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W

iek XXI to czas, kiedy ustalenia historyków coraz częściej wychodzą poza ściany gabinetów
uczonych, stając się częścią kultury popularnej, a dawne dyskusje uniwersyteckie dla wtajemniczonych znajdują swoje odzwierciedlenie w polemikach toczonych na łamach tabloidów i na forach
internetowych. Historia z pomocą superprodukcji ﬁlmowych, gier komputerowych, prasy, blogów, widowisk rekonstrukcyjnych wkroczyła i zakorzeniła się w przestrzeni publicznej.
Konceptualizacja tzw. public history pojawiła się w latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych i była próbą odpowiedzi na pytanie: co szerokie kręgi odbiorców powinny wiedzieć o przeszłości i w jaki sposób wiedzę tę (niekiedy
hermetyczną w wydaniu uniwersyteckim) można im przekazać. Na gruncie polskim otrzymaliśmy ostatnio książkę
Historia w przestrzeni publicznej pod redakcją Joanny Wojdon, dzięki której czytelnik może zmierzyć się z teoretycznym i praktycznym wymiarem użytkowania historii.
Autorzy tej książki zgodzili się przybliżyć czytelnikom „Wiadomości Historycznych” edukacyjne walory public
history, dzięki czemu nauczyciele zyskają świetne narzędzie do pracy na lekcji.
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edukacja 2.0

Historia w przestrzeni publicznej
Historia w przestrzeni publicznej, historia publiczna, historia popularna, stosowana,
użytkowa (albo użytkowanie historii) – to różne określenia tego wszystkiego, co związane
jest z uprawianiem historii, ale nie dotyczy badań naukowych nad przeszłością
prowadzonych na uczelniach ani nauczania historii w szkołach. Łączy się raczej z czasem
wolnym, uprawianym hobby albo z przekazami docierającymi mimochodem.
Joanna Wojdon

Historia „dla ludzi”
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Mówi się o niej, że to historia „dla ludzi, przez ludzi, z ludźmi i o ludziach”, bo skoncentrowana jest
na laikach: odbiorcach treści historycznych lub ich
amatorskich twórcach. Do nich stara się dotrzeć, ich
wesprzeć, zaspokoić lub wyzwolić ich potrzeby. Obejmuje szeroki wachlarz przedsięwzięć – od polityki
historycznej państwa (np. instytucje, święta, obchody, uroczystości, nazwy ulic i szkół), przez działalność
komercyjną (np. ilmy i programy telewizyjne, książki,
„komiksy i magazyny o tematyce historycznej, gry planszowe i komputerowe, odzież patriotyczna” i gadżety
w sklepikach muzealnych, a także pisane na zamówienie historie przedsiębiorstw i marek), po oddolne inicjatywy społeczne i indywidualne (np. poszukiwanie
przodków, pisanie lub nagrywanie wspomnień, tworzenie prywatnych lub lokalnych kolekcji i muzeów,
spacery historyczne, blogi internetowe poświęcone hi-

storii i hasła w Wikipedii). W jej ramach mieści się też
działalność tradycyjnych instytucji, troszczących się
o zachowanie pamięci o przeszłości, takich jak muzea,
biblioteki czy archiwa.
Public history została „wymyślona”, czy raczej
nazwana, w latach siedemdziesiątych XX w. w USA.
To wtedy wykształciła się tożsamość zawodowa osób
uprawiających historię na zlecenie z myślą o nieprofesjonalistach. W 1976 r. zostały otwarte studia z public
history na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, kładące nacisk właśnie na upowszechnianie historii, a nie – jak zwykłe studia historyczne – na badania
nad przeszłością1. W 1978 r. zaczęło ukazywać się czasopismo „The Public Historian”, a w 1979 r. historycy
publiczni (public historians) założyli stowarzyszenie
zawodowe: National Council on Public History.

Upolitycznianie historii
W Europie i Polsce koncepcja public history zaczęła
być szerzej dyskutowana dopiero w XXI w. i wiąże się
nieco mniej z komercjalizacją, a bardziej z upolitycznieniem historii: polityką historyczną i kon liktami
pamięci, ale także z szerszym otwarciem na publiczność muzeów i archiwów, oddolnymi działaniami
pasjonatów-rekonstruktorów, rozwojem branży
rozrywkowej oraz mediów społecznościowych. Niniejszy tekst oraz inne artykuły z tego numeru „Wiadomości Historycznych” stawiają sobie za cel przybliżenie koncepcji public history oraz pokazanie wybranych
aspektów funkcjonowania historii w przestrzeni publicznej w nawiązaniu do historii w szkole.
Wprawdzie od wielu lat ideałem szkolnej edukacji
historycznej jest przekaz rzetelnej naukowej (akademickiej) wiedzy o przeszłości, to jednak w praktyce
w trosce o skuteczność przekazu czerpie ona również
z historii w przestrzeni publicznej – zarówno w treści, jak i w formach. Codziennością jest odwoływanie
się w trakcie lekcji do literatury pięknej i popularnonaukowej, do ilmów historycznych albo do opowieści

1
Szerzej pisałam o tym w: Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2016, nr 3, s. 25–41.
2
P. Seixas, A history/memory matrix for history education, „Public History Weekly” 2016, nr 4, https://public-history-weekly.degruyter.
com/4-2016-6/a-historymemory-matrix-for-history-education/ (dostęp 21.07.2018 r.). Schemat ten zamieszczany był w kilku innych publikacjach autora.
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Historia akademicka a publiczna
Szkolna edukacja historyczna nie jest i nie będzie
częścią historii publicznej – m.in. dlatego, że opiera się
na przymusie i kontroli, podczas gdy historia publiczna

bazuje na zainteresowaniu. Nauczyciel w wyborze treści kieruje się podstawą programową oraz ustaleniami
historiogra ii, a twórca wystawy muzealnej czy ilmu
– atrakcyjnością tematyki i posiadanych zasobów.
Dziennikarz historyczny nie ocenia swoich czytelników
i nie sprawdza, co zapamiętali. Nauczyciel z kolei nie
musi zabiegać o promocję swoich lekcji i w niewielkim
tylko stopniu uwzględnia głosy uczniów przy ustalaniu
ich tematyki. Może jednak w swojej praktyce stosować
przynajmniej niektóre metody i zasady public history, by w większym stopniu przyciągać niż nakazywać.
Może zwracać uwagę uczniów na obecność historii
w przestrzeni publicznej i uczyć takiego podejścia, które pozwoli im z tych zasobów skorzystać, ale nie dać się
zmanipulować. Powinien pomóc swoim podopiecznym
odnaleźć się w świecie, pełnym odniesień do historii,
wyjaśniając równocześnie, na czym polega historia
akademicka.
Wzajemne relacje między historią akademicką a publiczną oraz miejsce edukacji historycznej
w tych relacjach dobrze ilustruje schematyczny cykl,
zaproponowany przez kanadyjskiego dydaktyka Petera Seixasa2. Górna (niebieska) połowa cyklu dotyczy
historii akademickiej, której istotą jest stosowanie naukowych metod do poszukiwania odpowiedzi na pytania i do wery ikacji hipotez badawczych. Jej ustalenia
przechodzą następnie do historii publicznej, widocznej w dolnej, czerwonej połowie cyklu. „Zasilają” tam
pamięć zbiorową i budują tożsamości, które rodzą zapotrzebowanie na historię i zainteresowanie historią,
a to z kolei wywołuje pytania badawcze, odpowiedzi,
na które poszukuje historia akademicka – i cykl się
zamyka. Edukacja historyczna zaznaczona jest ioletową linią i znajduje się na pograniczu. Ma ona trojakie cele: przekazanie wiedzy o przeszłości, zgodnej
z ustaleniami historyków; zapoznanie z warsztatem
badawczym i specy iką historii jako nauki; ale przede wszystkim – wdrożenie do rozumienia otaczającego świata, którego częścią jest niewątpliwie historia
w przestrzeni publicznej.
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rodziców i dziadków. Nauczyciele wykorzystują też
materialne ślady przeszłości w przestrzeni publicznej: zabytki, pomniki, eksponaty muzealne – podczas
wycieczek i wizyt w miejscach pamięci. Korzystają też
z pozalekcyjnych doświadczeń młodzieży z udziału
w rekonstrukcjach historycznych albo godzin spędzonych przy grach komputerowych. Zachęcają uczniów,
by stali się historykami publicznymi i stworzyli okolicznościową gazetkę o tematyce historycznej, przygotowali inscenizację albo zinwentaryzowali zabytki
w swojej miejscowości.
To prawda, że praktyki takie nie są niczym nowym
w szkolnej edukacji historycznej, ale zwykle traktuje
się je jako nośniki wiedzy o przeszłości, pozwalające lepiej lub łatwiej zrozumieć, „jak było”. Tymczasem
spojrzenie na nie z perspektywy public history skłania
do re leksji nad samymi nośnikami i ich twórcami oraz
użytkownikami – czyli publicznością, do której są (lub
były) adresowane. Jakie eksponaty zostały wybrane
na wystawę, w jaki sposób wyeksponowane i dlaczego?
– to pytania, które zadałby historyk publiczny, a warto
byłoby, aby i nauczyciel uwzględniał je w rozmowach
z uczniami. Takie podejście nadaje walorów dydaktycznych również błędnym albo nieudolnym interpretacjom, a marny ilm albo bezmyślna strzelanka może
stać się cennym środkiem dydaktycznym. Perspektywa
public history w zadaniach dla uczniów kładzie nacisk
na komunikatywność przekazu – przy czym nie chodzi
tylko o poprawność językową, ale np. o dobór słów czy
ilustracji do konkretnych odbiorców i do przyjętej konwencji, długość tekstu, czytelność prezentacji. Na zajęciach ze wstępu do popularyzacji historii studenci
przygotowują prezentację na wylosowany temat dla
dwóch różnych grup odbiorców – podobne ćwiczenia
można wprowadzić już w szkole.

edukacja 2.0

Rewolucja cyfrowa to przewrót w pracy nauczyciela historii i wyzwanie dla edukacji
szkolnej czy pozaszkolnej. To nie tylko nowe instrumenty (w najprostszym ujęciu – komputer
w miejsce maszyny do pisania), lecz także ogromna zmiana w dostępie do wszelkich
informacji oraz upowszechniania wyników badań.

Nauczyciel historii
a prowadzenie bloga
Krzysztof Ruchniewicz
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adykalnym zmianom uległy nasze formy komunikowania się, czy to wewnątrz środowiska, czy
też między badaczami, wykładowcami, nauczycielami a różnymi grupami obiorców „historycznych treści”, począwszy od uczniów, na szeroko
rozumianej opinii publicznej kończąc. Uległy? A może
ulec powinny?

R
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Nauczyciel (nie)nowoczesny
Dydaktyka szkolna także podlega wielu głębokim
zmianom. W ławkach szkolnych zasiadają już pokolenia, dla których sieć i jej zasoby są naturalnym środowiskiem. Wykorzystanie ich w celach edukacyjnych
jest podstawą udanego procesu nauczania. W takim
kontekście rezygnacja z e-podręcznika, projektu,
któremu poświęcono wiele czasu i z którym wiązano
poważne nadzieje, wydaje się krokiem w odwrotną
stronę.
Na przełomie lat 80. i 90. XX w. dominował tradycyjny podręcznik, często korzystano z czasopism naukowych, osobiście przysłuchiwano się referatom
i dyskusjom. Stopniowo nowe warunki techniczne
wprowadzały odmienne formy, jak materiały dostępne on-line (teksty, ilustracje, wykresy, wreszcie wykłady i audycje), nowe formy ich prezentacji (m.in.
Power Point), bardziej rozwinięte możliwości kształcenia na odległość, czasopismo internetowe, portal
czy w końcu blog tematyczny.
Nauczyciele historii w Polsce – mimo możliwości technicznych – nadal z pewnymi oporami sięgają
po nowe narzędzia, testują je z dużą ostrożnością,
części nie wykorzystują wcale lub tylko sięgają po nie
sporadycznie. Czy jest to problem generacyjny (urodzeni przed rewolucją informacyjną versus pokolenia
internetu), czy też jakaś cecha naszej profesji (bo powyższą konstatację odnieść można także do historyków akademickich)?

Można czasem mieć wrażenie, że komputer zastąpił maszynę do pisania i praktycznie przełom rewolucyjny się na tym zakończył. Docenia się go wprawdzie
za możliwość gromadzenia materiałów i ułatwienia
w pracy nad tekstem, ale raczej stosowane są te najprostsze. Rzadko jakiś nauczyciel historii wykorzystuje
całą paletę programów, zwłaszcza spoza nieśmiertelnego pakietu Office. Mówienie o tzw. nielinearnych
edytorach tekstu, innych programach do prezentacji,
ich wadach i zaletach, także w codziennej praktyce nauczyciela nadal spotyka się ze zdziwieniem.
Co sprawia, że polscy nauczyciele historii – w przeciwieństwie do ich kolegów za granicą – rzadko lub wcale
nie sięgają po nowe rozwiązania, także usprawniające komunikację z uczniami? Czy winne są tu nienadążające za zmianami studia historyczne, na których
kształci się również nauczycieli? Jaką rolę hamującą
odgrywają struktury, w których funkcjonujemy?
Mimo rozwoju technik informatycznych, dostępności do coraz lepszych urządzeń (hardware) i programów (software) nauczyciele historii na ogół stawiają
więc na minimalizm. Wydaje się, że jednym z powodów – obok powszechnie wymienianych, jak przeciążenie szkolną biurokracją czy słabe wyposażenie – jest
pewien brak zrozumienia czy też przekonania o zaletach ciągłego doskonalenia warsztatu także w sensie „technicznym”.
Szkoły i nauczyciele historii nie odkryli też zalet wykorzystania bloga (nie mylić z aktualnościami ze stron
internetowych!). Liczba aktywnych blogerów wśród
nauczycieli historii jest niewielka, stale powtarzają się
te same nazwiska.

Nowi uczniowie, nowi dydaktycy
Z problemem tym wiąże się szereg pytań. Udzielenie
na nie odpowiedzi wykracza poza ramy tego tekstu, ale
warto je postawić. Czy studia historyczne mają w programie dla specjalizacji nauczycielskich elementy
związane z korzystaniem z nowych mediów w szkolnej dydaktyce i kontaktach z uczniami? Czy zwraca

się uwagę na zalety stąd płynące? Czy w czasach królowania fake news próbuje się uczniom pokazać, że
istotą pracy historyka zawsze było demaskowanie
fałszywych informacji i tej umiejętności historia jako
dziedzina może doskonale uczyć także w odniesieniu do świata internetu? Jak reagują na te wyzwania
współczesności liczne ośrodki doskonalenia nauczycieli? Czy nauczyciele piszący bloga są w jakiś sposób
doceniani w swojej szkole?
Trzeba podkreślić, że korzystanie z nowych mediów
jest dla młodzieży czymś oczywistym. Szkoła przynajmniej przez część z nich postrzegana jest jak wyspa zacofania, w której umiejętności związanych z cyfrowym
światem się po prostu nie uczy lub porusza je w za małym stopniu. Doskonale wiemy, że tradycyjne narzędzia
do notowania, gromadzenia informacji zostały zastąpione
przez smartfon czy tablet, a rola zeszytu przedmiotowego
często jest znikoma. Co możemy więc zaproponować
młodym ludziom, często kojarzącym ten przedmiot wyłącznie z potokiem faktów, by zachęcić ich do poznawania historii z uwzględnieniem nowych mediów? Zapewne
rozmowy z uczniami na te tematy prowadzi wielu polskich nauczycieli. Być może powoli przekuwa się to w powszechniejsze zmiany w praktyce szkolnej.

Blogi

Blog nauczyciela
Podobnie może być potraktowany blog przez nauczyciela historii. Do dziennika informującego o badaniach i popularyzujących ich może z powodzeniem
wnieść uwagi o praktycznej stronie realizacji różnych
zagadnień w czasie lekcji czy na dodatkowych zajęciach
organizowanych dla/i z uczniami. Testowanie metod,
ich przystępne przybliżanie, może uczynić z bloga ciekawe forum do wymiany z „kolegami po fachu”, ale
także uczniami, którym pokazuje się historię niejako
od kuchni, a nie w postaci gotowego, zestandaryzowanego „dania”, jakim jest podręcznik szkolny.
Od strony technicznej rzecz nie jest zbyt skomplikowana. W pisaniu bloga korzysta się najczęściej z istniejących platform albo z bardzo popularnego Wordpressa. By blog mógł się upowszechnić, konieczna jest
regularność ukazywania się tekstów. W Polsce możemy zaobserwować znaczące zmiany. Po entuzjazmie
pierwszych miesięcy zapał i chęć dalszego pisania bloga szybko mijała, potęgował ją także brak akceptacji
we własnym środowisku czy wsparcia instytucjonalnego.
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Blogowanie w praktyce
Przy tworzeniu bloga należy uwzględnić wiele
spraw. Po pierwsze, należy dobrze zastanowić się nad
nazwą domeny, następnie wybrać odpowiedni serwer. Po przejściu tych kroków należy poświęcić trochę
czasu wyborowi tzw. skórki, czyli szablonu, za pomocą
którego będziemy tworzyć bloga. W sieci istnieje wiele
darmowych rozwiązań. Jednak, jeśli chcemy stworzyć
niepowtarzalną, w jakimś sensie osobistą stronę, musimy zastanowić się nad kupieniem szablonu i możliwościami jego modyfikacji.
Kolejny krokiem jest zastanowienie się nad częstotliwością publikacji tekstów. Warto rozpocząć
od publikowania raz w tygodniu z podaniem konkretnego dnia i godziny. Następna sprawa to wybór formy
kontaktu z czytelnikami i możliwości reagowania
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Pisanie bloga, zwłaszcza w miarę regularnym rytmie, związane jest z dużym wysiłkiem. Można spotkać
różne typy blogów, które upowszechniły się w ostatnich latach. Z mojego punktu widzenia najważniejszy
jest blog naukowy. Nauczyciel historii nie musi występować tu jedynie w roli nadzorującego proces kształcenia, lecz także aktywnego uczestnika. Podjęte w czasie
studiów badania można bowiem z powodzeniem kontynuować, pogłębiając stale swoją wiedzę i umiejętności. Historia regionalna, która jest popularnym tematem prac licencjackich i magisterskich, świetnie nadaje
się do bycia tematem przewodnim bloga.
Można wskazać dwa typy blogów, które – jak sądzę – mogą być tworzone również przez nauczycieli
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Japońskie reparacje – gotowy tekst na blogu

historii: informujący o prowadzonych własnych badaniach oraz popularyzujący dokonania historiografii
na wybranym polu (łącząc je z momentami ważnymi
społecznie, np. rocznicami). Początkowo blogi naukowe (podobnie jak inne) były (często nadal są) formą
dziennika badawczego. Zakładali je młodzi adepci nauki, jak i wybitni naukowcy (dotyczy to przede wszystkim praktyki zagranicznej). Ci pierwsi informowali
na bieżąco o postępach swojej pracy naukowej, często
nad pracami na stopień, jak magisterską czy doktorską.
Natomiast drudzy dzielili się swymi wynikami badań,
często nie ograniczali się do jednego tematu, jednocześnie popularyzowali swe wyniki. W obu przypadkach blog był formą autoprezentacji. Informowano
o sobie, zainteresowaniach badawczych, publikacjach.
Podejmowane tematy miały zachęcać do dyskusji, pozwalały też przedłożyć pierwsze, jeszcze nie do końca
opracowane części tematu.

edukacja 2.0
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przez nich na nasze teksty. Z własnej praktyki wiem,
że domaganie się podania w komentarzu imienia i nazwiska jest z początku odstraszające. Jednak, jeśli nie
chcemy, by pod naszymi tekstami ukazywały się anonimowe komentarze trolli, często na tematy niezwiązane
z tekstem, musimy zastosować takie radykalne rozwiązanie.
Ważnym etapem jest pisanie tekstu. Różni się on
oczywiście znacząco od tradycyjnego artykułu naukowego, choć i dla niego kluczowy jest fundament źródeł.
Wpis na blogu powinno poprzedzić krótkie streszczenie tekstu, należy w nim użyć określeń, które podaliśmy w tytule. Pełni ono funkcję informacyjną, ale
i zachęcającą do lektury. Sam tekst główny warto opatrzyć śródtytułami, przypisami. Warto też w nim użyć
linków.
Osobnym tematem są ilustracje. Można sobie wyobrazić bloga bez nich, ale przecież zwykle nie chodzi
o umilenie lektury ładnymi obrazkami, a o materiał
do analizy, ściśle związany z naszymi wywodami.
Za każdym razem należy wyjaśnić prawa autorskie
(nie każde zdjęcie czy wykres znaleziony w internecie
można przekopiować do naszego tekstu!) i pozyskać –
jeśli to jest konieczne – odpowiednie zgody, licencje.
Warto też zacząć tworzyć własne archiwum ilustracji.
Streszczenie, śródtytuły, przypisy, linki i inne są potrzebne do lepszej rozpoznawalności naszego bloga.
Po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki nasz tekst jest
indeksowany, dzięki temu jest lepiej pozycjonowany
w internecie w różnych maszynach wyszukujących.
Korzystanie z niektórych platform do blogowania
jest darmowe, za inne trzeba zapłacić (są to zwykle
roczne opłaty, które są oczywiście naszym prywatnym
wydatkiem).
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Zalety bloga
Na dwóch przykładach z ostatnich miesięcy chciałbym zilustrować zalety posiadania i prowadzenie
w miarę regularnie bloga. Przykłady pochodzą z mojego bloga. Nie wybrałem ich przypadkowo. W pierwszym i drugim przypadku wiedza historyczna się przydała, poza tym na tych przykładach można wykazać
jeszcze inną zaletę bloga. Jest nią szybkość druku. Na
druk tekstu nie trzeba czekać, autor sam określa termin, a także – jeśli jest to konieczne – może szybko
tekst uzupełnić czy rozszerzyć.
Pierwszy z przykładów dotyczy rewelacji związanych z rzekomymi działaniami służby bezpieczeństwa RFN, która od lat 50. XX w. miała być zaangażowana w wymazywanie niemieckiego sprawstwa
i odpowiedzialności za zbrodnie podczas II wojny
światowej. Miało to polegać na świadomym, planowym
propagowaniu używania określenia „polskie obozy

koncentracyjne”. Drugi przykład odnosi się do debaty o reparacjach, jakie Polska winna uzyskać od RFN.
Temat bardzo polityczny, ale próbujący mocno odwoływać się i do postrzegania historii przez Polaków, i do
postępowania badawczego (którego przeprowadzenie
postulowano).
Przed kilkoma miesiącami część polskich polityków
powołała się na rewelacyjne doniesienia jednego z historyków lubelskich. Doskonale wpasowywały się one
w potrzeby bieżącej polityki. Przypadek ten opisałem
bardzo dokładnie na blogu w kilku tekstach1. Nie mogłem uwierzyć w owe rewelacje. Zajmuję się dość długo historią Niemiec, także lat 50. XX w. Postanowiłem
sprawdzić doniesienia. Próbowałem nawiązać kontakt
z autorem i poprosić go o podanie źródeł jego informacji. Nie odpowiedział. Zwróciłem się do niemieckiej
komisji historycznej badającej związki służby bezpieczeństwa RFN z III Rzeszą. Otrzymałem odpowiedź
przewodniczącego, który nie spotkał się z takim przypadkiem, wyraził zdziwienie, że twierdzenia takie bez
odwoływania się do akt są upowszechniane w Polsce.
Ponieważ wielu naszych polityków, jak się okazało,
powoływało się na błędny tekst zapisany w Wikipedii
(co notabene świadczy o jakości pracy ich asystenckiego zaplecza), skontaktowałem się z jej redaktorem.
Tekst w niej został ostatecznie w wyniku mojej interwencji zmieniony.
Pod koniec marca 2018 r. zwrócił się do mnie jeden
z dziennikarzy „Dziennika Bałtyckiego” z prośbą o pomoc. Po publikacji wywiadu z prof. Gunnarem Heinsohnem z Uniwersytetu w Bremie dziennikarz otrzymał
list od dwóch polityków, którzy zarzucili niemieckiemu badaczowi podawanie nieprawdy. Szczególnie zdanie: „żaden inny kraj [tj. Niemcy – przyp. K.R.] w historii ludzkości nie zapłacił tak wiele za swoje zbrodnie”,
wywołało ich sprzeciw. Następnie stwierdzali, że „Wg
nieoficjalnych danych medialnych, Japonia przekazała krajom okupowanym przez Japończyków w czasie
II wojny światowej w ramach reparacji ok. 900 mld dolarów z 2017 r., Niemcy tytułem reparacji państwowych,
wypłaciły łącznie dla dwunastu krajów zachodnich ok.
496 mln euro, natomiast tytułem odszkodowań indywidualnych ponad 72 mld euro”.
Dziennikarz poprosił mnie o komentarz. Pierwszym krokiem było sprawdzenie kwot wypłaconych
przez Japonię. Nie zajmuję się tym regionem świata
i wymagało to podjęcia małej kwerendy. Okazało się,
że obaj politycy popełnili śmieszny skądinąd błąd. Japonia wypłaciła bowiem nie miliardy, a miliony (szkolny błąd w tłumaczeniu z języka angielskiego). Postanowiłem napisać krótki tekst na ten temat, w polskim
internecie brakowało bowiem sprostowania tych rewelacji2. Posłużył on potem dziennikarzowi do sformułowania odpowiedzi.

1
K. Ruchniewicz, Świadoma dezinformacja?, blogihistoria, 25.10.2016; tenże, Świadoma dezinformacja? cd, blogihistoria, 26.10.2016; tenże,
Narodowa histeria, blogihistoria, 29.01.2017; tenże, Adenauer na ławie oskarżonych, blogihistoria, 8.02.2018.
2
Tenże, Japońskie reparacje, blogihistoria, 29.03.2018.

Te dwa przykłady są dobrą ilustracją zalet posiadania bloga i jego funkcji – tak chyba można to określić
– społecznych. W pierwszym przypadku można było
szerzej opisać historię pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” i próby manipulacji, w drugim – spopularyzować problem, który w Polsce jest mało znany i służy
czasami do walki politycznej. W trakcie pracy udało
się nawiązać kilka nowych kontaktów, odświeżyć stare, bliżej poznać pracę redaktorów Wikipedii. W obu
przypadkach ważny był czas i szybkość reakcji. Praktyka czasopism naukowych jest taka, że na publikację
artykułu czeka się miesiącami, raz rozgorzała dyskusja
może szybko minąć, a publikacja w czasopiśmie szybko
się zdezaktualizować. Kolejna sprawa to przedarcie się
do szerszego grona odbiorców różnych informacji.

Nowe doświadczenia i wyzwania
Warto zauważyć, że zebrane z biegiem czasu na blogu teksty mogą być wykorzystane w różny sposób. Autorzy zapraszani są do zamieszczania swoich tekstów
w prasie czy czasopismach popularnonaukowych
(tradycyjnych i dostępnych w sieci). Regularność zamieszczania tekstów przekonuje wydawców do przekazywania do omówienia książek (także i w tym
przypadku nie ma się co dziwić, recenzja opublikowa-

T. Krzemiński, Przemyt na granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX wieku
O Ch. Colwill, Cyberprzestrzeń. Nowe pole, nowe zagrożenia
O J. Gałuszka, ABC prawa – innowacja pedagogiczna z wiedzy o społeczeństwie
O W. Knap, O historii inaczej, czyli TIK na lekcjach historii
O
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Pozycjonowanie strony, czyli pisanie bloga od kuchni

na w tradycyjnym czasopiśmie dotrze do wąskiego grona osób, na blogu w dniu publikacji mogą ją przeczytać
setki osób). W dodatku, to kolejny plus, po kilku latach z opublikowanych tekstów można złożyć książkę
z esejami. Autor tego tekstu w ten sposób opublikował
już jedną, druga jest w przygotowaniu.
Pisanie bloga – jeśli się to robi regularnie – sprawia
ponadto przyjemność. To niebagatelna sprawa dla
każdego pasjonata swego zawodu. W czasie pracy
poznaje się różne nowe narzędzia, nawiązuje nowe
znajomości i odkrywa nowe tematy. Od początku warto
więc zadbać nie tylko o przejrzystość i jasność wykładu, lecz także rozpropagowanie go na różnych platformach społecznościowych. W praktyce sprawdza się
Facebook, na drugim miejscu Twitter.
Trudno jest wyrokować o przyszłości tej formy działania w pracy nauczyciela historii. Być może w końcu
zostanie ona dostrzeżona i będzie w jakiś sposób premiowana. Z pewnością przyczyni się to do upowszechnienia, ale także i uwrażliwienia historyków na
nowe media i wyzwania, jakie stoją przed ich profesją
w przyszłości. Gniazdka internetowe w każdej szkole,
uczelni i w domach są, i nie ma w tym przesady, bramą do świata. To wielka szansa dla historyków. I dla
badaczy, których efekty pracy drukowane są najczęściej w kilkuset egzemplarzach (bliżej kilku setek sztuk
niż tysiąca), i dla uczących historii, którzy oddziaływać
mogą daleko poza murami swych klas.
Prowadzenie bloga może być ciekawą formą aktywizowania samych uczniów, a może także ich rodziców. Nauczyciel dzięki swojej pracy pozwala jeszcze
w inny sposób zajrzeć do swojego warsztatu, podzielić
się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami. Być
może stanie się też inspiracją dla młodych ludzi do
naśladowania i kontynuowania swych zainteresowań
w bardziej przemyślany i mniej przypadkowy sposób.
Korzystanie przez młodych ludzi ze smartfonów czy
tabletów może być wykorzystane więc przez nauczyciela do wspierania krytycznego podejścia do zalewu wszelkich informacji, rozwijania umiejętności
wyszukiwania tych najprzydatniejszych, nauczenia ich
selekcji i oceny, aż końcu odsiewu tych, które nie są
godne zaufania. W czasach, gdy dostęp do rezerwuaru
faktów jest nieograniczony, odnosi się to także do faktów historycznych, te kompetencje są chyba priorytetowe.
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Wikipedia: wróg i zagrożenie
czy sprzymierzeniec i wsparcie?
O miejscu internetowej encyklopedii w kształceniu historycznym
Świat zmienił się na naszych oczach. Dzisiaj wielu Polaków w kilka dni jest w stanie
dotrzeć do większej liczby informacji niż ich przodkowie przez całe swoje życie. Obecnie
problemem nie jest zdobycie informacji, a właściwa ich segregacja i krytyka. Jak odróżnić
informacje ważne od nieważnych? Zbędne od kluczowych? Fałszywe od prawdziwych?
Andrzej Zawistowski

owa podstawa programowa przedmiotu informatyka wśród celów kształcenia
wskazuje konieczność nauczania umiejętności gromadzenia, porządkowania i selekcjonowania oraz krytycznej
oceny informacji pod względem
rzetelności i wiarygodności. To jednak bardzo niewielki wycinek zajęć.
Otwiera to olbrzymie pole aktywności dla historyków. Któż bowiem jak
my – historycy – potrafi nauczyć krytycznego podejścia
do tekstu? Wyjaśnić, na czym polega krytyka wewnętrza i zewnętrzna dokumentu – nawet jeżeli nie będziemy mogli używać tak specjalistycznego języka? Na polu
mierzenia się ze współczesnym naporem informacji
polska szkoła ma niestety bardzo duże zaniedbania,
które trzeba nadrobić. Konieczność ta dotyczy zarówno
uczących się, którzy muszą zdobyć umiejętność właściwego korzystania z zasobów sieciowych (krytycyzm,
konfrontacja informacji źródłowych, poszanowanie
praw autorskich), jak i nauczających (z tych samych
względów).
Od drugiej połowy lat 90. XX w. przez ponad dekadę trwały dyskusje dotyczące tego, czy informacje zamieszczane w internecie można traktować jako źródło wiedzy w szeroko rozumianej pracy naukowej.
Przez długi okres już samo pojawienie się adresu URL
w przypisach czy bibliogra ii powodowało, że na pracę spoglądano co najmniej z pobłażaniem (a często
z podejrzliwością o plagiat). Dzisiaj netogra ia w pracach naukowych zupełnie nie dziwi i traktowana jest
na równi z bibliogra ią.
Internet współczesny jest zupełnie inny niż ten
sprzed lat. Jednak jeden problem nie zniknął. Często
dyskusje dotyczą obecności w obiegu edukacyjnym haseł zamieszczanych przez Wikipedię. Wciąż pojawia się
pytanie: czy uczeń/student/nauczyciel może korzy-

N
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stać z Wikipedii? Czy ta internetowa encyklopedia jest informacyjnym
śmietnikiem, zasobem niesprawdzonych, nieaktualnych informacji?
Może jednak to współczesna forma
niezwykle przydatnego wydawnictwa, znanego od kilkuset lat?

