od
tego roku prowadził poważne polemiki ze zwolennikami reformacji –
stał się zwolennikiem kontrreformacji i rekatolicyzacji Śląska. Lata
1664–1666 to okres, w którym był
radcą i marszałkiem dworu biskupa
wrocławskiego Sebastiana Rostocka.
Koniec życia charakteryzował się
ascetycznym życiem kapłańskim
i służbą ubogim, którą pełnił jako
lekarz przez ostatnie 10 lat. Warto
przypomnieć, że z jego inicjatywy
reaktywowano we Wrocławiu procesje w święto Bożego Ciała i wznowiono ruch pielgrzymkowy do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy3.
Od 1667 r. oddawał się też swojej
pasji z czasów studenckich – poezji.
Jego pierwszy wiersz powstał jeszcze
w czasach gimnazjalnych – w 1641 r.
napisał go dla swego nauczyciela
Chryzostoma Schultza. Współcześni
uczeni znali Schefflera z traktatów
polemizujących z reformacją, wydanych w zbiorze Ecclesiologia. Był on
autorem pieśni religijnych Heilige
Seelenlust („Święta rozkosz duszy”),
licznych aforyzmów i pamfletów.
Szczególną uwagę zwracała poezja
tego „śląskiego mistyka”, pełna jego
„żarliwej religijności”, „bliskości
ze Stwórcą i wrażliwości na kwe-

1
Wikipedia tę datę podaje jako dzień chrztu, we wrocławskim kościele św. Elżbiety, https://pl.wikipedia.org/wiki/Anioł_Ślązak [data
dostępu do wszystkich cytowanych linków internetowych: 22.11.2019].
2
https://www.deutsche-biographie.de/sfz990.html?language=en

3

Lista laureatów „Angelusa” z lat 2006–2019
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011

autor
Jurij Andruchowycz
Martin Pollack

2012

Pèter Esterházy
Josef Škvorecký
György Spiró
Swiatłana
Aleksijewicz
Miljenko Jergović

2015

Serhij Żadan

2013
2014
2016
2017
2018
2019

Oksana Zabużko
Pavol Rankov

Varujan Vosganian
Oleg Pawłow
Maciej Płaza
Georgi Gospodinow

Tablica pamiątkowa z kościoła św. Maciej we Wrocławiu, gdzie pochowany jest Angelus Silesius

decyduje jury. I tak w 2018 r. nagrodę dla tłumacza otrzymał Péter
Nádas za książkę Elżbiety Sobolewskiej Pamięć, a w roku kolejnym
laureatką została Magdalena Pytlak.
Czytelnicy także mogą przyznać swoją nagrodę – od 2014 r.,
głosując w Internecie, decydują
o nagrodzie im. Natalii Gorbaniewskiej7. Pierwszym laureatem był
Pavol Rankov, w 2015 r. wygrał
Lucian Dan Teodorovici, w 2016 r.
Varujan Vosganian (laureat głównej

tytuł
Dwanaście kręgów
Śmierć w bunkrze – opowieść
o moim ojcu
Harmonia cælestis
Przypadki inżyniera ludzkich dusz
Mesjasze
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

tłumacz
Katarzyna Kotyńska
Andrzej Kopacki

Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone
Swiątki
Muzeum porzuconych sekretów
Zdarzyło się pierwszego września
(albo kiedy indziej)
Mezopotamia

Magdalena Petryńska

Księga szeptów
Opowieści z ostatnich dni
Robinson w Bolechowie
Fizyka smutku
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Teresa Worowska
Andrzej Jagodziński
Elżbieta Cygielska
Jerzy Czech

Katarzyna Kotyńska
Tomasz Grabiński

Michał Petryk
i Adam Pomorski
Joanna Kornaś-Warwas
Wiktor Dłuski

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikipedii.

