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WSTĘP

Kolejny, szósty już tom serii wydawniczej Antropologia wiedzy jest poświęcony pro-
blematyce interpretacji źródeł zarówno w jej aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym. 
Zamierzeniu temu odpowiada układ książki, której pierwsza część nosi tytuł Przykłady 
praktyki interpretacyjnej, natomiast druga — Problemy i dyskusje teoretyczne. W nieda-
jącej się ogarnąć literaturze przedmiotu o  charakterze źródłoznawczym powstałej na 
przestrzeni dwóch ostatnich stuleci wydawać by się mogło, iż wszystko na ten temat 
zostało już napisane i wystarczy jedynie zastosować rozstrzygnięcia metodologów, aby 
uzyskać wiarygodną interpretację historyczną. Można by także sądzić, że jeżeli młode-
mu badaczowi dyskusje teoretyków wydają się zbyt trudne, wystarczy wybrać jako wzór 
dla własnej praktyki pisarskiej dzieło jednego z uznanych współcześnie klasyków hu-
manistyki i stosować zalecane przez niego metody interpretacji, i to nawet wtedy, jeżeli 
nie są one wyrażone expressis verbis, ale jedynie stanowią podskórną tkankę narracji hi-
storycznej, która przy bliższym przyjrzeniu się staje się widoczna. Tymczasem niniejsza 
książka, w której powstaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin współczes-
nych polskich badań humanistycznych, w sposób widoczny wykazuje, iż problematyka 
źródłoznawcza nadal zasługuje na baczną uwagę i  może być przedmiotem płodnych 
i interesujących debat, toczonych zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu 
widzenia. Punktem wspólnym wszystkich zamieszczonych tu studiów jest zwrócenie 
się w stronę analizy źródeł rzadko na ogół wykorzystywanych w praktyce historycznej, 
a to dlatego, iż albo wymagają one od historyka ponadprzeciętnej erudycji, co utrud-
nia np. dostęp do źródeł w języku oryginału, albo też wymagają do interpretacji tekstu 
zastosowania metod wykraczających poza metodologię historii. Przedstawiane w  tej 
książce źródła wykorzystywane są przede wszystkim przez przedstawicieli innych niż 
historia humanistycznych dyscyplin, takich jak antropologia kultury, literaturoznaw-
stwo albo etnografi a, warto jednakże zainteresować nimi historyków, którzy na przed-
stawionych przykładach mogą zapoznać się z ich praktyką analityczną, co potencjalnie 
może wzbogacić ich własną.

Zamieszczone w tej książce teksty łączy wyrazista metodologiczna perspektywa, kła-
dąca nacisk na związek źródła z autorem, który jest jego twórcą. W tym ujęciu źródło 
jest postrzegane jako wyraz indywidualnej perspektywy poznawczej autora, ukształ-
towanej w  określonym kontekście kulturowym, społecznym i  historycznym. Twórca 
źródła zawsze ustosunkowuje się do otaczającego go świata, który postrzega z osobistej 
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Bożena Płonka−Syroka8

perspektywy, nawet wtedy, jeżeli możemy w jego narracji odnaleźć powszechnie spoty-
kane we współczesnej mu epoce wątki, kalki językowe, standardowe przykłady interpre-
tacji itp. Nie może być jednak inaczej, gdy przyjmiemy, że każda osobista perspektywa 
opisywania świata jest wyrażana w jakimś języku, który twórca źródła sobie wcześniej 
przyswoił, i którego kanony uznał za umożliwiające mu porozumienie się z innymi. Jego 
narracja ma na celu nawiązanie komunikacji, musi więc brać pod uwagę potencjalne 
możliwości jej zrozumienia przez innych. Pragnąc znaleźć uznanie dla treści swojego 
przekazu, jego nadawca musi brać pod uwagę ogólną wizję świata, przez potencjalnego 
odbiorcę uznawaną za realistyczną, i do niej się w różny sposób odwoływać. Może także 
(i zwykle to czyni) sam ustanawiać ową wizję i za pośrednictwem różnego rodzaju za-
biegów zmierzać do jej upowszechnienia wśród odbiorców jako wizji naturalnej. W ten 
sposób nadawca i odbiorca komunikatu medialnego spotykają się we wspólnym uni-
wersum, którego obraz językowy i pozajęzykowy są dla obu stron zrozumiałe. Tworzony 
zawsze z pewną subiektywną intencją przekaz źródłowy nie jest epistemologicznie ani 
też aksjologicznie neutralny. Pragnąc bowiem kogoś przekonać do swoich racji, autor 
źródła musi brać pod uwagę nie tylko co, ale i do kogo mówi, w jakiej występuje spra-
wie, jaką reakcję odbiorcy może przewidzieć lub założyć, jak może się do niej z góry 
ustosunkować, aby nadać przekazywanemu komunikatowi większą skuteczność itp. 

Każde z zamieszczonych w tej książce studiów, szczególnie w jej części pierwszej po-
święconej aspektom praktycznym, odnosi się do przedstawionych powyżej zagadnień, 
wskazując zarazem na możliwe pułapki interpretacyjne wnikające z  niewłaściwego 
odczytania źródeł prowadzącego do ich nadinterpretacji. Jest to problem szczególnie 
subtelny teoretycznie, jeżeli przyjmiemy, jak większość przedstawicieli współczesnej 
metodologii nauk humanistycznych, iż nie tylko autor źródła odgrywa aktywną rolę 
w jego wytworzeniu i kieruje się w tym procesie pewną intencjonalnością (układając 
swoją wypowiedź według pewnych reguł logiki, odnosząc ją do wizji świata, którą uzna-
je za naturalną i realistyczną, odnosząc się w sposób afi rmatywny do pewnego zesta-
wu wartości, które akceptuje i uznaje za warte podtrzymywania, natomiast krytycznie 
wobec innych, które uznaje za heterogeniczne dla własnej społeczności, a zatem mo-
gące doprowadzić ją do destrukcji itp.), lecz także historyk (lub przedstawiciel innej 
dyscypliny nauk humanistycznych) odczytuje źródło z pewną intencją. Intencjonalność 
historyka polega przede wszystkim na próbie poznania i zrozumienia świata, który mu 
się jawi w wyniku eksploracji materiału źródłowego. Następnym etapem jest tworzenie 
narracji historycznej, w której ujawnia się punkt widzenia historyka jako autora. Nie 
jest on bowiem — jak to widzieli przedstawiciele XIX–wiecznej metodologii nauk hi-
storycznych — metodologicznie i aksjologicznie przezroczysty, nie daje „przemówić” 
źródłom, ale umożliwia im „wypowiedź” jedynie w tym zakresie, jaki został wyznaczo-
ny przez postawione przez niego pytania. To pytania historyka stwarzają historyczną 
narrację, są jej osią, zaczynem wszystkich interpretacji, który umożliwia kontakt z ana-
lizowanym przez niego źródłem. To historyk decyduje ponadto, co jest dla niego źród-
łem w kwestii, którą sam uznaje za wartą zbadania, i jak będzie oceniał wiarygodność 
i intencjonalność przekazu, z którym się spotyka. Tekstem kultury w powyższym rozu-
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mieniu jest więc zarówno źródło, stworzone przez określonego autora przekazującego 
odbiorcom w sposób intencjonalny pewien komunikat, lecz także narracja historyczna, 
stworzona przez historyka jako autora dzieła, w którym badane przez niego źródło staje 
się podstawą interpretacji. 