Wśród encyklopedii
Przez ponad dwa wieki jednym
z podstawowych wyznaczników inteligenckiego statusu domu była
obecność w jego bibliotece (z reguły
na honorowym miejscu) encyklopedii. Stanowiła ona kanon wiedzy,
z którego się uczono, który czytano dla przyjemności,
do którego odwoływano się w trakcie sporów. Okres
ten w praktyce został zamknięty wraz ze schyłkiem
XX w. W pierwszych dniach XXI w. wystartował jeden
z największych projektów w historii Internetu – „Wolna Encyklopedia Wikipedia”. W ciągu kilku lat Wikipedia zmarginalizowała rynek encyklopedii w dotychczasowym kształcie, w praktyce stając się jednym
z podstawowych źródeł czerpania informacji dla uczniów, studentów i wszystkich poszukujących skonkretyzowanych informacji o przeszłości i teraźniejszości.
Jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron w Internecie. Według stanu z końca 2016 r. w zestawieniu Alexa
Rank Wikipedia zajmuje szóste miejsce, ustępując jedynie trzem wyszukiwarkom oraz serwisom YouTube
i Facebook. Dla porównania: encyklopedyczna strona
najbardziej prestiżowej przez dekady Encyklopedii
Britannica w tym rankingu znajdowała się na miejscu
2224.
Zmiana, która nastąpiła w ostatnich latach, jeszcze
bardziej jest widoczna, jeżeli spojrzymy na polskie podwórko. Encyklopedia Powszechna PWN – wydawnictwa przez dziesiątki lat specjalizującego się w wydawnictwach encyklopedycznych, po raz ostatni ukazała się
drukiem w 2011 r. I choć wciąż dostępna jest w sprzedaży, znajdują się w niej hasła powstałe na bazie wiedzy
sprzed dekady. Oznacza to, że w przypadku Polski bra-

Problematyczna Wikipedia
Można stwierdzić, że w kwestii wykorzystywania
haseł z Wikipedii zarysowały się trzy obozy. Reprezentanci pierwszego z nich odrzucają internetową
encyklopedię w całości. Zwolennicy drugiego rozwiązania proponują, by Wikipedię traktować jak każde
inne źródło wiedzy i podczas wykorzystywania poddawać ją stosownej krytyce. Znany historyk gospodarki
Wojciech Morawski pisał: „Wikipedia jako źródło budzi
wiele kontrowersji i wiadomo, że należy podchodzić
do niej z dużą ostrożnością. Wydaje się jednak, że
normalne procedury krytyki źródłowej prawidłowo
zastosowane stanowią wystarczające zabezpieczenie”1.
Wreszcie trzeci obóz jest hybrydą dwóch poprzednich
stanowisk – jego stronnicy w zasadzie przychylają się
do głosów zwolenników krytycznego korzystania
z haseł, jednocześnie zaś całkowicie deprecjonują
wersję polską Wikipedii.
Gdy na początku lutego 2017 r. na Twitterze toczyła
się debata na temat de inicji totalitaryzmu, jeden z dyskutantów przywołał hasło z Wikipedii. Odpowiedział
na to uznany historyk dziejów najnowszych Stanisław
Żerko: „Powtórzę: przed zastępowaniem rzetelnej
wiedzy informacjami z polskiej Wikipedii przestrzegamy nawet najgłupszych studentów dziennikarstwa”2.
W tym miejscu nie odnoszę się do haseł dotyczących
kwestii medycznych czy prawnych. Sami twórcy Wikipedii zastrzegają, że mają one jedynie i tylko charakter
ogólnoinformacyjny. Mimo to Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (według stanu na 23
maja 2013 r.) wykazywała 24 orzeczenia Naczelnego
Sądu Administracyjnego i 244 orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, w których padało słowo
„Wikipedia”3. Wspomniane spory są niezwykle ważne
i konieczne, a charakter wolnej encyklopedii internetowej wyklucza, by kiedykolwiek zostały zamknięte4.

Kwintesencja szans i zagrożeń

1

11

Wikipedia w szkole
Na potwierdzenie tezy, że uczniowie i nauczyciele
– mimo wszystkich zastrzeżeń i narzekań – masowo
korzystają z Wikipedii, chciałbym przedstawić wykresy wyświetleń haseł „Żyzny półksiężyc” (Wykres 1)
i „Demokracja ateńska” (Wykres 2) na przestrzeni
ostatnich lat. Są to tematy pojawiające się w kształceniu historycznym w polskiej szkole.
Jak widać na wykresach, liczba osób zainteresowanych tymi hasłami nie jest duża – maksymalnie nieco
ponad 6000 miesięcznie w przypadku „żyznego półksiężyca” i 13 000 w przypadku „demokracji ateńskiej”.
Warto jednak zwrócić uwagę na specy iczny, roczny
rytm zainteresowania czytelników oboma hasłami.
Największe zainteresowanie następowało w okresie
wrzesień–listopad 2015 i 2016, a w mniejszej skali
także w 2017. Dlaczego tak się działo? Gdy spojrzymy
na rozkład materiału szkolnego, tematy dotyczące wspominanych haseł omawiane były na lekcjach
historii właśnie jesienią, stąd tak gwałtowny wzrost
zainteresowania tematem właśnie wówczas. Spadek

W. Morawski, Ludowe Wojsko Polskie 1945–1989. Przegląd struktur organizacyjnych, [w:] Ekonomia, społeczeństwo, polityka: studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa 2012, s. 322.
2
https://twitter.com/StZerko (5 lutego 2017).
3
S. Grabarczuk, Wykorzystanie internetowej encyklopedii Wikipedia w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] E-administracja. Szanse
i zagrożenia, red. T. Stanisławowski, B. Przywora, Ł. Jurek, Lublin 2013, s. 141.
4
Por. A. Zawistowski, Czas na rehabilitację Wikipedii?, „Rzeczpospolita” 2011, nr 9, s. A15; R. Niedźwiedzki, Poczekajmy z rehabilitacją Wikipedii, „Rzeczpospolita” 2011, nr 15, s. A16.
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Wikipedia, mimo że przez lata traktowana z pobłażaniem, a czasami wręcz wyszydzana, wyrosła na jedno
z najważniejszych narzędzi publicznej edukacji historycznej. Paradoksalnie znalazła się w swoistym rozdwojeniu: powszechnie dostępna i używana, a jedocześnie wciąż uważana za źródło wiedzy „z nieprawego

łoża”. „Wolna Encyklopedia Wikipedia” to projekt, który
jest kwintesencją szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą
Internet. Do tych pierwszych niewątpliwie należą
m.in. powszechny i praktyce bezpłatny dostęp, transgraniczny i „translingwistyczny” transfer informacji,
równa możliwość tworzenia zawartości. Do tych drugich zaliczyć trzeba dość duże niebezpieczeństwo powielania stereotypów, niesprawdzonych, błędnych lub
kłamliwych informacji oraz cenzurowanie informacji
niewygodnych dla poszczególnych grup politycznych,
społecznych czy narodowych. Edukacja historyczna (zarówno formalna, jak i nieformalna) ma szansę,
by powiększać ten pierwszy zakres, a ograniczać drugi.
Czy Wikipedia obecna jest w polskiej szkole? Gdy
w trakcie kampanii prezydenckiej w USA zapytano kandydującego na ten urząd Bila Clintona o doświadczenia
z marihuaną, ten odpowiedział zdaniem, które następnie – w nieco skróconej wersji – weszło do obiegowego
języka: „Paliłem, ale się nie zaciągałem”. Czasami odnoszę wrażenie, że podobnie jest z korzystaniem w nauce
i edukacji z encyklopedycznych haseł zamieszczonych
w Wikipedii. Przyznanie się bowiem do korzystania
z tej sieciowej encyklopedii – w powszechnym przekonaniu – nie przystoi ludziom szeroko pojętej nauki
i edukacji. Statystyki są jednak nieubłagane: Wikipedia stale znajduje się wśród dziesięciu najpopularniejszych stron w Internecie, czyli jej popularność niewiele
ustępuje np. Facebookowi.

edukacja 2.0

kuje tam informacji przynajmniej o trzech premierach
i dwóch prezydentach. Pod tym względem Wikipedia
jest aktualna – wszelkie zmiany personale na najwyższych poziomach władzy pojawiają się w internetowej
encyklopedii w ciągu kilku minut od ich zaistnienia.

edukacja 2.0
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jesienią 2017 r. zaś to ślad po likwidacji gimnazjów
– rocznik, który powinien tra ić do tych szkół, zaczynał
wówczas w VII klasie lekcje dotyczące XIX w. Wystarczy spojrzeć na zainteresowanie hasłem „Konstytucja
Księstwa Warszawskiego”, które prezentuję na Wykresie 3.
Logiczne jest także to, że we wszystkich przypadkach najniższe czytelnictwo haseł było w okresie wakacyjnym. Nie zmienił tego nawet fakt, że rocznica
nadania konstytucji przypada w lipcu, więc wówczas
zainteresowanie nią powinno być większe. Rzeczywiście w lipcu czytelników było więcej, lecz i tak nie
dorównywało to poziomowi z okresu roku szkolnego.
Otwarte pozostaje pytanie, jak rozkłada się zainteresowanie omówionymi hasłami między uczniami
a ich nauczycielami.
Przygotowując ten tekst, byłem ciekawy, czy nauczycieli zajmuje problem obecności Wikipedii w szkole.
Pod tym kątem zapoznałem się z wpisami na forach
dyskusyjnych skupiających nauczycieli. Na jedynym z najpopularniejszych forów na początku maja
2018 r. było opublikowanych ponad 122 000 postów.
Wpisów na temat Wikipedii, jej wiarygodności i sposobów wykorzystania w praktyce szkolnej było około stu. Większość z nich sprzed wielu lat.
Oczywiście problem obecności Wikipedii w szkole
ma określone przyczyny. Gdyby otworzyć rejestr uwag,
zastrzeżeń i pretensji do haseł z Wikipedii, bardzo
szybko zapełniłby się on licznymi wpisami. Praktycznie każdy z nas może wskazać błędy, manipulacje,
niedociągnięcia. O niektórych pisałem powyżej. Józef
Majewski w kwietniu 2018 r. w „Tygodniki Powszechnym” pisał: „Z Wikipedią jest jak z popularnym ilmem
opartym na faktach: prawdziwe wydarzenia i wypowiedzi mieszają się z ikcją, domysłami i błędami”5. Zadam jednak prowokacyjne pytanie: i co z tego?
Oczywiście jednym z głównych elementów dyskusji
jest kwestia wiarygodności Wikipedii. Jednak moim
zdaniem przerzucanie się argumentami na ten temat
nie ma sensu. To konsekwencja kształtu tej encyklopedii. Hasło, które w tej chwili mógłbym wskazać jako
skrajny przykład nierzetelności, naukowej amatorszczyzny i fatalnej redakcji językowej, za trzy minuty
może mieć wzorowy kształt. Niestety, może stać się też
odwrotnie6. To też jest zakres wiedzy i umiejętności,
które musimy przekazywać naszym uczniom. Zresztą posługiwanie się książką drukowaną można nieść
ze sobą podobne niebezpieczeństwa. Dokładnie tak,
jak było to w Polsce Ludowej.
Warto bowiem przypomnieć, że w PRL encyklopedie
wydawane były drukiem, teoretycznie z poszanowaniem wszystkich niezbędnych zasad naukowej edycji
haseł. Czy uchroniło te wydawnictwo przed błędami?
5

Wykres 1. Wyświetlenia hasła „Żyzny półksiężyc”
w Wikipedii w okresie lipiec 2015 – kwiecień 2018

Źródło: Wikipedia, Analiza liczby odsłon strony „Żyzny półksiężyc”, dostęp: 31 maja
2018.

Wykres 2. Wyświetlenia hasła „Demokracja ateńska” w Wikipedii w okresie lipiec 2015 – kwiecień
2018

Źródło: Wikipedia, Analiza liczby odsłon strony „Demokracja ateńska”, dostęp: 31
maja 2018.

Wykres. 3. Wyświetlenia hasła „Konstytucja Księstwa Warszawskiego” w Wikipedii w okresie lipiec
2015 – kwiecień 2018

Źródło: Wikipedia, Analiza liczby odsłon strony „Konstytucja Księstwa Warszawskiego”, dostęp: 31 maja 2018.

Zapewne. Ale czy zawarte w nich informacje dotyczące polityki czy historii były prawdziwe? – często nie
(i nie chodzi tylko o hasło „Katyń”). Korzystający z tych

Józef Majewski, Jezus w sieci, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 17, s. 30.
Warto na marginesie wspomnieć, że po kilku pierwszych latach funkcjonowania Wikipedii przeprowadzono badania porównujące zamieszczone w niej hasła z Britannicą. Wyniki zawierające wskazania błędów i nieścisłości w obu encyklopediach był na bardzo zbliżonym
poziomie. Za to ewidentnym mankamentem Wikipedii była warstwa językowa tekstu. S.D. Kotuła, Czy Wikipedia jest książką sieciową?, „Folia
Bibliologica” 2013/2014, s. 137.
6
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encyklopedii byli świadomymi konieczności ograniczonego zaufania w stosunku do tych wydawnictw
– po prostu korzystali z tego źródła wiedzy w sposób
krytyczny. W przypadku Wikipedii powinno być dokładnie tak samo – krytyczne i uważne korzystanie
z tego źródła wiedzy minimalizuje niebezpieczeństwo
dostania się na naukowe manowce.

Sprzymierzeniec i wsparcie
Warto więc w tym miejscu wrócić do głównego
problemu tego tekstu: Wikipedia i szkoła. Spróbujmy
podjąć próbę skatalogowania zakres problemów,
z którymi uczeń (ale też nauczyciel) może się zetknąć,
korzystając z zasobów internetowych.
Po pierwsze, Wikipedia – mimo wszystkich zastrzeżeń – jest źródłem informacji. Co ważne, informacji
łatwo dostępnej i pożądanej przez odbiorcę. Nie zmienimy tego, więc musimy nauczyć naszych podopiecznych bezpiecznie, krytycznie i odpowiedzialnie korzystać z tego źródła wiedzy.
Po drugie, dopuszczenie do odpowiedzialnego wykorzystania Wikipedii w edukacji pozwoli nam wskazywać na kwestie własności intelektualnej. To także
niezwykle ważny problem, bo uczniów kusi wykorzystanie ulubionych skrótów klawiaturowych: ctrlC (kopiuj) oraz ctrlV (wklej). Należy uświadamiać, że wolny dostęp nie oznacza możliwości podpisania się
pod skopiowanym tekstem. Co więcej, podanie bibliogra icznego (czy raczej netogra icznego) przypisu
przynajmniej w części zabezpiecza przed oskarżeniem
o plagiat lub błąd.
Po trzecie, nauczyciel może stać się odpowiedzialnym czytelnikiem Wikipedii, a także twórcą jej treści.
Nawyk poprawiania czy uzupełniania informacji może
wpłynąć pozytywnie na cały projekt.
Po czwarte, na podstawie Wikipedii możemy pokazać uczniom, jak budowane są hasła, jakie budzą one
kontrowersje7, kiedy najczęściej i dlaczego są edytowane8. Powszechnie dostępne narzędzia Wikipedii
to umożliwiają. To znakomite ćwiczenia analizowania materiału źródłowego. To także ważne dla wartości wychowawczych pokazanie odpowiedzialności

za swoją działalność w Internecie – charakterystyczne także dla współczesnych zagrożeń, jakie niesie masowy dostęp do informacji9.
Wreszcie po piąte, jestem w stanie wyobrazić sobie
stworzenie lub poprawienie przez uczniów hasła
w Wikipedii. Oczywiście nie chodzi o to, by czwartoklasista poprawiał hasło „Polityka zagraniczna
II Rzeczpospolitej”. Uczniowie starszych klas jednak,
realizując projekty edukacyjne dotyczące np. tematów lokalnych, mogliby stworzyć nowe hasło w Wikipedii10. Oczywiście z zachowaniem należytej staranności, pod nadzorem nauczyciela, z bogatym
materiałem źródłowym. Zresztą w taki sposób można wykorzystywać także inne projekty Wikipedii, jak
np. Wikiźródła (czyli zbiór tekstów źródłowych),
Wikimedia Commons (zasób fotogra ii i ilmów) lub
inny z licznych siostrzanych projektów internetowej
encyklopedii. Cóż bowiem, oprócz oceny, sprawi uczniom większą satysfakcję, niż przekonanie o tym,
że po ich pracy pozostanie trwały, przydatny innym
efekt?
Tak jak już pisałem, Wikipedia jest najlepszym, ale
tylko przykładem zagrożeń, które niesie współczesny
dostęp do informacji. Jeżeli uczniowie wyniosą ze szkoły umiejętność odpowiedzialnego posługiwania się
tego typu projektami, zapewne większej ich liczbie bardziej się to przyda w codziennym życiu niż wciąż wkuwana na lekcjach informatyki de inicja komputerowej
myszy.
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7
Chciałbym chociażby przywołać dość burzliwe dzieje biogramu Jerzego Gaczyńskiego, który usunięto na skutek konfliktu między autorem
zasadniczej części wpisu (synem Gaczyńskiego) a osobami podważającymi prawdziwość zamieszczonych informacji. H. Rutkowski, Mistyfikacje
Jerzego Gaczyńskiego, „Przegląd Historyczny” 2011, z. 2, s. 330–333.
8
Warto zauważyć, że pojawienie się w obiegu publicznym nowych informacji czy wzmożenie zainteresowania tematem (np. w związku
z rocznicą wydarzenia historycznego) automatycznie przekłada się na zwiększenie czytelnictwa odnoszącego się do niego hasła w Wikipedii.
Wzrasta też liczba edycji samego hasła. Gdy TVP zaczęła emisję serialu Korona Królów, dzienna liczba czytelników hasła „Kazimierz III Wielki”
poszybowała 1 stycznia 2018 r. (dzień emisji pierwszego odcinka) do poziomu 147 884 osób. Dla porównania: dzień wcześniej czytelników
było 1630, a w Nowy Rok 2017 raptem 724. Wikipedia, analiza liczby odsłon strony „Kazimierz III Wielki” (dostęp: 31.05.2018). Por. A. Zawistowski, Historia w Wikipedii, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 351–358.
9
W latach 2004–2006 w Wikipedii funkcjonowało fikcyjne hasło „Henryk Batuta”, odnoszące się do patrona warszawskiej ulicy. W rzeczywistości ul. Batuty nawiązywała do tematyki muzycznej, podobnie jak sąsiadujące z nią ulice: Sonaty, Mozarta, Bacha. Przez wiele lat biogram
Henryk Batuty wskazywany był jako jeden z najpoważniejszych dowodów na szkodliwość Wikipedii.
10
Wikipedia stale się rozrasta – i to w szybkim tempie. Tylko polskiej wersji Wikipedii w 2016 r. przybyło 50 275 nowych artykułów
co oznacza, że dziennie powstawało średnio 138 haseł.
11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Liczba_artyku%C5%82%C3%B3w_w_polskoj%C4%99zycznej_Wikipedii (18.03.2017).
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Komiks historyczny

1

Małgorzata Skotnicka-Palka

a prapoczątek komiksu można uznać pierwsze opowieści
obrazkowe tworzone przez
człowieka. Malowidła te miały charakter dokumentacyjny. Przedstawiały sceny z życia codziennego, polowań, walki,
obrzędów religijnych. Wraz z wynalezieniem pisma obraz został
uzupełniony o tekst, co umożliwiło
tworzenie coraz bardziej wyrafinowanych i różnorodnych opowieści2,
które rozwinęły się szczególnie
w XX w. jako część kultury masowej.
W ostatnich latach w Polsce
wydawanych jest bardzo dużo komiksów, także tych o tematyce historycznej. Wiele z nich – choć nie
jest to regułą – ma charakter edukacyjny, przedstawia wydarzenia
w sposób podręcznikowy, co oznacza, że są nadmiernie obciążone
faktogra ią, zbyt szczegółowo opisują wydarzenia i sylwetki postaci
historycznych, tak jakby chciały zastąpić podręcznik szkolny.
Obok komiksów edukacyjnych
znajdują się takie, których autorzy czerpią z historii, inspirują się
wydarzeniami historycznymi, albo
takie, w których historia stanowi
jedynie tło. W opowieściach tych,
w otoczeniu realiów historycznych,
wykreowana jest przez autorów
ikcyjna narracja.

Z
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Manga
Ogromny wpływ na rozwój komiksów mieli twórcy japońscy,
amerykańscy oraz belgijscy. Jednym z najsłynniejszych wytworów
kultury japońskiej jest manga. Termin ten oznaczający „niepoha1

mowane obrazki” został
po raz pierwszy użyty
w 1814 r. przez japońskiego mistrza drzeworytu
Katsushika Hokusai, kiedy opublikował on swoje
rysunki pod tym właśnie
tytułem. Po zakończeniu
II wojny światowej mangą
zaczęto określać w ogóle
komiksy japońskie.
Mangę charakteryzuje rysunek schematyczny
przedstawiający rzeczywistość
(architekturę
i przyrodę) w realistyczny sposób, a głównym
jej wyróżnikiem są postaci z ogromnymi oczami. Mangi bywają różne
w zależności od grup odbiorców, dla których są
przeznaczone: m.in. dla
chłopców, dziewcząt, kobiet, młodych mężczyzn,
a nawet mangi erotyczne,
przeznaczone wyłącznie
dla dorosłych czytelników. Bosonogi Gen
Powstają zarówno opowieści obrazkowe w odcinkach,
drukowane w czasopismach, jak
też zwarte tomy. Mangi obejmują obecnie ok. 40% japońskiego
rynku wydawniczego (ok. 1,5 miliarda nakładu rocznie)3. Cechuje
je powolne tempo narracji, operowanie głównie obrazem, oszczędne
stosowanie słów. To powoduje, że
są bardzo obszerne (pojedynczy
odcinek może liczyć kilkadziesiąt,
a niektóre serie nawet kilka tysięcy stron). Większość drukowana
jest w czerni i bieli, co odróżnia
je od komiksów zachodnich, w których dominuje kolor.
W początkach ekspansji mangi
na rynek amerykański i europejski

trudnością w jej odbiorze stanowił
sposób pisania tekstów w pionie oraz czytania ich od prawej
do lewej strony. Nie mniej kłopotów sprawiało tłumaczenie
onomatopei (katakana), których
w języku japońskim jest znacznie
więcej niż w większości języków
zachodnich4. Szereg kontrowersji
budziły również różnice kulturowe, np. sceny przemocy czy seksu
ukazywane były w sposób często
nieakceptowany przez zachodniego odbiorcę5. Mimo tych trudności mangi zyskały zwolenników
w Ameryce i Europie. Część wydawana jest w wersji zachodniej,
pozostałe natomiast w formie ory-

Artykuł powstał na podstawie rozdziału: M. Skotnicka-Palka, Historia w komiksie, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon,
Warszawa 2018, s. 401–409.
2
S. McCloud, Zrozumieć komiks, Warszawa 2015, s. 2–23.
3
B. Kurc, Komiks – opowiadanie obrazem. Od narracji do znaku, Koluszki 2016, s. 78.
4
J. Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 2009, s. 91.
5
E. Witkowska, Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje, Toruń 2012, s. 14–16.

Komiks amerykański

6

Zagłada Żydów

Kapitan Ameryka

meru wydanego w marcu 1941 r.
Kapitan Ameryka uderza pięścią
w twarz Adolfa Hitlera. Jest to bardzo wymowny gest, zwłaszcza że
formalnie Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej dopiero w grudniu 1941 r. Po wojnie
Kapitan Ameryka stał się wyrazem
polityki zimnowojennej, a jego
głównym wrogiem stali się komuniści. Steve Rogers podejmował
również walkę z ubóstwem, rasizmem, zanieczyszczeniem środowiska, korupcją. W komiksie tym
brakowało natomiast odniesień
do wojny w Wietnamie, ponieważ Amerykanie mieli do niej wyraźnie ambiwalentny stosunek9.
Do najsłynniejszych odcinków serii
należy ten, w którym po kompromitującej rząd aferze Watergate
Kapitan Ameryka porzucił swój
ultraamerykański kostium i został
bezpaństwowcem10.
Większość amerykańskich komiksów glory ikowała temat wojny. Od tej tendencji w latach 50.
XX w. odszedł Harvey Kurtzman.
Stworzył on serie komiksów Frontline Combat i Two-Fisted Tales,
w których w sposób realistyczny

Jedną z najważniejszych publikacji w historii gatunku jest Maus
Arta Spiegelmana11. Powstały
w 1986 r. komiks był pierwszą
w historii opowieścią gra iczną
poświęconą tematyce Holocaustu. Głównymi jego bohaterami są
rodzice autora, Władek i Andzia
Spiegelman, którzy ocaleli z piekła
KL Auschwitz. Za kontrowersyjne
i nie na miejscu uznano przedstawienie zagłady 6 milionów ludzi
w formie komiksu – przez niektórych uznawanego za formę dziecinną i mało poważną. Oburzenie
budził sposób przedstawienia postaci: Żydzi walczący o przetrwanie mają twarze myszy, Niemcy
– kotów, a Polacy – świń12. Z czasem Maus zyskał jednak światowe
uznanie: jego łączny nakład przekroczył pół miliarda egzemplarzy
w tłumaczeniu na różne języki.
W Polsce ukazał się dopiero 15
lat po amerykańskiej premierze
pierwszego tomu, w 2001 r. (dla
porównania, w Niemczech został on wydany w 1989 r. i wszedł
do kanonu lektur szkolnych)13.
Kontrowersji nie wzbudza holenderski komiks „Poszukiwanie”
(„De Zoektocht”), wydany przez
Fundację Anny Frank. Przedstawia
on wojenne losy żydowskiej rodziny, poznawane przez współczesne
dziecko. Ta właśnie perspektywa
dziecka, ciekawie opowiedziana
historia z wartką fabułą i estetyczna kolorowa gra ika, dobrze kom-

B. Kurc, dz.cyt., s. 78.
K. Nakazawa, Hiroszima 1945: bosonogi Gen 3, tł. K. Watanabe, U. Styczek, Warszawa 2005.
8
E. Witkowska, dz.cyt., s. 19–20.
9
K.G. Aiken, Superhero history: using comic books to teach U.S. history, „OAH Magazine of History”, April 2010, s. 45, za: http://courses.unt.
edu/efiga/5680PDFs/aiken_2010.pdf (dostęp: 1.05.2017).
10
P. Tarczyński, Super Trump kontra Ameryka, „Przekrój” 2017, nr 2, s. 54.
11
A. Spiegelman, Maus: opowieść ocalałego, t. 1: Mój ojciec krwawi historią, t. 2: I tu się zaczęły moje kłopoty, tł. P. Bikont, Warszawa 2016.
12
B. Matuszek-Loose, Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?, [w:] Komiks i jego konteksty…, s. 228–229.
13
T. Marciniak, Komiks historyczny w Polsce między dydaktyką a propagandą. Dokonania i perspektywy, [w:] Komiks i jego konteksty…, s. 82.
7
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Obok
autorów
japońskich
ogromny wpływ na rozwój komiksu mieli twórcy amerykańscy.
W Stanach Zjednoczonych największy boom tego gatunku nastąpił
w czasie II wojny światowej. Opowieści obrazkowe spełniały wówczas rolę propagandową, gdyż
poprzez swoją treść miały uzasadnić udział wojsk amerykańskich
w działaniach zbrojnych, pokazać
brutalność i niemoralność wroga, aby w ten sposób przekonać
społeczeństwo, że alianci walczą
w słusznej sprawie.
Jednym z najważniejszych komiksów z tego okresu był Kapitan
Ameryka, którego twórcami byli
Jack Kirby i Joe Simon. Główny bohater, Steve Rogers, znany jako tytułowy Kapitan Ameryka, uosabiał
patriotyzm i potęgę militarną
USA. Początkowo był on wykorzystywany do celów propagandowych. Na okładce pierwszego nu-

i szczegółowy przedstawił jej okrucieństwo, choć nie były to opowieści wyraźnie antywojenne.
Komiksy były nie tylko częścią
świata rozrywki. Wiele z nich było
formą protestu przeciwko amerykańskiej polityce zagranicznej i militarnej.

wzbogacamy lekcje historii

ginalnej, z przetłumaczonymi jedynie tekstami. Sporą popularność
zyskały również ich animowane
ekranizacje, tzw. anime6.
Przykładem mangi poświęconej
tematyce historycznej jest epopeja
Hadashi no Gen Keijego Nakazawy
z 1972 r. W Polsce komiks ten ukazywał się w latach 2004–2011 jako
Hiroszima 1945: Bosonogi Gen7.
Przedstawione zostały w nim autentyczne wydarzenia z życia jego
autora, który przeżył wybuch bomby
atomowej i stracił w nim ojca. Komiks ten, mimo przetłumaczenia go
na wiele języków, w tym m.in. angielski, rosyjski czy esperanto, spotkał
się z małym zainteresowaniem czytelników. Jego treść oceniona została
na zbyt realistyczną jak na komiks,
a ukazane w nim obrazy ludzkiego
cierpienia za zbyt brutalne8.

wzbogacamy lekcje historii

ponująca się z tekstem sprawiają,
że historia staje się bardziej przystępna i wciągająca dla młodego
czytelnika.
Zagładzie Żydów poświęcona jest
również polska seria komiksów Epizody z Auschwitz, w której poprzez
losy konkretnych ludzi opowiedziano historię KL Auschwitz. Scenariusze komiksów powstały na podstawie relacji byłych więźniów i literatury wspomnieniowej. Dotychczas ukazały się tomy poświęcone
m.in. postaci rotmistrza Witolda
Pileckiego, opowieść o ojcu Maksymilianie Marii Kolbem (świętym
z Auschwitz) oraz historia więźniów
z Sonderkommando14.