E. Kobel, Johannes Scheffler (Angelus Silesius, Anioł Ślązak), [w:] Lista obecności. 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym
Wrocławiem, Wrocław 2017, s. 280.
4
Tamże.
5
Tamże.
6
Są to Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy,
Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry.
7
Była to rosyjska poetka i dziennikarka, pierwsza przewodnicząca nagrody Silesiusa, zmarła w 2013 r., https://angelus.com.pl/2019/
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Obecność i upamiętnienie
Znakiem obecności tego teologa
i poety we współczesnym Wrocławiu jest ulica na osiedlu Oporów,
ogródek przy kościele św. Macieja ze statuą i Literacka Nagroda
Europy Środkowej „Angelus”
fundowana przez miasto Wrocław
za książkę napisaną prozą w języku polskim albo tłumaczoną na
język polski i wydaną w Polsce,
przyznawana co roku. Otrzymać ją
mogą autorzy z Europy Środkowej,
podnoszący kwestie istotne dla
współczesności i pogłębiający
wiedzę o świecie innych kultur.
W skład jury w latach 2006–2013
wchodzili: Natalia Gorbaniewska
(1936–2013) jako przewodniczą-

ca, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Andrzej Zawada, Stanisław
Bereś, Piotr Kępiński, Tomasz Łubieński, Krzysztof Masłoń, Michał
Nogaś, Justyna Sobolewska i Mirosław Spychalski. Od marca 2016 r.
jury stanowią: Mykoła Riabczuk
– przewodniczący, Marcin Cieński,
Irek Grin, Małgorzata Szpakowska,
Piotr Śliwiński, Maciej Urbanowski
i Krzysztof Koehler. Procedura przyznawania nagrody jest następująca:
najpierw dwie prace zgłaszają wydawcy, mogą to być dzieła autorów
żyjących z 22 krajów6, kolejno jury
wybiera 14 książek, następnie finałową siódemkę. Uroczysta gala
odbywa się w jesienną sobotę we
Wrocławiu, a zwycięzca otrzymuje
150 tys. złotych i statuetkę „Angelusa”, której autorką jest Ewa Rossario.
Od 2009 r. „Angelusa” mogą uzyskać także tłumacze. Fundatorem
tej nagrody w wysokości 20 tys.
złotych jest Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Otrzymuje ją tłumacz za
zwycięską w danym roku książkę.
W przypadku zwycięstwa książki
polskiej o nagrodzie dla tłumacza
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stie społeczne i głęboko liryczna”4.
Scheffler pisał pod pseudonimem
Angelus Silesius. Uznaje się go
za spadkobiercę „wielkiej tradycji
Eckharta, Taulera i Böhmego”, ale
jego filozoficzna koncepcja – bliska
neoplatonizmowi i kwietyzmowi
– zakładająca, że człowiek ma być
„odblaskiem boskości, bytem wiecznym”, dzięki wyrzeczeniu się samego
siebie początkowo budziła zastrzeżenia Kościoła. Do „żarliwego liryzmu” Angelusa odwoływali się też
pietyści (np. Spener).
Za dzieło najbardziej znane i komentowane (np. przez filozofów
Friedricha Schlegla, Georga Hegla
i Arthura Schopenhauera) uchodzi
Cherubinowy wędrowiec albo pątnik
anielski, wydany drukiem w 1675 r.
Jest to „poetycki rymowany traktat o naturze Boga i Jego relacjach
z innymi bytami, a zwłaszcza z człowiekiem”. Warto przypomnieć, że
polski czytelnik poznał epigramaty
z Cherubinowego wędrowca dzięki
Adamowi Mickiewiczowi5.
Anioł Ślązak zmarł 9 lipca
1677 r. we wrocławskim klasztorze
św. Macieja, gdzie jego ciało spoczywa w krypcie.
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nagrody), w 2017 r. przyznano ją
Andrei Tompa i w 2018 r. Maciejowi Płazie (także laureatowi nagrody
głównej). W 2019 r. przypadła ona
ukraińskiemu pisarzowi Jurijowi
Wynnyczukowi za Tango śmierci,
a tłumaczem był Bohdan Zadura.
Warto przypomnieć kilka myśli
Angelusa Silesiusa aktualnych dla
nas współczesnych. Przybliżył je
rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Jezierski, inaugurując rok
akademicki 2019/2020: „Słońce
wszystkim porusza, / Mkną gwiazdy na wysokości, /Jeżeli nie jesteś
w ruchu/ nie jesteś częścią całości”; „Nie dla deszczu deszcz pada,
/ Nie dla słońca świeci słońce na
niebie, / Ty istniejesz dla innych,
w znikomej cząstce dla siebie”;
„Wszystko pochodzi z Jednego, /
wróci do Jedności, / Nie będzie
identyczna, / Lecz różna w swej
wielkości”8. Można więc uznać, że
Angelus Silesius jest ważną postacią
w dziejach współczesnego Wrocławia i warto ją popularyzować, tak jak
czyni to Wrocławski Dom Literatury.
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Edyta Stein