Intencjonalność historyka może być wyznaczana przez cel, jaki przyświeca tworzeniu 
przez niego jednego z typów narracji. Może to być np. podręcznik akademicki, w któ-
rym historyk w  sposób świadomy stara się doprowadzić swoje analizy do konkluzji, 
stworzyć narrację umożliwiającą odbiorcy zrozumienie pewnego procesu dziejowego 
charakteryzowanego przez długie trwanie, w którym to procesie następstwo faktów nie 
jest wprawdzie ani zdeterminowane, ani nie może być rozpatrywane za pomocą wyja-
śnień wyłącznie o charakterze logicznym, lecz powinno być zrozumiałe przy uwzględ-
nieniu wyjaśnień przyczynowych. Wojny i  warunki pokoju muszą mieć zatem swoją 
przyczynę, ktoś je bowiem wypowiada lub rozpoczyna działania, kierując się swoim 
interesem, który historyk powinien wydobyć. Również do oczywistych elementów in-
tencjonalnej narracji historycznej należy rozpatrywanie warunków pokoju z  punktu 
widzenia zwycięzcy, który je dyktował. Historyk zapyta wtedy, czy zwycięstwo militar-
ne zostało właściwie wykorzystane, czy może zaprzepaszczone i dlaczego itp. Drugim 
biegunem narracji jest artykuł w profesjonalnym czasopiśmie naukowym albo specjali-
stycznej monografi i, w którym historyk stawia sobie za cel podważenie dotąd obowią-
zującej narracji dotyczącej jakiegoś istotnego dla niego i dla współczesnych mu badaczy 
zespołu zagadnień. Intencjonalność historyka przejawia się w tym wypadku w wyszu-
kiwaniu błędów lub słabych punktów w dotychczas znanych interpretacjach, przy czym 
nie musi on, jak w podręczniku, podążać do konkluzji pisanej ad usum Delfi ni. Nie musi 
niczego kończyć, ani niczego czytelnikom ułatwiać. Kieruje bowiem swoją narrację do 
profesjonalistów, zakładając ich elementarną znajomość opisywanych przez niego za-
gadnień, a także do przedstawicieli kręgu dyskusyjnego, jaki utworzył się w piśmien-
nictwie wśród badaczy, szczególnie zainteresowanych danym obszarem zagadnień 
i znających dotyczącą go faktografi ę w stopniu wykraczającym poza charakterystyczną 
dla ogółu profesjonalistów z  danej dyscypliny, a  nawet historyków danej epoki. Jego 
wnioski mogą burzyć dotychczasowe ustalenia literatury przedmiotu, lecz nie muszą 
ostatecznie niczego ustalać, wystarczy, ażeby postawione przez niego pytanie badawcze 
(lub ich zespół) zostało zaakceptowane przez profesjonalistów jako nowatorskie, a do-
tychczasowa praktyka interpretacyjna  — w  związku z  postawieniem tego pytania  — 
jako niemożliwa do dalszego podtrzymywania, lub tego podtrzymywania z  różnych 
względów nie warta. Pomiędzy typami narracji historycznej wyznaczanymi przez pod-
ręcznik akademicki, a zamieszczony w czasopiśmie specjalistycznym albo monografi i 
artykuł, plasuje się cała gama możliwości interpretacji źródeł historycznych, w których 
przejawiają się różne typy intencjonalności historyków. Rację ma w tej kwestii klasyk 
polskiej historiografi i, Władysław Smoleński, który już w 2 połowie XIX w. zauważył, że 
na podstawie tych samych źródeł można napisać bardzo różne historie, w zależności od 
tego, po co badacz podejmuje się tego zadania, do kogo kieruje swoją praktykę pisarską 
i co za jej pośrednictwem zamierza osiągnąć.
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W pierwszej części niniejszej książki przedstawione są różne przykłady praktyki in-
terpretacyjnej źródeł historycznych. Autorzy zamieszczonych tu studiów wykazują, jak 
ryzykowna może być owa interpretacja, gdy historyk nie jest dostatecznie przygotowa-
ny erudycyjnie do analizy źródła, albo gdy na jego podstawie zamierza badać zagadnie-
nia, które nie dają się zbadać. Łukasz Sasuł w artykule Nadinterpretacja i interpretacja 
bizantyjskich traktatów wojskowych wskazuje, że traktatów tych nie można wykorzysty-
wać, dążąc do odtworzenia struktury armii bizantyjskiej, ale wyłącznie do studiów nad 
jej taktyką. Intencjonalność autorów tych źródeł przejawiała się bowiem w ten sposób, 
iż jako profesjonaliści adresowali swoje źródła również do profesjonalistów, którym nie 
byli zmuszeni przedstawiać kwestii dla nich podstawowych (tj.  struktury armii). Po-
dejmowali natomiast problemy jej taktyki, i z tego powodu omawiane źródło może być 
wykorzystywane przez współczesnego historyka do zbadania tego właśnie problemu, 
jednakże z zachowaniem należytej ostrożności, ze względu na dużą liczbę niekompe-
tentnych przekładów, które autor artykułu przytacza.

Inny przykład intencjonalności autora źródła przedstawia w swoim artykule zatytu-
łowanym Kroniki Galla Anonima i Mistrza Wincentego Kadłubka jako świadectwa kul-
tury polskiego średniowiecza. Analiza wybranych fragmentów o Bolesławie Krzywoustym 
Anna Mazur–Nowak. Autorka ukazuje sposób kreowania postaci Bolesława Krzywo-
ustego przez autorów źródeł, podporządkowany z góry założonej tezie, jak również za-
biegi stylistyczne służące jej uwiarygodnieniu.

Ciekawy przykład różnych możliwości interpretacyjnych tego samego źródła, w za-
leżności od punktu widzenia akceptowanego przez badacza oraz szerokości podstawy 
erudycyjnej, która poprzedza ową interpretację, przedstawia Beata Stuchlik–Surowiak 
w tekście pt. Bartosza Paprockiego „podręczniki do maltretowania żon” jako źródło (nie 
tylko kobiecych) problemów. Wspomniany tekst, interpretowany literalnie, kreuje obraz 
męskiej dominacji o skrajnym i opartym na przemocy fi zycznej i psychicznej obliczu, 
którą autor źródła miałby w nim propagować, kierując je do przedstawicieli XVI–wiecz-
nego polskiego społeczeństwa. Jeżeli jednak przyjmiemy inne możliwości interpreto-
wania tego źródła, ukaże nam się zupełnie odmienna perspektywa. Sprawą wyboru 
pozostaje, którą z nich przyjmiemy, przy czym autorka przedstawia w tekście argumen-
ty przeciw interpretacji literalnej.

Anna Kaczmarek przedstawia natomiast przykład intencjonalności twórcy dzieła li-
terackiego, który zamierzył stworzyć obraz XIX–wiecznego francuskiego społeczeństwa 
jako ilustrację kategorii poznawczych występujących w naukach przyrodniczych jego 
czasów. Chodzi tu o pisarstwo Emila Zoli i panteon stworzonych przez niego typów 
ludzkich, mających ilustrować działanie prawa dziedziczności. Intencjonalność w prak-
tyce interpretacyjnej może w tym wypadku występować na wielu poziomach. Pierwszy 
z nich dotyczy przedstawicieli europejskich nauk przyrodniczych około połowy XIX w. 
Sformułowali oni deterministyczną koncepcję ludzkiej natury, która w stosownych (po-
myślnych lub niepomyślnych dla danej jednostki) okolicznościach ujawnia się na po-
ziomie indywidualnych biografi i. Drugi poziom intencjonalności znajdujemy w dziele 
artystycznym Emila Zoli, który we współczesnej mu koncepcji przyrodniczej odnalazł 
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klucz do tajemnic ludzkiej natury. Trzeci i czwarty poziom intencjonalności odnoszą 
się już nie do autora, ale do odbiorców źródła. Pierwszą ich grupę tworzą historycy 
literatury, których analizy dotyczą przede wszystkich literackiej warstwy analizowane-
go tekstu, jego autora, konwencji artystycznej, w której tworzył, uwarunkowań recepcji 
jego twórczości w XIX–wiecznym społeczeństwie i utrzymywaniu się jego popularności 
także i współcześnie (w tym jako inspiracji scenariuszy fi lmowych). Grupa druga, pro-
wadząca badania nad tekstem Zoli, opiera się na odmiennych pytaniach badawczych, 
które uznać może za interesujące. Należą do nich np.  pytania o  to, w  jakim stopniu 
twórczość Zoli może stanowić dla badacza historii kultury i obyczajów uzupełniające 
źródło historyczne, dokumentujące mentalność społeczną mieszczaństwa w XIX w., re-
lacje międzypokoleniowe oraz relacje między płciami, ukazujące role społeczne kobiet 
i mężczyzn w społeczeństwie, ich aspiracje i możliwości ich spełnienia itp. Tego rodza-
ju pytania, zadawane przez historyka intencjonalnie, usuwają w cień walory literackie 
dzieł Zoli (paradoksalnie, o  życiu codziennym wiele możemy dowiedzieć się z  twór-
czości mniej ambitnej, przeznaczonej dla niezbyt wyrobionego czytelnika, którego gust 
i sposób postrzegania świata możemy w jakiś sposób odtworzyć; im wyższej rangi jest 
badana przez historyka literatura, tym z  większą ostrożnością należy podchodzić do 
kreowanych przez nią postaci, ze  względu na to, iż autorzy podejmują w  nich wątki 
i problemy występujące w wielu historycznych epokach, ubierając je jedynie w kostium 
historyczny), zastanawiamy się bowiem, czytając te dzieła, jak wiele mogą nam „dopo-
wiedzieć” do obrazu rzeczywistości znanego z innych rodzajów źródeł. 

Tekst Kai Marchel pt. Henri Toulouse–Lautrec — malarz nocnego życia. Montmartre 
przełomu  XIX/XX  w. wskazuje na różne możliwości naturalizacji otaczającej rzeczy-
wistości społecznej w zależności od tego, czy jej obraz jest przez obserwatora akcep-
towany, czy też nie. Krytycy twórczości Toulouse–Lautreca mieli za złe „nurzanie się” 
przez artystę w bagnie nieobyczajności, nie mieli jednak nic przeciwko korzystaniu z jej 
atrakcji przez nich samych. Problemem było uczłowieczenie prostytutek i szansonistek 
przez artystę i przedstawianie ich w taki sposób, jaki uznawano za właściwy dla matek, 
żon i sióstr przedstawicieli korzystającego z ich usług establishmentu, to jest z imienia 
i nazwiska, i przy wykonywaniu zwyczajnych codziennych czynności. Kawiarka czy Ko-
bieta czytająca list, słynne przykłady nowożytnego europejskiego malarstwa, w swojej 
epoce budziły szok, ponieważ przedstawiane w nich kobiety oddawały się czynnościom 
wolnym od kontekstu religijnego, co w tym czasie było normą, jeżeli chodzi o tematy-
kę przedstawianych postaci. W XIX stuleciu była to już jednak naturalna konwencja 
określająca sposób przedstawiania kobiet z towarzystwa. Tymczasem Lautrec wywołał 
skandal, wpisując w  tę konwencję prostytutki, które malował, odpoczywające, śpiące 
lub oddające się zabawie. Były one ponadto rozpoznawalne jako osoby, co było dla ów-
czesnej publiczności szokujące. Omawiany tekst przynosi także inne, interesujące in-
spiracje dotyczące wykorzystywania źródeł ikonografi cznych w badaniach nad historią 
świadomości społecznej.