Europejskie doświadczenia

16

W Europie przemysł komiksowy
najpełniej rozwinął się w Belgii,
w której opowieści obrazkowe stanowią integralną część kultury15.
Rynek europejski charakteryzuje
lokalna tematyka podejmowana
w komiksach, a także formy i metody pracy nad nimi. O ile w Stanach
Zjednoczonych komiks jest tworzony przez zespół, o tyle w Europie
dominują publikacje autorskie
(dotyczy to zarówno scenariusza,
jak i rysunków).
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Kultowy Gal
Jedną z najbardziej znanych europejskich opowieści obrazkowych,
w której pojawia się wiele wątków
historycznych, jest Asterix ze scenariuszem René Goscinny’ego i rysunkami Alberta Uderzo. Wydawany
był on w latach 1959–1961 w czasopiśmie „Pilote”. Tytułowy bohater
to mały wzrostem i wielki duchem
Gal, który ze swoim towarzyszem –
dobrodusznym osiłkiem Obelixem
toczą nieustannie walkę z wojskiem
rzymskim. Wioska, w której mieszkają, jest jedynym miejscem w Galii,
które opiera się wrogim najazdom.
Obok bohaterów ikcyjnych w opo-

Maus

Epizody z Auchwitz

wieści pojawiają się postaci historyczne, m.in. Gajusz Juliusz Cezar
(największy wróg Asterixa), Marek
Juniusz Brutus, Cezarion oraz Kleopatra. Komiks ten, w dowcipny
sposób, opiera się na francuskich
stereotypach narodowych. Autorzy posługują dowcipem opartym
na aluzjach, wykorzystują cytaty
oraz odniesienia do dziedzictwa
kultury. Stanowi to największą
wartość komiksu i sytuuje go w szeregu kultowych opowieści obrazkowych16.

para: niski, inteligentny i odważny
Kajko oraz tęgi i tchórzliwy Kokosz.
Są to słowiańscy wojowie z grodu
kasztelana Mirmiła toczący walkę
ze Zbójcerzami dowodzonymi przez
Hegemona, którzy podejmują nieudane próby zdobycia Mirmiłowa17.
Pierwsze polskie komiksy zaczęto tworzyć w dwudziestoleciu
międzywojennym, tuż po odzyskaniu przez kraj niepodległości.
Pionierem gatunku była opowieść
autorstwa Kamila Mackiewicza (rysunki) oraz Stanisława Wasylewskiego (scenariusz) zatytułowana
Ogniem i mieczem, czyli przygody
szalonego Grzesia. Komiks ten ukazywał się we Lwowie na łamach tygodnika „Szczutek” od 1919 r. Akcja
osadzona była w Polsce po zakoń-

Rodzime komiksy
Polskim odpowiednikiem Asterixa był Kajko i Kokosz Janusza
Christy, wydawany od 1972 r. Bohaterami opowieści jest podobna

14
Epizody z Auschwitz: M. Gałek, A. Klimek, Raport Witolda, Oświęcim-Babice 2009; M. Gałek, Ł. Poller, Ofiara, Oświęcim-Babice 2010;
M. Gałek, M. Pyteraf, Nosiciele tajemnicy, Oświęcim-Babice 2011.
15
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/BelgianComics (dostęp: 9.05.2018). J. Szyłak, op.cit., s. 80.
16
B. Kurc, Trzask prask: wywiady z mistrzami polskiego (i nie tylko) komiksu, Koluszki 2004, s. 42.
17
http://www.tytusdezoo.republika.pl/xhtml/komiks/kom-szczutek.html (dostęp: 2.05.2017).
18
B. Kurc, Komiks – opowiadanie obrazem…, s. 35.
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Asterix

nie oceniać jego warstwy merytorycznej i artystycznej, z pewnością był elementem kultury
masowej oraz pamięci zbiorowej pokolenia wychowanego
w PRL. W porównaniu do dzieł
zachodnich był on tworem amatorskim. Spełnił jednak swoją
funkcję, gdyż dla wielu młodych
czytelników był on źródłem informacji o MO, pomocą w wyborze zawodowej kariery, wskazówką, jak postępować w życiu.

Historia – obrazkowa?

Kajko i Kokosz

Kapitan Żbik

W. Birek, Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje, Poznań 2014, s. 175.
Ukazywały się w latach 2009–2014.
http://www.astrouw.edu.pl/~soszynsk/kpt_zbik.html (dostęp: 30.05.2017).

Historia jest uniwersum, którym autorzy komiksów inspirują
się nieustannie. Jedni pokazują
ją przez pryzmat autobiografii,
jako zjawisko bezpośrednio dotykające konkretnego człowieka,
wpływające na jego życie osobiste, jako doświadczenie, z którym
człowiek musi się zmierzyć (np.
Holokaust, wojna, bomba atomowa). Inni opisują losy fikcyjnych
postaci na tle wydarzeń historycznych. Komiksy same stają się
z źródłami historycznymi, odzwierciedlającymi epokę, w której powstały. Umiejętnie zagospodarowane przez nauczyciela
mogą stać się nie tylko urozmaiceniem lekcji, lecz także narzędziem
do kształtowania umiejętności
analizy tekstu i obrazu, inspiracją do dyskusji albo punktem wyjścia pracy pisemnej. Większość
komiksów stanowi element świata rozrywki, ma przede wszystkim bawić. Są jednak i takie, które skłaniają do refleksji, mają za
zadanie edukować i uczyć czytelników. W niektórych okresach
mogły też spełniać funkcje propagandowe.
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Ogniem i mieczem, czyli przygody szalonego Grzesia
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czeniu I wojny światowej. Główny
bohater zaciągnął się do polskiego
wojska i walczył z bolszewikami
oraz Niemcami, ale także z agitatorami komunistycznymi i gospodarczymi spekulantami18.
Najpopularniejszym polskim komiksem, w którym pojawiają się nawiązania do historii, jest seria Tytus,
Romek i A’Tomek Henryka Jerzego
Chmielewskiego – opowieść o harcerzach, którzy starali się uczłowieczyć małpę. Początkowo (od 1957 r.)
ukazywał się on w odcinkach w czasopiśmie „Świat Młodych”, z biegiem
lat (od 1966 r.) zaczęto wydawać
go w formie osobnych albumów19.
Poszczególne odcinki są osadzone
w czasach, w których powstawały
(od lat 60. XX w. do 2014 r.)20. Pojawiają się jednak odstępstwa od reguły, np. w XIX tomie opowieści główni
bohaterowie przenoszą się w okres
II wojny światowej do okupowanej
Warszawy. Papcio Chmiel opracował również kolekcjonerską serię
komiksu21, w której Tytus, Romek
i A’Tomek wcielają się w rolę rycerzy
Bolesława Krzywoustego, stają się
uczestnikami bitwy pod Grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej, wojny
o niepodległość Stanów Zjednoczonych czy powstania warszawskiego.
Również w Polsce powstawały komiksy o charakterze propagandowym. W latach 1968–
1982 wydawany był Kapitan
Żbik, którego pomysłodawcą był
Zbigniew Gabiński – dyrektor
Oddziału Kontroli, Badań i Analiz Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Najwięcej odcinków
napisał oficer MO Władysław
Krupka, natomiast tworzeniem
ilustracji zajmowało się siedmiu
autorów: Zbigniew Sobala, Jan
Rocki, Grzegorz Rosiński, Mieczysław Wiśniewski, Bogusław
Polch, Andrzej Kamiński i Jerzy
Wróblewski 22. Komiks ten miał
poprawić niezbyt pochlebny
wizerunek MO w oczach młodego pokolenia. Jakkolwiek by
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Bitwa pod Grunwaldem
w komiksach i memach internetowych
– scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej
Joanna Wojdon

pisane tu zajęcia odbyły się w grudniu 2017 r.
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Inaugurowały program „Historyczne
Asy”, skierowany do uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych historią, organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
z inicjatywy doradcy metodycznego Ewy Skrzywanek.
Scenariusz nadaje się do zastosowania również w trakcie zwykłych zajęć szkolnych.

O

Cel i efekt
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Głównym celem zajęć było pokazanie związków historii ze współczesnością:
1. o przeszłości można mówić za pomocą nowoczesnych
środków wyrazu (takich jak memy internetowe),
2. wiedza o przeszłości jest przydatna w rozumieniu memów, komiksów i szerzej – w funkcjonowaniu
w świecie kultury, a także podkreślenie, że na podstawie tego samego źródła mogą powstać różne
przekazy o przeszłości.
Efektem zajęć były projekty memów typu Polandball, oparte na kronice Jana Długosza. Projekty te
świadczyły o tym, że zrealizowane zostały następujące
cele edukacyjne:
1. Uczniowie dekonstruują memy internetowe, wyróżniają ich warstwę tekstową i obrazową, a także
rozpoznają konwencje, w jakich tworzone są memy.
2. Czytają źródło historyczne jako źródło informacji.
Jest to wstęp do jego interpretacji.
3. Dokonują jego wizualizacji w zadanej konwencji
– rozumieją zatem, że istnieją różne interpretacje
artystyczne źródeł historycznych i wyjaśniają przyczyny różnic (uwzględniając m.in. osobę interpretującego i świat, w którym żyje).
Ponieważ zajęcia były w pewnym sensie wyjęte z kontekstu, nie odnosiły się do wcześniejszych lekcji, nie zakładały żadnego wstępnego przygotowania uczniów.

Tok zajęć
Punktem wyjścia było pytanie: co to jest mem internetowy? Z jakich części składowych jest zbudo1
2
3
4
5

wany? (obraz, tekst, często element humorystyczny)
Czym różni się od komiksu?
(jest bardzo krótki i często schematyczny, funkcjonuje w Internecie, rozsyła się tam jak wirus, darmowo,
każdy go może stworzyć). [3 minuty]
Po podaniu podręcznikowej de inicji memu, poprosiłam uczniów o otwarcie kopert, w których znajdował
się pocięty na plansze mem, składający się z kilku kadrów1, a następnie o ich uporządkowanie i zinterpretowanie, jaką główną myśl miał wyrazić. [ok. 3 minut]
Po wykonaniu tego zadania uczniowie ustalili, co jest
potrzebne, by zrozumieć memy internetowe (wiedza,
często wiedza o przeszłości albo o konwencji danego
mema – osadzenie w kulturze). [2 minuty]
Następnie pokazałam kilka innych memów w konwencji „Polandball”. Wspólnie ustaliliśmy główne
cechy tej konwencji: postaci-kulki w barwach narodowych, czasem z rekwizytami, przy czym kulka „Polska”
ma odwrócone barwy białą i czerwoną, schematyczna,
prosta kreska. [2 minuty]
Dzięki tej prostocie tworzenie memów w konwencji Polandball nie powinno sprawiać trudności. Zapowiedziałam więc, że uczniowie będą taki mem – lub
planszę z komiksu – tworzyć. Jej podstawą będzie opis
bitwy pod Grunwaldem, której interpretację autorstwa Jana Matejki zapewne większość zebranych znała
– co uczniowie potwierdzili. Na wszelki wypadek pokazałam ją jednak na wyświetlaczu multimedialnym –
najpierw jako zwykłą reprodukcję, a potem jako podstawę kilku memów internetowych, opartych na dziele
Matejki, ze zmieniającym się podpisem2; potem kolejno: przeróbkę obrazu „Ku chwale Republiki” z dorysowanymi mieczami świetlnymi z Gwiezdnych wojen3;
karykaturę obrazu Matejki autorstwa Stanisława Wyspiańskiego4, wreszcie współczesną przeróbkę tejże
karykatury z Myszką Miki5. Ilustracje te miały pokazać, że dzieła sztuki żyją, są reinterpretowane, stają
się kanwą zupełnie nowych przekazów, a jednak dla
zrozumienia ich komizmu niezbędna jest znajomość
kontekstu historycznego, korzenia, z którego się wywodzą. [3 minuty]
Bitwa pod Grunwaldem funkcjonuje także w polskiej literaturze – dzięki powieści Krzyżacy Henryka

https://www.pinterest.com/pin/428264245800856466.
https://demotywatory.pl/3002763/Bitwa-pod-Grunwaldem.
https://memy.jeja.pl/137597,ku-chwale-republiki.html.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Wyspianski_bitwa_pod_grunwaldem.jpg.
https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_eAGyJzJhKCVa7KLTik99XRblAblFK3Um,w400.jpg

6
7
8

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_SvnsUAMraB8wpwa6qt2jEWQzEEDXEB8Z,w400.jpg
https://kwejk.pl/obrazek/2528609/tak-by-bylo.html
J. H. Chmielewski, Tytus, Romek i A’Tomek w bitwie grunwaldzkiej 1410 roku z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani, Warszawa 2011.
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Sienkiewicza i ilmowi Aleksandra Forda. Tu odtworzyłam słynną scenę ilmową o dwóch nagich mieczach,
a następnie pokazałam planszę komiksu Michała Tomaszka, która wygrała w konkursie z 2010 „Chyba zaczęli bez nas”6 i jej przeróbkę „Niemiecki supermarket
w Polsce”7. Wyjaśniłam, że tak jak poprzednio, do zrozumienia komiksu potrzebna jest wiedza z zakresu historii i kultury. Zwróciłam też uwagę na to, że twórcy

Kronika Jana Długosza
*Pierwsze starcie*
„Kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem
ojczystą pieśń: Bogurodzicę», a potem wznosząc kopie rzuciło się do walki. Pierwsze jednak
poszło do starcia wojsko litewskie. Na rozkaz
księcia Aleksandra nie znoszącego żadnej zwłoki.
Już podkanclerzy Królestwa Polskiego Mikołaj,
który zamierzał udać się kapłanami i pisarzami
do obozu królewskiego, wśród potoku łez zniknął
z oczu króla, kiedy jeden z pisarzy p odszepnął
mu, żeby się chwilkę zatrzymał i czekał na starcie
się w walce tak potężnych wojsk, bo to rzadkie,
zaiste, widowisko, którego nigdy później nie miano oglądać. Ten ulegając jego słowom zwraca oczy
i twarz na walczące szeregi. A właśnie w tym momencie jedne i drugie oddziały starły się w środku doliny, która rozdzielała wojska, i obydwie
strony wzniosły okrzyk, jaki zwykle wznoszą
żołnierze przed walką. Krzyżacy na próżno usiłowali podwójnym wystrzałem z bombard porazić i zmieszać oddziały polskie, mimo że wojsko
pruskie z głośniejszym krzykiem, silniejszym pędem i z większego wzniesienia zbiegło do walki.
W miejscu starcia było 6 wysokich dębów, na które powłaziło i obsiadło ich gałęzie wielu ludzi –
nie wiadomo, czy z królewskiego, czy krzyżackiego wojska – by oglądać z góry pierwsze starcie
oddziałów i los jednego i drugiego wojska. Przy
natarciu bowiem na siebie oddziałów łamiące się
włócznie i uderzające nawzajem o siebie zbroje
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komiksu wybrali konkretny moment i konkretne
postaci, wokół których ogniskuje się akcja. To ważne
w kontekście głównego zadania uczniów. [5 minut]
Przed przejściem do zadania właściwego zapowiedziałam zadanie pomocnicze oraz pokazałam jeszcze jeden przykład obecności bitwy pod Grunwaldem
w kulturze popularnej: komiks Tytus, Romek i a’Tomek
w bitwie Grunwaldzkiej Papcia Chmiela8. Ma on dłuższą
formę, a jego celem nie jest, jak w memach, stworzenie
humorystycznej scenki, lecz opowieść o wydarzeniach
z przeszłości, tyle że z udziałem ikcyjnych postaci tytułowych. Zapowiedziałam, że uczniowie, tworząc własny mem lub komiks, będą mogą wybrać, którą wersję
wolą: humorystyczną czy narracyjną, przy czym
w obu przypadkach powinni wykorzystać konwencję
Polandball. [2 minuty]
Zadanie pomocnicze to lektura fragmentu Kroniki Jana Długosza i uzupełnienie tabeli z postaciami
i przedmiotami występującymi w tym fragmencie oraz
czynnościami, które wykonują, lub stanami, w których
się znajdują. [7 minut]

forum edukacyjne

wydawały tak wielki łoskot i huk, tak donośny był
szczęk mieczy, jakby się zwaliła się jakaś ogromna
skała, tak że słyszeli go nawet ci, którzy byli oddaleni o kilka mil”.
Tabela:
Kto lub co?

Co robi?

Gdy uczniowie uzupełniali tabelę, rozdałam im
karteczki z numerami grup, w których mieli tworzyć
komiks/mem (można przyjąć inną metodę podziału
na grupy, przy czym zachęcam do tego, by rysowanie
odbywało się w grupach, z towarzyszącą mu dyskusją,
a nie w ramach pracy indywidualnej lub – jeszcze gorzej – domowej, która nie daje żadnej gwarancji samodzielności).

Po skończonej pracy nad tekstem uczniowie przesiedli się do wyznaczonych grup. Wyjaśniłam, że tabele
mają im służyć pomocą w wyborze postaci i przedmiotów, które zechcą przedstawić. W czasie pracy zachęcałam, wyjaśniałam, przypominałam o uwzględnieniu
warstwy słownej i tekstowej, i o Polandballach, chwaliłam postępy i przypominałam o upływającym czasie.
[15 minut]
Po zakończeniu pracy przyczepiłam rysunki na tablicy, aby uczniowie mogli zapoznać się z dziełami kolegów, wychodząc z klasy.
W krótkim podsumowaniu na zakończenie zajęć uczniowie mieli powiedzieć, czego się dowiedzieli.
Największą satysfakcję sprawiła mi prezentacja
multimedialna, przygotowana przez jednego z uczestników zajęć, Juliana Wiewióra, w ramach podsumowania całego programu „Historycznych Asów”, którą
przekazała mi Ewa Skrzywanek. Przykładowe slajdy
znajdują się na stronie internetowej: www.aspress.com.
pl/historia/ (żaden z zamieszczonych tam memów nie
był wykorzystywany w czasie zajęć, są one wynikiem
własnych poszukiwań ucznia).
Z kolei dzieła, które powstały podczas zajęć, zamieszczone są na pro ilu @PubHistWroc na Facebooku.
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Historia w turystyce kulturowej
To kolejna po Historii w przestrzeni publicznej pozycja w wydawanej przez Wydawnictwo
Naukowe PWN serii „Historia
w działaniu”. Seria przybliża czytelnikom różnorodne formy public
historii, czyli historii w przestrzeni
publicznej. Jednym z jej przejawów
jest turystyka kulturowa, czyli aktywność koncentrująca się na odwiedzaniu miejsc związanych z historią i dziedzictwem narodowym.
Na fali wzmożonego zainteresowania historią regionalną coraz więcej
osób interesuje się historią własnej okolicy i dziejami niewielkich
społeczności. Z myślą o amatorach
podróży z historią w tle, ale także studentach i profesjonalistach
– organizatorach i pracownikach
instytucji kultury napisana została Historia w turystyce kulturowej.
Jej autor, Armin Mikos von Rohrscheidt, nauczyciel akademicki i do-

świadczony organizator turystyki rozpoczyna swoje rozważania
od refleksji teoretycznej – definiuje
opisywane zjawisko oraz przedstawia różne odmiany wypraw o charakterze poznawczym, takie jak
archeoturystyka, turystyka miejska, roots tourism czy kulturowa
turystyka militarna. Praca pokazuje również, jak turystyka kulturowa tworzy narodową i regionalną identyfikację. Książka zawiera
ponadto wiele porad dotyczących
pełnego wykorzystania walorów
obiektów związanych z historią,
ich zagospodarowania na potrzeby
turystyki kulturowej oraz o współpracy gospodarzy z turystami.
Niewątpliwą zaletą pracy von
Rohrscheidta są wieńczące każdy
z rozdziałów studia przypadku prezentujące konkretne formy działań
– np. Czarownica z Freiburga jako
przykład zwiedzania fabularnego

czy wycieczka „Solidarność” jako
forma edukacyjnego wykorzystania miejsc i dokumentów historii.
Pracę wieńczą szczególnie cenne
dla osób wiążących przyszłość z turystyką prognozy dotyczące edukacji historycznej w turystyce.
Łukasz Wróbel

Ewa Skrzywanek

ytanie to pewnie zdaje sobie od roku wiele osób.
Przez niemal 30 lat często powielamy to, czego
nauczyliśmy się i doświadczyliśmy jeszcze w poprzedniej epoce. Podczas uroczystości historycznych i rocznicowych panuje bardzo oficjalny ton,
przywoływanie martyrologicznych utworów literackich, smutek, często mylony z powagą. Zazdrościmy
Amerykanom, Francuzom radości świętowania, ale
przecież swoje święta narodowe obchodzą w lipcu, gdy
lato, piękna pogoda sprzyja radosnemu świętowaniu.
Czy tylko pora roku ma wpływa na sposób obchodzenia świat narodowych? Czy tak ważne dla nas wszystkich
uroczystości muszą mieć tylko podniosły, wręcz pompatyczny charakter? Przykładem zmiany podejścia do obchodów świąt narodowych, rocznic historycznych są Radosne Obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu.

P

Przeszłość

perymenty”, poszukiwania nowych sposobów wyrazu artystycznego w połączeniu z historią zaczęto
stosować w szkołach: pantomimy z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 maja, sugestywne przedstawienie rozbiorów, nowe scenariusze inscenizacji, gry historyczne.

Pochód sposobem nauczania historii?
W 2002 r. przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli zaczęli się zastanawiać,
w jaki sposób zmienić formułę obchodów Narodowego Święta Niepodległości nie tylko w szkole, lecz
w mieście. Jak przyciągnąć wrocławian do radosnego
i spontanicznego świętowania? Obawialiśmy się, że nasze pomysły radosnego paradowania młodzieży będą
porównywane do obowiązkowych pochodów z poprzedniej epoki. Zastanawialiśmy się, czy można uczyć
patriotyzmu i o patriotyzmie przez zabawę. Jak promować kreatywność i indywidualizm wśród dzieci,
młodzieży i nauczycieli? Czy alternatywne spojrzenie
na historię będzie akceptowalne przez starsze pokolenia? Czy w ten sposób możemy uczyć historii?
Pierwsza Radosna Parda Niepodległości w 2002 r.
liczyła ok. 60 osób. Bardzo długa o icjalna uroczystość pod pomnikiem Konstytucji 3 maja przy Panoramie Racławickiej (nie znaleziono wtedy innego miejsca
do obchodów Narodowego Święta Niepodległości),
w której braliśmy udział, a potem przejście do Rynku.
Ubrani w biało-czerwone czapki, szaliki, z chorągiewkami, radośnie wznosząc okrzyki na cześć Niepodle-

Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano na wiele sposobów. Największe kontrowersje wzbudził marsz niepodległości we Wrocławiu, organizowany przez środowiska narodowe.
W trakcie trwania marszu prezydent Wrocławia podjął decyzję o jego rozwiązaniu. Kilka osób podejrzanych o propagowanie zakazanych treści zostało zatrzymanych przez policję. Ranne zostały trzy osoby,
w tym policjant.
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W okresie międzywojennym świeżo wywalczona
niepodległość obchodzona była niezwykle uroczyście. Powstawały społeczne komitety obchodów angażujące nie tylko z obowiązku urzędy i wojsko, lecz
także całe grupy społeczne, szkoły, stowarzyszenia tak
licznie działające w II RP. Komitety pań z towarzystw
przygotowywały girlandy z igliwia, bramy, strojono
niezwykle barwnie ulice, przygotowywano spektakle,
koncerty, bale i przedstawienia szkolne.
Lata PRL nie tylko zakazały, lecz także zabiły inicjatywę obywatelską podejmowania takich działań. W pamięci mamy akademie „ku czci”, narzucone w PRL
święta, uroczystości oraz sposoby ich obchodów całkowicie nam obce. Pochody pierwszomajowe, rocznice rewolucji październikowej, 22 lipca były już u schyłku lat
osiemdziesiątych karykaturalne i śmieszne.
Przemiany zachodzące w Polsce w 1989 r. spowodowały odrzucenie świętowania nakazanych rocznic
i przywrócenie dawnych lub tworzenie nowych
świąt i rocznic związanych z historią naszego kraju.
W przestrzeni publicznej brakowało natomiast pomysłów na ich wspólne świętowanie. Pierwsze „eks-

relacje – dyskusje – konfrontacje

Jak świętować 100-lecie
niepodległości?

relacje – dyskusje – konfrontacje

głej. Budziliśmy wtedy raczej zaskoczenie i zdziwienie niż aprobatę.
Kolejne lata, wcześniejsze przygotowania, informacje, docieranie do szkół i nauczycieli przyciągało coraz
więcej uczniów, szkół i rodzin. Zostały wprowadzone
nagrody dla szkół za najciekawsze przebrania i elementy dekoracji historycznych albo literackich.
Z czasem idea Radosnych Świąt Niepodległości zyskała
uznanie nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów
edukacyjnych. Siedemnaście lat wspólnego świętowania Niepodległości udowadnia, że coraz częściej mówimy o radości z odzyskanej WOLNOŚCI niż o tragicznych wydarzeniach z nią związanych.

Integracja
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Sukcesem była mobilizacja całych społeczności
szkolnych – uczniów, nauczycieli, rodziców. Panie
woźne szyły stroje małych kosynierów, dziadkowie
i znajomi użyczali elementów ubioru, szabli, a czasem
pamiątek rodzinnych. Przyjaciele szkół udostępniali
materiały, transport, nawet pojazdy, które zmieniały
się nagle z małego iata w czołg, platformy, na których
stała kasztanka Marszałka albo postacie z historii Polski. Zaczęły tworzyć się całe inscenizacje z muzyką
i scenogra ią. Angażowały się także inne środowiska
naszego miasta – stowarzyszenia motoryzacyjne, historyczne, rekonstrukcyjne, artystyczne.
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Duma
Przez 17 lat radosne świętowania nabrały swoistego
niepowtarzalnego charakteru i rozrosły się do wielkiej,
5–6-tysięcznej parady, która przechodzi najważniejszymi ulicami Wrocławia. Wśród barwnego tłumu
możemy odnaleźć legionistów, ułanów, husarię na hulajnogach lub rowerach, rycerzy spod Grunwaldu, dzieci przebrane za Marszałka Piłsudskiego różniące się
wzrostem i długością wąsa. Przejeżdżają platformy
z kosynierami, eskadrą dywizjonu 303 z samolotami,
powstańcami z różnych okresów. Uczestnicy odtwarzają też obrazy niedawnych wydarzeń historycznych – Solidarność, Mury do muzyki Kaczmarskiego,
krasnale z wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy.
Maszerują też postacie z literatury, malarstwa i ilmów.
Otrzymujemy wspaniałe żywe obrazy ilustrujące nasze dzieje. Dominujące barwy tego wyjątkowego dnia
to biel i czerwień. Wszystko tworzy niepowtarzalną
atmosferę, której z niczym nie można porównać – patriotycznego, radosnego świętowania.
Radosnej paradzie towarzyszą koncerty, występy,
pokaz grup rekonstrukcyjnych i historycznych, mia-

steczko harcerskie z klasyczną grochówką z kuchni
polowej, zabawy i pokaz sztucznych ogni. Po paradzie
całe rodziny zwiedzają Wrocław, idą do kawiarni lub
na obiad. W jednym z projektów ogólnoszkolnych pn.
„Urodziny Polski” dzieci nie tylko uczą się historii,
śpiewają pieśni patriotyczne, biorą udział w grach historycznych, sztafetach, mają bal, ale i zjadają wielki
tort urodzinowy. Marzy nam się, aby ten dzień był tak
obchodzony, wspólnie przez wszystkich, bez podziałów.

Narodowa tożsamość
Radosnym obchodom niepodległości towarzyszy
zwykle szereg konkursów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz wystawa nagrodzonych prac w kościele garnizonowym. Konkursy dla dzieci i młodzieży odwołują
się do historii, znaczących postaci, wydarzeń 1918 roku
i późniejszych lat – traktowanych zawsze w sposób niekonwencjonalny, radosny, czasem z przymrużeniem
oka, ale z szacunkiem. Wąsy marszałka Piłsudskiego
czy Kasztanka (ulubiona klacz Marszałka) z kasztanów
stały się pewnym symbolem i rozwinęły niezwykłą kreatywność w przedstawianiu historii Polski, barw narodowych, obrazów naszych władców, wodzów, polityków
czy wynalazców w nowoczesny, re leksyjny, czasem
żartobliwy sposób. Powstawały limeryki, pamiętniki,
przewodniki po ważnych obiektach, miejscach w Polsce,
które są naszym kodem kulturowym, DNA, z którego budujemy tożsamość narodową.