Równie ciekawą postacią jest
Edyta Stein, którą można uznać
za „symbol dramatów Europy”9.
Przyszła na świat 12 października
1891 r. we Wrocławiu w rodzinie
żydowskiej pochodzącej z Lublińca. Rodzice – Zygfryd i Augusta – razem z siedmiorgiem dzieci mieszkali w Śródmieściu, przy dzisiejszej
ul. Dubois 29 i prowadzili przedsiębiorstwo handlu opałem. Kiedy Edyta miała dwa lata, zmarł jej ojciec
i to matka przejęła trud prowadzenia firmy i wychowania dzieci. Udało
się wyjść z długów i zostać najlepszym kupcem w branży drzewnej
we Wrocławiu. Rodzina zmieniała
mieszkania wielokrotnie, ale ich
adresy zawsze obejmowały Śródmieście: ul. Myśliwska, Henryka
8

Pobożnego, Roosevelta i od 1910 r.
dom przy ul. Nowowiejskiej. Matka
Edyty ceniła kontakt z prostymi robotnikami, do których miała zaufanie przy prowadzeniu interesów10.
Edyta była dzieckiem ambitnym,
obdarzonym doskonałą pamięcią,
upartym i bardzo wrażliwym. Była
uczennicą Żeńskiego Gimnazjum
im. Królowej Wiktorii i szkołę tę
ukończyła w 1911 r. z bardzo dobrym wynikiem. Warto przytoczyć
słowa dyrektora tej szkoły o Edycie: „Uderz w kamień [Stein],
a wytryśnie mądrość”11. Następnie studiowała na Uniwersytecie
Wrocławskim – uczestniczyła
w wykładach z historii, filologii, filozofii i psychologii. Od 1913 r. studiowała na Uniwersytecie w Getyndze
pod kierunkiem Edmunda Husserla, zafascynowana fenomenologią.
W 1915 r. zyskała uprawnienia pedagogiczne i od 1916 r. pracowała
jako nauczycielka w swojej wrocławskiej szkole. W dniu 3 sierpnia
tego roku uzyskała doktorat na
uniwersytecie we Fryburgu na podstawie rozprawy: O zagadnieniu
wczucia – z najwyższą oceną „summa cum laude”. Ówczesne przepisy
nie pozwalały jej habilitować się
i prowadzić wykładów, więc była
prywatną asystentką Husserla.
Lata 1918–1922 to kolejny jej wrocławski okres – w domu rodzinnym
prowadziła prywatne seminarium
fenomenologiczne12. Warto dodać,
że w czasie I wojny światowej posługiwała jako sanitariuszka w lazarecie w Hranicach na Morawach, wykorzystując wiedzę i umiejętności
zdobyte na kursie dla pielęgniarek13.
Rodzina Steinów była rodziną
tradycyjną, o tradycji judaistycznej,
ale dzieci nie do końca naśladowały matkę w praktykach religijnych.
Trzynastoletnia Edyta preferowała
tezę Nietzschego, że „Bóg umarł”, i do
21 roku życia uważała się za ateistkę.

Edyta Stein

Warto pójść wrocławskimi śladami Edyty Stein, by przybliżyć ją
wrocławianom. Chodziła Ostrowem
Tumskim, pl. Nankiera, rynkiem,
bywała w Synagodze przy ul. Łąkowej (już nieistniejąca), w gmachu
Głównym Uniwersytetu, wcześniej w gimnazjum im. Królowej
Wiktorii, w Operze i Hali Stulecia
oraz w Parku Szczytnickim. Miała
też ulubioną cukiernię Ilgena przy
ul. Kuźniczej 11, którą tak wspominała: „Gdy szłam z [Różą] do miasta
po sprawunki, wstępowała ze mną
zazwyczaj do małej cukierni i zamawiała […] porcję jabłecznika z bitą
śmietaną lub latem porcje lodów,
także z bitą śmietaną”14. Pierwszym kościołem, który odwiedziła,
był kościół uniwersytecki.