Tekst Małgorzaty Iżykowskiej pt. Obraz I wojny światowej w ogłoszeniach parafi alnych 
na Śląsku podejmuje temat możliwości wykorzystania rzadko analizowanej  kategorii 
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źródeł, jaką są ogłoszenia parafi alne. Autorka podejmuje analizę kilku poziomów in-
tencjonalności nadawców komunikatów kulturowych. Pierwszym z  nich jest poziom 
kreowany przez władze państwowe, jakie w warunkach wojennych prowadziły własną 
politykę propagandową, w której wykorzystywały także Kościół. Ogłoszenia parafi alne 
są w tym ujęciu dobrym rodzajem źródeł do badania wybranych kierunków tej propa-
gandy. Drugim rodzajem intencjonalności badanym przez autorkę artykułu jest poziom 
kreowany przez proboszcza parafi i w Szymiszowie, traktowanego jako przedstawiciela 
instytucji religijnej. W określonej przez wojnę sytuacji proboszcz z Szymiszowa dążył 
do wpisania rzeczywistości w  metafi zyczną perspektywę, zarazem inicjując, i  prowa-
dząc działalność charytatywną motywowaną religijnie. Zapoznając się z  tego rodzaju 
źródłem, jakim są ogłoszenia parafi alne, możemy także dowiedzieć się licznych szcze-
gółów dotyczących życia codziennego mieszkańców opolskiej wsi, w tym dotyczących 
języka, w którym kierowano ogłoszenia do parafi an. Omawiane przez autorkę źródło 
jest trudne do wykorzystywania przez historyków, jednakże z pewnością na to zasługu-
je, i to nie tylko w odniesieniu do czasów I wojny światowej, lecz także i współczesnych.

Interesującym przykładem praktyki badawczej, w której źródło nie ma charakteru 
tekstowego, jest artykuł Grażyny Ewy Karpińskiej, zatytułowany Cmentarze wojenne 
z I wojny światowej jako źródło i  tekst kultury. Przedstawiane przez autorkę interpre-
tacje wskazują na różnych twórców wypowiedzi kulturowych, przybierających postać 
cmentarzy upamiętniających pamięć żołnierzy — ofi ar wojny, a zarazem na wspólny 
dla tych wypowiedzi charakter intencjonalności, jaką jest dążenie do nadania sensu 
śmierci na polu bitwy i zachowania spokoju społecznego. To pierwsze zamierzenie spo-
wodowało budowę jeszcze w trakcie I wojny światowej cmentarzy wojennych o okreś-
lonym programie ideowym i  estetycznym. Program ten zawierał zarówno odwołania 
metafi zyczne, jak i patriotyczne. Był to jednak patriotyzm szczególnego rodzaju, brak 
w nim bowiem elementów szowinistycznych. Zdarzało się bowiem często, iż na jednym 
cmentarzu wojennym spoczywali żołnierze należący do walczących przeciwko sobie 
armii, którym okazywano ten sam szacunek. Może dlatego, że walczyli w tych szere-
gach, ale po przeciwnych stronach, Polacy, których chowano na obszarze zamieszkałym 
w większości przez przedstawicieli tej samej narodowości, może dlatego, żeby ukazać 
wzniosły sens żołnierskiej śmierci jako takiej, a może dlatego, że skala strat na polach bi-
tew I wojny światowej mogła wzbudzić niekontrolowane przez władze reakcje społecz-
ne. Często spotykane przykłady buntu żołnierzy w okopach I wojny światowej, a także 
załamywanie się tradycyjnych norm moralnych wśród cywilów (dość przypomnieć tu 
ogromne rozpowszechnienie prostytucji, którą parały się nie tylko młode niezamężne 
kobiety, ale i liczne mężatki obarczone dziećmi, uzyskujące w ten sposób środki do ży-
cia, a także różnego rodzaju oszustwa, kradzieże, a nawet bardziej skrajne formy gra-
bieży połączone z morderstwem itp.) mogły być inspiracją do tworzenia przez władze 
państwowe wojennych miejsc pamięci — cmentarzy wojskowych, odwołujących się do 
takich wartości, jak wierność, honor i obowiązek, które zamierzano utrwalać zarówno 
w trakcie wojny, jak i po jej zakończeniu. Autorka ukazuje także dalsze losy cmentarzy 
wojskowych z czasów I wojny światowej. Odczytanie ich historii w kontekście zmian 
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politycznych i kulturowych z lat 1918–2013 tworzy interesującą panoramę świadomości 
społecznej.

Ciekawy przykład praktyki badawczej na jej poziomie podstawowym, tj. na etapie 
zbierania materiału badawczego i przygotowania jego dokumentacji, przynosi artykuł 
Lidii Przymuszały pt. Fiszka terenowa jako źródło do badań dialektologicznych. Intencją, 
jaka kierowała twórców tego źródła — dokumentujących dialekty występujące na tere-
nie Śląska — było utrwalenie historycznych form języka polskiego, jakim posługiwała 
się w XIX i 1 poł. XX stulecia tutejsza ludność. Do 1989 r. badania te były fi nansowane 
ze środków centralnych, a ich efekty były stopniowo publikowane. Po 1989 r. badania 
zostały przerwane, ponieważ zawieszone zostało ich fi nansowanie. Dopiero w ostatnim 
okresie zostały wznowione, tym razem są one fi nansowane z  innych źródeł. Autorka 
omawia trudności w korzystaniu ze zgromadzonej w ostatnim półwieczu dokumentacji, 
ze względu na zmieniające się podstawy metodologiczne badań dialektologicznych.

Kolejny przykład źródła, rzadko wykorzystywanego w  badaniach historycznych, 
przybliża Izabela Kaczmarzyk w artykule pt. Kronika szkolna jako źródło wiedzy o dys-
kursie etnicznym na Górnym Śląsku (na przykładzie rozwoju szkolnictwa w Kończycach 
w okresie międzywojennym). Intrygujący jest charakter tego źródła, łączącego elemen-
ty dyskursu publicznego z prywatnym. Szkoła w Kończycach, założona jeszcze przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, rozwijała swoją działalność w latach 1918–
1939. Na jej przykładzie możemy śledzić elementy polityki społecznej Niemiec i Polski, 
mającej na celu kreowanie postaw obywatelskich w duchu lojalności wobec państwa. 
Dyskurs prywatny wpisał się w zarysowaną tutaj ogólnopaństwową perspektywę, a bio-
grafi e nauczycieli i uczniów zostały w niej ściśle osadzone. Kronika szkolna może być 
w związku z tym zarówno źródłem do historii lokalnej społeczności (mikrohistoria), jak 
i do historii politycznej i społecznej Górnego Śląska w 2 poł. XIX i 1 poł. XX w.

Odmienny rodzaj źródła, łączącego w sobie skalę makro i skalę mikro, a w związku 
z tym możliwego do wykorzystania w analizach prowadzonych na obu tych poziomach, 
przedstawia w  artykule pt.  Zapiski aktorskie jako źródło i  obiekt badań dla historyka 
teatru — na przykładzie rękopisów Juliusza Osterwy Wanda Świątkowska. Podobnie jak 
pamiętniki i  listy jest to źródło prywatne, nieprzeznaczone do publikacji (jego autor 
nakazał przed śmiercią je zniszczyć, jednakże spadkobiercy nie dostosowali się do tego 
życzenia), co narzuca określone w metodologii badań historycznych sposoby jego ana-
lizy, z uwzględnieniem hipertrofi i autorskiej perspektywy nad realizmem opisu przed-
stawianych zjawisk. Jednakże to właśnie ta osobista perspektywa nadaje analizowanemu 
źródłu szczególną wartość w  badaniach nad historią kultury i  obyczajów, może być 
bowiem z  jednej strony wykorzystane do analizy świadomości twórcy należącego do 
określonej historycznej epoki, natomiast z drugiej — analizy jego percepcji stosunków 
społecznych, w których przyszło mu kształtować swoją biografi ę i realizować swe pro-
jekty twórcze. 

Jacek Grębowiec w  artykule Różne formy propagandy wiary. Studium dawnych 
i współczesnych tekstów kultury łączy analizę źródeł tekstowych z pozatekstowymi (po-
mniki świętych), przedstawiając interesujące metody analizy programu ideowego, który 
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nadawcy kierują do potencjalnych odbiorców. W tym ujęciu zarówno erygowanie po-
mnika w określonym miejscu i czasie, jak również przekaz ideowy zawarty w jego tre-
ści mają wyrazistą wymowę dostępną percepcji odbiorców, do których ów przekaz jest 
kierowany. Artykuł stanowi interesujący przykład analiz recepcji rzeźby fi guratywnej, 
która nie była ani przez jej fundatorów, ani przez publiczność poddawana recepcji opar-
tej wyłącznie na kryteriach metafi zycznych oraz estetycznych. Łączyła się z propagandą 
określonej koncepcji państwa, której podporządkowane zostały treści religijne. Podob-
nie niejednoznaczny charakter mają także treści analizowanych przez autora przekazów 
tekstowych.

W najmniejszym stopniu uwzględnia elementy tekstualne ostatni już artykuł, opu-
blikowany w pierwszej części książki, zatytułowany Logo we współczesnym aptekarstwie, 
którego autorką jest Katarzyna Sudoł. Autorka analizuje treści marketingowe, kiero-
wane ku odbiorcom przez autorów przekazów reklamowych. Treści te odwołują się do 
wielu skojarzeń, które winny być już obecne w świadomości owych odbiorców, a zara-
zem mają kreować nowe, kształtując pożądany obraz apteki jako marki handlowej, co 
w warunkach konkurencji postrzegane jest jako istotne.