Łamiąc stereotypy
Z czasem okazało się, że w liczne konkursy plastyczne, literackie, historyczne angażują się całe rodziny.
Poszukiwano autentycznych zdjęć, losów rodzinnych –
konkursy przeradzały się w miniprace badawcze nad
losami rodziny, o których uczniowie słyszeli po raz
pierwszy. To wartość dodana naszych działań. Tematyka konkursów odwołująca się do historii, tradycji
i symboli jednocześnie przełamuje stereotypy szkolnej sformalizowanej edukacji, w której często brakuje czasu na realizację podstawy programowej.
Oglądając nadsyłane przez szkoły prace, upewnialiśmy się, że uczenie patriotyzmu przez zabawę i osobiste zaangażowanie to sposób, który daje dziecku
radość i staje się źródłem niewyczerpanej pomysłowości. Wystarczy dać impuls w postaci ciekawego tematu, a zajęcia dotyczące historii i patriotyzmu nabierają
innego charakteru. Pozwalają poczuć, zobaczyć i doświadczyć ojczyzny w sposób najbliższy młodzieży –
na przykład odkryć na nowo nieznanych wynalazców,

Kreatywność nauczycieli
Na szczególną uwagę zasługują prace nauczycieli.
Potrzebowaliśmy nowych, nieszablonowych scenariuszy zajęć lekcyjnych, przedstawień, scenek kabaretowych, projektów edukacyjnych. Ogłaszane
konkursy dla nauczycieli w 2002 r. pt. Radosne Obchody Święta Niepodległości oraz w 2008 r. Scenariusze
obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych
przyniosły wiele bardzo ciekawych pomysłów do realizacji w szkołach. Chcieliśmy spowodować współpracę nauczycieli całej szkoły (najczęściej powierza się organizację apelu historykowi lub poloniście),

„Gdy mówili nam, że wojna się skończyła,
Śmialiśmy się, bo to my byliśmy wojną”.
F.W. Heinz1

1 F.W. Heinz, Sprengstoff, Berlin 1930, s. 7.

Patriotyzm na stulecie
W tym roku, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zostały już ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy dla dzieci i młodzieży: „Bukiet dla Polski”, „Plakat na 100-lecie niepodległości”, „Życzenia dla
Polski” oraz „Współczesny patriotyzm to .... dokończ
zdanie”. Tematy konkursów nie tylko podkreślają tę
wyjątkową rocznicę, lecz także skłaniają do re leksji,
myślenia o Polsce, zastanowienia się, czego możemy
naszej Ojczyźnie życzyć, jakimi Polakami, patriotami chcemy być. W pracach literackich dzieci i młodzieży widoczna jest zabawa formą, dowcip, ale i niezwykła
mądrość młodych ludzi, re leksja nad historią i postawami obywatelskim. My, dorośli, powinniśmy częściej
słuchać naszych dzieci i młodzieży. To oni będą budować Polskę na kolejne 100 lat.

Autor stara się w sposób czytelny i celowy przedstawić
proces kreowania nowego ładu międzynarodowego i powstających w odpowiedzi na zmiany ruchów społecznych
i partii politycznych. Docenić należy kompleksowe podejście do tematu ze szczególnym uwzględnieniem oceniania i wnioskowania autora. Szczególnie celne wydaje
się stwierdzenie dotyczące powszechnego
wówczas poczucia ciągłego zagrożenia rewolucją, co dodatkowo negatywnie wpływało na proces odbudowy powojennego
ładu społecznego. Jest to zobrazowane
analizą serii prowadzonych jednocześnie
konfliktów, powiązanych między sobą politycznie, etnicznie i ekonomicznie.
Książkę Gerwatha można ocenić jako
próbę opisania czasu przemian Europy
i jej przejścia ze stanu wojny w trudny
i niestabilny stan pokoju. Barwna stylistyka i wyrafinowane metaforyka stanowią
silną stronę publikacji. Stosowane figury
retoryczne: „kalekie zwycięstwo”, „kultura
porażki”, „pogranicza przemocy” czy „więzienie narodów” kreują swoistą wyobraźnię przestrzenną, ale także symboliczną,
która pozwala na lepsze zrozumienie opisywanej epoki.
Krystian Kazimierczuk
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Temat Wielkiej Wojny, bardziej znanej
jako I wojna światowa, jak również bezpośrednie konsekwencje tego konfliktu
cieszą się od lat zainteresowaniem badaczy dziejów powszechnych. W ten nurt
wpisuje się również dzieło Roberta Gerwartha zatytułowane Pokonani. Dlaczego
pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917–1923), odnoszące się do wydarzeń, które nastąpiły w trakcie konfliktu
lat 1914–1918 oraz bezpośrednio po nim.
Określane są one w historiografii mianem
„rozszerzonej wojny domowej” bądź „wojny Pigmejów”. Publikacja ta jest udaną
próbą syntetycznego podsumowania tego
okresu. Założeniem autora było ukazanie
czasu bezpośrednio po wielkim konflikcie,
który nie przyniósł upragnionego pokoju,
lecz rozpoczął pasmo kolejnych rewolucji, wojen, konfliktów narodowościowych
oraz praktyk ludobójczych. Dalszy ciąg
wojny toczy się na obszarach zajmowanych do niedawna
przez imperia Habsburgów, Romanowów, Hohenzollernów
i Ottomanów. Tę mapę konfliktów wypełniają teraz państwa, które narodziły się na ich gruzach.

aby to święto łączyło wszystkie nauki, odwoływało
się do całościowych działań w placówce, angażowało środowisko szkolne i lokalne w nastroju radosnej
zabawy.
Niezwykle ciekawe scenariusze zajęć wykorzystywały świat bliski dzieciom, młodzieży (np. Rap niepodległościowy czy Urodzinowy bal dla Polski). W nadesłanych scenariuszach proporcje między patosem
a spontaniczną zabawą zostały mądrze wyważone.
Pozostawiono miejsce na twórczą inicjatywę dzieci
i młodzieży. Wiele propozycji przygotowywali nauczyciele we współpracy z uczniami zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

relacje – dyskusje – konfrontacje

konstruktorów, którzy znani byli światu, a nie nam;
albo poszukać wyjątkowych miejsc w Polsce, do których zaprosiliby kolegę z zagranicy, aby się pochwalić
ich pięknem.
Najpełniej można było to dostrzec w pracach plastycznych realizujących tematy: „Wąsy Marszałka Piłsudskiego”, „Serce dla ojczyzny”, „Polska szabla”, „Zrób
sobie lagę”, „Marszałek Piłsudski we współczesnych
dekoracjach”, „Makiety bitew”, planszowe gry historyczne, „Znaczek”, kartka pocztowa na niepodległość oraz
w pracach literackich: „Limeryki na Niepodległość”,
„Fraszka na Polskę”, „Pierniczki, kołacze na Niepodległość”, „Kartka z pamiętnika prababci, pradziadka” oraz
„Życzenia dla Polski”. Opracowana przez uczennice gra
o niedźwiadku Wojtku z II Korpusu Armii Andersa
została niedawno po mody ikacji wydana przez Instytut Pamięci Narodowej.
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Rekonstrukcja z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w 2010 r., fot. Gruszecki, Wikimedia Commons
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ednym z najciekawszych, najbardziej dynamicznych zjawisk w ostatnich latach w kulturze polskiej,
wynikającym z chęci poznania i potrzeby tworzenia nowych ścieżek do zrozumienia przeszłości
i przekazywania wiedzy współczesnym pokoleniom jest rekonstrukcja historyczna.

J

Turnieje rycerskie

Ta wyjątkowo widowiskowa forma przedstawiania
historii w przestrzeni publicznej właśnie ze względu
na swoją nastawioną na odbiorcę zewnętrznego formę przechodzi nieustającą metamorfozę. Polega ona
na zaangażowaniu w dogłębną dbałość o historyczność wszystkich aspektów odtwórstwa, profesjonalnej realizacji projektów i imprez promujących kulturę
dawną oraz wydarzenia historyczne, a także otwarcie
się na młodzież, turystów i pasjonatów historii. Profesjonalizacja sprawia, że rekonstrukcja historyczna przestaje być działalnością tylko hobbystyczną, nastawioną
na rozrywkę, w której elementy historyczne stanowią jedynie dodatek. Przeistacza się ona w działalność edukacyjną, która w przyszłości może stać się interesującym
uzupełnieniem wiedzy akademickiej oraz alternatywą dla popularnego nauczania historii.

Prapoczątkami odtwórstwa turniejowego, jeszcze
niezde iniowanego chronologicznie, były, rozpoczęte
w 1977 r., turnieje rycerskie w Golubiu-Dobrzyniu,
których pomysłodawcą był dyrektor tamtejszego zamku
Zygmunt Kwiatkowski. W tym samym roku powstała
w Golubiu-Dobrzyniu Wielka Rada Turniejowa. Funkcję Przewodniczącego Rady objął późniejszy wojewoda
toruński Stanisław Trokowski. Jednakże zjawisko to, będące ewenementem na mapie imprez masowych, przez
pewien czas nie generowało widocznego wzrostu zainteresowania ideą odtwórstwa. Okres końcowego istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nieustający kryzys
inansów państwa i obywateli nie zachęcał do realizacji
swoich zainteresowań historycznych związanych z rekonstrukcją. Tego typu forma upubliczniania historii kojarzyła się przeciętnym obywatelom z „fanaberiami” typu
posiadanie konia, broni białej, czyli sprawami będącymi
ówcześnie równie realnymi co fantastyka naukowa.

Tradycja i wielkość

Bractwa rycerskie

Z racji na wielość odtwarzanych epok na terenie Polski
najlepiej zaprezentować zaistniałe zmiany na przykładzie
tej, która funkcjonuje długo, ma wielu członków i jest
dobrze rozpoznawalna w przestrzeni publicznej. Bez
wątpienia jednym z najbardziej rozwiniętych jest ruch
odtwórczy zajmujący się XV stuleciem. Ma on w Polsce
jedną z najdłuższych tradycji, ogromną liczbę członków

Zmiana systemu politycznego w Polsce zaowocowała jednak dość szybko i już na początku lat 90.
zaczęły się krystalizować sformalizowane struktury
rekonstrukcji XV-wiecznej pod postacią bractw rycerskich. Były to typowe organizacje tzw. pierwszej
fali, którą tworzyły spontaniczne organizacje osób
interesujących się daną epoką, zazwyczaj wywodzą-

Od rozrywki do edukacji
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(zarówno pod względem aktualnie aktywnych, jak i tych,
którzy przewinęli się przez jego szeregi), a pod względem
zorganizowanej liczby imprez, zarówno tych masowych
(turnieje i rekonstrukcje bitew), jak i indywidualnych
(przeznaczonych dla odtwórców), nie ma sobie równych
spośród innych okresów odtwórczych.

Fascynacja Grunwaldem
Miejscem i czasem, które stało się kluczowe dla rozwoju i profesjonalizacji odtwórstwa początków wieku
XV, były lipcowe rocznice bitwy pod Grunwaldem,
obchodzone w okolicach pomnika upamiętniającego
to wielkie zwycięstwo, położonego na tzw. polach grunwaldzkich we wsi Stębark. Miejsce to od dziesiątków lat
było odwiedzane w okresie letnim przez hufce harcerskie, które na swój sposób upamiętniały jedną ze słynniejszych bitew średniowiecza.
Na początku lat 90. (pierwsze rekonstrukcyjne
upamiętnienie odbyło się tam w roku 1992) zaczęli rokrocznie przybywać tam ludzie, będący pionierami ruchu odtwórczego. Wiodącą grupą było
Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy. Początkowo
współpracowali oni z harcerzami, tworząc bardzo
uproszczony program spotkań rekonstrukcyjnych, w którym brało udział niewielu pasjonatów
(do kilkudziesięciu osób). Ich wyposażenie rekonstrukcyjne pozostawiało wiele do życzenia. Można
nawet stwierdzić, że początkowo nie przekraczało
jakością wyposażenia przeciętnej sceny teatralnej
wystawiającej sztukę kostiumową, namioty, z których korzystali uczestnicy, były zwykłymi współczesnymi z plastiku, a zarówno broń, jak i umiejętność posługiwania się nią nie miały zbyt wiele
wspólnego z profesjonalizmem.
Jednak fascynacja epoką rycerstwa grunwaldzkiego sprawiła, że rozrost liczebny, jak i poprawa jakości i historyczności wyposażenia odtwórców
postępowały skokowo. W całej Polsce powstawały
bractwa, które współpracując z lokalnymi władzami samorządowymi, czasem z innymi przedstawicielami państwa (np. wojsko), zaczęły organizować
imprezy plenerowe, turnieje, rekonstrukcje upamiętniające znane wydarzenia historyczne. W miastach, w których znajdowały się istniejące jeszcze
zamki bądź ich ruiny, bardzo często to one stawały
się miejscami spotkań i treningów rekonstruktorów, a także stanowiły znakomitą lokalizację imprez.
Punktem, który przyniósł ogromny wzrost popularności odtwórstwa początku wieku XV, było 600-lecie
bitwy pod Grunwaldem obchodzone w roku 2010.

Przykładem działań służących do profesjonalizacji
imprezy grunwaldzkiej są m.in. regulacje dotyczące
strojów, kwali ikacja uczestnika jest pomyślna dopiero
wówczas, kiedy jego strój będzie w pełni oryginalny i odpowiadający epoce. Regulacje dotyczące wyglądu obozów, gdzie począwszy od 2006 r., namioty niehistoryczne
zostają całkowicie zakazane na terenie obozowiska, podział rycerstwa i innych uczestników, wśród których pojawia się coraz więcej kobiet, na chorągwie, przybierające nazwy chorągwi faktycznie istniejących podczas bitwy
(zarówno wojsk krzyżackich, jak i polsko-litewskich),
a wreszcie sama inscenizacja, która, choć nie bez wad i nie
do końca historyczna, ale mająca ściśle określony scenariusz, wzorowany na źródłach, który odtwórcy zobowiązują się zrealizować. Dzięki swej widowiskowości bitwa pod Grunwaldem zaczęła przyciągać tłumy turystów
oraz wpłynęła na zainteresowanie mediów. Wszystko
to wpłynęło na wzrost zainteresowania zarówno czynnego, jak i biernego ruchem odtwórczym.
Z roku na rok następowały i następują kolejne
obostrzenia dla rekonstruktorów biorących udział
w turniejach i bitwach. Dbałość o zgodność strojów,
nie tylko powierzchowną wizualnie, lecz dogłębną –
szycie ręczne, całkowicie naturalne materiały, kroje
ubrań męskich i damskich opracowywane na podstawie autentycznych rycin z epoki, a także znalezisk archeologicznych. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku uzbrojenia i broni, zarówno białej, jak i strzeleckiej.
Oczywiście, często dochodzi między poszczególnymi
odtwórcami do sporów dotyczących tego, co w danym
momencie mogło zaistnieć, co mogło być jeszcze w użyciu, mimo że już niepopularne bądź niemodne w okresie odtwarzanym na danej imprezie. Spory takie jednak
mają swoje zalety, gdyż dzięki nim następuje wymiana
informacji, z często zupełnie różnych, odkrytych przez
zainteresowanych źródeł.

Początek XXI w. zastaje rekonstrukcję historyczną
okresu okołogrunwaldzkiego liczącą na terenie Polski
tysiące odtwórców, rozszerzającą kontakty zagranicznie z rekonstruktorami z całego świata, a także
mającą rozpoznawalną na całym świecie „markę”, którą jest bitwa pod Grunwaldem – wydarzenie, w którym
ogromny nacisk kładzie się na profesjonalizm.
1

Rekonstrukcja z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w 2010 r., fot. Gruszecki,
Wikimedia Commons

P. Wojnarowicz, J.Małysiak, Z doświadczeń rekonstruktora – o ludziach przedstawiających świat, którego już nie ma, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 175.
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cych się z jednego środowiska, zbliżonego obszaru
zamieszkania1.
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Pomocnicze źródło historii
Kolejnym ważnym elementem profesjonalizacji
odtwórstwa pomagającym przenosić jej znaczenie
z kategorii dobrej rozrywki o sztafażu historycznym
w stronę działań mogących służyć jako pomocnicze
źródło do nauki historii dla młodzieży jest dbałość
o zasady zachowania i obozowiska. Pilnowanie, aby
kobiety miały nakrycia głowy, wyznaczanie zakrytych przed wzrokiem postronnych osób strefy, gdzie
można palić współczesne papierosy, zwracanie uwagi na język (i chodzi tu nawet nie o stylizację na siłę
à la sienkiewiczowską, ale dbałość o jak najpoprawniejsze posługiwanie się współczesną polszczyzną),
zakaz posługiwania się plastikowymi naczynia i sztućcami, nakaz przelewania płynów ze współczesnych
butelek i puszek do odpowiednich naczyń z epoki.
To wszystko razem wzięte, w połączeniu z aspektami
wojskowymi, takimi jak odpowiednio przygotowane
i wyeksponowane elementy zbroi i oręża, a także
nauka komend i maszerowania, daje znakomite efekty. Co więcej – każdorazowe pogłębianie historyczności
zasad obozowych sprawia, że kolejne pokolenia osób
zaczynających uczestnictwo w ruchu rekonstrukcyjnym nie zna innych zasad, w związku z czym jest coraz
bardziej wymagające w stosunku do samych siebie.

Wokół rekonstrukcji

Wiadomości Historyczne 6/2018

26

Ogólnie pojęta profesjonalizacja rekonstrukcji historycznej łączy się z szeregiem zjawisk pobocznych. Jednym z nich jest powstanie całej sieci
różnego rodzaju manufaktur, a czasem nawet już
coraz większych firm. Działalność ta zapoczątkowana przez przedstawicieli ruchu odtwórczego,
początkowo służąca do przygotowywania niezbędnych rekwizytów dla owych rzemieślników-właścicieli, z czasem stała się źródłem zarobku
dla większości z nich. Często jedynym źródłem ich
utrzymania. Dotyczy to oczywiście krawiectwa,
szewstwa i kaletnictwa, które to zawody coraz
bardziej łączą się z koniecznymi do ich wykonywania badaniami źródeł historycznych. Wykonywane
dziś rzemieślniczo stroje, buty, paski czy sakiewki,
są, na tyle, na ile to możliwe, tożsame materiałowo,
metodologicznie i wizerunkowo z ich odpowiednikami powstającymi 600 lat wcześniej. I tak jak
jeszcze kilkanaście lat temu hasłem reklamowym
mogło być sformułowanie „sakiewka rycerska”, tak
dziś produkt będzie przedstawiony np. jako „sakiewka ca. 1405–1415, wykopaliska w mieście X,
bądź rycina nr Y w źródle Z”.
Rekonstrukcja historyczna przyczyniła się też
do uratowania jednej z ginących w Polsce profesji –
kowalstwa. Zmiany cywilizacyjne, mechanizacja wsi,
dostęp do artykułów metalowych robionych masowo

przez maszyny doprowadziła do tego, że na początku
XXI w. istniała już tylko starzejąca się garść przedstawicieli tego zawodu. Tymczasem konieczność posiadania przez odtwórców własnych zbroi, hełmów, rękawic, wreszcie broni w postaci wszelakiej sprawiła,
że polscy rekonstruktorzy zaczęli współpracować
z dawnymi mistrzami kowalstwa, poznawać ich tajnik, wreszcie otwierać własne warsztaty zbrojeniowe, których produkty są dziś wysoko cenione w całej
Europie. Co ciekawe, do klienteli rodzimych zbrojmistrzów należą nie tylko odtwórcy, lecz czasem także
osoby, które zafascynowane obejrzaną właśnie bitwą
czy turniejem pragną zakupić miecz nad przysłowiowy kominek do domu.

Rycerstwo a sport
Kolejnym zjawiskiem, o którym warto wspomnieć, a którego dynamika i rosnąca popularność
wprost zaskakuje, są profesjonalne walki rycerskie.
Jest to współczesna dziedzina sportowa, która pod
względem historyczności ma niewiele wspólnego
z walkami turniejowymi czy nawet buhurtami2, z których de facto się wywodzi. Ze względu na powstanie
właśnie przez fascynację możliwościami dawanymi
przez XV-wieczne uzbrojenie ochronne i broń ofensywną do dziś ta dyscyplina sportowa składa się
ze sportowców, którzy swoje korzenie mają w odtwórstwie historycznym. Wiele wskazuje jednak
na to, że w przyszłości w szrankach stawać będzie
młodzież, która nigdy w historycznych rekonstrukcjach nie brała udziału. Dyscyplina ta jest bowiem
bardzo interesująca dla młodych ludzi, którzy pasję
do pojedynków z bronią białą czerpią z gier komputerowych oraz ilmów wykorzystujących wątki historyczne.
Aktualnie istnieją dwie główne międzynarodowe
organizacje urządzające zawody mistrzowskiej rangi
– HMBIA (Historical Medieval Battle International Association) oraz IMCF (International Medieval Combat
Federation). Na każdych zawodach organizowanych
pod szyldami tych dwóch najważniejszych federacji
polscy rycerze sportowi zdobywają medale i znajdują się w czołówce najlepszych sportowców z całego
świata.

Popularyzacja wiedzy
Ważnym aspektem związanym z rozwojem rekonstrukcji historycznej okresu okołogrunwaldzkiego
jest również coraz częstsze łączenie imprez historycznych z szerzeniem wiedzy w formie wykładów,
referatów, pogawędek dla młodzieży i dzieci. Związane jest to z uczestnictwem w odtwórstwie osób mających formalne wykształcenie historyczne, ale także
osób, dla których, przy innym wykształceniu, histo-

2
Buhurt (łac. bagordia) – zapożyczona z języka niemieckiego nazwa oznaczająca specyficzną formę starć turniejowych. Charakteryzowały
się one uczestnictwem różnej liczby rycerzy, a także większą widowiskowością, spowodowaną ograniczoną liczbą zasad, dzięki którym buhurty
były (i są) dużo bardziej brutalne i kontuzjogenne.

ria, zwłaszcza jej okres, który jest odtwarzany przez
daną osobę, stała się prawdziwą pasją. Realizowana
w odtwórstwie możliwość przekazania teoretycznej
wiedzy połączona z wizualizacją, osiąganą dzięki rekwizytom rekonstrukcyjnym, jest nie do przecenienia
i stanowi cenne uzupełnienie dla wiedzy wynoszonej ze szkół.

Rycerstwo a Kościół

Żywa historia
Podsumowując, w ciągu ostatnich dwudziestu kilku
lat ruch rekonstrukcyjny okresu okołogrunwaldzkiego ze zgromadzenia ludzi pragnących przebierać się
„za rycerzy”, by upamiętnić wielką bitwę czy szerzej:
pewien okres w dziejach Polski i Europy, przeszedł
znaczną przemianę, rozrósł się ogromnie i zaczął się
profesjonalizować na tyle, że dziś jest on z całą pew-
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Rekonstruktorzy XV-wieczni nawiązywali i nawiązują również współpracę z Kościołem katolickim,
pamiętając o tym, że średniowieczne społeczeństwo,
wszystkie jego stany, wszelka działalność, było przepełnione duchowością religijną. Dlatego też wielokrotnie podczas imprez odtwórczych odbywały się
msze święte w klasycznym rycie, po łacinie, czasem
uroczyste, ze śpiewami, gdzie rekonstruktorzy dbali
o to, żeby w pełni w nich uczestniczyć, zdarzały się
też przypadki o icjalnego, według dawnych zasad,
z całonocnym leżeniem krzyżem w kościele przed,
pasowania na rycerza przez prawdziwego biskupa.
Te i wiele innych form łączenia czasów sprzed 600
lat z dzisiejszymi są dla wierzących rekonstruktorów
ważnymi duchowo wydarzeniami, a dla rekonstruktorów niewierzących (którzy zawsze tego typu przedsięwzięcia traktują z dużym szacunkiem) są kolejnym
profesjonalizującym ich rekonstruktorskie działania
elementem odtwórstwa.

rekonstrukcje historyczne

Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem w 2007 r., fot. Krzysztof Gibowski, Wikimedia
Commons

nością jednym z najciekawszych aspektów żywej historii w przestrzeni publicznej.
To właśnie dzięki rekonstruktorom tego okresu
co roku odbywa się w Polsce największa rekonstrukcja średniowieczna w postaci obozowiska i bitwy pod
Grunwaldem. Dzięki rekonstruktorom tego okresu
zaczęto dbać o zamki, podnosić w debacie publicznej konieczność odbudowywania (ale pod konserwatorskim nadzorem historycznym) czy zabezpieczania tego, co na terenie Polski ocalało z okresu
średniowiecza. Rzesza ludzi znalazła zatrudnienie,
będące równocześnie realizacją ich pasji, w zawodach, których celem jest profesjonalne przygotowanie
pełni potrzebnego wyposażenia dla rekonstruktora
w każdym wieku i odtwarzającego dowolny stan społeczny i pochodzenie. Powstał zupełnie nowy sport,
wykorzystujący wiedzę i doświadczenia rekonstrukcji
XV-wiecznej, równocześnie będąc na tyle nowoczesny, że staje się popularny zarówno wśród kibiców, jak
i medialnie.
Nie można też zapomnieć o wkładzie odtwórców
okresu okołogrunwaldzkiego w stan badań nad epoką, przyświecający im bowiem cel jak najpełniejszej,
jak najdokładniejszej rekonstrukcji ówczesnych czasów sprawił, że tempo i zakres badań (archeologicznych i archiwalnych) nad epoką znacznie wzrosły
i przyniosły wiele cennych odkryć, w bardzo szerokim
spektrum – od ubiorów, przez zwyczaje, aż po nowe
informacje o wydarzeniach historycznych.
Z całą pewnością ewolucja ruchu rekonstrukcyjnego nie jest jeszcze zakończona, a sądząc po rosnącej
popularności tematyki historycznej w Polsce w ostatnich latach, po rozrastającej się sieci imprez historycznych, coraz większej liczby bractw i ich członków,
rekonstruktorzy okresu okołogrunwaldzkiego odgrywają i będą odgrywać znaczącą rolę w upowszechnianiu wiedzy historycznej.
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Historia mówiona (oral history)
jako źródło historyczne
– scenariusz lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie
Izabela Lewandowska

Uwagi wstępne:
Lekcję można realizować na jednej lub dwóch jednostkach lekcyjnych zarówno w starszych klasach szkoły
podstawowej, wygaszanego gimnazjum, jak i szkole średniej. Przeznaczony czas zależeć będzie od uszczegółowienia problemu i liczby pokazywanych w Internecie przykładów. Na lekcjach historii należy zwrócić uwagę na tę
metodę jako źródło historyczne, natomiast na lekcjach
WOS na wykorzystanie wywiadów do omawiania bieżących problemów społecznych, lokalnych, funkcjonowania
administracji terenowej, spotkań z ciekawymi ludźmi itp.
Cele lekcji (po skończonych zajęciach uczeń):
− wie, że historię mówioną (oral history) możemy zaliczyć
do źródeł historycznych,
− rozumie, jak przygotować się do wywiadu i jak go przeprowadzić,
− dostrzega konieczność i potraﬁ podać formy uwiarygodnienia wywiadu ze świadkiem historii,
− wykazuje się umiejętnością kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, uważnego słuchania i oglądania materiałów audiowizualnych,
− ma świadomość cech, które powinien mieć w trakcie
nagrywania wywiadu, tj. uprzejmość, życzliwość, zaufanie, otwartość i uważne słuchanie; podczas transkrybowania – cierpliwość i dokładność, a podczas analizy
materiału historycznego – umiejętności oceny, wyciągania wniosków, uogólniania, syntetyzowania, porównywania,
− docenia sam fakt spotkania ze świadkiem historii, wejścia w jego świat wspomnień i zarazem doświadczenia
wspólnego przeżywania przeszłości.
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Metody: burza mózgów, pokaz, pogadanka, wykład,
dyskusja, praca samodzielna lub grupowa.
Środki dydaktyczne:
− ﬁlm: Historia mówiona. Jak nagrywać relacje biograﬁczne audio? Instruktaż dla osób nagrywających ze strony
https://www.youtube.com/watch?v=lmp9KS3SXlk
− strony domowe Archiwów Historii Mówionej:
a) Ośrodek KARTA w Warszawie: http://karta.org.pl/
Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Historii_Mowionej/574
b) Dom Spotkań z Historią w Warszawie: http://dsh.
waw.pl/historia-mowiona

c) Stowarzyszenie Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie: http://teatrnn.pl/historiamowiona
d) Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu: http://
www.zajezdnia.org/historia/swiadkowie-historii
e) AHM Opolszczyzny i Górnego Śląska: http://e-historie.pl
f) Pamięć Bydgoszczan: http://pamiecbydgoszczan.
ukw.edu.pl/relacje
g) Muzeum Historyczne Ełku: http://muzeum.elk.pl/
historia
h) krzyżówka.
Tok lekcji:
I. Cześć wprowadzająca do lekcji (podanie problemu)
1. Co to znaczy historia mówiona? – burza mózgów:
a) uczniowie podają propozycje, zapisujemy je bez komentarza na tablicy w formie schematu (np. słoneczka z promieniami). Mogą to być hasła: rozmowa,
wywiad, reportaż, świadek historii, badania terenowe, etnograﬁa, tradycje, mity, obrzędy, pieśni ludowe, dziedzictwo niematerialne, biograﬁe, narracja,
opowieści, legendy, zwyczaje, wydarzenia, kultura,
psychologia, przekaz pokoleniowy itp.
b) po wyczerpaniu banku pomysłów następuje wspólna analiza pod kątem różnych dyscyplin nauki (stanowi to bazę do określenia szerokiego pojęcia historii mówionej).
II. Część właściwa lekcji (omówienie materiału)
1. Sformułowanie deﬁnicji, jej zapis w zeszytach:
2. W wąskim pojęciu: Oral history to metoda badawcza
we współczesnej praktyce historycznej, opierająca się
na zbieraniu ustnych relacji świadków wydarzeń historycznych. To ukierunkowana rozmowa między dwoma
ludźmi na temat ich całej biograﬁi lub tylko niektórych
aspektów doświadczonej przeszłości uważanych za historycznie istotne, prowadzona z zamiarem jej zarejestrowania.
Metoda obejmuje 1) nagrywanie, 2) archiwizowanie, 3)
analizowanie wywiadów (relacji) z uczestnikami/świadkami przeszłych wydarzeń, a także ich 4) upowszechnianie.
W szerokim zakresie: pojęcie to obejmuje również
tradycję ustną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie,
często nigdzie niezapisaną, odzwierciedloną np. w zwyczajach, rytuałach, pieśniach, przysłowiach, baśniach
i legendach. Mogą to być też przemówienia sejmowe,
wywiady-rzeki, stenogramy dyskusji, dźwiękowe wersje
wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych itp.
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3. Nagrywanie i archiwizowanie: omówienie na podstawie
ﬁlmu: Historia mówiona. Jak nagrywać relacje biograﬁczne audio? Instruktaż dla osób nagrywających ze strony https://www.youtube.com/watch?v=lmp9KS3SXlk
(nauczyciel może przerywać nagranie i komentować
je wraz z uczniami).
4. Analizowanie materiału jako źródła historycznego:
a) Jakie znacie rodzaje źródeł historycznych? (pogadanka).
b) Podziały źródeł historycznych (wykład):
– Źródła bezpośrednie i pośrednie – źródła oralne
zaliczyć można do obydwu grup. Bezpośrednimi
będą informacje dotyczące samego rozmówcy − jak
się zachowywał podczas wywiadu, jakich używał
słów, przy jakich wspomnieniach gestykulował, przy
jakich podnosił głos, czy płakał. To, co zaobserwuje
badacz, będzie dla niego bezpośrednim źródłem
informacji, które może wykorzystać w analizie biograﬁi respondenta, jego psychiki, osobowości, czyli w badaniach tzw. psychohistorii. Natomiast treści przekazywane przez rozmówcę zaliczyć można
do źródeł pośrednich, ponieważ autor wspomnień
jest jedynie przekaźnikiem tego, co działo się kiedyś.
Informacje te są subiektywne i wymagają odpowiedniej krytyki, której zasady były już przedmiotem
odrębnych publikacji w periodykach naukowych.
− Źródła adresowane i nieadresowane – w zdecydowanej większości źródła oralne należą do grupy
źródeł adresowanych, ponieważ badacz powinien
wcześniej umówić się na rozmowę, przekazać jej cel
i zakres tematyczny czy chronologiczny. Wyjątkiem
są tu wywiady ukryte, choć historycy raczej rzadko
wykorzystują je w swojej pracy badawczej.
− Źródła pisane i niepisane – ogólnie skłonni jesteśmy zaliczyć je do źródeł niepisanych, bo – jak
sama nazwa podaje – są to źródła mówione. Jednak
by przybrały formę trwałą, muszą być zarejestrowane. Koniecznie po wywiadzie powinien zostać zapis
dźwiękowy lub dosłowny zapis tekstu mówionego
przepisany z nośnika lub chociażby notatka z wywiadu (kwestionariusz) podająca termin, miejsce,
imię i nazwisko rozmówcy oraz podejmowaną tematykę. W przeciwnym razie taki wywiad (rozmowa)
nie może być uznany za źródło historyczne.
− Źródła zastane i wywołane – przekazy ustne można klasyﬁkować dwojako. Zastanymi będą wywiady
przechowywane w Archiwach Historii Mówionych
lub np. przemówienia przywódców państw, mowy
sejmowe, przemówienia wyborcze, wykłady głoszone przez wybitnych profesorów, które badacz może
znaleźć w archiwach i zbiorach specjalnych bibliotek, muzeów, ośrodków naukowych. Źródłami wywołanymi będą relacje ustne, do których badacze do tej