W stronę katolicyzmu
W Getyndze obok wykładów
Husserla zafascynowały Edytę idee
katolickie wyznawane przez Maxa
Schellera. Pisała o tym tak: „Było
to moje pierwsze zetknięcie z nieznanym mi dotąd światem. Nie doprowadziło mnie jeszcze do wiary,
ale otwarło pewien zakres «fenomenu», obok którego nie mogłam
przejść jak ślepiec”15. Warto zaznaczyć otwartość i gotowość poszukiwania prawdy tej nieprzeciętnej

Przemówienie prof. dr. hab. A. Jezierskiego, październik 2019, tłumaczenie własne Rektora.
Określenie zapożyczone z artykułu Marzeny Cyfert pt. Symbol dramatów Europy, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 2017, nr 32, s. 14.
10
K. Kunert, Bezdomna święta wrocławianka?, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 2017, nr 32, s. VI.
11
M. Cyfert, dz.cyt., s. 15.
12
E. Kobel, Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), [w:] Lista obecności…, s. 24.
13
Tamże.
14
K. Kunert, dz.cyt., s. VII, cytat pochodzi z autobiograficznych wspomnień Dzieje pewnej rodziny żydowskiej.
15
M. Cyfert, dz.cyt., s. 15.
9

Tamże, s. 16.
E. Kobel, dz.cyt., s. 25.
18
Tamże.
19
https://www.niedziela.pl/artykul/
45926/Uroczystosc-wreczenia-nagrod-imsw-Edyty
20
E. Kobel, dz.cyt., s. 70.
17

1938 r. przeniesiono ją do holenderskiego domu zakonnego w Echt – tu
także mogła pracować naukowo –
tym razem nad postacią św. Jana od
Krzyża.
Zajęcie Holandii przez Niemcy
w 1940 r. było zagrożeniem dla siostry Teresy. Dnia 2 sierpnia 1942 r.
aresztowało ją Gestapo. Została
umieszczona najpierw w obozie
w Amersfoort i Westerbork, a następnie w Auschwitz. Tu prawdopodobnie 9 sierpnia tego roku
zginęła w komorze gazowej17.
Proces beatyfikacyjny rozpoczęty
w 1957 r. zakończył się pomyślnie
– 1 maja 1987 r. papież Jan Paweł II
ogłosił ją błogosławioną, a 10 października 1998 r. została kanonizowana. Od roku 1999 r. jest ona
patronką Europy.
Uobecnienie
Obecność tej postaci wrocławianie mogą zauważyć we wrocławskim ratuszu – w Galerii Sławnych
Wrocławian znajduje się jej popiersie. Pamięć o tej uczonej i świętej kobiecie szerzy działające w jej
ojczystym domu przy ul. Nowowiejskiej Towarzystwo im. Edyty
Stein18. W tym domu odbywają się
spotkania integrujące ludzi z różnych środowisk, młodzież szkolna
może uczyć się języka niemieckiego.
Od 2002 do 2006 r. ukazywało się
pismo „Tes”, informujące o Edycie
Stein i działalności towarzystwa jej
imienia. Od trzech lat Kapituła przyznaje nagrodę im. Edyty Stein. Odbywa się to w rocznicę urodzin patronki Europy. Przyświeca temu cel
przyczyniania się do tworzenia wizji
zjednoczonej, sprawiedliwej Eu-

ropy, w której będą respektowane
wartości chrześcijańskie i godność
człowieka – jak określił go prezes
wspomnianego towarzystwa, ks. Jerzy Witek. Nagrodę otrzymują osoby zaangażowane w propagowaniu
duchowego dziedzictwa św. Benedykty od Krzyża. W 2019 r. otrzymali ją: Anna Czarnecka- Stefańska,
ks. Manfred Deselaers (z Centrum
Dialogu i modlitwy w Oświęcimiu)
i ks. dr Jerzy Machnacz. Warto też
dodać, że w domu Edyty Stein przy
ul. Nowowiejskiej 38 można zapoznać się z ekspozycją stałą poświęconej tej postaci19.
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Dietrich Bonhoeffer

Ten wrocławianin pochodzący
z inteligenckiej, liberalnej rodziny – jego ojciec Karl był profesorem,
kierował Katedrą Psychiatrii i Neurologii na Uniwersytecie Wrocławskim – urodził się 4 lutego 1906 r.
we Wrocławiu. Miał sześcioro rodzeństwa, a rodzice wychowywali
swe dzieci według ewangelicznych
zasad etycznych, akcentując wagę
wytrwałości i odpowiedzialności
za podejmowane działania. W ten
sposób przygotowywali je do życia w społeczeństwie. Dietrich był
uzdolniony muzycznie, cechowała
go dociekliwość i samodzielność
myślenia. Ojciec miał duży wpływ
na syna. Kształtował w chłopcu
„postawę swoistego racjonalizmu,
logiczności i przywiązania do konkretu […] odrzucenia intelektualnej
łatwizny, «bylejakości», scholastyki
i uproszczeń”20.
Od 1912 r. Bonhoefferowie mieszkali w Berlinie (ojciec kierował
neurologiczną kliniką „Charité”).
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16