W drugiej części niniejszej książki znalazły się trzy studia, których autorzy podję-
li problem źródeł w perspektywie teoretycznej: Tekst kultury jako narzędzie badawcze 
Anny Gomóły i Małgorzaty Rygielskiej, Codzienność jako locus antropologicus Andrzeja 
Pawła Wejlanda oraz Źródła historyczne w „Trzeciej kulturze”: od biologii do informatyki 
Andrzeja Radomskiego. Ich autorzy podejmują dyskusję nad autorem źródła jako pod-
miotem kreującym pewien obraz rzeczywistości oraz możliwościami dotarcia zarówno 
do tego obrazu, jak i  do przedstawianej przezeń rzeczywistości przez współczesnego 
badacza. Nic nie jest tu bowiem oczywiste — autor „ogląda” i interpretuje świat w swojej 
perspektywie, natomiast badacz, także postrzegając świat za pośrednictwem perspek-
tywy własnej, którą w sposób mniej lub bardziej świadomy refl ektuje pod względem 
metodologicznym, wykorzystuje źródło do odpowiedzi na pytania, które uznaje za in-
teresujące, możliwe i  warte zadania. Współczesna metodologia badań historycznych 
przywiązuje ogromną wagę do uzyskania przez historyka samoświadomości dotyczącej 
istoty jego praktyki badawczej. Obcuje on bowiem ze światem, który w źródle, wybra-
nym jako podstawa analiz, został już przez kogoś zinterpretowany i  opisany według 
reguł, uznanych niegdyś przez autora źródła za właściwe i według intencji, które mu 
kiedyś przyświecały. Historyk powinien objąć refl eksją badawczą ten zapośredniczony 
przez podmiot charakter źródeł historycznych, z których korzysta, jak również uświa-
domić sobie, iż on sam jest także podmiotem aktywnie uczestniczącym w  procesie 
kształtowania narracji historycznej. Tylko świadomość tych ograniczeń może dopro-
wadzić do tego, iż historyk uniknie absolutyzowania wiarygodności stworzonej przez 
siebie narracji i jej ostatecznego charakteru. Tak uprawiana historiografi a staje się prak-
tyką rywalizujących ze sobą interpretacji, które wbrew obawom niektórych, nie będą 
prowadzić do zamknięcia się historyków wyłącznie w obszarze tekstów, bez możliwości 
dotarcia za ich pośrednictwem do świata, który minął, i którego ślady współcześnie są 
nam dostępne. Otwarcie historiografi i na dyskusje metodologiczne i nowe interpretacje, 
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a zatem zgoda na nieustanną weryfi kację stanu badań dotyczących res gestae, zarówno 
na podstawie nowych kategorii źródeł, jak i nowego odczytania źródeł już znanych, nie 
powinno młodych historyków, przyzwyczajonych do logiki narracji podręcznikowych, 
niepokoić. Historia jest bowiem nauką żywą, i z tego powodu nie poddającą się próbom 
nakładania na jej praktykę interpretacyjną trwałych ograniczeń, przynajmniej w dłuż-
szym okresie. 

Bożena Płonka–Syroka
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Część pierwsza

Przykłady praktyki interpretacyjnej
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Łukasz Sasuła

NADINTERPRETACJE I INTERPRETACJE NIEDOKOŃCZONE 
BIZANTYJSKICH TRAKTATÓW WOJSKOWYCH

Tworząc prace historyczne, bardzo często napotyka się trudności dotyczące dopre-
cyzowania zakresu informacji źródłowej wykorzystanej w tekście. Pojawiają się także 
problemy w określeniu stopnia ingerencji w źródło, tak aby dopasować je do charakteru 
pracy. Nie może oczywiście być mowy o ingerencji w sam tekst, jednakże wybór jego 
fragmentu, który jest cytowany lub analizowany, i na którym wreszcie historyk opiera 
swój wywód, jest często równie brzemienny w skutki, jak realna zmiana treści źródła. 
Bardzo dobrym tego przykładem są bizantyjskie traktaty wojskowe. Dostarczają one 
bowiem informacji czysto teoretycznych, dodatkowo traktujących o  idealnym stanie 
rzeczy, do którego należało dążyć, nie zaś o  stanie faktycznym  — jest to do dziś ce-
cha typowa dla podręczników lub poradników. Do zilustrowania problemu posłużę się 
dwoma traktatami — Strategikonem1, którego autorstwo przypisuje się cesarzowi Ma-
rycjuszowi, oraz Taktikonem2, który prawdopodobnie był spisany przez Leona VI. Oba 
źródła charakteryzują się podobną tematyką i kompozycją, a także zawierają podobną 
liczbę informacji przydatnych do badania historii wojskowości. 

Rozważania nad analizą źródła historycznego należy rozpocząć od odpowiedzi na 
pytanie, czym jest owo źródło. Istnieje bardzo wiele odpowiedzi–defi nicji na to pyta-
nie. Na potrzeby niniejszej pracy wybrałem trzy z nich. Pierwsza należy do Aleksandra 
Swieżawskiego i głosi: „Źródło historyczne jest to świadectwo przeszłości, przy pomo-
cy którego możemy — najczęściej bezpośrednio, ale dość często dopiero przy użyciu 
różnych mniej lub więcej skomplikowanych metod — poznać jakieś fakty z tejże prze-
szłości”3. Czy w  istocie źródło pozwala nam poznać fakt? Zapewne często tak. Czy-
tając pracę średniowiecznego autora, z pewnością dowiadujemy się, że ktoś to dzieło 
spisał. Jednak pewności co do personaliów autora nie możemy mieć. Źródło nigdy nie 
będzie oknem na dawną rzeczywistość, gdyż nie pozwala nam na osiągnięcie bezpo-
średniej, zmysłowej percepcji opisywanych wydarzeń. Pozostaje ono jedynie projekcją, 

1 Maurikios, Strategikon, ed. and trans. G. T. Dennis, Washington 1984 [dalej: Maurikios].
2 Leo VI, Taktika, ed. and trans. G. T. Dennis, Washington 2010.
3 A. Swieżawski, Wstęp do badań historycznych, Łódź 1978, s. 117.
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co do której nigdy nie mamy pewności, czy i  jak głębokiej edycji ją poddano. Druga 
defi nicja, Stanisława Kościałkowskiego, jest o wiele ostrożniejsza w swym brzmieniu: 
„Źródło historyczne jest to wszelki ślad istnienia czy działania ludzkiego w przeszłości, 
innymi słowy: wszelki ślad po fakcie dziejowym, służący do poznania, do rekonstrukcji 
tego faktu”4. Defi nicja ta wydaje się bardziej precyzyjna. Powstaje jednak wątpliwość, 
czy opracowując źródło, rekonstruujemy proces myślowy autora? Czy znamy wszyst-
kie okoliczności, które wpłynęły na ostateczny kształt tekstu? Niestety nie  — nasza 
praca jest jedynie konstrukcją, której poprawność i korespondencja z rzeczywistością 
opiera się wyłącznie na rzetelności oraz trafności doboru źródeł. Zatem w trzeciej de-
fi nicji, należącej do Jerzego Topolskiego, nie ma w ogóle informacji o wykorzystaniu 
materiału w pracy historyka, które miałoby być niezbędne do osiągnięcia przez dany 
przekaz statusu źródła: „Źródłem historycznym są wszelkie źródła poznania historycz-
nego (bezpośredniego i pośredniego), tzn. wszelkie informacje (w rozumieniu teorio-
informacyjnym) o przeszłości społecznej, gdziekolwiek one się znajdują, wraz z  tym, 
co owe informacje przekazuje (kanałem informacyjnym). Przeszłość społeczna, rzecz 
jasna, rozumiana jest tutaj szeroko, obejmuje również warunki naturalne, w  których 
żył człowiek. Źródłem historycznym są więc wszelkie informacje odnoszące się do ży-
cia ludzi w przeszłości, wraz z kanałami informacyjnymi”5. Defi nicja ta pozostaje naj-
bliższa moim poglądom. Należy bowiem jasno oddzielić źródło historyczne od źródła 
pracy historyka, czyli procesu myślowego, jaki zachodzi po zmysłowej percepcji źródła, 
jego treści lub formy. Wszystkie dodatkowe czynniki, które wpływają na stan psychofi -
zyczny badacza, są nieodłączną częścią naszej pracy, której fi nalnym efektem jest tekst 
opracowania. Nie przepisujemy bowiem źródła, ale ingerujemy w nie, w bardziej lub 
mniej świadomy sposób, choćby przez wybór przydatnych dla naszej pracy informacji. 
Zarówno fragment traktatu pozostaje dla nas takim samym źródłem historycznym, jak 
i cały tekst. Podobnie jest z kontekstem geopolitycznym, który historycy wojskowości 
lub bronioznawcy nie zawsze stosują, a który będąc częścią procesu myślowego badacza, 
może mocno ingerować w odbiór tekstu źródła.