pory nie mieli dostępu. Respondenci są wówczas
specjalnie zapraszani do udzielenia wywiadu służącego potem do przygotowania tekstu naukowego
bądź publicystycznego.
c) Jak uwiarygodnić źródło mówione? (pogadanka,
uzupełniona wykładem):
– Zadajemy te same pytania jak do źródła pisanego:
Czy rozmówca znał prawdę? Czy uczestniczył w opisywanych wydarzeniach? Czy chciał (lub mógł) powiedzieć prawdę? Jeśli tak, to czy powiedział? Jeśli
nie, to dlaczego mógł ją zataić lub zniekształcić?
Poza tym analizujemy emocje, jakimi operuje rozmówca: W jakich momentach mówi głośno, dobitnie, a w jakich ze wzruszeniem czy płaczem? Kiedy
gestykuluje? Kiedy się oburza lub rozczula? Jakiego
używa słownictwa? Jakim językiem mówi – potocznym, gwarowym czy propagandowym?
– Sprawdzamy okoliczności opowiadanych wydarzeń
na podstawie literatury naukowej.
– Konfrontujemy wypowiedzi rozmówcy z dokumentami oﬁcjalnymi, relacjami prasowymi i wywiadami
z innymi uczestnikami tego samego wydarzenia.
– W naukowym opracowaniu wywiadu używamy przypisów i bibliograﬁi.
– Przede wszystkim pamiętamy, że każdy ma prawo
do własnej historii, zapamiętanej lepiej lub gorzej, ale
przeżyć i opinii rozmówcy nie mamy prawa podważać.
2. Upowszechnianie – w formie naukowych publikacji,
wystaw dokumentacyjnych, publikacji wspomnieniowych lub na stronach internetowych (najpierw pogadanka z uczniami, a następnie wykład z pokazem internetowym):
a) Wykorzystanie informacji z wywiadów, ale sporadyczne umieszczanie dosłownych, dość krótkich, wypowiedzi w pracy naukowej.
b) Tekst naukowy przeplatany dłuższymi wyodrębnionymi fragmentami dosłownego zapisu wywiadu.
c) Praca oparta tylko na źródłach oralnych.
d) Opowieść autora w formie literatury faktu czy zbeletryzowanej historii życia.
e) Dosłowny zapis wywiadu (stenogram dyskusji).
f) Wywiad-rzeka.
Archiwa Historii Mówionej (do wyboru):
a) Ośrodek KARTA w Warszawie: http://karta.org.pl/
Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Historii_Mowionej/574
b) Dom Spotkań z Historią w Warszawie: http://dsh.
waw.pl/historia-mowiona
c) Stowarzyszenie Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie:
http://teatrnn.pl/historiamowiona
d) Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu: http://
www.zajezdnia.org/historia/swiadkowie-historii
e) AHM Opolszczyzny i Górnego Śląska: http://e-historie.
pl
f) Pamięć Bydgoszczan: http://pamiecbydgoszczan.ukw.
edu.pl/relacje
g) Muzeum Historyczne Ełku: http://muzeum.elk.pl/historia

WOS w teorii i praktyce

Metodę wykorzystują więc nie tylko historycy, lecz także
socjolodzy, antropolodzy (etnografowie), kulturoznawcy,
badacze mediów i dziennikarze, literaturoznawcy, pedagodzy czy psycholodzy.
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III. Część podsumowująca (rekapitulacja pierwotna)
1. Czym dla ciebie jest historia mówiona? Czy uważasz, że to źródło historyczne jest ważne? Dlaczego? (dyskusja)
2. Krzyżówka (praca samodzielna, grupowa lub zespołowa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Miejsce przechowywania źródeł historycznych.
2.
Forma zbierania relacji ustnych.
3.
Jedna z form tradycji ustnej.
4.
Inaczej rozmówca.
5.
Nazwa ośrodka, który jako pierwszy w Polsce zaczął zbierać relacje ustne.
6.
Może być materialne lub niematerialne.
Hasło – …………………………………………………………………………………….

1.
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Chwała Aten, czyli o narodzinach europejskiej demokracji
Kolejne niepokojące doniesienia ze świata skłaniają
coraz bardziej zagubionych w niespokojnej rzeczywistości ludzi Zachodu do poszukiwania
swoich korzeni. W popularnonaukowy sposób próbuje pomóc odnaleźć
drogę swoim czytelnikom brytyjski
profesor Anthony Everitt.
Jego praca pt. Chwała Aten jest nie
tylko fascynującą opowieścią o narodzinach europejskiej kultury politycznej, lecz także ciekawym porównaniem systemu wypracowanego przez
niewielką społeczność Ateńczyków,
z zamkniętym, quasi-totalitarnym
systemem spartańskim i potężną,
scentralizowaną monarchią irańskich
Achemenidów. Autor niezwykle celnie określa, rozpalający po dziś dzień
wyobraźnię Europejczyków, kon likt
Greków z Persami jako „zderzenie płyt
tektonicznych dwóch kultur”. Choć
wypracowana przez mieszkańców

Aten wersja demokracji jest kulawa i – co podkreśla
sam autor – wykluczająca dla 2/3 mieszkańców (kobiet
i niewolników), to na tle pozostałych
nakreślonych przez Everitta rywali
ateńskiego polis wydaje się niezwykle
dynamiczna. Jest podatna na reformy
i pozwala na identy ikację obywateli
z państwem, co zwłaszcza w porównaniu z imperium Persów może budzić u odbiorcy pytania o zasadność
dyskursu nad różnicami kulturowymi
między Europą i Bliskim Wschodem.
Książkę cechuje charakterystyczny
dla Anglosasów potoczysty styl narracji, wielka erudycja autora, wreszcie
znakomita oprawa wizualna pracy.
Dzięki temu zaprezentowany w książce świat antyczny jest nad wyraz plastyczny.
Tomasz Sińczak

Agora ateńska, miejsce spotkań obywateli. Widok z Akropolu w stronę Hefajstejonu. Poniżej, w jego bezpośredniej bliskości stały m.in. buleuterion (sala rady), metroon (archiwum), Portyk Królewski (siedziba archonta bazyleusa) i Portyk Zeusa Eleuteriosa (tj. Wyzwoliciela), w którym przechowywano tarcze poległych za wolność Aten. Fot. Andrzej
Kompa

Andrzej Kompa

W

Trzy statusy Rzymianina
Dostęp do wolności w codziennej praktyce życia był
bardzo niejednolity, wypływał z wielu czynników zarówno zależnych, jak i zupełnie niezależnych w skali jednego
ludzkiego losu. Nic nie oddaje tego lepiej niż skomplikowana, opisana przez prawników – ale rzeczywista – struktura plasująca w życiu zbiorowym każdego Rzymianina.
Każdego człowieka, żyjącego na terenie Imperium Romanum, opisywał najszerszy z trzech, status wolności (status
libertatis): mógł być wolny (liber), w tym wolno urodzony (ingenuus) lub wyzwolony (libert[in]us), albo pozostawał niewolnikiem (servus – mężczyzna, ancilla – kobieta).
W poszczególnych stuleciach dostrzegamy także ludzi
półwolnych, teoretycznie należących do pierwszej grupy,
ale o tak zmniejszonej możliwości wykonywania swojej
wolności, że nie sposób ująć ich w jednej kategorii z resztą liberi. Byli to np. niektórzy dłużnicy w okresie wczesnej
republiki rzymskiej, osoby wykupione z niewoli do czasu
zwrotu pożyczki w tym celu zaciągniętej, a nawet wolni
w dobrej wierze uważający się za niewolników; w późnym
antyku do grupy tej zalicza się kolonów – małych wiejskich dzierżawców, teoretycznie wolnych i początkowo zawierających kontrakty na kilka lat, ale z czasem pozbawionych prawa opuszczania swych dzierżaw, ograniczanych
kolejnymi cesarskimi prawami, o dziedzicznym statusie.
Kolonowie to zresztą także dobry przykład nieszczelności systemu, który w lustrze samego prawa rzymskiego
wygląda jak niewzruszalny i uniwersalny – nie wszędzie
dawało się jednak egzekwować cesarskie rozkazy, i w różnych prowincjach faktyczna sytuacja jednych kolonów
była trudna, innych znacznie lżejsza i swobodniejsza.
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stwierdzeniu, że wielka część idei, zjawisk, przedmiotów stanowiących naszą współczesną codzienność narodziła się w szeroko pojętej starożytności, nie
ma przesady.
Władza, własność, ustroje polityczne, instytucje państwowe, pieniądz monetarny, Kościoły, ﬁlozoﬁa, kodeksy
praw, literatura, lęki społeczne, gry i rozrywki, przedmioty
codziennego albo specjalnego użytku od skalpela po packę na muchy. Można by wymieniać w nieskończoność.
Warto przypominać o tak zróżnicowanej ciągłości tym
bardziej, im bardziej natrętnie pojawia się postulat rugowania epok najdawniejszych z programów szkolnych.
Ostatecznie pierwsza z er, licząca kilka/kilkanaście tysięcy lat – czyli więcej niż wszystkie następne razem wzięte – nie jest winna niewłaściwego rozłożenia materiału
w praktyce polskiej szkoły.
To właśnie w starożytności człowiek myślący po raz
pierwszy uświadomił sobie swoją wolność, zdeﬁniował
ją i odczuł. I bardzo często za nią tęsknił, i odczuwał jej
brak. Chociaż bowiem zasady funkcjonowania społeczności budowane były częściej w odniesieniu do niej całej,
a nie do jednostek i ich praw, a wyznawane religie, prawa przodków i panujące porządki tłumaczyły nierówności
i ukazywały je jako naturalne – indywidualne poczucie
wolności istnieje zawsze. Ale też i społeczności starożytne
udzielały bardzo różnego dostępu do wolności i praw:
od aspektu politycznego i współudziału w decyzjach aż
po najbardziej podstawowy aspekt wolności jako przeciwieństwa niewoli czy niewolnictwa.
O deﬁniowaniu pojęcia przez wielkich ﬁlozofów tamtego czasu napisano wiele, ale poglądy wielkich myślicieli,
choć potem przez stulecia aż do dzisiaj inspirowały intelektualistów Europy, były ich indywidualną próbą opisu
rzeczywistości. I tylko nią. Choć z perspektywy podręcznika idei politycznych i prawnych są najważniejszą częścią
pierwszych rozdziałów i zdają się ważyć nad wszystkim,
co wówczas myślano, niekoniecznie odpowiadają ówczesnym powszechnym odczuciom. Są odzwierciedleniem
myśli najambitniejszej, ale na pewno nie powszechnej.
Trzeba jednocześnie pamiętać, że nawet sam antyk
grecko-rzymski to w istocie wiele niedających się ujed-

nolicić rzeczywistości historycznych – inaczej miały się stosunki społeczne w okresie archaicznym, w dobie wolności
miast-państw, inaczej za wielkich monarchów hellenistycznych czy w erze rozwoju i dominacji państwa rzymskiego. Różnice widać nie tylko w skali większych okresów
historycznych, ale wręcz z pokolenia na pokolenie. Ba,
inaczej wyglądała sytuacja w różnych miejscach, czasem
relatywnie niedaleko od siebie położonych, nawet w tym
samym czasie. A przecież znamy nieco dokładniej dzięki
źródłom tylko część ówcześnie funkcjonujących ludzkich
zbiorowisk.
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Wolność w świecie antycznym
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To jednak nie wszystko: wolnych różnił jeszcze status obywatelski (s. civitatis) – odróżniający obywateli
państwa rzymskiego od Latynów i cudzoziemców
(peregrynów). Tych pierwszych z czasem przybywało,
a w końcu po roku 212 n.e., po edykcie cesarza Karakalli, stali się dominującą ze wszystkich grup, tyle że
prawa i prestiż wynikające z obywatelstwa już zmalały
i nie były w każdej części cesarstwa tak samo wysoko
cenione. A jednak pierwotnie różnice między grupami były dramatyczne, cudzoziemcy nie mieli dostępu
do obrotu prawnego w pierwotnym prawie rzymskim
(ius civile), nie mogli zawierać tradycyjnych rzymskich
małżeństw z obywatelami, nie mieli praw politycznych.
Co prawda, w miarę rozrastania się państwa, raptownie ekspandującego najpierw w Italii, a od III w. p.n.e.
i poza nią, zaczął się tworzyć pod wpływem działania
pretorów alternatywny system prawny (ius gentium),
umożliwiający normalne funkcjonowanie Rzymian
i nie-Rzymian w jednym miejscu, jednym czasie. Pamiętajmy – znaczna część peregrynów nie żyła nigdy
poza państwem Rzymian.
I wreszcie, ostatni, trzeci czynnik: status rodzinny
(s. familiae), dzielący Rzymian płci obojga na tych, którzy
nie podlegali niczyjej władzy rodzinnej w rozumieniu silnej
i dopiero za cesarstwa słabnącej władzy ojca rodziny (tzw.
osoby sui iuris), oraz tych, którzy pozostawali pod władzą
swojego paterfamilias. Była to władza nie tylko rzeczywista,
lecz także długotrwała: ojciec rodziny sprawował ją także
nad swoimi w pełni już dorosłymi synami i ich rodzinami.
Potrzeba rozwiązania takiej więzi bywała silna i stąd
unikatowa, występująca właściwie przez cały okres
istnienia Rzymu, instytucja wyzwolenia spod władzy ojca
rodziny, tzw. mancypacja, potrzebna zresztą czasem jednej, czasem drugiej stronie, choćby po to, by ojciec nie
musiał ponosić odpowiedzialności ﬁnansowej za swojego dorosłego syna. Mancypacja była niczym innym, jak
tylko ﬁkcyjną sprzedażą... Kobieta z kolei poprzez małżeństwo albo wchodziła pod władzę swojego męża, albo
teścia, albo pozostawała w dotychczasowym układzie
podporządkowania własnej głowie rodziny.
Co wynika z takiego skomplikowanego modelu? Przede wszystkim to, że pełnią wolności mógł się cieszyć
właściwie tylko wolno urodzony obywatel, mężczyzna, będący sam głową swojej rodziny jako paterfamilias. Dodajmy jednak następne elementy układanki
– zasobność majątku, osobisty autorytet w państwie,
prowincji i mieście zamieszkania, ewentualne uwikłanie
polityczne, miejsce w systemie patron–klient, sprawowane urzędy, znajomości – i to dopiero odda nieco bardziej
rzeczywiste możliwości takiego Rzymianina. Podobnie
w innych grupach: Rzymianka z arystokratycznej rodziny
mogła cieszyć się znacznie większą samodzielnością, niż
by to wynikało z jej pozycji w prawie. Lokalna pozycja
nie-obywatela w jego regionie zamieszkania mogła dawać mu więcej możliwości i uprawnień, niż umożliwiało
to niejednemu obywatelowi jego usytuowanie w innym
miejscu, zwłaszcza zaś w samej stolicy. W dodatku nie
każdemu Rzymianinowi udawało się przez całe życie za-

Ostraka z imieniem Temistoklesa, prezentowane w Muzeum Agory, w odnowionym
Portyku Attalosa. Ostracyzm to szczególna forma ateńskiej wolności, pozwalająca
obywatelom wygnać polityka na 10 lat z państwa, bez sądu – był wyrazem i nadmiaru, i niedoboru wolności wśród równych. Fot. Andrzej Kompa

chować to samo miejsce w złożonej, trójszczeblowej
układance.

Trudny los niewolnych
Podobne drabiny prawno-społeczne da się rozpisać dla
większości antycznych zbiorowisk ludzkich; prawda, dla
sporej części miast-państw czy społeczności plemienno-rodowych zbyt mało mamy zachowanego materiału. Łączy
je jeden element – dychotomia wolny–niewolnik (łac.
liber–servus, gr. eleutheros–doulos), starsza społecznie
i etymologicznie niż państwa rzymskie i greckie, indoeuropejska z genezy. Niewolnictwo (które nie jest identyczne z niewolą!) występowało wszędzie i jest tak dawne,
jak najstarsze zachowane świadectwa pisane, od pisma
linearnego B. W dawniejszej nauce na tyle podkreślano
jego wagę w budowie społeczeństw, że niemal stało się
elementem deﬁniującym państwo starożytne (jak w teorii
Karola Marksa). Kwestia skali jest jednak istotna i dzisiaj
wiadomo, że liczba niewolników, choć znana nam tylko
w bardzo dużym przybliżeniu, nie pozwala twierdzić, że
to wyłącznie na nich opierały się antyczne gospodarki:
na przełomie mileniów p.n.e. i n.e. niewolnicy mieliby stanowić 15–20% ludności państwa rzymskiego.
Traktowani różnie, ale najczęściej bardzo źle, zaliczani w prawie rzymskim do świata rzeczy, a nie osób, podobnie jak we wcześniejszych, mniejszych państwach,
niewolnicy nie zawsze dają się zestawić w jednym szeregu – także w kwestii dostępu do codziennych aspektów
wolności i decydowania o sobie samych. Ich prawne
możliwości były znikome – nie tworzyli rodzin, nie mogli formalnie podejmować decyzji siebie dotyczących,
po wyzwoleniu nawet w stosunku do własnych dzieci pozostawali formalnie obcymi osobami. Niektórym
w udziale przypadało głównie bicie i wyniszczająca
praca, inni cieszyli się relatywną swobodą, mogli nawet
dysponować własnymi, szczupłymi co prawda środkami
ﬁnansowymi. Pod wpływem ﬁlozoﬁi greckiej, a potem
chrześcijaństwa prawo ograniczało możliwości pastwienia się nad nimi czy porzucania w starości i niedołęstwie. Niemniej instytucja niewolnictwa nie zginęła
z prawa ani w Rzymie, ani w Bizancjum – zmniejszył
się natomiast jeszcze procent niewolników w stosunku
do ogółu społeczności.
Poruszający opis, pewnie jeden z najbardziej dojmujących i najwięcej mówiących o pozbawieniu wolności
i nadziei wolności, pozostawił Agatarchides z Knidos,
Grek czynny w Egipcie w II w. p.n.e. Dając plastyczny opis

kopalń złota, znany nam dzięki późniejszym wypisom Diodora i Focjusza, a komentowany w Polsce ostatnio przez
Gościwita Malinowskiego, przedstawił poruszający obraz
ludzkiego nieszczęścia, przypadającego w udziale skazanym za czyny kryminalne, jeńcom i, co podkreśla źródło,
także ludziom niesprawiedliwie skazanym – przetrzymywanym wraz z rodzinami. Zobaczmy:

I w Egipcie ptolemejskim, i w Rzymie, i w dowolnym
innym miejscu świata starożytnego praca w kamienio1
2
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Słowa wolności
Wolność indywidualną już Grecy rozumieli jako możność decydowania o swoim postępowaniu i rozporządzania sobą, kierowania sobą samym (tak np. Zenon z Kition).
A wolność w sensie politycznym, dostępna obywatelom?
W Helladzie miejscem jej realizacji była oczywiście polis, niewielkie państwo terytorialne, i w tym sensie polis
jest odpowiednikiem współczesnej idei państwa. Wolność
umożliwiały też koinon czy ethnos, inne rodzaje wspólnot
terytorialnych, czasem nadal plemienno-rodowe, niebędące państwem-miastem albo łączące kilka z nich. Niezależnie od rodzaju, dawały prawa polityczne relatywnie
szerokim grupom lokalnie zamieszkujących je mężczyzn.
Swobody polityczne nazywano wielorako, a były to,
typowo dla greczyzny, słowa tyleż potoczne, co i naznaczone sensem publicznym. Autonomia to, dla nas nieco
zwodniczo: niepodległość, samostanowienie – w tym
o prawie (gr. nomos), niezależność w sferze wewnętrznej
przez posługiwanie się własnymi prawami, decydowanie
o ﬁnansach – konieczny, niewątpliwy atrybut miasta-państwa, przeciwieństwo tyranii. Eleutheria – to także wolność
i niezawisłość, sposobność realizowania własnej polityki
na zewnątrz, swoboda od zewnętrznych ograniczeń. Przez

Agatarchides z Knidos, O Morzu Czerwonym, V, 24, [w:] tenże, Dzieje, tłum. i kom. G. Malinowski, Wrocław 2007, s. 431 (z Diodora, III, 12, 3).
Tamże, V, 26, tłum. G. Malinowski, s. 432–433 (z Focjusza, kod. 448a).
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„Zesłanych jest bardzo wielu, wszyscy spętani okowami, trwają nieustannie przy pracy i za dnia,
i przez całą noc, nie mając żadnego odpoczynku,
są skutecznie odcięci od jakiejkolwiek możliwości
ucieczki. Wystawiono bowiem straże złożone z barbarzyńskich żołnierzy, posługujących się różnymi
dialektami, tak że nikt nie jest w stanie dzięki wspólnemu przebywaniu lub poprzez zetknięcie się z jakimiś ludzkimi odczuciami osłabić gorliwości któregoś
z nadzorców”1.
„Chłopcy niedorośli, wślizgując się do wykopanych
korytarzy, z trudem zbierając tłuczeń rozrzuconych
skał, dostarczają go na zewnątrz otworem wejściowym. / Od nich kamień przejmują starcy i wielu słabych. Oni zanoszą go do tak zwanych obserwatorów.
Są to ludzie poniżej trzydziestki, o silnym wyglądzie, którzy, dysponując kamiennymi moździerzami,
żwawo tłuką w nich urobek żelaznym tłukiem. Gdy
sprawią, że największe okruchy skalne podobne są
nasionom wyki, odmierzają je natychmiast innym robotnikom. To zaś jest praca dla kobiet, które zesłano
pod strażą razem z mężami i rodzicami. Znajduje się
tam bowiem z kolei wiele młynów, do których wrzucają roztłuczony kamień. Stanąwszy obok po obu
stronach jednej dźwigni, przepasane w tak okropny
dla oczu sposób, że zakryty jest jedynie wstyd ciała, mielą. Mielą, póki otrzymana porcja nie otrzyma
konsystencji delikatnej mąki. / Ci wszyscy, którym
przypadł w udziale wspomniany wyrok losu, śmierć
uważają za bardziej upragnioną niż życie”2.

WOS w teorii i praktyce

Forum rzymskie. Przestrzeń pomiędzy łukiem Septymiusza Sewera (z lewej) i gmachem Senatu (z prawej) to rzymskie Komicjum, miejsce spotkań obywateli i polityczne centrum republiki. Fot. Andrzej Kompa

łomach była najgorszym fatum ze wszystkich, o ile pozbawionemu wolności pozwolono pozostawać przy życiu.
Trudno chyba o wyraźniejszy opis bezwzględnego wyzysku, stanu całkowitej niewoli, braku wpływu na własne
życie, kompletnego ubezwłasnowolnienia. Tak to widzą
już nasi antyczni i średniowieczni czytelnicy Agatarchidesa. I także dzięki nim i ich źródłu zyskujemy dowód stosowania odpowiedzialności zbiorowej, tak wówczas częstej,
dopiero w świecie współczesnym napiętnowanej jako rażąco niesprawiedliwej, ale czy zupełnie zapomnianej?
Przyszłość skazańca w kopalni była najczęściej przypieczętowana. Znamy też jednak przypadki i popadłych
w czasową niewolę, i niewolników, którzy zdołali poprawić swoją kondycję. W Rzymie popularna była instytucja
wyzwalania, zarówno za życia właściciela, jak i po jego
śmierci, na mocy testamentu, za Augusta pojawiła się wręcz
tendencja do ograniczania swobody takich praktyk (ustawy: lex Fuﬁa Caninia i lex Aelia Sentia, 2 p.n.e. i 4 n.e.).
Wyzwoleńcy też zresztą nie wchodzili w sytuację ludzi całkowicie wolnych, z dawnym właścicielem łączyły ich pewne
więzi i zobowiązania, stawiające ich w roli klientów.
Spośród wielu interesujących przykładów szczególnie
interesującego i pouczającego dostarcza grecki biograf
ﬁlozofów, Diogenes Laertios. Wspomina Fedona, młodego arystokratę, który po zajęciu jego rodzinnej Elidy traﬁł
w niewolę i do pracy w domu publicznym. Wymykał się
stamtąd, by ﬁlozofować z Sokratesem, i to za sprawą
kontaktów ﬁlozofa z ateńskimi politykami został wykupiony i mógł dalej sam parać się ﬁlozoﬁą; założył potem
własną szkołę. A jednak jeden z późniejszych perypatetyków, szydząc zeń, przymawiał mu od niewolników.
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greckich autorów, jak np. przez Herodota, jasno przeciwstawiana tyranii (Dzieje, I, 61). Oboma pojęciami szermowano
potem wobec wrażliwych greckich uszu zarówno w czasach
wojen diadochów po śmierci Aleksandra, jak i w toku rzymskich podbojów. Zdobywcy i aspirujący do podboju chętnie
ogłaszali wolność miast greckich, choćby nawet realizacja
ich władzy potem tej idei przeczyła.
Isonomia to z kolei równość w prawach oraz wobec praw obowiązujących. Od Herodota kojarzy się ją
z demokracją, a już Klejstenes wykorzystywał hasło jako
wspomagające jego własny polityczny program (wcześniej
termin był znacznie węższy i dotyczył równych praw osób
uprzywilejowanych w dostępie do urzędów publicznych).
Isegoria, pojęcie uzupełniające, ale samodzielne i także
często podkreślane, oznacza równą swobodę wypowiedzi i równy dostęp do publicznego głoszenia własnego stanowiska. To isegorii przypisywał Herodot (V, 78)
przewagę Ateńczyków nad ich przeciwnikami; funkcjonowali bowiem nie dla tyranów, a dla samych siebie. Wreszcie, zapomniana nieco parrhesia, swoboda prowadzenia
krytycznego dyskursu na agorze powszechnej.
Myśląc nad piątką powyższych terminów, nie zapominajmy, że stanowią model. W praktyce nie każde państwo helleńskie realizowało je w tożsamym stopniu, nie
w każdym przywiązywano do nich taką samą wagę. Określenia stosowano też często zamiennie i ich znaczenie nie
jest tak ostre, jak to wynika z prostego zdeﬁniowania czy
tym bardziej źródłosłowu. Wyraźnie widać w nich i w ich
stosowaniu retorykę antyjednowładczą i inklinacje
do równości, ale oczywiście tylko równości uprawnionych,
tj. mających prawa obywatelskie. W pewnym sensie są
synonimami demokracji czy Arystotelesowskiej politei –
demokracji, w której wszyscy rządzą dla dobra ogólnego.
Zrobiły zawrotną karierę w erze nowożytnej, kiedy na demokrację i ustrój poleis zaczęto spoglądać ponownie jako
na wzorzec i je reinterpretować.
Przyda się w związku z tym pamiętać, by wszystkich
przymiotów związanych z dzisiejszą naszą wolnością, ujętą
w katalog praw człowieka, nie przekładać na czasy antyku. Inaczej wówczas rozumiano to pojęcie w szczegółach.
Skoro już praojciec demokracji Ateńczyków, Solon, miał
ustanowić zasadę prawną polegającą na tym, by w czasie konﬂiktu wewnętrznego ten obywatel, który nie opowie się po żadnej z powaśnionych stron, był skazywany
na uszczerbienie obywatelstwa (atimię) – to jak ma się
to ideału isegorii? Wprawdzie już autorzy Ustroju politycznego Aten, następcy Arystotelesa (IV w. p.n.e.) i Plutarch
Cheronejczyk (I–II w. n.e.) uważali to rozwiązanie za osobliwe3. Oto jeszcze jeden dowód na to, że starożytności nie
można układać w jednolitą, niezmienną strukturę, w tym
jak o niej myślimy i jak jej nauczamy.