Dom rodzinny Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu

relacje – dyskusje – konfrontacje

kobiety-naukowca. Czy nie powinna
być wzorem do naśladowania dla
nas współczesnych? Edyta potrafiła
zauważać sprawy niby drobne, ale
istotne – jako przykład niech posłuży spotkanie samotnej kobiety
w katedrze we Fryburgu, skupionej
na rozmowie z Bogiem. Podobne
wrażenie wywarły na niej odwiedziny w rodzinie Reinachów w Getyndze, kiedy odkryła, że wdowa
po poległym w czasie wojny żołnierzu była silna i spokojna i stało się
pod wpływem wiary w zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią. Edyta zapisała: „W tym momencie załamała
się moja niewiara i ukazał się Chrystus w tajemnicy Krzyża”16.
Decydującym
momentem
o zmianie światopoglądu była lektura autobiografii św. Teresy z Àvila
w 1921 r. Tak o tym poinformowała
swego profesora – Husserla: „Bóg
jest prawdą. Kto szuka prawdy,
szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”. Kolejnym jej krokiem było
przyjęcie chrztu w kościele katolickim i decyzja o życiu zakonnym.
Lata 1923–1931 to okres pracy
nauczycielskiej w Gimnazjum Żeńskim i Seminarium Nauczycielskim
w Spirze (prowadziły je siostry dominikanki), kontynuowania badań
naukowych i podróży.
W 1932 r. objęła stanowisko
docenta w Instytucie Pedagogiki
Naukowej w Monastyrze. Niestety decyzje władz nazistowskich
z 1933 r. pozbawiły ją tytułów naukowych i możliwości pracy naukowej. Latem tego roku ostatni raz odwiedziła Wrocław i 14 października
wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek w Kolonii, przyjęła zakonne
imię Teresa Benedykta od Krzyża.
W tym środowisku mogła kontynuować pracę naukową, czego efektem
była rozprawa Byt skończony a byt
wieczny. Swoje pierwsze śluby złożyła w 1935 r., a w kwietniu 1938 r.
przyjęła śluby wieczyste. Pod koniec
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W 1913 r. Dietrich rozpoczął naukę
w Friedrichswerdersches Gymnasium i w 1923 r. był maturzystą
w Grunewald Gymnasium. Studia
podjął na uniwersytecie w Tybindze – była to teologia – a kontynuował je w Berlinie. Czas studiowania
był dla niego ciekawy – odwiedził
Rzym i Afrykę Północną i zyskał
pierwsze doświadczenia jako duszpasterz. Rok 1927 był dla niego
ważny – obronił doktorat i złożył
egzamin pozwalający mu podjąć
pewne obowiązki pastora. Przez
rok pracował jako wikariusz w niemieckiej protestanckiej wspólnocie
w Barcelonie, gdzie zajmował się
dziećmi. Wyzyskał ten czas dla poznania literatury hiszpańskiej, mógł
zasmakować w twórczości Cervantesa i skonfrontować teologiczne
przemyślenia z laickim, antyklerykalnym środowiskiem Katalonii,
w którym pracował.
Od 1929 r. Dietrich pracował jako
asystent w berlińskiej uniwersyteckiej Katedrze Teologii Systematycznej. W 1930 r. zyskał habilitację na podstawie pracy Akt i bycie.
Ważnym wydarzeniem w jego życiu
był roczny wyjazd stypendialny do
Stanów Zjednoczonych Ameryki,
który pozwolił mu na studia nad
problematyką istoty człowieczeństwa w świetle najnowszych badań
filozofii i teologii. Miał możliwość
obserwowania społeczności chrześcijańskich i dostrzegł w nich symptomy rasizmu i dyskryminacji.
Po powrocie do Berlina pracował
jako asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu i był duszpasterzem akademickim w wyższej Szkole Technicznej w Berlinie
– Charlottenburgu. Fascynowały go
ruchy ekumeniczne, nawołujące do
uniwersalizmu chrześcijańskiego
i pojednania. Zdecydowanie popierał opozycję wobec nazizmu, który od 1933 r. był u władzy – nie akceptował antysemityzmu, ostrzegał
przed grożącą wojną i wspierał idee
pacyfizmu. Związał się z antyfaszystowskim Kościołem Wyznającym
21
22
23