Problematyka badań prowadzonych nad wojskowością bizantyjską jest szczególnie 
trudnym zagadnieniem historiografi cznym z  uwagi na egzotyczny charakter tematu, 
który implikuje znikomość konstruktywnej krytyki powstających prac. Nieliczni bada-
cze tworzą swe dzieła w oparciu o źródła różnego charakteru. Pamiętniki oraz kroniki 
związane z  cesarską armią lub dworem, które przetrwały do naszych czasów, są naj-
częściej wykorzystywanym przez naukowców materiałem źródłowym6. Historiografi a 

4 S. Kościałkowski, Historyka: wstęp do studiów historycznych, Londyn 1954, s. 22.
5 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 267.
6 Dobrym przykładem jest praca polskiego badacza, D. Piwowarczyka, który w swej analizie bi-
zantyjskiej sztuki wojskowej, korzystał jedynie z kroniki Michała Psellosa oraz Aleksjady Anny 
Komneny, a przynajmniej jedynie te źródła zawarł w przypisach do swej pracy. Zarówno wszystkie 
jego analizy bronioznawcze, jak i rozważania dotyczące organizacji armii oraz teorii wojskowości, 
nie są poparte bazą źródłową w ogóle. Autor podaje przykład rozporządzeń cesarza  Maurycjusza, 
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dysponuje jednak także bizantyjskimi traktatami poświęconymi wyłącznie tematyce 
militarnej, które wykorzystywane są o wiele rzadziej7. Taki stan rzeczy nie jest bynaj-
mniej efektem niedostępności tych źródeł, ani nawet bariery językowej. Znaczna ich 
część została znakomicie przetłumaczona i  wydana w  zwartych publikacjach. Para-
doksalnie powodem opisanego stanu rzeczy jest treść wspomnianych traktatów, które 
teoretyzują jedynie o wojskowości, nie opisując niemal wcale konkretnych konfl iktów. 
Badacze zwykle tworzą prace opisujące pojedyncze wojny lub bitwy, okraszając je je-
dynie skromnym kontekstem teoretycznym. Historia polityczna zazwyczaj wygrywa 
z wojskowością teoretyczną, zubożając proces poznawczy czytelnika o analizę struktury 
armii i jej organizację. Historycy, posługując się źródłami pamiętnikarskimi, mają moż-
liwość podawania liczb wojsk, nazwisk dowódców oraz szybkiego prześledzenia losów 
konkretnych kampanii. Traktaty, takie jak Strategikon czy Taktikon, tworzą jedynie ob-
raz bizantyjskiej armii i to nie rzeczywistej, ale jedynie wyidealizowanego założenia, do 
którego realna organizacja miała dążyć. Jednak informacji zawartych w tych tytułach 
nie znajdziemy, np. na kartach Wojen Prokopiusza, zainteresowanego przecież opisy-
waniem realnych wydarzeń, które mógł jedynie wzbogacić wymienieniem jednostek 
biorących udział w danej bitwie. Wszystko to powoduje, iż nie powstają właściwie duże 
monografi e poświęcone bizantyjskiej armii. Jej opisy znajdujemy jednak w mniejszych 
pracach, jak np. popularne Osprey’e8 lub w poświęconych jej rozdziałach monografi i bi-
tew czy wojen. Charakterystyka bizantyjskiej wojskowości w takich tekstach jest zwykle 
syntezą źródeł pamiętnikarskich i  traktatowych oraz badań archeologicznych. Manu-
ały wojskowe są wykorzystywane jedynie fragmentarycznie, co nie tylko uniemożliwia 

dotyczących m.in.  służby w  oddziałach wojskowych. Informacje przekazane w  tekście zostały 
zaczerpnięte ze Strategikonu, jednakże najwyraźniej pochodziły z drugiej ręki, są bowiem niedo-
kładne. Badacz pisze np. że „na każdym lekkim powozie ciągniętym przez muła, znajdowały się 
m.in. ręczne żarna, piła, dwie łopaty, kosa, młot kamieniarski, dwa kilofy, wiklinowy kosz”; D. Pi-
wowarczyk, Normanowie i Bizancjum w XI stuleciu, Warszawa 2006, s. 146. Niestety Autor nie 
zawarł w tekście informacji poprzedzającej to wyliczenie, iż na każdą dekarchię powinien przypa-
dać jeden taki wóz, nie więcej; Maurikios, Strategikon XII, 6. Zmienia ona całkowicie znaczenie 
przytoczonego fragmentu, badacz bowiem starał się dowieść istnienia wyspecjalizowanych służb 
pomocniczych w bizantyjskiej armii, podczas gdy takowe w Strategikonie nie występowały, gdyż 
odbierałyby armii jej mobilność. Podobnie Badacz podał informację (nie przedstawiając źródła, 
na którym się oparł), iż każdy konny w armii bizantyjskiej posiadał służącego, zaś w piechocie 
jeden służący przypadał na trzech lub czterech żołnierzy; D. Piwowarczyk, op. cit., s. 146. W Stra-
tegikonie informacja ta dotyczy jedynie kawalerii (znajduje się w księdze poświęconej jedynie tej 
formacji), zaś jeden służący miał obsługiwać trzech lub czterech biedniejszych żołnierzy, których 
nie stać było na osobistych serwientów; Maurikios I, 2. Jak widać na wskazanym przykładzie, naj-
drobniejszy błąd lub zmiana wprowadzone przez badacza do tekstu źródła, potrafi ą zmienić cał-
kowicie obraz kreślony w opracowaniu i prowadzą często do formułowania błędnych wniosków.
7 Istnieje jednak kilka chlubnych przykładów wykorzystania tychże w pracy niebezpośrednio zwią-
zanej z teorią wojskowości; J. Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert, Kraków 2011.
8 Popularna seria publikacji poświęconych wojskowości, wydawana w wielu językach, w tym tak-
że polskim.
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pełną interpretację ich treści, ale także prowadzi do wielu błędów. Opracowania doty-
czące armii bizantyjskiej często są ze sobą sprzeczne, i choć w kluczowych kwestiach 
wywiązały się konstruktywne dyskusje badaczy, które zaowocowały szczegółowymi 
badaniami nad danym tematem9, wiele pomniejszych szczegółów nigdy się takowych 
nie doczekało. Dzięki takiemu stanowi rzeczy możemy pokusić się o  analizę błędów 
w interpretacji tekstów traktatowych. 

Cesarstwo Bizantyjskie jest często błędnie określane następcą Cesarstwa Rzymskie-
go. W  istocie była to realna kontynuacja  Imperium Romanum, w  której przemiany 
kulturowe i ustrojowe następowały wyjątkowo płynnie. Rewolucja, jaką historiografi a 
stworzyła dla oddzielenia tych dwu organizmów państwowych, była w istocie ewolucją. 
W aspekcie językowym jest to jeszcze trudniejsze do prześledzenia niż w politycznym, 
gdyż zarówno greka, jak i  łacina były naprzemiennie używane i  miały swe warianty 
potoczne oraz literackie. Rzymska wojskowość charakteryzowała się od swego zara-
nia swoistym zapóźnieniem w nazewnictwie. Wszystkie tytuły i określenia wojskowe 
pierwotnie oznaczały i znaczyły to samo. Z czasem jednak, poprzez ewolucję struktur 
wojskowych i politycznych, dawna tytulatura opuszczała zakres znaczeniowy swych wy-
rażeń, a stan ten utrzymywał się przez całe stulecia. Dodatkowym kłopotem dla badacza 
jest translacja tytułów wojskowych w źródle na język grecki, którym powszechnie po-
sługiwano się w Bizancjum. Najlepszym przykładem jest magister militum per equitam, 
czyli dowódca konnych. Tytuł ten w czasach, gdy został sformułowany, oznaczał w isto-
cie zaszczytną rolę dowódcy ekwitów, który był formalnie drugim w drabinie dowód-
czej ofi cerem, po najwyższym wodzu armii. Z czasem jednak, poprzez rozrost struktur 
wojskowych i ich skomplikowanie, tytuł ten stracił swe znaczenie praktyczne — nadal 
przysługiwał zastępcy wodza, jednak nie wiązał się już z dowodzeniem kawalerią. Ty-
tułem magister militum określano najwyższych ofi cjeli wojskowych, którzy przewodzili 
wszystkim siłom państwa, zaś dowódcy konni często zastępowali ich w  roli dowódcy 
polowego. Bizantyjczycy z  czasem dosłownie przetłumaczyli wymienione tytuły na 
strategos oraz hyppostrategos, tworząc na historiografów pułapkę językową. Odrzucając 
ciągłość rzymskiej państwowości, i analizując armię bizantyjską odrębnie od rzymskiej, 
dokonujemy dosłownej interpretacji znaczeniowej opisywanych tytułów, co prowadzi 
do nieuchronnego błędu. W  Taktikonie Leona  VI, hyppostrategos występuje bowiem 
jako tytuł o wielorakim znaczeniu — urzędnika cywilnego i zarządcy temu10 oraz do-

9 Dobrym przykładem jest dyskusja J. Haldona oraz W. Traedgolda na temat powstania i organi-
zacji systemu stratiockiego. J. Haldon twierdzi, że proces ten był powolny i stopniowy; J. Haldon, 
Warfare, state and society in the Byzantine world 562–1204, London 1999, s. 112. Przeciwne sta-
nowisko zajmuje W. Treadgold, Byzantium and it’s army, 284–1081, Stanford 1995, s. 24. Tam też 
dyskusja na ten temat. Zob. także D. Niccole, Romano Byzanitne armies 4th–9th centuries, London 
1992, s. 15. Szeroko o powstaniu systemu temów patrz: J. Cheynet, Armia i marynarka [w:] Świat 
Bizancjum, t. 2, tłum. A. Graboń, Kraków 2011, s. 178–179.
10 Jednostka administracji wojskowej oraz cywilnej w Bizancjum, zazwyczaj przypisane były do 
niej konkretne oddziały wojskowe.
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wódcy oddziału wojskowego meros11, a także dowódcy całej armii12. Żadne z tych zna-
czeń nie wiąże się z pierwotnym dowódcą konnych. Interpretacja lingwistyczna rzadko 
umożliwia właściwe wnioskowanie, i o ile badacze nowszych dziejów dysponują często 
kontekstem kulturowym i  zwyczajowym, który umożliwia korektę błędnych założeń, 
o tyle dla mediewisty najczęściej jest to niemożliwe.