Wolność życia obyczajowego i prywatnego
Podobnie nie da się zrównać wolności antycznej
ze współczesną w aspekcie życia obyczajowego i prywat-

nego starożytnych. Prawa greckich wspólnot nierzadko
bardzo głęboko ingerowały w prywatność obywateli, bez
skrępowania zaglądały im do łóżek i regulowały życie.
Ilustracji można tu dać bez liku: prawo Solona nakładające karę za wymówienie się od zaszczytu posiłku w budynku państwowym albo inne, przypisywane mu, nakładające
obowiązek co najmniej trzykrotnego w miesiącu stosunku
seksualnego między dziedziczką a jej mężem; prawo nakazujące krewnym małżeństwo z owdowiałą spadkobierczynią; słynne prawa regulujące życie obywateli Sparty,
skłaniające ich w pewnym okresie do utrzymywania stosunków seksualnych pomiędzy sobą, a następnie przymuszające do małżeństwa i płodzenia potomstwa, itp.
Jeśliby na kwestię wolności nałożyć właśnie ﬁltr płci,
różnice wyjdą najwyraźniej, bo żony i córki obywateli, same nie-obywatelki, miały swobód zdecydowanie
najmniej. Paradoksalnie, w codziennym życiu od żony
zamożnego obywatela, sprowadzonej do zamkniętego
obszaru kobiecej części domu (gyniceum, gr. gynaikeion)
i określonych zadań (prawo regulowało nawet swobodę
wychodzenia z domu), więcej wolności zażywać mogła
żona ubogiego rzemieślnika, także obywatela tego samego miasta, albo żyjąca na miejscu cudzoziemka. Hetery
(mowa o greckim, a nie dzisiejszym, potocznym sensie
słowa) cieszyły się często rzeczywistą niezależnością,
a niektóre z nich i wpływami. Jest inną rzeczą, że w starości pozostawały nierzadko zupełnie samotne i porzucone,
bezlitośnie wydrwiwane w epigramatach (Ruﬁn).
Naturalnie, choć prawa dotyczyły wszystkich, wiele
zależało od osobowości i okoliczności życiowych każdego człowieka, na ile dużo przestrzeni swobody życiowej
zdołał wokół siebie wywalczyć, jak traktowali go jego
współziomkowie. Przypomnijmy okruch z większej liczby
anegdot o jednym z najwyrazistszych greckich ﬁlozofów,
Diogenesie z Synopy (V–IV w. p.n.e.); pomińmy tę najsłynniejszą o Aleksandrze i zasłanianiu słońca:
„W byle jakim miejscu załatwiał wszystkie swoje
sprawy: jadł, spał, rozprawiał; […] Gdy go raz ktoś
wprowadził do wspaniale urządzonego domu i pouczył, że nie wolno pluć na posadzkę, odchrząknąwszy, splunął mu w twarz, mówiąc, że nie widzi
odpowiedniejszego miejsca na ten cel; […] Gdy jakiś człowiek długo czytał swój utwór, ale widać już
było niezapisany koniec zwoju, Diogenes zawołał
do słuchaczy: «Odwagi, mężowie! Widzę ląd!»; […]
Zobaczywszy strażników skarbca świątyni prowadzących złodzieja, rzekł: «Wielcy złodzieje prowadzą
małego złodzieja»; […] Pewnego dnia, masturbując
się na placu targowym, oświadczył: «Gdybyż i głód
można było zaspokoić przez pocieranie pustego
żołądka»; […] Gdy pewien młodzieniec obnażył się
przed tłumem, Diogenes napełnił swą zapaskę bobem i zaczął go chciwie jeść, a gdy cały tłum zwrócił
spojrzenie na niego, powiedział, że jest to dziwne, iż

3
Plutarch, Żywoty równoległe, Solon, 20, 1, t. II, Solon – Publikola, Temistokles – Kamillus, tłum. K. Korus, L. Trzcionkowski, Warszawa 2005, s. 79;
[Pseudo-]Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, 8, 5, tłum. L. Piotrowicz, Kraków 1931, s. 11.

Przy wszystkich swoich antypatiach i okazywanej współobywatelom bezczelności, nieledwie pogardy, był Diogenes
przez znaczną część Ateńczyków lubiany, a wolno było mu
znacznie więcej niż większości obywateli. Stąpał wprawdzie
po cienkiej linii dopuszczalnych społecznych norm, łamiąc
celowo wszystkie konwencjonalne zachowania – Sokratesowi i wielu innym nie takie ekscesy skróciły życie.

Odmienne wolności
To ledwie garść przykładów – wystarczą jednak, by dostrzec zróżnicowanie. Gdybyśmy mieli fantastyczną możliwość przyjrzenia się wszystkim mieszkańcom basenu Morza Śródziemnego jednego dnia z samego środka antyku
klasycznego – z końca V w., powiedzmy – okazałoby się,
że dostępna im swoboda i praktycznie możliwości jej realizacji są radykalnie odmienne i w skali poszczególnych
miejsc, i poszczególnych ludzi, ścieśnionych na jednej,
nawet niedużej przestrzeni jednego politycznego obszaru.
Rzecz ciekawa, tęsknota za wolnością „stanu naturalnego”, za wyrwaniem się z okowów życia cywilizowanego także zaczynała już wówczas grać w umysłach myślicieli z najwyżej wówczas rozwiniętych miejsc Starego
Świata. Nie wymyślił jej Jean-Jacques Rousseau. Niemożność uwolnienia się od brzemienia cywilizacji, ograniczającego swobodę, wymuszającego potrzeby skądinąd nieoczywiste, zaczynała doskwierać i pokazywała życie jako
pozbawione wolności w innym jeszcze wymiarze.
To właśnie miał na myśli Diogenes z Synopy, gdy mówił,
że „bogowie dali ludziom życie łatwe, ale ludzie zatracili
tę łatwość życia, pragnąc placków na miodzie, pachnideł
i tym podobnych rzeczy”5. To rozważał Agatarchides, gdy
– jak wiemy ze streszczenia Focjusza – zestawiał tych, którzy żyli podobnym jemu życiem z plemionami znad Morza
Czerwonego:
„nam życie nasze ciąży, zarówno w sprawach przewyższających potrzeby, jak i w niezbędnych [...] [Oni
natomiast,] nie tęskniąc za władzą, nie są owładnięci
przez ambicje i nieszczęsną rywalizację. Nie pożąda-

jąc niczego, nie robią z zachłanności wielu złych rzeczy
innym, nie doświadczają też wielu rzeczy poza tymi,
które są niezbędne. Nie wzniecając większych nienawiści, by czynić szkodę wrogowi, nie kłopoczą się o nieszczęścia krewnych. Nie żeglują po morzach, ryzykując
życie dla zysku, nie mierzą zmartwienia życiowymi stłuczeniami. Mało zaś potrzebując, mało cierpią. Mają to,
co jest im potrzebne, tego co nadto – nie poszukują.
Każdego z nich niepokoi nie to, co nieznane, gdy nie
jest obecne, lecz to, co upragnione, kiedy spóźnia się
pora naglącego pragnienia. Bez wątpienia więc ów,
który ma wszystko, czego chce, będzie szczęśliwy z natury, a nie wedle mniemania. To nie prawa czynią ich
sprawiedliwymi. Dlaczego bowiem miałby być niewolnikiem rozkazów ten, co i bez pisanego prawa może
być rozsądny?”6.

WOS w teorii i praktyce

wszyscy przestali patrzeć na obnażonego młodzieńca i patrzą na niego”4.

Przy wszystkich różnicach między ówczesnym a dzisiejszym rozumieniem wolności te akurat myśli pobrzmiewają
doprawdy współcześnie.
Literatura:
❚ Agatarchides z Knidos, Dzieje, tłum. i kom. G. Malinowski, Wrocław 2007.
❚ [Pseudo-] Arystoteles,Ustrój polityczny Aten, tłum. L. Piotrowicz, Kraków 1931.
❚ Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak,
W. Olszewski, B. Kupis, Warszawa 1982.
❚ Plutarch, Żywoty równoległe, t. II, Solon – Publikola, Temistokles – Kamillus, tłum.
K. Korus, L. Trzcionkowski, Warszawa 2005.
❚ ***
❚ Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, tłum. A. Gierlińska, 2Poznań 2011.
❚ Benveniste É., Dictionary of Indo-European Concepts and Society, tłum. E. Palmer, Chicago 2016 (‘The free man’, s. 261–271).
❚ Bravo B., Węcowski M., Waipszycka E., Wolicki A., Historia starożytnych Greków, t. 2,
Okres klasyczny, Warszawa 2009.
❚ Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tłum. P. Bravo, Warszawa 1997.
❚ Hall J.M., Historia Grecji archaicznej, ok. 1200–479 p.n.e., tłum. M. Komorowska, Kraków 2011.
❚ Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, tłum. A. Kulesza, R. Kulesza, Warszawa 2011.
❚ Knapp R., Invisible Romans, London 2013.
❚ The Oxford Classical Dictionary, red. S. Hornblower, A. Spawforth, E. Eidinow, 4Oxford
2012.
❚ The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 1–3, red. A.P. Kazhdan i inni, New York-Oxford
1991.
❚ Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 5, Słownik, indeksy i bibliografia, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2008 (‘Wolność’, s. 255–257).
❚ Schumacher L., Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, tłum.
B. Mrozewicz, Poznań 2005.

35

4
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The paper is devoted to the matter of freedom in antiquity, the first era in human history in which notion of
freedom was invented, defined and missed. Throughout the period, ability to experience freedom were different
even in the same communities, and it varied both in time and space. In a nutshell, the article shows examples of
that differences. The other points shortly addressed are: 1. dichotomy liberi/servi, 2. vocabulary used to denote
the public aspects of freedom, 3. three Roman status with the complex relation to the amount of individual
freedom.
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Granice rzymskie w Europie
– funkcja, chronologia, znaczenie*
Jacek Rakoczy

Rzymianie „mając w swym posiadaniu najlepsze kraje i wyspy, dążą rozumnie do tego raczej, by je coraz więcej rozwijać,
aniżeli do rozszerzania bez końca swego panowania na ludy
barbarzyńskie, biedne i żadnej korzyści nie przynoszące”.
Appian z Alexandrii, Historia rzymska,
wstęp i przekład L. Piotrowicz

W roku 117, gdy zmarł Trajan, terytorium cesarstwa
rozciągało się od Zatoki Perskiej po Szkocję. Cesarz usynowił i naznaczył następcą senatora pochodzącego jak
i on z Hiszpanii, Publiusza Eliusza Hadriana. Świeżo
wyniesiony do godności cesarz zdawał sobie sprawę,
że rzymskie panowanie nad terytoriami nie zawsze
oznacza dla Imperium korzyści. Obszary niemające
infrastruktury, zamieszkałe przez ludy, które nie rozumiały rzymskiej kultury oraz pozbawione źródeł szczególnie potrzebnych Rzymowi metali, nie pozwalały, aby
nimi efektywnie zarządzać.
Prawdopodobnie dlatego cesarz podjął decyzję o wycofaniu się z części nabytków terytorialnych Trajana.
Hadrian więcej niż połowę 21-letniego okresu rządów
spędził na wizytowaniu prowincji i oddziałów wojskowych na trzech kontynentach. Ewakuowano wojska
z obszarów zajętych przez Trajana w Europie Środkowej, wokół prowincji Dacji oraz na Bliskim Wschodzie
z partyjskiej Mezopotamii. Rzymska armia dosłownie
okopała się na nowych, skonsolidowanych granicach.
Gdziekolwiek udał się Hadrian, tam wznosiły się wały1.
Gdy niestrudzony cesarz zmarł w 138 r., sieć umocnień i dróg, których pierwotnym przeznaczeniem było
zabezpieczenie dostaw dla legionów w marszu, przekształciła się w umocnioną granicę,
długą na tysiące kilometrów.

Funkcja granic

Cesarz Hadrian, zbiory Gliptoteki
w Monachium, domena publiczna

Międzynarodowe, w tym polsko-rumuńskie, prace badawcze mogą przynieść odpowiedź
na zaskakująco trudne pytanie:
po co Rzymianom były te forty ikacje? Czy do obrony przed

Wał Hadriana i Antonina, domena publiczna

barbarzyńcami, by zaznaczyć kraniec imperium? Czy
może chronić strategiczne, bogate w rudy cennych metali regiony? Czy kontrolować przepływ ludzi i towarów?
To nie jest temat czysto akademicki. Wyznaczaniu i obronie granic także i dzisiaj nadaje się wielkie znaczenie. Skoro politycy budują mury między
USA a Meksykiem, na granicach Unii Europejskiej
powstają wysokie płoty, a dwie Koree oddziela zaminowany pas ziemi, to znaczy, że realia, w obliczu
których stali rzymscy cesarze, są wciąż aktualne.
Jeśli zrozumiemy, skąd się wzięła i czemu służyła
rzymska idea limesu – i jaką rolę odegrała w upadku
cesarstwa – to może lepiej zrozumiemy naszą współczesność.

Rzymski limes
Łacińskie słowo limes oznacza „drogę” lub „graniczną drogę”, a w późniejszym okresie stało się określeniem granicy. Limes były to systemy rzymskich
umocnień granicznych wznoszonych na krańcach

*
Artykuł jest efektem realizacji projektu badawczego nr 2016/B/HS3/02923 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,
Polska.
1
A. Birley, Hadrian the Restless Emperor, London 1997, s. 68.

Widok z lotu ptaka na rzymski fort Resculum w Dacji, fot. G. Cupcea

imperium. Termin ten pochodzi od nazwy drogi rozdzielającej działki ziemi, winnice, pola wyznaczane
przez miedzę lub inne oddzielające struktury. Oznaczał także drogę w znaczeniu abstrakcyjnym np. limes
candidus2. Od początku IV w. p.n.e.3 Rzym nieustannie
rozszerzał się terytorialnie. Z małego miasta-państwa
w niespokojnym zakątku Półwyspu Apenińskiego stał
się największym imperium, jakie kiedykolwiek widziała Europa.
Słowo limes było używane przez rzymskich pisarzy
na oznaczenie wyraźnie zaznaczonych lub uforty ikowanych granic. W czasach współczesnych termin ten
został rozszerzony przez historyków, którzy wyrazem
limes określać zaczęli wszelkie granice Imperium
Rzymskiego. Wał Hadriana na północy Anglii jest
czasami określany jako Limes Britannicus, z kolei granica prowincji Arabia Petraea oddzielająca ją pustynię
od pustyni arabskiej – Limes Arabicus.

bycze Rzymian na północy Brytanii. Budowa muru
rozpoczęła się w 142 r., a skończyła dwa lata później.
Wał przebiegał przez pas środkowy Szkocji, na naturalnej linii przewężenia Forth-Clyde. Był on o połowę
krótszy od Muru Hadriana i tym samym łatwiejszy
do obrony.
O budowie wału Antonina zadecydował o icjalnie
cesarz Antoninus Pius z powodu napadów Kaledończyków na terytorium rzymskie. Mur miał przede
wszystkim na celu zastąpienie wału Hadriana zbudowanego około 160 km na południe, co oznaczało, że
Rzymianie chcieli nadal podbijać tereny położone
na północy. Określenie „podbój” nie jest do końca
adekwatne, ponieważ rzymska ekspansja terytorialna
miała praktyczne uzasadnienie. Rzymskie wyprawy
wojenne były okazją do eksploracji nowych terytoriów. Jeśli zawierały cenne dla Imperium zasoby,
wtedy decydowano się na zorganizowanie tam prowincji. Duże obozy castra uzupełniane były twierdzami castella oraz wznoszonymi w regularnych odległościach wieżami burgi. Na terenach pozbawionych
naturalnych przeszkód wznoszono kamienne mury,
wały ziemne, fosy i palisady, łącząc punkty strażnicze w ciąg umocnień.

Fizyczne umacnianie granic
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Dackie limesy
Rzymska okupacja równiny między przedgórzem
karpackim a Dunajem rozpoczęła się pod koniec wojen
dackich po 106 r. Opuszczenie przez Rzymian terytorium współczesnej Mołdawii oraz wschodnich Węgier
przypisywane jest cesarzowi Hadrianowi. Obecnie
dyskutowana jest kwestia chronologii opuszczenia
przez rzymskie władze Dacji. Najpóźniej stało się
to za rządów Galiena (lata 260–268) lub około 275 r.,
kiedy to Aurelian utworzył nową prowincję w Dacji,
na południe od Dunaju4. Badania nad granicami najdalej na północ położonej części Dacji, prowadzone przez
Narodowe Muzeum Historii Transylwanii w Kluż-Napoce oraz Instytut Archeologii UMK w Toruniu, poka-

2
Limes candidus to łacińska nazwa galaktyki Droga Mleczna. W. Gebert, Limes. Untersuchungen zur Erklärung des Vortes und seiner Anwendung, „Bonner Jahrbücher” 1910, Bd. 119, Nr. 2, s. 158–205.
3
A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 610.
4
R. Suski, Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania Aureliana 270–275, Kraków 2008, s. 207–209.
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Rubieże Rzymu wyznaczała rozległa sieć wałów,
rzek, pustynnych warownych obozów i górskich wież
strażniczych. U szczytu potęgi, w II w., cesarstwo wysyłało wojska do patrolowania granic, które sięgały
od Morza Irlandzkiego po Morze Czerwone.
System tych umocnień swoją funkcję spełniał
głównie w wiekach od I do IV, miejscami także w V
w. Bazujący na naturalnych przeszkodach: wielkich
rzekach, takie jak Ren czy Dunaj, broniony był przez
umocnione castra stacjonujących w pobliżu legionów
w sile od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
Niektóre elementy forty ikacji przetrwały do naszych
czasów. Dwa odcinki limes w Niemczech liczą 550
km od północnego zachodu kraju aż po Dunaj na południowy wschód. W Brytanii zbudowano 118-kilometrowy mur Hadriana (lata 121–129), który zabezpieczał terytoria rzymskie w Brytanii. W 142 r. cesarz
Antoninus Pius rozpoczął budowę 60-kilometrowych
forty ikacji, które miały zabezpieczyć kolejne zdo-
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Brama Porolissum, rzymskiego miasta na granicy Dacji, fot. J. Rakoczy

zują, że kwestia interpretacji funkcji limesu wchodzi
w nową fazę5.
Limes Alutanus była to linia forty ikacji na wschodniej granicy Dacji, składająca się z vallum, zbudowanego z północy na południe, po wschodniej stronie
rzeki Aluta oraz z siedmiu castra. Budowę forty ikacji
zlecił cesarz Hadrian, aby zapobiec ewentualnym najazdom na Dację ze wschodu. Z kolei Limes Transalutanus zbudowany został na zachodnim brzegu lasów
obecnego okręgu Teleorman. Granica składała się
z drogi, znajdującej się tuż przed granicą, twierdzy,
trzymetrowego vallum (10–12 m szerokości), szeregów drewnianych palisad, kamiennych murów obronnych oraz rowu. Limes miało długość 235 km, podobnie
jak pobliska rzeka Aluta. Znajdowała się ona od 5 do 30
km na zachód on umocnień.
Ponadto na terenie Rumunii, w rzymskiej Dacji, są trzy
valla. Najstarsze i najmniejsze ma 61 km długości i rozciąga się od Cetatea Pătulului nad Dunajem aż po dzisiejsze miasto Konstanca nad Morzem Czarnym. Całkowicie
zrobione z ziemi, nie miało konstrukcji obronnych; miało jednak fosę w południowej części. Drugie vallum liczy
54 km długości i na niektórych odcinkach pokrywa wał
mniejszy. Swój bieg zaczyna na Dunaju, a kończy w Palas, na zachód od miasta Konstanca. Średnia wysokość
wału wynosi 3,5 m. Po obu stronach znajdowały się fosy.
Na wale zbudowano 63 twierdze, 35 większych (castra)
i 28 mniejszych (castella). Ostatnie vallum również zbudowano z ziemi, jednak na grzbiecie wału znajdował się
kamienny mur. Wał miał długość 59 km i rozciągał się
od południa miasta Axiopolis (dzisiejsze Cernavodă)
po wybrzeże Morza Czarnego. Wał (agger) miał 1,5 m
wysokości, kiedy mur na szczycie miał wysokość 2 m.
Wał miał fosę w północnej części i 26 fortów. W okresie 244–247, podczas panowania cesarza Filipa I Araba,
Rzymianie opuścili tę granicę, prawdopodobnie z powodu wojen i wyczerpywania się dackich kopalń złota.
Na południe od Dacji powstał między II a III w. Limes Moesiae, który składał się z trzech linii obron5
6

nych, między wybrzeżem Morza Czarnego a Dunajem.
Limes złożony był z trzech odcinków: pierwszy znajdował się na południu między obecną Konstancą a Dunajem (nazywany „murem Trajana”); drugi na północ
od delty Dunaju (nazywany „murem Athnarica”); oraz
trzeci w środkowej Mołdawii od rzeki Prut po Dniestr
(nazywany „murem Greutungów”). Wszystkie odcinki składały się z wysokich na 3 m i szerokich na 2 m
wałów ziemnych. Były one bardzo podobne do wałów
występujących w Brytanii.
Niedaleko od Limes Moesiae znajdują się dwa inne limesy, które odpowiadały za obronę Mezji i Dacji, tzw. mur
Konstantyna, który powstał na Wołoszczyźnie w 330 r.
i miał długość 300 km, oraz Limes Transalutanus, który powstał prawdopodobnie za Hadriana i miał chronić
rzymską Dację od południowych Karpat po Dunaj.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Za wyjątkowe można uznać przypadki budowy
systemów służących obronie i wczesnemu ostrzeganiu daleko poza faktycznymi granicami Imperium
Romanum. Z taką sytuacją mamy do czynienia w południowo-zachodniej części Krymu6. Oddziały rzymskie
pochodzące z prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)
wzniosły tam forty oraz wieże obserwacyjne otoczone
murem i fosą. Taki system złożony z kilku wież i najprawdopodobniej jednego fortu rzymskie wojsko
wybudowało na granicach Chersonezu Taurydzkiego.

Vindolanda
W połowie lat 80. I w. rozpoczęto budowę systemu
obronno-komunikacyjnego, usytuowanego na pograniczu dzisiejszej Anglii i Szkocji, znanego pod nazwą Stangate Line. Przecinał on Brytanię w poprzek,
a tworzyły go rów oraz wał ziemny, które osłaniały drogę, biegnącą równolegle po ich południowej stronie.
Wspomniany trakt zapewniał możliwość szybkiego
połączenia między pierwotnie drewnianymi, niewielkimi fortami. Sytuujemy je, idąc od zachodu, w dzisiejszych miejscowościach Kirbridge, Carlisle, Stanwix,
Nether Denton, Chesterholm oraz w Corbridge.
Przyczynkiem do intensywnych badań oraz rekonstrukcji niektórych elementów owego systemu było
odkrycie ponad 500 fragmentów tekstów pokrywających cienkie płaty drewna, a odkopanych w miejscu
dawnego śmietniska, na terenie rzymskiego fortu Vindolanda. W 1973 r. w Vindolandzie, typowym granicznym obozie, pod grubą warstwą gliny archeolodzy natknęli się na stosy starożytnych śmieci.
Mokra glina nie przepuszczała powietrza, dzięki
czemu zarówno budynki, jak i tkaniny, drewniane grzebienie, skórzane obuwie i odchody psów zachowały się
przez prawie 2000 lat w doskonałym stanie. Głębiej
badacze znaleźli setki cienkich, drewnianych, pokrytych pismem tabliczek. Dzięki nim można poznać życie

J. Rakoczy, Problematyka badań Limesu Dackiego w okolicy rzymskiego fortu Bologa, Acta Archaeologica Lodzensia nr 62, s. 69–77.
R. Karasiewicz-Szczypiorski, Roman Millitary Sentry posts in Crimea. New Discoveries?, [w:] Światowit, t. 48 fasc A 2006-2008, s. 93–96.

codzienne pod murem Hadriana. Były tam umowy
o pracę, plany partoli, zamówienia, listy osobiste.
Znalazło się nawet zaproszenie na imprezę urodzinową organizowaną przez pewną żonę o icera. Jest
to najwcześniejszy przykład odręcznego zapisku kobiety po łacinie. Z tabliczek można wyciągnąć wniosek,
że pilnowanie Brytów wymagało wprawdzie nieco wysiłku, ale służby na tej placówce nie można było uznać
za zesłanie na ciężkie roboty. Część żołnierzy mieszkała z rodzinami, o czym świadczą liczne ślady obecności
dzieci. Żołnierzy z wału Hadriana dobrze karmiono.
W jadłospisie mieli: wieprzowinę, dziczyznę, drób,
ostrygi, jabłka, jajka, miód, piwo oraz wino. Nie brakowało im też ulubionej przyprawy garum, czyli sosu
ze sfermentowanych owoców morza.
Archeolodzy zadają dziś sobie podstawowe pytanie,
które niewątpliwie pojawiało się w głowie rzymskich
żołnierzy marznącym podczas patroli w zimnym angielskim deszczu: co oni tu właściwie robią? Rozmach
umocnień, murów, fos, wież, dróg sugerowałby obronę
przed jakimś groźnym agresorem. Tymczasem z meldunków z Vindolandii wcale nie wyłania się obraz oblężonej twierdzy. Jeśli nie liczyć paru drobnych świadectw
epigra icznych, np. nagrobek centuriona Tytusa Anniusa, który „poległ w walce”, prawie nie ma bezpośrednich
dowodów na to, że wzdłuż brytyjskiej granicy trwały jakieś walki. Ogromne przedsięwzięcie inżynieryjne podjęte na północy nie jest w korespondencji wspomniane7.

„Niemieckie” umocnienia

7

R. Birley, Vindolanda: a Roman frontier post on Hadrian’s Wall, London 1977, s. 24–29.
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Limes Germanicus z kolei to pas umocnień granicznych, który chronił i zabezpieczał rzymskie prowincje
Germania Inferior, Germania Superior i Raetia oraz
oddzielał imperium rzymskie od germańskich plemion
w latach 83–260. W szczycie swojej świetności limes
rozciągało się od ujścia Renu do Morza Północnego aż po Ratyzbonę nad Dunajem. Te dwie wielkie
rzeki stanowiły naturalne przeszkody przed najazdami na rzymskie terytorium. Wyjątkiem była luka, rozciągająca się od Mogontiacum (Moguncji) nad Renem
do Castra Regina (Ratyzbony) nad Dunajem. Całkowita
długość tego limesu wynosiła 568 km. Granica miała

podróże w czasie i przestrzeni

Stangate z główną ulicą, domena publiczna

co najmniej 60 fortów oraz 900 wież obserwacyjnych.
Potencjalnie najsłabszą, ale najlepiej strzeżoną sekcją
granicy był odcinek między obecną Moguncją i Ratyzboną. Ten 300-kilometrowy korytarz terenu między
dwoma wielkimi rzekami umożliwiał przemieszczanie
dużych grup ludzi bez potrzeby transportu morskiego. Na tym terenie znajdowało się duże skupisko fortów oraz wież obserwacyjnych, które usytuowane były
w wielu liniach, wzdłuż dróg, rzek, brodów i szczytów.
Pierwszym cesarzem, który rozpoczął budowę
umocnień wzdłuż granic, był Oktawian August. Decyzja o potrzebie umocnienia granic imperium podjęta
została po klęsce w 9 r. legionów osłaniających ewakuację rzymskich cywilów z Germanii w Lesie Teutoburskim. Kampania odwetowa po tej bitwie trwała siedem
lat. Historyk rzymski Tacyt opisuje, jak po zwycięskiej
bitwie wódz Germanik zdjął hełm z głowy i błagał żołnierzy, aby w dalszym ciągu mordowali: „Na nic nam
jeńcy – wołał – jedynie zagłada plemienia położy kres
wojnie”9. Zachowanie Germanika nie było typowe dla
Rzymian. Potra ili oni brać krwawy odwet i ku przestrodze „karać” ludy, które na nich napadły. Jednak aby
utworzyć prowincję dokonywano chłodnej kalkulacji,
czy jej potencjał wzmocni Imperium. Jeśli odpowiedź
była negatywna, pozostawiano takie krainy ich własnemu losowi, kontrolując zza limesu, czy nie nadciąga
z ich strony jakieś niebezpieczeństwo.
Pierwotnie było wiele linii fortyfikacji, które
z czasem zostały połączone w tzw. limes górnogermański (Limes Germanicus) wzdłuż Renu oraz Limes Raetiae wzdłuż górnego Dunaju. Później te dwa
limesy zostały połączone w jedną szczelną granicę.
Od śmierci Augusta w 14 r. do roku 70 Rzym akceptował granicę rzeczną w Germanii w postaci Renu
i górnego Dunaju. Oprócz tych rzek Rzymianie panowali nad żyzną równiną (okolice Frankfurtu), która
znajdowała się naprzeciwko Moguntiacum (Moguncji), nad najbardziej południowymi zboczami Czarnego Lasu oraz kilkoma mostami. Północny odcinek
Renu, który był bardzo głęboki i szeroki, aż do upadku imperium pozostawał granicą rzymską. Z kolei
górny Ren i górny Dunaj były odcinkami łatwymi
do przekroczenia. Granica na tym odcinku była długa i trudna do kontroli, dlatego przyjęła formę klina wbijającego się w terytorium Wolnej Germanii
(od obecnej Badenii po Wirtembergię).
Inwazja Germanów w późnym III w. oraz wojny domowe zmusiły Rzymian do opuszczenia limesu górnogermańsko-retyckiego i przesunięcia linii obrony
na rzeki Ren, Iller i Dunaj. Wsparcia udzielano za pomocą szybkich łodzi rzecznych, które pozwalały szybko osiągnąć miejsca zagrożone. Szybkość rzymskiej
interwencji była istotnym elementem odstraszania.
Wieże obserwacyjne pozostawały w kontakcie wzrokowym, a castra usytuowane były w ważnych przejściach
(np. Castrum Rauracense niedaleko Bazylei) lub na tyle
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Mapa Limes Germanicus, autor: ziegelbrenner, Wikimedia Commons

frontu (np. Vindonissa w Szwajcarii).