Tamże.
Tamże, s. 71.
Tamże

Tablica pamiątkowa w miejscu urodzenia Dietricha Bonhoeffera w Wrocławiu (ul. Bartla 7)

(Bekennende Kirche) – był wikarym
i kaznodzieją w tych ośrodkach.
Ważna jest wydana przez niego
praca Naśladownictwo, „krytycznie
analizująca kondycję niemieckiego
chrześcijaństwa w tej godzinie próby”21. Bonhoeffer zaistniał na forum międzynarodowym, działając
w ekumenicznym Związku Krzewienia Przyjaźni za Pośrednictwem Kościołów. Potępiał każdą
„dyskryminację, politykę siły i nazizmu”. Jego rozważania doprowadziły go do koncepcji „bezreligijnego”,
czyli świeckiego chrześcijaństwa,
którego sens polegać miał na „indywidualnym naśladowaniu Chrystusa
poprzez służenie drugiemu człowiekowi i wzięciu odpowiedzialności za
świat, bez przestarzałych (w świetle
zachodzących cywilizacyjnych przemian) i zbytecznych form, formuł,
symboli, instytucji i «metafizycznego» sztafażu”22.
Rok 1939 to czas jego podróży po
Wielkiej Brytanii i USA oraz szansy
na bezpieczne prowadzenie badań
naukowych, ale i decyzja powrotu
do Niemiec, by w sytuacji zagrożenia wojną dać świadectwo sprzeciwu wobec tego, co się w Niemczech
działo, „by ratować godność niemieckiego protestantyzmu”. Taka
postawa sprawiła, że zakazano
mu wystąpień publicznych, drukowania jego prac i odsunięto od
pracy duszpasterskiej w niektórych
rejonach kraju. Bonhoeffer nie podporządkował się zakazom i podjął
konspiracyjną antyfaszystowską
działalność (prawdopodobnie
bliską poczynaniom admirała Canarisa, by wyeliminować Hitlera).
Dnia 5 kwietnia 1943 r. aresztowa-

Pomnik Bonhoeffera w pobliżu kościoła św. Elżbiety
we Wrocławiu

no Dietricha, osadzono w areszcie
śledczym, a następnie w więzieniu w Berlinie. Dokładnie dwa lata
później na rozkaz Hitlera podjęto
decyzję o jego straceniu. W dniu
9 kwietnia 1945 r. pastor został powieszony w obozie koncentracyjnym w Flossenbürgu.
Po II wojnie nie była to postać
popularna. Sytuacja zmieniła się
od lat 70. XX w. – Bonhoefferowi poświęcono wiele konferencji,
przywracając pamięć o tym duchownym. Sposobem przypomnienia tego pastora we Wrocławiu jest
replika jego berlińskiego pomnika
przypominającego „współcierpienie człowieka i Chrystusa”. Postać
tego teologa i jego teologiczne prace
przybliżał odbywający się w 2006 r.
we Wrocławiu ekumeniczny międzynarodowy kongres23.
Zdjęcia: domena publiczna

Rekomendacje „WH”
Andrzej Chwalba Przegrane zwycięstwo.
Wojna polsko-bolszewicka 1918–1920
Setna rocznica zwycięskiej bitwy
warszawskiej, która uratowała rodzące się państwo polskie, a także Europę
przed zalewem komunizmu, przyniosła wiele interesujących prac o wojnie
polsko-bolszewickiej. Jedną z nich jest
Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918–1920 Andrzeja
Chwalby. Praca domyka popularnonaukową opowieść tego wybitnego historyka o polskiej drodze do wolności
w XX w. (Legiony Polskie 1914–1918,
Wielka Wojna Polaków 1914–1918,
1919. Pierwszy rok wolności).
Przegrane zwycięstwo to praca poświęcona aspektowi politycznemu i militarnemu wojny polsko-bolszewickiej,
czy lepiej by powiedzieć wojny polsko-sowieckiej, wywołanej marzeniami
komunistów o eksporcie rewolucji na
Zachód i pragnieniami Polaków odtworzenia kraju w granicach sprzed
pierwszego rozbioru. Wedle Chwalby
wojna między obu stronami rozpoczęła się już jesienią 1918 r. walkami pomiędzy Armią Czerwoną a 4 Dywizją
Strzelców Polskich, a zakończyła się
rozejmem w październiku 1920 r. Po