Przykładem interpretacji lingwistycznej jest lochagos13, czyli w dosłownym tłuma-
czeniu herszt, przywódca lochos — bandy, drużyny. Część badaczy, posługując się tym 
tłumaczeniem, zakwalifi kowała ten tytuł do stopni ofi cerskich, co więcej rozciągnęła 
władzę lochagosów ponad faktycznych ofi cerów lub scaliła ich, używając zamiennie 
z tytułem dekarchy14. W istocie łatwo jest o błąd, gdyż autor źródła nie zawarł w nim 
wyjaśnień wykorzystywanych tytułów. Istnieje jednak fragment Strategikonu, traktu-
jący o służbie medycznej, której dodatkowym zadaniem miało być ograbianie zwłok 
poległych wrogów15— zebrane dobra mieli oni oddawać lochagosom lub dekarchom16. 
Posiadając tę informację, musimy jasno rozdzielić te dwa tytuły i  niemożliwe staje 
się już używanie ich wymiennie. Rola lochagosa jest dodatkowo trudna do określe-
nia, gdyż nie pojawia się on w ogóle w diagramach przedstawiających szyk konnych 
oddziałów17. Znaleźć go można za to w księdze XII, traktującej o piechocie, gdzie na 
diagramie jest przedstawiony jako pierwszy żołnierz w  każdym rzędzie18. W  takiej 
samej roli opisał go autor w księdze drugiej, nadmieniając, iż pierwsze dwa szeregi 
oddziału kawalerii, czyli lochagosowie oraz żołnierze za nimi, a także ostatni szereg, 
powinny być uzbrojone we włócznie i tarcze19. Przydatną do interpretacji powyższego 
fragmentu informacją jest zalecenie Maurycjusza, aby ludzie niedoświadczeni, szcze-
gólnie cudzoziemcy, byli uzbrojeni w tarcze, zaś ci bardziej umiejętni i wartościowi — 
w łuki20. Lochagos zatem był po prostu żołnierzem z pierwszego szeregu — zapewne 

11 Duży oddział wojskowy, liczący kilka tysięcy żołnierzy. Także określenie wydzielonej części szy-
ku, zwykle jednej trzeciej całej linii.
12 Cesarz Leon VI poruszył ten problem w swym dziele Taktikon, podkreślając jak dużym proble-
mem jest dokładne zakreślenie kompetencji dowódcy/urzędnika, noszącego archaiczny tytuł stra-
tegos; Leon VI, Taktika IV, 8. Szczegółowo o zmieniającym się nazewnictwie oddziałów i stopni 
ofi cerskich: J. Haldon, Byzantium at war AD 600–1453, London 2002, s. 47.
13 Tłumaczony przez G. T. Dennisa jako fi le leader; zob. Maurikios, Strategikon, trans. G. T. Den-
nis, Washington 1984.
14 I. Heath, Byzantine armies 886–1118, London 2004, s. 4. Autor, podając za źródło Strategikon 
Mauryjusza, dzieli kawaleryjskie banda na szesnaście drużyn, dowodzonych przez lochagosów.
15 Choć autor określił tę czynność o wiele delikatniej, jako zbieranie łupów wojennych; Mauri-
kios II, 9.
16 Ibidem, II, 9.
17 Ibidem, III.
18 Ibidem, XII, 7.
19 Ibidem, II, 8.
20 Ibidem, I, 2.
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specjalnie dobieranym ze  względu na fi zyczne warunki21 oraz szczególnie dobrze 
opancerzonym, nie zaś ofi cerem.

Translacja zarówno tekstów traktatowych, jak i w ogóle źródeł związanych z wojsko-
wością, jest niezwykle trudna. Tłumacze rzadko bowiem specjalizują się w tej dziedzinie. 
Nie tylko nie dysponują słownictwem potrzebnym do należytego przetłumaczenia rozma-
itych tytułów i określeń, ale także trudno jest im dobrać kontekst znaczeniowy do pew-
nych słów. Dobrym przykładem jest powszechnie stosowane przez badaczy i  tłumaczy 
anglojęzycznych uproszczenie nazewnictwa pancerzy stosowanych w epoce starożytnej, 
tj. kolczug, zbroi łuskowych i lamelkowych, do pojedynczego słowa — mail22. Dodatkowo 
utrudnia to stworzenie prawidłowej klasyfi kacji formacji wojskowych — ciężko i lekko-
zbrojnych, gdyż brak rozróżnienia poszczególnych typów zbroi prowadzi do zgubnych 
uogólnień23. Łatwo także o pomyłkę przy opisywaniu walki — sposób użycia broni bia-
łej lub miotanej nie jest dla teoretyka rzeczą oczywistą i przy tłumaczeniu łatwo zmienić 
pchnięcie włócznią na rzucenie nią24. Jednak, jeśli znane są wymiary opisywanej broni, 
w przypadku bizantyjskiej włóczni piechoty wahały się one od dwóch i pół metra do na-
wet czterech25, można wnioskować, że miotanie takich pocisków było niemożliwe. Bez tej 
wiedzy tłumacz zdany jest jedynie na swoje zdolności lingwistyczne. Podobnym przykła-

21 Sam autor źródła radził, aby w pierwszym szeregu ustawiać najwyższych żołnierzy, żeby cały 
szyk wyglądał bardziej imponująco; Maurikios XII, 9.
22 Rozróżnienie tych typów pancerzy jest ważne, gdyż zdecydowanie różniły się nie tylko odpor-
nością, ale także konstrukcją i materiałem, z którego je wytwarzano. Kolczuga bizantyjska, po-
dobnie jak rzymska, była plecionką wykonaną ze stalowych kółek, osłaniającą tors oraz ramiona 
wojownika. Lamelka natomiast była skomplikowaną konstrukcją powiązanych niewielkich pa-
sków stali lub skóry, a nawet rogu. Połączone skórzanym rzemieniem elementy tworzyły płat na 
tyle elastyczny, że nie krępował zbytnio ruchów, choć o wiele bardziej niż kolczuga, jednak dość 
sztywny i odporny na penetrację, aby powstrzymać strzałę z łuku. Pancerz taki, jeżeli był wyko-
nany z mocnego materiału, najlepiej stali, zapewniał o wiele lepszą ochronę niż kolczuga, naj-
bardziej rozpowszechniony pancerz wieków średnich. Należy także odróżnić od lamelki pancerz 
łuskowy, który powstawał przez przytwierdzenie płytek do materiału spodniego, nie zaś powią-
zanie. Szczegółowo na ten temat: I. Heath, op. cit., s. 7; M. O’Rourke, Th e 10th century Byzantine 
Army, Canberra 2010, s. 12.
23 Anonimowy autor z  VI  w. kwalifi kuje kolczugi, wraz z  osłonami tekstylnymi i  skórzanymi, 
jako pancerz lekki, sugerując iż opancerzone szeregi powinny nosić stalowe napierśniki, po czym 
znacznie uprawdopodobnia swe twierdzenie, dodając, iż pod pancerzem żołnierze powinni nosić 
tekstylne osłony, grube na palec (ok. 2 cm), żeby uniknąć otarć; Th e anonymous byzantine treatise 
on strategy, [w:] Th ree byzantine military treatises, ed. and trans. G. T. Dennis, Washington 1985, 
XVII [dalej: Anonimus, Strategikon].
24 Takie wątpliwości można mieć przy tłumaczeniu manewrów piechoty bizantyjskiej; Mauri-
kios XII, 7.
25 Szersza dyskusja:  R.  Boss, Justinian’s wars: Belisarius, Narses and  the  reconquest of  the  west, 
Dewsbury 1993, s. 47, oraz [w:] M. O’Rourke, op. cit., s. 11. Autor anonimowego traktatu wspo-
mina, iż włócznie piechoty powinny być tak długie, jakie tylko żołnierze są w stanie nosić; Ano-
nimus, Strategikon, XVI.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Nadinterpretacje i interpretacje niedokończone bizantyjskich traktatów wojskowych 25

dem jest nazewnictwo opancerzenia, które tworzy wyjątkowo skomplikowaną typologię. 
Osłony rąk najczęściej określane są jako rękawice lub naramienniki, bez rozróżniania ta-
kich elementów, jak karwasze czy też zarękawia26. Bardzo często badacze decydują się na 
opisowe i uwspółcześnione tłumaczenie tytułów lub nazw wojskowych, określając np. ho-
plitów z załogi galer — piechotą morską (ang. marines). Tytuły ofi cerskie, które nadawa-
no w armii rzymskiej, były na tyle liczne, że ich przełożenie na współczesną tytulaturę 
jest bardzo prostym zabiegiem, dodatkowo ułatwionym przez fakt przypisania do nich 
poszczególnych jednostek wojskowych. Jednak tłumaczenie hyppostrategos jako generał 
porucznik, lub meros jako dywizja, determinuje pewne założenia, utrudniające pełne 
zrozumienie struktur rzymskiej armii. Przede wszystkim wspomniane tytuły wiązały się 
często dodatkowo z miejscem w administracji cywilnej, po drugie zaś nazwa pochodząca 
z nowoczesnej nomenklatury wprowadza czytelnika w błędne przeświadczenie o istnie-
niu bardzo sformalizowanej drabiny dowódczej. Nie bez powodu historycy wojskowości 
starożytnej wystrzegają się używania tytułu generał na określenie głównodowodzących 
armii, zastępując je słowem wódz. Rytualny i  społeczny aspekt antycznej lub średnio-
wiecznej tytulatury wojskowej nie znajduje swego odzwierciedlenia w dzisiejszych stop-
niach ofi cerskich. Takie tłumaczenie jest pułapką, którą badacz odbiera sobie możliwość 
stworzenia zwartego obrazu dawnych dziejów. Dlatego szczególnie cenne są prace łączące 
wojskowość z jej kontekstem cywilnym, społecznym i gospodarczym27.