Zmiana sposobu myślenia
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Wpisanie śladów rzymskich limesów z różnych
krajów na listę dziedzictwa UNESCO zwróciło na nie
uwagę, a to z kolei może pomóc w odpowiedzi na powyższe pytanie. Od czasów, gdy brytyjscy miłośnicy
starożytności rozpoczęli w ostatniej dekadzie XIX w.
naukowe poszukiwania wzdłuż wału Hadriana, historycy i archeologowie zakładali, że rzymskie mury były
forty ikacjami wojskowymi, a ich przeznaczeniem było
odpieranie ataków wojsk barbarzyńców i innych najeźdźców. Jednak skoro granica nie była nieustannie
zagrożona, po co mury?
Przez dekady koncentrowano się na kwestiach taktycznych. Czy na murze stały szeregi żołnierzy szyjących
strzałami w najeźdźców, czy też czyniono wypady, by
niszczyć przeciwnika w polu? Archeolodzy, którzy badali
rzymskie limes w latach 70. i 80. XX w., przyznawali, że to
żelazna kurtyna dzieląca Europę wpłynęła na ich sposób
myślenia o epoce starożytnej. Niemcy przecinała umocniona granica, rozdzielająca przyjaciół od wrogów9.
Jednak nowe pokolenie archeologów patrzy na
sprawy inaczej. Wyraźna, nieprzerwana linia wału
Hadriana może być tak naprawdę mylnym tropem,
118-kilometrowym wyjątkiem potwierdzającym regułę, która obecnie się formułuje. W Europie kontynentalnej Rzymianie wykorzystywali bariery naturalne,
rzeki Ren i Dunaj, które patrolowała silna rzeczna lota
wojenna. W Afryce Północnej, we wschodnich prowincjach Syrii, Judei i Arabii, naturalną granicę tworzyła
8

pustynia. Obozy wojskowe zakładano ad hoc, jeśli trzeba było przypilnować rzeki lub innej ważnej drogi. Łacińskie słowo limes, czyli granica, pierwotnie oznaczało patrolowaną drogę lub szlak. Nadal używamy tego
słowa. Słowo „limit” wzięło się od limites, formy liczby
mnogiej rzeczownika limes.
Wysunięte placówki wojskowe nad Renem czy Dunajem albo na skraju pustyni na wschodnich i południowych rubieżach przypominały raczej posterunki
straży granicznej. Byłyby bezużyteczne przeciwko
najeźdźczej armii. Ich zadaniem było raczej zwalczanie
przemytu, pacy ikacja rozbójników, może pobieranie
opłat celnych. Najważniejszym celem było konwojowanie i ochrona cennych dla państwa rzymskiego metali
i innych surowców. Umocnienia graniczne w Brytanii
i Germanii miały znaczenie cywilne10. Do tego poglądu
przychyla się coraz więcej archeologów11. Głównym celem limesu nie było powstrzymywanie wrogich wojsk,
lecz kontrola ruchu ludności. Innymi słowy, limesy
nie miały być barierą chroniącą Rzym przed światem
zewnętrznym, ale strefą, w której Rzymianie regulują
własne interakcje z ludami żyjącymi poza Imperium.
We współczesnej re leksji nad granicami należy
sobie uzmysłowić, że w Vindolandzie stacjonowały
oddziały legionistów pochodzących z terytoriów dzisiejszej Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii. Po angielskich rzekach w rzymskiej służbie pływali marynarze
z Iraku, a z murów wpatrywali się w mglisty krajobraz
łucznicy z Syrii.
Limes pełnił złożone funkcje, w zależności od charakteru prowincji, w jakiej się znajdował. Dzięki niemu
Rzymianie mogli elastycznie reagować na procesy na
terenach przygranicznych. Zadania stawiane limesom
stały się w końcu niewykonalne. U podstaw tej sytuacji nie stał jednak wróg zewnętrzny, ale wewnętrzne
kryzysy polityczne i ekonomiczne. Nawet najlepszych forty ikacji musiał ktoś bronić. Wykrwawianie
się rzymskich armii w wojnach domowych w III w.
pozostawiało granice bez ochrony. Wojny wywoływały migracje zarówno Rzymian, jak i ich sąsiadów. Niektóre obszary stawały się bezludne i brakowało rąk do
pracy. Nawet niewielki napad rabunkowy w obliczu
braku wojska niósł ze sobą poważne konsekwencje.
Rzymskie akcje odwetowe często były spóźnione i traiały w próżnię. Miasta wewnątrz cesarstwa zaczęły
budować własne mury. Cesarze z trudem odpierali regularne najazdy i coraz częściej zgadzali się, aby ludność niezromanizowana osiedlała się w granicach
Imperium.
Koszty wojen, szczególnie domowych, rujnowały
inanse państwa. Wkradał się chaos. W ciągu dwóch
wieków imperium, które niegdyś panowało nad obszarem większym niż dzisiejsza Unia Europejska, upadło.

Publius Cornelius Tacitus, Roczniki, Księga Druga, przekład S. Hammera.
S. Sommer, Zur Datierung des Raetischen Limes, [w:] Der Limes vom Niederrhein bis an die Donau, Beiträge zum Welterbe Limes 6,
red. P. Henrich, Stutgart 2012, s. 137–148.
10
B. Isaac, The Meaning of the Terms Limes and Limitanei, „Journal of Roman Studies” 1988, t. 78, s. 125–147.
11
D. J. Breeze, The Frontiers of Imperial Rome, Barnsley 2011, s. 19–22.
9

Związki kobiet z mężczyznami w Galii merowińskiej VI–VIII wieku
Laura Wollert

G

Związek małżeński w późnym cesarstwie
rzymskim

W późnym cesarstwie rzymskim małżeństwo określane jako nuptiae uważano za wspólnotę sakralną
i prawną. Do warunków określających ważność rzymskiego małżeństwa należały: pełnoletniość obojga na-
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Małżeństwo w tradycji germańskiej

Suzanne Fonay Wempley, amerykańska historyk
węgierskiego pochodzenia, stwierdziła, że we wczesnym średniowieczu na żadnym innym obszarze życia
społecznego asymilacja obyczajów germańskich
i rzymskich nie przebiegała tak silnie, jak w prawie
małżeńskim.
Podstawowym elementem rytuału małżeńskiego
wśród Germanów było przekazanie przez ojca narzeczonej mężowi prawa do opieki nad nią zwanego mundium. Dzięki temu mąż mógł reprezentować żonę w sądzie, dochodzić odszkodowania za wszelkie krzywdy,
jakie mogłaby ponieść ona lub ich przyszłe dzieci. Za-
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rzegorz, biskup Tours, w kronice Historia Franków przedstawia m.in. zawiłe dzieje związków
małżeńskich. Król Franków z dynastii Merowingów Charibert, panujący w latach 520–567, poślubił Ingobergę, z którą miał córkę. Wkrótce jednak jego uwagę zwróciły Markowefa i Marofleda, dwie
młode dziewczyny należące do służby jego małżonki.
Sympatii króla do służebnych nie osłabiała nawet ich
niska kondycja społeczna – ojciec dziewcząt był biednym wyrobnikiem pracującym przy produkcji wełny.
Charibert odesłał więc Ingobergę i poślubił Merofledę.
Po jej śmierci władca postanowił pojąć za żonę jej siostrę Markowefę, nie zważając na to, że ta była zakonnicą. Za ten czyn oboje zostali obłożeni ekskomuniką
przez Germana, biskupa Paryża. Król Charibert nie
przejął się wyrokiem biskupa, lecz jego żona – jak pisze kronikarz – dotknięta srogą karą, zmarła. Król miał
jeszcze inną żonę, córkę pasterza owiec Teodechildę,
która urodziła mu syna, jednak zaraz po porodzie dziecko zmarło.
Poligamiczne związki króla Franków z kobietami
o niskim statusie społecznym nie mieściły się w formalnych i obyczajowych ramach małżeństwa ukształtowanych w późnym cesarstwie rzymskim ani też nie
pasują do obrazu monogamicznego i sakralizowanego
przez Kościół związku, który ukształtował się w pełnym średniowieczu. Przytoczoną historię można uznać
za świadectwo czasu przejścia, gdy na styku cywilizacji rzymskiej i świata germańskiego zaczęła się rodzić średniowieczna Europa.
Powstałe na przełomie V i VI w. państwo Franków
zamieszkiwała ludność galorzymska, która przeważała w środkowej i południowej części Galii, oraz ludy
germańskie, liczniejsze na północy i na wschodnich
rubieżach. Konsekwencją zróżnicowania etnicznego
i kulturowego było trwanie rzymskich oraz germańskich praw i zwyczajów regulujących związki między
kobietami a mężczyznami.

rzeczonych, posiadanie rzymskiego obywatelstwa oraz
zgoda narzeczonych lub ich opiekunów prawnych. Zawarcie małżeństwa poprzedzały zaręczyny sponsalia,
były one powszechnie praktykowanym zwyczajem,
jednak nie nakładały na strony prawnych zobowiązań.
Pośredni przymus małżeństwa powstawał, gdy mężczyzna przekazał dar (arra) narzeczonej. Narzeczony,
zrywając zaręczyny, tracił przekazany wcześniej dar,
gdy zaś kobieta zrywała zaręczyny, musiała zwrócić
narzeczonemu podwójny dar (arra), a niekiedy nawet i czterokrotną jego wartość. W prawie rzymskim
kultywowano również zwyczaj, aby także mężczyzna
otrzymywał dar (dos) od kobiety. Według prawa cesarza Justyniana (483–565) obowiązkiem ojca dziewczyny było wyposażenie jej w dar dla męża. Jeżeli posagiem była ziemia, mąż stawał się jej posiadaczem, nie
mógł jednak jej sprzedać ani zastawić. Po śmierci męża
posag wracał do kobiety bądź jej najbliższych spadkobierców. Jeżeli do rozwodu między małżonkami doszło
z winy kobiety, to traciła ona prawa do posagu.
Małżeństwo rzymskie respektowało zobowiązania
obyczajowe – wzajemną wierność, pomoc i szacunek współmałżonków do siebie. W prawie rzymskim
związek małżeński kończył się wraz ze śmiercią jednego ze współmałżonków, a także gdy stracił on wolność
lub poświęcił się życiu zakonnemu. Istniała również
możliwość rozwiązania małżeństwa na podstawie
wzajemnego porozumienia lub jednostronnego wystąpienia współmałżonka. Rosnący od czasów cesarza
Konstantyna (272–337) związek państwa z chrześcijaństwem wpłynął także na ograniczenie jednostronnego prawa do rozwodu bez podania przyczyny.
Za jedną z istotniejszych przyczyn rozwodu uważano
cudzołóstwo. Prawo cesarza Justyniana zabraniało
rozwodu za porozumieniem stron.
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Średniowieczne początki
instytucji małżeństwa
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sady dotyczące zawarcia małżeństwa według tradycji
germańskiej przypominały zwyczaje rzymskie. Powinny one obejmować trzy etapy: prośbę narzeczonego (petitio), zaręczyny (desponsatio), którym towarzyszyło wzajemne obdarowanie, i ślub (nuptiae).
Taki obraz procedury jest jednak w dużym stopniu
konstrukcją historyków opierającą się na wzmiankach
źródłowych dotyczących poszczególnych elementów
ceremoniału. Najstarszy zachowany opis wszystkich
etapów zawierania małżeństwa pochodzi dopiero
z połowy IX w. Jak podkreśla Suzanne Fonay Wempley,
mimo ograniczeń prawnych wynikających z tradycji
germańskiej i nielicznych zarządzeń Kościoła związek
małżeński we wczesnośredniowiecznej Galii pozostawał przede wszystkim faktem społecznym. Podstawowym kryterium ważności małżeństwa było wzajemne
potwierdzenie związku przez partnerów. Wystarczyło więc wspólne życie, aby otoczenie społeczne uznało
parę za męża i żonę.
Sporo informacji o poszczególnych elementach ceremoniału znajdujemy we wzmiankowanym już dziele
Grzegorza z Tours. Opisuje on m.in. to, jak święty Liphard, będąc młodym mężczyzną, pod wpływem swojego ojca się zaręczył. Następnie przekazał narzeczonej
pierścień oraz trzewik, a następnie ją pocałował. W ten
sposób o icjalnie ustanowione zostały zaręczyny pary.
Możliwe, że znaczenie pocałunku zaręczynowego wywodzi się ze zwyczaju pogańskiego, znany on był władzom cesarstwa w Hiszpanii, a także Afryce Północnej.
Prawo wydane przez króla Wizygotów w 506 r. nie
mówi nic wprost o pocałunku zaręczynowym. Pojawia
się on tylko jako potwierdzenie daru, który pan młody przekazywał narzeczonej w czasie zaręczyn. Ceremonia zaręczyn odbywała się w obecności świadków.
Najczęściej byli nimi krewni narzeczonej oraz narzeczonego.
Grzegorz z Tours przytacza także historię przeoryszy jednego z klasztorów. Miała ona osieroconą siostrzenicę, której zaręczyny odbyły się w klasztorze.
Przeorysza in loco parentis w miejsce rodziców otrzymała zadatek zwany arrha bądź dotacją od narzeczonego dla dziewczyny w obecności biskupa, członków
kleru i miejscowych możnych. Prawo Franków czasami
określało standardową wielkość dotacji, jaką musiał
uiścić konkurent ubiegający się o kobietę. Mogła ona
wynosić od 25 do 62,5 solidów zgodnie z prawem salickim lub 50 solidów według prawa Franków rypuarskich (przykładowo w prawie salickim kara za kradzież
konia wynosiła 30 solidów, a główszczyzna za zabicie
wolnego Franka 200 solidów).
Złożona podczas zaręczyn obietnica poślubienia
kobiety miała moc prawną i zwyczajową, jednak
narzeczony miał pewną swobodę określeniu czasu
jej realizacja. W kronice Grzegorza z Tours znajdujemy opowieść o królu Teudebercie I (534–548), który
wypełnił swoje zaręczyny z longobardzką księżniczką
Wizygardą dopiero po siedmiu latach pod naciskiem
możnych frankijskich. W międzyczasie, król nie zważając na obietnicę złożoną narzeczonej, poślubił Deoterię, poznaną w czasie wyprawy wojskowej przeciw
położonemu na południu Galii miastu Beziers. Biskup

Tours uznał za skandal zwlekanie z realizacją przysięgi narzeczeńskiej.
Prawo młodej kobiety do wyboru kandydata
na męża było szczególnie ograniczone. Miała ona prawo zrezygnować z aprobaty rodziców tylko wtedy, gdy
osiągnęła wiek pełnoletni. Na podstawie prawa rzymskiego wydanego dla Burgundów było to 25 lat, a w Królestwie Wizygotów 20 lat. Jednak wśród Merowingów
małżeństwa zwykle inalizowane były o wiele wcześniej.
Córki pochodzące z wyższych warstw społecznych zaręczane były około 12 roku życia, a oddawane mężom, gdy
ukończyły 15 rok życia. Mężczyźni pełnoletniość osiągali według prawa salickiego w wieku 15 lat, a w prawie
Franków rypuarskich w wieku 12 lat.
Większa część dokumentów dotycząca związków
małżeńskich pochodzących z czasów Merowingów
dotyczy małżeństw zawartych według prawa rzymskiego. Tylko kilka wzmianek źródłowych wyraźnie
odnosi się do prawa salickiego. Przekazanie daru zarówno według prawa rzymskiego, jak i prawa salickiego zwykle sytuowane są między zaręczynami a ślubem.
Złożeniem daru bądź dotacji pan młody potwierdzał,
że zaręczyny się odbyły i może czekać na dzień zaślubin. Dotacja była koniecznością i wartość jej była zawarta w dokumencie sporządzanym podczas zaręczyn.
Dokument wyszczególniał, co składało się na dar narzeczonego, i wymuszał na narzeczonej przechowanie
go do dnia zaślubin. Według prawa rzymskiego, jeśli
kobieta została zaręczona i obdarowana, pozostało jej
tylko czekać, aż zostanie oddana przyszłemu mężowi.
We wczesnośredniowiecznym królestwie Merowingów często stosowaną formą zdobycia żony było porywanie kobiet. Prawo zwyczajowe Franków starało się
ograniczyć tę praktykę. Zakazywano przede wszystkim porywanie kobiet wbrew ich woli oraz kobiet zamężnych lub zaręczonych. Prawo salickie przewidywało karę 200 solidów za porwanie czyjejś żony. Król
merowiński Childebert II wprowadził pod koniec VI w.
prawo nakazujące karanie śmiercią bądź wygnaniem
mężczyzn, którzy uprowadzili kobietę wbrew jej woli.
Tolerowano natomiast porwania dokonywane za zgodą kobiet. Jeśli kobieta była niezamężną, porywający
musiał tylko zapłacić karę w wysokości daru małżeńskiego, to jest 52,5 solida. Dodatkową grzywnę w wysokości 15 solidów porywacz płacił, gdy dopuścił się
uprowadzenia kobiety zaręczonej z innym mężczyzną.
Dopiero w epoce karolińskiej ustawodawstwo
królewskie i kościelne uznało uprowadzenie kobiety
za praktykę barbarzyńską, którą należało stłumić
za pomocą rzymsko-chrześcijańskich norm prawnych.
Na początku IX w. zwyczaj ten musiał być jednak silnie
utrwalony w społeczeństwie frankijskim, gdyż nawet
w prawach stanowionych przez Kościół karoliński widoczna jest skłonność do kompromisu. Dekrety wydane na synodach w Paryżu i Meaux w 845 r. dopuszczały
zawarcie małżeństwa między porywaczem a uprowadzoną, jeżeli zawarł on porozumienie z rodzicami kobiety. Jednak mężczyzna po zaślubieniu porwanej kobiety zobowiązany był do odbycia publicznej pokuty
i odroczenia pożycia małżeńskiego na czas określony
przez strony.

Kościół Franków epoki karolińskiej oraz władcy
państwa frankijskiego stawiali sobie za cel, aby osoby
szczególnie szlachetnego pochodzenia zawierały małżeństwa w sposób publiczny oraz aby do procesu małżeńskiego włączali się dostojnicy Kościoła.
List papieża Mikołaja I, którego ponty ikat przypisuje
się na lata 858–867, skierowany do Bułgarów w 866 r.
zawierał dość unikatowy opis poprawnych etapów, według których powinno zawierać się związki małżeńskie
na łonie Kościoła katolickiego w IX w. Proces ten zaczynał się od zaręczyn, które papież Mikołaj I określał jako
kompromis między stronami zawierającymi związek.
Zaręczyny były ważne wtedy, kiedy wyrażały na nie zgodę również osoby, w których mocy jest dany związek,
to jest krewni narzeczonych. Następnie narzeczony
umieszczał na palcu oblubienicy pierścień, jako zadatek,
tj. arrha, oraz symbol jego wierności wobec narzeczonej.
Kolejnym krokiem było ustalenie dowolnego posagu. Narzeczony wyrażał na niego zgodę poprzez pisemną umowę w obecności świadków. Na koniec narzeczeni wraz
z rodziną prowadzeni byli na uroczystość ślubną, wprowadzeni do Kościoła, składali o iary, a kapłan błogosławił
je oraz welon panny młodej, jeśli zawierała ona związek
po raz pierwszy. Wdowy nie zakładały welonu.
Hincmar, biskup Reims w latach 845–882, wskazywał,
że: „Nikt nie powinien wątpić, że zgodnie z świętym autorytetem kobieta, która została prawnie narzeczoną,
obdarzoną i uhonorowaną publicznymi zaślubinami jest
żoną”. Kościół okresu karolińskiego próbował uregulować i kontrolować małżeństwa, aby uczynić je zgodnymi z regułami kościelnymi oraz aby odróżnić pełnoprawne małżeństwo od nietrwałych form związków
pomiędzy kobietą a mężczyzną. Kapłani nalegali, aby błogosławieństwo i liturgia małżeńska odgrywały istotną
rolę w życiu społeczeństwa frankijskiego. Podejmowane
w IX w. wysiłki na rzecz objęcia związków między mężczyznami i kobietami kontrolą Kościoła nie przyniosły
jeszcze trwałych rezultatów, stworzyły jednak ważne
precedensy i podstawy kanoniczne, które legły u podstaw procesu sakralizacji instytucji małżeństwa zapoczątkowanego przez reformę gregoriańską w drugiej połowie XI w.
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Salvian z Marsylii, uczony frankijski żyjący na początku V w. w Galii, wskazywał w jednym ze swoich
dzieł, że możni mężczyźni frankijscy nie zadowalają
się swoimi żonami, tylko szukają konkubin wśród
swojej służby. Refleksja Salviana wskazuje jasno,
że już w V w. na terenie Galii merowińskiej w kręgach możnych oraz władców istniał konkubinat, jako
związek wolnego mężczyzny z niewolną kobietą
bądź kobietą pochodzącą z niższej warstwy społecznej. Konkubinat w Galii wyrastał z utrwalonej
wśród germańskiej społeczności tradycji germańskiej i ani prawo rzymskie, ani Kościół nie były w stanie powstrzymać jego rozwój. Andrea Esmyol wskazuje, że liczba konkubin posiadanych przez królów
z dynastii merowińskiej nie miała wpływu na oceny,
jakie o władcach formułował Grzegorz z Tours. Dla
kronikarza było to kryterium drugorzędne, jednak
nie pozostawiał tych sytuacji bez słowa krytyki jako
osoba duchowna.
W pierwszych wiekach średniowiecza germański
konkubinat, określany terminem Kebsehe lub Friedelehe, był związkiem, w którym mężczyzna jednostronnie
dysponował swoją niewolną kobietą. Kościół wczesnomerowiński słabo różnicował pełnoprawne małżeństwo od konkubinatu i początkowo akceptował tę formę związku. Dopiero od końca VIII w. zaangażowanie
władz kościelnych w zwalczanie wszelkich pozamałżeńskich związków wzrosło.
Germański konkubinat już w XIX w. stał się przedmiotem zainteresowania historyków i historyków
prawa, którzy badali także jego prawny status w odniesieniu do pełnoprawnego małżeństwa określanego
terminem Muntehe. Szczególny wymiar dyskusja nad
tym problemem zyskała w Trzeciej Rzeszy. Niemiecki historyk Herbert Meyer w dwóch publikacjach
z 1927 i 1940 r. sformułował tezę, zgodnie z którą konkubinat typu Friedelehe miał być legalną formą małżeństwa, opartą na wzajemnej zgodzie obu stron,
a kobieta miała stawać się w nim prawdziwą małżonką, „panią” domu. Wbrew wymowie źródeł, w których
termin Friedelehe i Kebsehe stosowano synonimicznie,
Meyer uznał, że pierwszy z nich dotyczy związku między wolnymi ludźmi, a drugi odnosił się do konkubinatu z niewolnicą. Poglądy te dobrze wpisywały się
w ducha czasu narodowosocjalistycznych Niemiec.
Władze Trzeciej Rzeszy stawiały na piedestale wszelkie prace naukowe, które pozytywnie przedstawiały obyczajowość germańską. W koncepcji Meyera
Friedelehe zyskała wymiar pełnoprawnego związku,
podobnego małżeństwu, które dobrze pasowało do
obrazu silnych Germanów i ich wysokiego poziomu
obyczajowego. Historycy czasów nazistowskich nie
podejmowali żadnych dyskusji z Meyerem. Dopiero
współcześni badacze, tacy jak Paul Mikat czy Andrea
Esmyol, wskazali na podstawowe błędy warsztatowe
w pracach Meyera, który niepoprawnie datował źródła oraz traktował je wysoce selektywnie, wyciągając
fragmenty z kontekstu i w ten sposób odwracał ich
prawdziwy sens.

Zmiany epoki karolińskiej

podróże do źródeł

Germański konkubinat i opinie o nim
w XIX w.

olimpiada historyczna

Historia kołem się toczy
Józef Jaworski

iedy w 1974 r. Polskie Towarzystwo Historyczne zorganizowało pierwszą edycję Olimpiady
Historycznej, kończyłem naukę w Technikum
Rolniczym w Polanowicach na Opolszczyźnie.
Nie miałem możliwości, aby w niej wystartować,
wydawało mi się, że to za wysokie progi dla ucznia realizującego program nauczania historii dla techników.
Inaczej też widziałem wtedy swoją przyszłość – chciałem studiować weterynarię.

K
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Miałem jednak to wielkie szczęście, że wtedy moim
nauczycielem historii, nie tylko z zawodu, ale przede wszystkim z powołania, był mgr Jan Owczarzy. To
właśnie niezwykła pasja mojego historyka sprawiła,
że udało mu się rozbudzić w młodym chłopaku zainteresowania historyczne i wskrzesić ideę olimpijskiej
rywalizacji. O tym, jak niesamowitym nauczycielem był
Jan Owczarzy, niech świadczy to, że w szkole, w której
priorytetem były zoologia, botanika, uprawa roślin czy
hodowla zwierząt, udało mu się zainteresować dziejami Polski i świata uczniów, którzy z początku mogli
traktować historię jako przedmiot mało im przydatny.
Ale Jan Owczarzy swój zawód traktował jak misję, której celem było rozwijanie zainteresowań historycznych
i zachęcanie uczniów do udziału we wszelkiego rodzaju olimpiadach i konkursach.
O tym, że działania mojego mentora były skuteczne,
może świadczyć fakt, że będąc uczniem klasy trzeciej,
zostałem inalistą etapu centralnego Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym. Sukces ten otworzył
przede mną możliwość podjęcia studiów historycznych
w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. I tak oto
młody chłopak, który chciał zostać weterynarzem, za
sprawą nauczyciela pasjonata historii, związał swoje
całe życie z historią. A stało się to możliwe dzięki startom i sukcesom w ruchu olimpijskim.
Trudno się zatem dziwić, że mając świetny wzór
w osobie nauczyciela historii, dziś i ja w swojej pracy
dążę do rozbudzania w młodych ludziach miłości do historii oraz zachęcam ich do uczestnictwa w rywalizacji
olimpijskiej. Traktuję to jako swoją misję, bo przecież
z własnego doświadczenia wiem, że udział w olimpiadach przedmiotowych może dosłownie zmienić życie.

Metody
Od początku swojej kariery zawodowej podążałem
zatem tą drogą i już jako nauczyciel historii w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie
starałem się mobilizować moich podopiecznych do

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, prof. Stanisław Roszak
gratuluje Józefowi Jaworskiemu tak licznie wypromowanych laureatów i finalistów
Olimpiady Historycznej, Gdańsk-Jelitkowo, 9 IV 2018 r., fot. Krzysztof Manyś

startu w olimpiadach i konkursach. Od początku dążyłem też do tego, aby przygotowania odbywały się nie
tylko na zajęciach w salach szkolnych, lecz także poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami oraz pomnikami naszej kultury i historii. A ponieważ tematyka tych
olimpiad dotyczyła początkowo historii Krakowa, to
też dużo czasu spędzałem z uczniami na bezpośrednim
poznawaniu dziejów ich miasta rodzinnego na ulicach
i w salach muzealnych Krakowa. Już wtedy też wypracowałem metodę, którą stosuję do dziś. Uznałem, że dla
młodego człowieka podstawowym problemem może
być odnalezienie się w prawdziwym morzu faktograii, a także selekcja i hierarchizacja wydarzeń. Trudno
mu zatem samemu uznać, które fakty są istotne i na jakich wydarzeniach powinien się skupić. Dlatego też od
początku zacząłem przygotowywać materiały dydaktyczne (w tamtych czasach pisane jeszcze przez kalkę
na maszynie do pisania), które rozdawałem uczniom.
Dzięki temu mogli oni łatwiej przyswajać wymaganą
wiedzę. Jednocześnie opracowywałem próbne testy
wzorowane na arkuszach konkursowych z lat wcześniejszych, które moi uczniowie regularnie rozwiązywali. Dzięki temu nabywali praktyczne umiejętności
rozwiązywania zadań konkursowych.
Takie metody pracy z uczniami szybko przynosiły
efekty i w ciągu 13 lat pracy jako nauczyciel historii
w SP 7 w Krakowie miałem przyjemność obserwować,
jak 30 moich uczniów dotarło do inału wojewódzkiego, a połowa z nich została laureatami. Oczywiście był
to przede wszystkim sukces tych dziewcząt i chłopców,
ale satysfakcja, jaką odczuwałem, była dla mnie dowodem, że warto kontynuować tę drogę.

Wymagania
Od początku pracy w V LO główny nacisk starałem
się kłaść – tak jak niegdyś mój mentor Jan Owczarzy – na
trzech płaszczyznach:
1) rzetelnym przygotowaniu zajęć lekcyjnych, których
celem było rozbudzanie zainteresowań historycznych
uczniów i wypracowanie jasnego systemu wymagań
oraz kontroli wiedzy i umiejętności uczniów,
2) wypracowaniu systemu praktycznych przygotowań do
egzaminu maturalnego (powtórek materiału programowego i przygotowywanych przeze mnie próbnych
arkuszy maturalnych) realizowanych najczęściej w
formie dodatkowych zajęć fakultatywnych,
3) inspirowaniu i rozbudzaniu aktywności olimpijskiej
licealistów.
Wysokie wymagania stawiane uczniom, klarowny system wymagań i oceniania oraz bardzo konsekwentne
realizowanie zaplanowanych działań zaczęły przynosić
rezultaty. Jednocześnie starałem się urozmaicać sposób
prowadzenia zajęć, najpierw za pomocą foliogramów i
grafoskopu, a w późniejszym czasie prezentacji multimedialnych. Tak prowadzone codzienne zajęcia lekcyjne
skutkowały przede wszystkim wysokimi wynikami moich uczniów na egzaminach maturalnych.