wyznaczeniu odmiennych od tradycyjnej historiografii cezur autor prezentuje potencjał obu stron konfliktu: Wojska Polskiego i jego sojuszników oraz
Armii Czerwonej, a następnie przybliża
najważniejsze etapy konfliktu: zajęcie
Wilna i Mińska, słynną wyprawę kijowską, wielką kontrofensywę wojsk
Tuchaczewskiego zwieńczoną bitwą
warszawską, lwowską i kończącą wojnę
operację niemeńską. Mimo zwycięstwa,
Chwalba twierdzi, że było to „przegrane
zwycięstwo”, gdyż sukcesy Piłsudskiego
nad Wisłą i Niemnem nie pozwoliły zrealizować jego politycznej wizji Europy
Środkowo-Wschodniej, a ponadto Polska przegrała konflikt z bolszewikami
propagandowo.
Autor nie skupia się jednak wyłącznie na aspekcie militarnym konfliktu.
Ostatnie sześć rozdziałów o układzie
problemowym przynosi obraz problemów ludności cywilnej i dziejów jeńców
wojennych. W nich Chwalba pokazuje
również niuanse polityki sowieckiej
na okupowanych ziemiach polskich,
gdzie błyskawicznie powstawały rewkomy mające być fundamentem Polski

sowieckiej. Układ chronologiczno-problemowy oraz przystępnie podana
analiza powodują, że praca ma szansę
trafić do szerokiego grona odbiorców
i przybliżyć ten skomplikowany konflikt
Polakom.
Łukasz Wróbel

Anthony Everitt Chwała Rzymu. Jak tworzyło się imperium
Blask i potęga starożytnego Rzymu od wieków fascynowały pokolenia
historyków. Większość z nich uwagę
poświęcała przyczynom upadku Imperium Romanum, ale znaleźli się tacy,
którzy zajęli się jego początkami. Do
tych ostatnich zalicza się Anthony Everitt, wykładowca na Nottingham Trent
University oraz autor biografii (Oktawiana Augusta, Hadriana) i monografii
poświęconych czasom starożytnym,
jak chociażby poczytnej (dwa wydania) Chwały Aten. Dziejów najwspanialszej cywilizacji na świecie. W tym roku
polski czytelnik doczekał się swoistej
„kontynuacji” tej ostatniej pracy, gdyż
ukazała się Chwała Rzymu. Jak tworzyło
się imperium.
W książce tej Everitt stara się przedstawić początki imperium rzymskiego. Swoją pracę dzieli na trzy części.
W pierwszej z nich opisuje owiane legendą narodziny miasta związane z jego
trojańskim „pochodzeniem” i trwającą
ponad dwa wieki epoką królów (Legenda), następnie przechodzi do zaprezentowania rzymskich podbojów na obszarze Półwyspu Apenińskiego (Opowieść),

co wieńczy utworzenie śródziemnomorskiego imperium (Historia). Tym
samym autor swoją opowieść kończy
na schyłku republiki i na okresie kształtowania się cesarstwa w I wieku p.n.e.
Epoka ta wiąże się z wielkimi wodzami, politykami czy dyktatorami, krótko
mówiąc: z jednostkami. Tych, z racji
biograficznych inklinacji w pisarstwie
Everitta, w Chwale Rzymu nie brakuje.
Autor ożywia niezwykłe postaci Tarkwiniusza Pysznego, Sulli, braci Grakchów, Hannibala i pokazuje ich wpływ
na kształtowanie się państwa rzymskiego. Sporo miejsca poświęca również
kulturze materialnej: świątyniom, posągom czy wreszcie łukom triumfalnym.
Te przecież były widomym znakiem
potęgi państwa rzymskiego, a także
miejscem zbiorowej pamięci.
Everitt w swojej książce opiera się
głównie na przekazach źródłowych,
które uznawane są przez większość historyków za kanoniczne, dlatego praca
nie pretenduje do miana dzieła przełomowego. Wiele w niej ostrożnych hipotez i sprawdzonych rozwiązań, które mimo tego oddają dynamikę zmian

zachodzących (mody, wierzenia, style
w kulturze) w królewskim/republikańskim Rzymie.
Łukasz Wróbel
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