Oprócz tłumaczeń, własnych oraz wykorzystywanych przez badaczy, najpowszech-
niejszym błędem popełnianym w  trakcie analizy źródła jest wykorzystywanie wy-
rwanych z  kontekstu fragmentów, zawierających poszukiwane przez nas informacje, 
z mylnym przeświadczeniem użycia źródła w całości. Kilka wersów jest bowiem takim 
samym źródłem, jak cały długi traktat, i jeżeli badacz świadomie nie odrzuci go, by się-
gnąć po cały tekst, źródłem jego pracy będzie jedynie ten fragment. Szczególnie dobrze 
widać ten proces w wielkich syntezach, w których krótkie, mocno uogólnione defi nicje 
oparte zostały rzekomo na całych źródłach. Jednakże nie jest fi zycznie możliwe, aby 
pisząc tak monumentalne dzieło, autor dokonał drobiazgowej analizy wszystkich wyko-
rzystanych źródeł. Zdarza się zatem, że wykorzystując fragment źródła, autor popełnia 
błąd merytoryczny, nie dokonuje bowiem konfrontacji wybranego wycinka tekstu z ca-
łym źródłem. Jednak w takich przypadkach o wiele trudniej jest potępić autora, który 
wykonał wszak tytaniczną pracę, przygotowując swe dzieło. 

Dobrym przykładem na wystąpienie takiego błędu jest Oxfordzki Słownik Bizancjum, 
którego autor, A. P. Kazhdan, posłużył się Strategikonem w tworzeniu defi nicji formacji 
optimates28. Napisał, że termin ten został wykorzystany w traktacie Maurycjusza do okreś-
lenia elitarnego korpusu foederatii, prawdopodobnie gockiego pochodzenia. W istocie 

26 Taki problem pojawia się np. w tłumaczeniu tekstu o uzbrojeniu kawalerii ze Strategikonu Mau-
rycjusza, w którym wymienione są żelazne rękawice, będące niczym innym jak osłonami przed-
ramion — karwaszami; Maurikios I, 2.
27 Szeroko na ten temat: J. Haldon, Warfare... 
28 A. P. Kazhdan, Th e Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991, s. 1529.
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formacja ta występuje w  traktacie kilkakrotnie. Maurycjusz opisuje ich jako jednostki 
liniowe29, wchodzące w skład większej armii konnej. Posiadali oni wyodrębnionych ofi -
cerów — taxiarchów zamiast moirarchów30. Ponadto tarczownicy w oddziałach optimates 
byli ich służbą31. Oddziały optimates były liczniejsze niż standardowe32, jednak autor nie 
doprecyzował tego stwierdzenia. Jak wszystkie oddziały elitarne stali w drugiej linii, a ich 
szyk pogłębiano, ustawiając wraz z nimi zbrojną służbę, po dwóch na pięciu optimates33. 
Więcej informacji na temat tej formacji Maurycjusz nie podał. Dlaczego zatem mieli-
by być elitą foederatii, gockiego pochodzenia? Foederatii występują także w Strategiko-
nie, co więcej, stać mieli w centrum linii pierwszej34 nie drugiej, często byli tak liczni, że 
formowano z nich osobny meros35. Gockie pochodzenie optimates jest podobnie wątp-
liwe, gdyż występują oni jedynie w księgach poświęconych kawalerii, zaś już w księdze I 
autor traktatu wyraźnie pisał, iż uzbrojenie oraz sposoby walki kawalerii powinny być 
oparte na wzorcach awarskich, koczowniczych36. Jest bardzo wątpliwe, aby Cesarstwo 
rekrutowało Gotów, żeby wyszkolić ich w koczowniczej sztuce walki. O wiele prostszym 
i efektywniejszym rozwiązaniem było rekrutowanie samych Awarów. Gockie uzbrojenie 
oraz domyślnie pochodzenie żołnierzy pojawia się w istocie, jednak dopiero w księdze 
XII37, poświęconej w całości niemal armii pieszej. W księdze tej w ogóle nie występują 
optimates. Zapewne autor syntezy nieświadomie połączył informację o gockim uzbro-
jeniu z występowaniem optimates w Strategikonie, nie analizując tekstu całego źródła. 
Foederatii zaś w tradycji rzymskiej wojskowości byli cudzoziemcami sprzymierzonymi 
z Cesarstwem lub najemnikami. W VI i VII w. n.e. jednak o wiele chętniej zaciągano na 
żołd cesarski koczowników38 niż Gotów, a foederatii z tego okresu byli najczęściej właśnie 
lekką jazdą koczowniczego typu39.

Autor Taktikonu podzielił swe dzieło w bardzo skomplikowany sposób, często przepla-
tając esencję treści, czyli informacje dotyczące bizantyjskiej armii w jego czasach, z zabie-
gami mającymi na celu upiększenie formy pracy. Jednym z takich zabiegów, przy okazji 
mającym na celu ułatwienie zrozumienia treści księgi, było opisywanie starożytnych 
sposobów walki. Autor w księdze poświęconej organizacji oddziałów i wyznaczaniu ofi -
cerów zawarł pięć rozdziałów, w  całości poświęconych sztuce wojennej swych przod-

29 Maurikios II, 11.
30 Ofi cer wysokiej rangi, dowodzący nawet tysiącem żołnierzy — moira. Oddział ten składał się 
z trzech tagma, te zaś liczyły od dwustu do trzystu konnych. O odrębnym korpusie ofi cerskim 
optimates: W. Treadgold, op. cit., s. 96.
31 Maurikios I, 3.
32 Ibidem, I, 4.
33 Ibidem, II, 6.
34 Ibidem, II, 6.
35 Ibidem, III, 6.
36 Ibidem, I, 2.
37 Ibidem, XII, 1, 2, 4.
38 C. Zuckerman, Armia, [w:] Świat Bizancjum, t. 1, tłum. A. Graboń, Kraków 2007, s. 196.
39 D. Niccole, op. cit., s. 7.
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ków40. Nie sprecyzował przy tym, jak dalekich przodków ma na myśli, zatem mógł to być 
równie dobrze zarówno Justynian Wielki, jak i Aleksander Wielki. Opisał tam sposób 
formowania falangi piechoty ze zwartym centrum włóczników41, wspieranym przez dużą 
siłę lekkiej piechoty uzbrojonej w broń miotaną i miotającą. Warto zaznaczyć, że jedynie 
w pierwszym z tych rozdziałów autor zawarł informację, że następujące fragmenty nie 
opisują rzeczywistości mu współczesnej. Następne rozdziały, zawierające o wiele więcej 
interesujących danych42, opatrzone są jedynie enigmatycznym słowem wstępu „oni”. Ba-
dacz szukający szczegółowych danych może wpaść w pułapkę złego doboru fragmentu 
źródła. Fakt bowiem, że dane zdanie lub pojedyncza informacja pochodzą z właściwego 
źródła nie oznacza, że mogą być przydatne w pracy historyka. Nawet jeżeli dane te są 
prawdziwe, a  w  pracy mediewisty niemal nigdy badacz nie ma co do tego pewności, 
nie muszą korespondować z rzeczywistością, którą historyk konstruuje w swej narracji. 
Zły dobór źródła, przez wyselekcjonowanie niewłaściwego rozdziału z traktatu, odniesie 
skutek odwrotny do zamierzonego, zamiast rozjaśnić pomrokę dziejów — zaciemni ją. 

Taki właśnie błąd popełnił gen. Simanski, pisząc swój Podręcznik historji wojskowości po-
wszechnej. Stwierdził on, że Leon VI próbował zreformować bizantyjską piechotę, tworząc 
z niej linearną falangę, uszykowaną w kilka rzutów43. Dalej dodaje, że pierwsza z tych linii, 
składająca się z najlepszych żołnierzy, defensorów, poprzedzona była przez stojących w luź-
nym szyku kursorów, zaś druga linia nie odgrywała w zasadzie żadnej roli. Stwierdzenia te 
w bardzo ciekawy sposób łączą oba wybrane przeze mnie traktaty, dlatego też wybrałem 
podręcznik gen. Simanskiego na ostatni przykład. Nie byłoby nic złego w takiej syntezie, 
gdyby nie fakt, że oba źródła dzielą ponad dwa wieki. Leon VI nie pisał o kuorsores i de-
fensores, których zapewne autor miał na myśli. Maurycjusz pisał o nich, jednak w księdze 
poświęconej taktyce wykorzystania kawalerii, nie zaś piechoty44. Stwierdzenie, iż druga linia 
nie spełniała żadnej roli dziwi szczególnie, zwłaszcza w tekście spisanym przez zawodowego 
żołnierza. W wojsku nie istniały nigdy byty niespełniające żadnej roli, przynajmniej w teorii 
wojskowości. W przypadku szyku opisanego przez gen. Simanskiego, druga linia stanowiła 
elitarny odwód, który miał utrzymywać zwartość szyku linii pierwszej, a także osłaniać jej 
odwrót oraz podejmować walkę, gdy linia pierwsza wypoczywała za nią, wycofawszy się 
przez interwały pozostawione pomiędzy pododdziałami drugiej linii45.