Rywalizacja

Kierunki
Podstawą przygotowań olimpijskich jest bezpośredni kontakt z uczniami, w tym także kontakt telefoniczny i e-mailowy. W początkowym okresie przygotowań
ważne jest zapoznanie uczniów z regulaminem olimpiady oraz wybór literatury (podręczniki i lektury),
w tym względzie opiekun odgrywa bardzo istotną rolę,
wyjaśniając wszelkie wątpliwości i doradzając z myślą o indywidualnych zainteresowaniach uczniów podstawową literaturę. Przygotowując uczniów do startu
w olimpiadzie, działania opiekuna winny iść, moim zdaniem, w trzech kierunkach:
1) przygotowanie ucznia do napisania olimpijskiej
pracy pisemnej (a nie jest to takie proste, ponieważ ogół
uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych przygotowuję do napisania wypracowania maturalnego, a tak się składa, że
nie są to wymagania skorelowane – inne wymagania stawiane są wobec wypracowań maturalnych, a inne wobec
olimpijskich prac pisemnych),
2) przygotowanie ucznia do odpowiedzi ustnej z wybranej epoki i lektur,
3) przygotowanie ucznia do pisemnej analizy źródeł
historycznych (dotyczy to uczestników inału centralnego).
Z mojego punktu widzenia najlepiej jest wpleść
wymienione formy przygotowań olimpijskich do
procesu lekcyjnego. I tak moi uczniowie realizujący
rozszerzony program nauczania historii piszą wypracowania po zakończeniu omawiania danej epoki. Gorzej jest
z przygotowaniami do odpowiedzi ustnych, na to niestety
brakuje czasu na lekcjach i dlatego ćwiczymy odpowiedź
ustną w trakcie indywidualnych spotkań poza lekcjami.
Dużą wagę przywiązuję do pracy ze źródłami, a umiejętność analizowania źródeł historycznych jest rozwijana
przez moich uczniów już od klasy I, jest to jedna z form
kontroli wiedzy i umiejętności wszystkich moich uczniów.
Najczęściej już pod koniec roku szkolnego sporządzam listę osób zainteresowanych startem w kolejnej
edycji olimpiady, a przygotowania ruszają już w czasie
wakacji. Co dwa tygodnie na skrzynki e-mailowe zain-
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Kolejnym krokiem było zachęcanie młodzieży do startu w rywalizacji olimpijskiej ze swoimi rówieśnikami.
Początkowo musiałem jednak do tego zachęcać moich
podopiecznych (ważnym elementem rozmów z uczniami był fakt, że w ich wieku sam byłem olimpijczykiem).
Wraz z pierwszymi sukcesami na etapie okręgowym, a
następnie centralnym obawy przed udziałem w takiej rywalizacji zaczęły znikać i kolejni licealiści coraz chętniej
podejmowali wyzwanie olimpijskie. Już od wielu lat nie
muszę specjalnie zachęcać uczniów do startu w Olimpiadzie Historycznej, a w naszej szkole w I etapie Olimpiady
Historycznej startuje regularnie kilkudziesięciu uczniów,
w ostatnich latach ta liczba sięga ok. 50–60 uczniów.
Począwszy od roku szkolnego 1999/2000 (XXVI
edycja Olimpiady Historycznej), do dziś sprawowałem

opiekę naukową nad uczniami, którzy brali udział już
w 19 edycjach Olimpiady Historycznej. W tym czasie 196
uczniów dotarło do etapu okręgowego w Krakowie, a
spośród nich 47 zostało zakwali ikowanych do etapu centralnego. Z tej liczby aż 30 zostało laureatami, a 17 inalistami.
Jakie wskazówki mogę dać nauczycielom-opiekunom
rozpoczynającym swoją przygodę z Olimpiadą Historyczną? Nie będę oryginalny, gdy stwierdzę, że podstawą przygotowań jest rzetelne prowadzenie zajęć lekcyjnych i wysokie wymagania stawiane uczniom. To właśnie w trakcie
lekcji można zauważyć, dla których uczniów historia jest
czymś więcej niż tylko kolejnym przedmiotem szkolnym.
Dla takich zainteresowanych startem w olimpiadzie uczniów organizuję kółko olimpijskie, czyli dodatkowe zajęcia, na których szerzej omawiamy materiał programowy
oraz zagadnienia wykraczające poza program szkolny.
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W listopadzie 1998 r. zaproponowano mi pracę
w V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego (zastępstwo w klasie maturalnej z poszerzonym
programem nauczania historii). Było to dla mnie nie lada
wyzwanie, bo przecież nie miałem do tej pory żadnego
doświadczenia w pracy z licealistami. Nie była to też łatwa sytuacja dla samych uczniów, którzy na kilka miesięcy przed egzaminem dojrzałości musieli rozpocząć naukę
z nowym nauczycielem. Znaleźliśmy jednak wspólny język
i ten „eksperyment” zakończył się sukcesem w postaci wysoko zdanego egzaminu maturalnego (ponad 30 uczniów
tej klasy). Jak się później okazało, to doświadczenie było dla
mnie krokiem milowym w mojej karierze nauczycielskiej –
dyrekcja liceum zaproponowała mi przeniesienie etatu do
V LO. I tak od 1999 r., do dziś, jestem etatowym nauczycielem historii w najlepszym krakowskim liceum.
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teresowanych uczniów wysyłam tematy prac pisemnych z poszczególnych epok (w ubiegłym roku swoje
prace wakacyjne przysyłało mi 4–5 uczniów, najczęściej są to uczniowie klas drugich, którzy w klasie I nie
pisali wypracowań na lekcjach, rekordzista przysłał mi
5 prac, co – jak sądzę – było pomocne, zakwali ikował
się bowiem do tegorocznego inału centralnego). Te
przygotowania do napisania prac pisemnych z deklarowanej epoki są kontynuowane w trakcie roku szkolnego, szczególnie przed terminem eliminacji szkolnych,
czyli we wrześniu i październiku (liczba prac zależy od
indywidualnych potrzeb uczniów, najczęściej są to 2–3
prace).
Natomiast przygotowania do egzaminu ustnego polegają na ćwiczeniu odpowiedzi ustnych w trakcie indywidualnych spotkań z olimpijczykami. Podstawy pracy ze źródłem historycznym moi podopieczni wynoszą
z zajęć lekcyjnych, dodatkowo osoby zakwali ikowane
do etapu centralnego dokonują próbnych analiz źródeł pisanych z poprzednich edycji olimpiad. Podobnie
jest z tematami prac pisemnych i zestawami pytań ustnych, które przygotowuję, inspirując się materiałami z
ubiegłych edycji Olimpiady Historycznej. Dopełnieniem przygotowań olimpijskich moich podopiecznych są moje własne materiały dydaktyczne (znane w środowisku oświatowym nie tylko Krakowa
jako „Kartki JJ”), stanowiące skróconą wersję wykładów z historii powszechnej i Polski z podziałem
na epoki.

Priorytety
Podobnie jak mój nauczyciel wpłynął na moje życie
zawodowe, ja również niejednokrotnie mam wpływ
na zmianę priorytetów życiowych moich uczniów.
Najlepszym przykładem jest uczeń z klasy biologiczno-chemicznej, który w klasie II został laureatem

Józef Jaworski z uczestnikami etapu centralnego XLIV Olimpiady Historycznej – swoimi uczniami z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
Gdańsk-Jelitkowo, 9 IV 2018 r., fot. Krzysztof Manyś

olimpiady, co spowodowało jego przeniesienie do
klasy humanistycznej i już jako uczeń nowej klasy III
po raz drugi został laureatem olimpiady. A jego pierwotne plany studiów medycznych zostały zwery ikowane i dziś studiuje prawo i historię na Uniwersytecie
Warszawskim. Doczekałem się także następcy, w tym
roku mój uczeń, a dziś już nauczyciel historii w jednym z krakowskich gimnazjów jest opiekunem jednej
z tegorocznych laureatek Olimpiady Historycznej dla
gimnazjalistów.
Sukcesy olimpijskie moich uczniów, którzy zajmują czołowe miejsca w końcowej klasy ikacji olimpiady
(łącznie z I miejscem), dają mi wielką satysfakcję. Podobnie, gdy zdarzało mi się obserwować, jak nieznani
mi uczniowie w oczekiwaniu na start w inale olimpiady w Gdańsku korzystali z „Kartek JJ”. Wszystko to sprawia, że czuję się nauczycielem spełnionym, a historia
znów zatoczyła koło…
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w kształceniu zawodowym archiwistów
Barbara Bielaszka-Podgórny

ształcenie archiwistów w Polsce realizowane jest
w ramach różnych modeli, poczynając od kształcenia na poziomie średnim, gdzie nauka zawodu
jest realizowana w ramach kierunku technik archiwista, przez edukację na poziomie akademickim – mającą najdłuższą tradycję w tym zakresie, aż
po różne formy kształcenia ustawicznego.
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Technik archiwista
W ramach szkolnictwa zawodowego kształcenie w zawodzie technik archiwista realizowane jest
w dwuletnim cyklu nauczania w szkole policealnej.
Obowiązujące przepisy określają, że zawód ten można
zdobyć także na kwali ikacyjnych kursach zawodowych w zakresie poszczególnych kwali ikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. Obecnie są to dwie kwali ikacje zawodowe: Organizacja i prowadzenie archiwum
(kwali ikacja A.63) oraz Opracowywanie materiałów
archiwalnych (kwali ikacja A.64).

Regulacje
Proces kształcenia realizowany jest na podstawie
dokumentów programowych, którymi są podstawa
programowa oraz program nauczania. Na przestrzeni lat ulegały one mody ikacjom, w zależności od aktualnych potrzeb zawodu oraz wymogów rynku pracy.
Szerokie spektrum wiedzy i zdolności, które słuchacz
(uczeń) powinien nabyć w trakcie procesu kształcenia,
miało wyposażyć go w umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych, zarówno w archiwach

1
H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010, s. 10; Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki,
S. Sierpowski, Poznań 2004, s. 119–121.
2
W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2014, s. 40.
3
Taż, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014, s. 64–65.
4
K. Konarski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, „Archeion” 1952, t. 21, s. 192–202; H. Robótka, dz.cyt.,
s. 138–148.
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W procesie kształcenia przyszłych archiwistów
istotną rolę odgrywa nauczanie historii ustroju Polski. Znajomość zagadnień związanych ze zmianami
ustrojowymi na ziemiach polskich oraz podziałami administracyjno-terytorialnymi ma szczególne
znaczenie m.in. w trakcie opracowania zespołu archiwalnego, a dokładniej: w czasie realizacji jednego
z etapów opracowania, jakim jest ustalanie jego granic chronologicznych i terytorialnych. Wytyczenie
tych granic należy do czynności trudnych i skomplikowanych, głównie z powodu dynamicznych zmian
ustrojowych1.
Zgodnie z ustalonymi w metodyce archiwalnej
kryteriami o granicach zespołów decyduje zmiana
przynależności państwowej czy ustroju społeczno-politycznego, a także reformy administracyjne.
Te ostatnie wyznaczają przede wszystkim granice zespołów w ramach jednej państwowości2. Zmiany państwowości decydują o rozdzielaniu zespołów urzędów
i instytucji państwowych oraz organów samorządu terytorialnego, w których dokonała się zasadnicza zmiana funkcji. Nie mają natomiast wpływu na granice akt
organów samorządu miejskiego i wiejskiego oraz instytucji niepaństwowych3. Znajomość powyższych zagadnień warunkuje prawidłowe zrozumienie procesów
archiwotwórczych, jest także niezbędna w trakcie
opracowania inwentarza zespołu archiwalnego – podstawowej pomocy archiwalnej o charakterze ewidencyjno-informacyjnym, którego przygotowanie wieńczy
proces opracowania zespołu archiwalnego4.
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zakładowych i składnicach akt, jak i w archiwach historycznych oraz kancelariach urzędów.

Podstawa programowa
Podstawą kształcenia techników archiwistów są
przedmioty wchodzące do stałego kanonu wiedzy archiwistycznej z obszarów teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa oraz organizacji i metodyki
prac w archiwum zakładowym. Istotną rolę odgrywał
i nadal odgrywa blok przedmiotów uczących zasad
opracowania zespołów archiwalnych. Dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z opracowaniem materiałów archiwalnych oraz ich gromadzeniem
i udostępnianiem kluczowe znaczenie ma znajomość
historii ustroju Polski oraz podziałów administracyjno-terytorialnych ziem polskich.
Podstawy programowe, regulujące kształcenie w poszczególnych zawodach, zostały wprowadzone do systemu oświaty w 1996 r.5 Pierwsza tego typu regulacja
ministerialna normująca edukację archiwistów na poziomie technika została opracowana w 1997 r. Podobnie jak opracowywane w kolejnych latach podstawy
programowe i programy nauczania, nawiązywała ona
swymi zapisami do wcześniejszych regulacji. Przykładowo, w latach 70. i 80. XX w. kształcenie zawodowe archiwistów na średnim stopniu nauczania realizowane było
na podstawie programów i planów nauczania opracowanych przez Instytut Kształcenia Zawodowego (IKZ)
w Warszawie, powołany do życia z inicjatywy profesora
Tadeusza W. Nowackiego w 1972 r.6 W programach nauczania dla zawodu technik archiwista opracowanych
przez IKZ wśród nauczanych przedmiotów obecna była
historia ustroju Polski XIX i XX w.7
Autorzy podstawy programowej opracowanej
w 1997 r. wśród umiejętności zawodowych absolwentów kierunku technik archiwista wymienili m.in.
posługiwanie się podstawowymi pojęciami i wiedzą
z zakresu historii ustroju Polski XIX i XX w., umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu dziejów
ustrojowych Polski w prowadzeniu prac z zakresu gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów
archiwalnych oraz przy interpretowaniu procesów archiwotwórczych8.

Program nauczania
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Wytyczne zawarte w podstawie programowej posłużyły do opracowania w tym samym roku programu
5

nauczania9. Obejmował on 13 przedmiotów zawodowych. Były to: teoria i metodyka archiwalna, archiwoznawstwo, organizacja i metodyka prac w archiwum
zakładowym, historia ustroju Polski XIX i XX w., polskie
prawo konstytucyjne i administracyjne, informacja naukowa i informatyka, biurowość, podstawy psychologii
pracy, język obcy I (niemiecki), język obcy II (rosyjski),
zajęcia praktyczne, zarys wiedzy o gospodarce, praktyka zawodowa. Wiodącą pozycję w procesie nauczania zajmował przedmiot teoria i metodyka archiwalna.
Przedmiot historia ustroju Polski XIX i XX w. realizowany był w trakcie nauczania w I i II semestrze. Wiedza i umiejętności w nim zawarte zostały określone
w programie jako niezbędne do opanowania zakresu
wiedzy oraz nabycia zasadniczych umiejętności zawodowych z obszaru gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.
W założeniu wspomagał on nauczanie w ramach podstawowych przedmiotów zawodowych realizowanych
w cyklu kształcenia.
Materiał nauczania tego przedmiotu obejmował
szeroki zakres zagadnień z ustroju aparatów administracyjnych państw zaborczych oraz ustroju państwa polskiego od 1918 r. do połowy lat 90. XX w.
Szczególną uwagę zwrócono na kształt i strukturę służby archiwalnej na ziemiach polskich, zarówno w okresie rozbiorów, jak i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wśród tematów realizowanych w procesie
nauczania znalazły się: dzieje społeczne i polityczne
narodu polskiego w okresie od utraty niepodległości
Polski do powstania styczniowego (1795–1864), ustrój
ziem polskich pod zaborem pruskim 1772/1795–
1805, ustrój Księstwa Warszawskiego 1806–1815,
ustrój Królestwa Polskiego 1815–1864, ustrój ziem
polskich zaboru i państwa pruskiego 1815–1848,
ustrój Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, ustrój
ziem zaboru austriackiego 1772–1860, dzieje narodu
polskiego do roku 1918, ustrój Królestwa Polskiego
1864–1918, ustrój ziem polskich zaboru i państwa
pruskiego 1849–1918/1920, ustrój Galicji po roku
1860, odzyskanie przez Polskę niepodległości i ustrój
Rzeczypospolitej Polskiej, administracja terenowa
Rzeczpospolitej Polskiej, ustrój ziem polskich pod okupacją niemiecką 1939–1944/1945, okupacja części terytorium II RP w czasie II wojny światowej przez ZSRR,
zdobycie władzy politycznej przez komunistów i budo-

Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 1995 Nr 101, poz. 504.
Z. Wiatrowski, „Szkoła – Zawód – Praca” w wersji historycznej, „Szkoła – Zawód – Praca” 2010, z. 1, s. 12.
7
Zob. np. Plany nauczania. Policealne studium zawodowe, Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1974, s. 168; Plany nauczania szkół zawodowych dla młodzieży niepracującej oraz dla pracowników młodocianych. Policealne studium zawodowe, Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1977, s. 597; Plany nauczania szkół zawodowych dla
pracujących. Policealne studium zawodowe zaoczne, Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1977,
s. 304; Plany nauczania dla młodzieży niepracującej oraz dla pracowników młodocianych, cz. 3, Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut
Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1982, s. 126. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik archiwista 2502, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1997, s. 3.
8
Program nauczania dla zawodu technik archiwista 414[02]. Dla: szkoły policealnej: na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Programów Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1997.
9
Tamże, s. 30–38.
6

riał nauczania obejmował następujące tematy: podział
terytorialny ziem polskich w czasach porozbiorowych
od 1795 do 1918 r.; formy polskiej państwowości: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Wolne Miasto
Kraków; ustrój Księstwa Warszawskiego 1807–1815;
ustrój Królestwa Polskiego 1815–1915; Wolne Miasto
Kraków 1815–1846; zabór austriacki; ziemie polskie
pod zaborem pruskim; II Rzeczpospolita 1918–1939;
organizacja administracji publicznej II Rzeczypospolitej; Polska w latach 1944–1989; Polska po 1989 roku
– przemiany ustrojowe z lat 1989–199215.
Porównując materiał nauczania zawarty w programach nauczania z 1997 r. i 2006 r., możemy stwierdzić,
że w programie późniejszym zawężone zostały treści
programowe dotyczące zagadnień z zakresu historii
państwa polskiego, takie jak przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w okresie od utraty
niepodległości do powstania styczniowego, dzieje państwa polskiego do 1918 r., czy okoliczności odzyskania
przez Polskę niepodległości. Natomiast szczególną
uwagę zwrócono na tematykę dotyczącą czasów najnowszych.

Program nauczania

Reformy 2012 i 2017 r.

Na bazie podstawy programowej opracowano program nauczania o strukturze modułowej13. Najważniejsze znaczenie w kształceniu adeptów archiwistyki
w dalszym ciągu odgrywał blok przedmiotów archiwistycznych realizowanych w ramach dwóch modułów. Pierwszy z nich, Organizacja oraz metody pracy
archiwalnej, składał się z sześciu jednostek modułowych, a drugi, Podstawy działalności archiwalnej,
tworzyły trzy jednostki modułowe. Program nauczania
obejmował także jeden moduł ogólnozawodowy. Były
nim Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania. Kształcenie uzupełniono o obowiązkowe praktyki
zawodowe. Nauczanie w zakresie historii ustroju Polski XIX i XX w. realizowane było w ramach modułu Postawy prawno-ustrojowe państwa polskiego, który
składał się z dwóch jednostek modułowych: Charakteryzowanie podstaw ustroju Polski oraz Stosowanie
prawa konstytucyjnego i administracyjnego14. Mate-

W zakresie nauczania elementów historii ustroju
Polski zasadnicze zmiany przyniosło wdrożenie nowej
podstawy programowej w 2012 r.16 Wśród szerokiego katalogu wyszczególnionych efektów kształcenia
dla kwali ikacji wyodrębnionych w zawodzie technik
archiwista nie znalazły się umiejętności z zakresu znajomości elementów historii ustroju Polski17,
co przełożyło się na kształt opracowanego w tym samym roku przykładowego programu nauczania. Opracowany program o strukturze przedmiotowej obejmował sześć obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
praktykę zawodową. Były to: Podstawy archiwistyki,
Metody pracy w archiwum zakładowym, Prawo archiwalne, Język obcy w archiwistyce, Prowadzenie
archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych.
Program miał charakter przykładowy, jednak, jak
pokazała praktyka, był on najczęściej wykorzystywany
przez dyrektorów szkół policealnych i nauczycieli18.
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wa podstaw nowego ustroju, ustrój polityczny Polski
w latach 1953–199510.
Obowiązek nauczania historii ustroju Polski XIX
i XX w. został utrzymany w kolejnych podstawach programowych dla zawodu technik archiwista z 2000 r.11
i 2006 r.12 O ile w pierwszym z wymienionych Rozporządzeń opis kwali ikacji absolwenta oraz zakres
materiału nauczania z dziejów ustroju Polski pozostał niezmieniony, o tyle w Rozporządzeniu z 2006 r.
wprowadzono zmiany. Treści kształcenia zostały ujęte
w następujących działach programowych: 1) ustrój
i struktura organizacyjna władz na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku; 2) zasady ustroju II Rzeczypospolitej;
3) ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; 4) zmiany
ustrojowe w Polsce po 1989 r.; 5) prawo konstytucyjne i administracyjne. Wśród celów kształcenia wymieniono umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej zasad ustroju oraz struktury organizacyjnej władz
na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także umiejętność
określania wpływu przemian administracyjnych i terytorialnych państwa na kształtowanie i narastanie narodowego zasobu archiwalnego.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach:
technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik
ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych, Dz.U. 2000 Nr 78, poz. 887.
11
Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz,
monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa
i technik obsługi turystycznej, Dz.U. Nr 226, poz. 1650, z późn. zm.
12
I. Gass, M. Jasiński, H. Krajewska, Program nauczania dla zawodu technik archiwista 441403 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: policealna. Rodzaj programu liniowy, Warszawa 2012.
13
Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006…, s. 13.
14
Tamże, s. 45–47.
15
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. poz. 184, z późn. zm.
16
Tamże, s. 102–103.
17
Badania przeprowadzone w obszarze stosowania przykładowych programów nauczania opracowanych przez KOWEZIU wskazały, że
w roku szkolnym 2012/2013 korzystało z nich 81% dyrektorów szkół policealnych oraz 86% nauczycieli tych szkół. T. Sobierajski, Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 roku monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, Warszawa 2014, s. 40.
18
Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. 2017, poz.
860.
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W 2017 r. podstawa programowa dla zawodu technik archiwista została częściowo zmody ikowana
w zakresie efektów wspólnych dla wszystkich zawodów19. W obszarze efektów kształcenia właściwych dla
kwali ikacji wyodrębnionych w zawodzie20 nie wprowadzono zmian, co oznacza, że wiedza oraz umiejętności z zakresu historii ustroju ziem polskich w dalszym
ciągu nie znalazły się na liście efektów kształcenia.
Dotychczas nie opracowano nowego programu nauczania21.

Problematyczne zmiany
Opracowywane w kolejnych latach podstawy programowe i programy nauczania dla zawodu technik
archiwista ulegały zmianom. Mimo że w swoim zasadniczym kształcie, obejmującym kanon wiedzy archiwistycznej z obszarów teorii i metodyki archiwalnej,
archiwoznawstwa oraz organizacji i metodyki prac
w archiwum zakładowym, były do siebie zbliżone, zawierały także istotne różnice. W podstawach programowych i opracowywanych na ich podstawie programach nauczania, sporządzonych w 1997 r. i w 2006 r.,
uwzględniano nauczanie z zakresu elementów historii
ustroju Polski, zwracając na wagę tego przedmiotu,
zarówno w realizacji procesu kształcenia, jak i w pracy zawodowej. W 2012 r. usunięto blok przedmiotów,
w ramach których nauczano dziejów ustroju Polski XIX
i XX w.
W kontekście przedstawionych zmian wprowadzonych w programach nauczania uzasadnione wydaje się
pytanie, czy absolwent szkoły policealnej kształcącej
w zawodzie technik archiwista, pozbawiony wiedzy
w zakresie zmian ustrojowych oraz podziałów administracyjno-terytorialnych, zostanie właściwie przygotowany do wykonywania obowiązków zawodowych
na stanowisku archiwisty, w tym jednego z podstawowych zadań, jakim jest umiejętność opracowania zespołów archiwalnych.
Opracowywanie materiałów archiwalnych, podobnie jak ich gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie, należą do klasycznych umiejętności archiwalnych wykorzystywanych w pracy zawodowej.
Znajomość tych zasad nauczana jest w ramach podstawowych archiwistycznych przedmiotów zawodowych.
Umiejętności te wery ikowane są na etapie egzaminu
potwierdzającego kwali ikacje w zawodzie. Analiza
przeprowadzonych w ostatnich latach egzaminów zawodowych w ramach kwali ikacji A.64 Opracowanie
materiałów archiwalnych pokazuje, że najczęstszym
zadaniem praktycznym, z jakim musi zmierzyć się słu-
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chacz (uczeń) kierunku technik archiwista, jest opracowanie zespołu archiwalnego. Rezygnacja z nauczania zagadnień z obszaru historii ustroju Polski może
mieć ujemny wpływ na kształtowanie umiejętności
i kompetencji zawodowych niezbędnych do praktycznego wykonywania zawodu archiwisty.
Wprowadzone zmiany po części są efektem dostosowania kształcenia zawodowego archiwistów
do potrzeb aktualnego rynku pracy. Absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik archiwista
mają większą szansę na znalezienie zatrudnienia w archiwach bieżących i biurowości, gdzie wiedza tego
typu jest wymagana w znacznie mniejszym zakresie.
Kompetencje zawodowe i umiejętności w zakresie
opracowania materiałów archiwalnych niezbędne są
natomiast w pracy wykonywanej w archiwach historycznych, gdzie największe szanse na zatrudnienie
mają absolwenci studiów uniwersyteckich22.
Od dłuższego czasu obserwujemy zmiany w zakresie poziomu wykształcenia słuchaczy szkół policealnych na kierunku technik archiwista. Jakkolwiek
osoby z wykształceniem średnim stanowią w dalszym
ciągu przeważającą grupę, można zauważyć, że wśród
słuchaczy (uczniów) zwiększa się odsetek osób z wykształceniem wyższym. Badania przeprowadzone
w 2017 r. w szkołach policealnych kształcących w zawodzie technik archiwista na terenie Małopolski pokazały, że 13% ankietowanych stanowią absolwenci
studiów uniwersyteckich II stopnia, natomiast 6%
słuchaczy ukończyło studia uniwersyteckie I stopnia23. W praktyce oznacza to, że ta grupa słuchaczy
ma większe szanse na znalezienie zatrudnienia w archiwach historycznych niż ci, którzy mają wykształcenie średnie.

Tamże, s. 113–115.
Stan na 15.03.2018 r.
21
Aktualnie kształcenie uniwersyteckie archiwistów odbywa się najczęściej w dwóch formach: jako odrębny kierunek studiów, jakim jest
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, oraz jako specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją realizowanej w ramach studiów
historycznych.
22
B. Bielaszka-Podgórny, Kształcenie archiwistów w ramach szkolnictwa zawodowego na przykładzie Małopolski [artykuł w trakcie procesu
recenzyjnego].
20

Rekomendacje „WH”

„Bodo” – hołd dla artysty
W dniu 7 października 2018 r. przypadła 75. rocznica śmierci
wielkiego polskiego artysty Eugeniusza Bodo, któremu poświęcono 13-odcinkowy serial nakręcony w roku 2016, a dostępny obecnie na ekskluzywnym wydaniu DVD.
Jego bohater, czyli żyjący w latach 1899–1943 Eugeniusz Bodo,
a właściwie Bogdan Eugène Junod, był jedną z największych gwiazd
polskiego filmu, teatru i rewii w czasach II Rzeczyypospolitej. Zasłynął jako znakomity aktor, reżyser,
scenarzysta, tancerz, piosenkarz i producent filmowy. Pierwsze aktorskie kroki stawiał w Teatrze
Iluzji Urania w Łodzi, następnie grał na scenach
h
m.in. w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. W 1925 r.
zadebiutował w kinie w filmie Rywale, co zapoczątkowało jego wielką popularność. W sumie zagrał
w ponad 30 filmach, wcielając się zazwyczaj w role
amantów, ale także tworząc wybitne kreacje tragiczne i komediowe oraz występując w niezwykle
popularnych filmach muzycznych. Niemal wszystkie śpiewane przez niego na wielkim ekranie piosenki stawały się w Polsce szlagierami. Najsłynniejsze filmy z jego udziałem to Jego ekscelencja
subiekt, Zabawka, Czy Lucyna to dziewczyna?, Kocha, lubi, szanuje..., Pieśniarz Warszawy, Jaśnie pan
szofer, Bohaterowie Sybiru, Skłamałam czy Strachy,
a najpopularniejsze piosenki w jego wykonaniu
to Ach, śpij, kochanie, Ach, te baby, Całuję Twoją dłoń,
madame, Już taki jestem zimny drań, O Key, Sex appe-al oraz Umówiłem się z nią na dziewiątą.
Mimo bycia abstynentem Bodo prowadził bardzo
o
rozrywkowe życie, a jego życiowymi partnerkamii
były m.in. polska aktorka Nora Ney oraz tahitańskaa

artystka Anne Chevalier, znana bardziej jako Reri. Występował w
Palestynie, miał wspólny program estradowy z Mirą Ziemińską, był
współwłaścicielem wytwórni filmowych B.W.B. oraz Urania-Film,
a także prowadził słynną kawiarnię Café-Bodo przy ulicy Foksal 17
w Warszawie.
Bodo opuścił stolicę po wybuchu II wojny światowej. W 1941 r.
Lwowie przez NKWD. Bardzo zaszkodziło
został aresztowany we Lw
mu wówczas posiadanie szwajcarskiego
m
obywatelstwa (urodził się w Genewie).
o
Przebywał w więzieniach moskiewskich.
P
Zmarł w łagrze w Kotłasie w roku 1943.
Z
W serialu Michała Kwiecińskiego i Michała Rosy w rolę młodego Bodo wcielił
się Antoni Królikowski, a w starszego –
Tomasz Schuchardt. Towarzyszą im m.in.
Anna Próchniak, Roma Gąsiorowska,
Anna Pijanowska, Patricia Kazadi, Piotr
Żurawski, Edyta Herbuś, Karolina GorczyŻ
cca, Mateusz Damięcki, Maja Hirsch, Olaf
Lubaszenko, Bartłomiej Kasprzykowski,
L
Piotr Głowacki i Robert Gonera. Dbałość
P
o szczegóły zarówno w prezentowaniu
żżycia głównego bohatera, jak i w oddawaniu realiów schyłkowego okresu zaborów,
n
cczasów II RP oraz II wojny światowej, wydają się gwarancją połączenia doskonad
łłej rozrywki z oryginalną lekcją historii
pierwszej połowy XX w., ze szczególnym
p
uwzględnieniem dziejów polskiej kultury.
u
Artur R. Jęcka

Historyczna uczta dla miłośników kryminału
Film Morderstwo w Orient Expressie wyreżyserowany przez Kennetha Branagha
to kolejna już ekranizacja najsłynniejszej
bodaj powieści w dorobku królowej kryminału Agathy Christie. Dla miłośników powieści i opowiadań o śledztwach Herculesa
Poirot jest to okazja do spotkania z najsłynniejszym obok Sherlocka Holmesa detektywem w historii literatury. Tym bardziej
że wcielający się w tę postać reżyser filmu
wypada w głównej roli nie mniej przekonująco niż kiedyś Peter Ustinov, Albert Finney
czy David Suchet. Natomiast dla wielbicieli przeszłości nowa wersja Morderstwa
w Orient Expressie to po prostu prawdziwa
uczta dla oczu spragnionych precyzyjnego
oddania realiów dwudziestolecia międzywojennego oraz warunków podróżowania
tą najsłynniejszą linią kolejową w historii.
Przypomnijmy, że tym razem Hercules
Poirot podróżuje pociągiem, w którym dochodzi do tajemniczego zabójstwa wpływowego amerykańskiego biznesmena Edwarda Ratchetta (Johnny Deep). W tym samym
czasie dochodzi do wypadku i 13 pasażerów zostaje uwięzionych w pułapce, nie
wiedząc, co ich czeka i stając się jednocze-

śnie podejrzanymi. Wśród nich znajdują się
m.in. Caroline Hubbard (Michelle Pfeiffer),
Mary Debenham (Daisy Ridley), księżna
Dragomiroff (Judi Dench), Gerhard Hardman (Willem Dafoe) oraz Pilar Estravados
(Penelope Cruz). Każda godzina śledztwa
przybliża detektywa i towarzyszących mu
widzów do rozwiązania, którego z całą
pewnością nie można uznać za standardo-

we czy przewidywalne. Jednocześnie warto
pamiętać, że Agatha Christie pisząc Morderstwo w Orient Expressie, nawiązywała
do słynnej sprawy uprowadzenia i zabójstwa dziecka Charlesa Lindbergha, która
w latach 30. XX w. wstrząsnęła amerykańską i światową opinią publiczną.
Artur R. Jęcka
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Marsze
niepodległości
250 tys. osób wzięło udział 11 listopada w Marszu
Niepodległości w Warszawie, Marsz miał charakter
oficjalnej uroczystości państwowej i składał się z dwóch
części pochodu władz i środowisk narodowych. Foto – PAP