40 Leo VI, Taktika IV, 58–62. 
41 Autor posłużył się w tym miejscu określeniami skutati, przynależnemu bizantyjskiej wojskowo-
ści oraz hopliti — określeniem starożytnej proweniencji.
42 M.in.  formacje dawnych tagma, złożonych z szesnastu pododdziałów po szesnastu żołnierzy 
w każdym. A także dokładne liczby żołnierzy składające się na wzorcowy szyk piechoty.
43 P. Simanski, Podręcznik historji wojskowości powszechnej, tłum. S. Płoski, Warszawa 1931, s. 136. 
„Uszykowana w kilka rzutów” — ustawiona nie w jeden, lecz dwa lub więcej szyków, które miały 
nawzajem się wspierać.
44 Maurikios II, 3.
45 Bardzo szczegółową analizę potrzeby wystawiania drugiej linii oraz sposobów jej wykorzysta-
nia na polu bitwy przedstawił autor Strategikonu, Maurikios II, 1. O uszykowaniu armii bizantyj-
skiej do bitwy pisze także R. A. Gabriel, Th e great armies of antiquity, Westport 2002, s. 277–285.
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Według autora Maurycjusz chciał zwiększyć liczbę rzymskich obywateli w armii46. Fak-
tycznie, w latach poprzedzających jego panowanie stosunek Rzymian do cudzoziemców 
w wojsku bizantyjskim był bardzo nikły47, jednak tekst Strategikonu nie wskazuje wcale na 
jakiekolwiek działania, mające na celu odwrócenie tego zjawiska. Przeciwnie, na kartach 
traktatu znajdują się informacje świadczące o tym, że Cesarstwo dążyło do zaciągania żoł-
nierzy walczących na sposób awarski48 — w kawalerii lub gocki49 — w piechocie.

Autor pisał także, że cała bizantyjska piechota posługiwała się przede wszystkim łu-
kiem, zaś broń biała była używana rzadko, jedynie w razie konieczności50. Na kartach 
Strategikonu znajduje się istotnie informacja, że wszyscy żołnierze mieli być szkoleni 
w strzelaniu z  łuku na piechotę51, jednak znajduje się ona we fragmencie opisującym 
szkolenie kawalerii, którego następnym punktem była nauka strzelania z  końskiego 
grzbietu. Nie mamy też żadnej pewności, czy wśród szkolonych w ten sposób oddzia-
łów znajdowała się konna piechota52, którą można by z pewną dozą tolerancji zakwa-
lifi kować jako wojska piesze. Sama zaś piechota była zarówno w  czasach Justyniana 
Wielkiego, jak i Maurycjusza, a także Leona VI wyraźnie podzielona na lekką piechotę 

46 P. Simanski, op. cit., s. 133.
47 P. B. Szuwałow, Sekret armii Justiniana: bostoćnorimskaja armija w 491–641 gg., Sankt–Pe-
tersburg 2006, s. 49. Tam też opisany został system zaciągu najemników w okresie justyniań-
skim. W tym samym tonie możemy odczytać fragment traktatu wojskowego, mówiący o tym, 
że mało już służy w armii ludzi nawykłych i urodzonych do skomplikowanej taktyki; Anoni-
mus, Strategikon, XV.
48 Maurikios I, 2.
49 Ibidem, XII, 1, 2, 4.
50 P. Simanski, op. cit, s. 132. Takiej koncepcji sprzyjają uwagi przedstawione przez anonimowego 
autora, który opisał sposób walki falangi piechoty z kawalerią — według jego relacji żołnierze od-
kładali włócznie i strzelali, a podnosili broń drzewcową dopiero w bezpośredniej bliskości wroga; 
Anonimus, Strategikon, XXXVI. Autor jednak nie podaje żadnych konkretnych nazw formacji, 
które wykazywać miałyby się taką uniwersalnością. Podawane przez niego przykłady — np. Gre-
ków pod Maratonem lub Lakończyków, przez swą odległość od analizowanego okresu, każą nam 
wątpić w tę konkretną część tekstu.
51 Maurikios I, 1.
52 Tj. piechota, która w miarę potrzeb i możliwości mogła walczyć z konia, lub piechota, która 
konno docierała na pole bitwy. Rozróżnienie tych formacji od spieszonej kawalerii jest kluczowe 
do zrozumienia taktyki rzymskiej, jednak dla historiografi cznej typologii niezwykle trudne. Nie 
istnieją specjalistyczne określenia na takie sposoby walki, zatem badacze posługują się opisowym 
rozróżnieniem — konna piechota oraz spieszona konnica. Szczegółowo na temat tej typologii: 
D. P. Aleksinskij, K. A. Żukow, A. M. Butiagin, D. S. Korowkin, Wsadniki wojny, Sankt Peters-
burg 2005, s.  155–174, a  także: V.  V. Taratorin, Konnitsa na voyne, Moskwa 2009, s.  141–188. 
Część badaczy prezentuje pogląd, jakoby Rzymianie powszechnie używali konnej piechoty do 
przeskrzydlania i  ostrzeliwania wroga z  fl anek, zaś faktycznej kawalerii używali jako odwodu, 
który często spieszali; J. Haldon, Warfare..., s. 194. Taki pogląd zdaje się być jednak mylny, pro-
blem ten omawia D. Niccole, op. cit., s. 7. Zob. także: M. O’Rourke, op. cit., s. 6. Autor wyraźnie 
rozgranicza konnych i pieszych łuczników, pisząc jednak o czasach Belizariusza, choć posługuje 
się też źródłem o kilkaset lat późniejszym.
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wykorzystującą broń miotającą i miotaną oraz skutati, czyli włóczników53, choć zapew-
ne określenie tarczownicy byłoby trafniejsze, gdyż ich rola na polu bitwy polegała bar-
dziej na powstrzymywaniu naporu wroga, niż zadawaniu mu realnych strat.

Podsumowując, bizantyjskie traktaty wojskowe są dobrym przykładem źródła, które 
może łatwo zostać nadinterpretowane lub przeciwnie, wykorzystane jedynie pobieżnie, 
fragmentarycznie. W obu przypadkach skutkuje to mniejszym lub większym błędem 
w  tworzonej narracji historycznej. Teoria wojskowości jest trudnym zagadnieniem, 
szczególnie tak egzotyczna jak bizantyjska. Odpowiednie wykorzystanie wszystkich do-
stępnych źródeł jest nie tylko prawem, ale także obowiązkiem każdego badacza. Manu-
ały wojskowe są trudne w analizie i wykorzystaniu, gdyż nie przekazują wielu informacji 
wprost. Są to podręczniki spisane dla ludzi znających struktury wojskowe. Nie opisano 
w  nich jak wyglądała bizantyjska armia, ale jak się nią posłużyć w  wojnie. Wszelkie 
dane, jakie uda się badaczom uzyskać z tekstów traktatowych, są efektem żmudnej, ana-
litycznej pracy lub interpretacji. Ta druga jest szczególnie niebezpiecznym narzędziem 
w rękach historyka. Badacz musi posiadać znaczną wiedzę pozaźródłową, aby dokonać 
prawidłowej interpretacji traktatu, jednocześnie uważając aby wiedza ta nie przesłoniła 
tekstu źródła, co często skutkuje nadinterpretacją. 

Prawidłowy dobór, analiza i  wykorzystanie materiałów źródłowych są niezwykle 
trudne. Jest to esencja pracy historyka, więc poszerzanie umiejętności na tym polu musi 
być dla każdego badacza kluczowe. Często historycy lekceważą metodologię, jako teo-
retyczną nadbudowę ciężkiej, pozytywistycznej pracy, nie zdając sobie sprawy jak dużo 
zawdzięczają tej nauce. Bez niej w warsztacie historyka panowałby chaos. Umowne me-
todologiczne kryteria, jak przyjęta w mediewistyce zasada trzech niezależnych źródeł, 
są jedynie wierzchołkiem góry. Prawidłowe kryteria doboru źródeł, także fragmentów 
tekstu, które historyk analizuje, są równie ważne. Podobnie jak opieranie interpretacji 
na odpowiednim kontekście, możliwie najbliższy rzeczywistości współczesnej autorowi 
źródła, a także posługiwanie się wieloma metodami interpretacji. Najważniejsza jednak, 
moim zdaniem, jest świadomość, którą każdy historyk powinien mieć, że niezależnie od 
rzetelności materiału źródłowego, narracja tworzona przez badacza jest jego konstruk-
cją. Nie odtwarza ona faktów z przeszłości, ale stwarza je na nowo, w formie projekcji. 
Każdy błąd popełniony przez twórcę, odbije się w niej i z czasem powieli w pracach in-
nych badaczy. Zatem w pracy historyka nie tylko rzetelność jest ważna, ale i ostrożność. 
Musi on zdawać sobie sprawę w jakim stopniu ingeruje w narrację własną osobowością, 
a  przez nią także czynnikami współczesnymi jemu, nie autorowi wykorzystywanego 
źródła. Odpowiedni dobór pytań badawczych jest bardzo ważny, aby nie nadinterpre-
tować źródła. Źródło własnej pracy bowiem tworzymy przez analizę tekstu, np. trakta-
tu, musimy więc uważać, aby nasza teza nie odgrywała w tym twórczym procesie roli 
ważniejszej od analizowanego dzieła, w przeciwnym razie narracja przez nas tworzona 
będzie projekcją własnych teorii, nie zaś przeszłości.

53 Maurikios VIII, 2, 18.
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Anna Mazur—Nowak

KRONIKA GALLA ANONIMA I MISTRZA WINCENTEGO 
JAKO ŚWIADECTWA KULTURY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA. 
ANALIZA WYBRANYCH FRAGMENTÓW 
O BOLESŁAWIE KRZYWOUSTYM

Średniowiecze to epoka ogromnie zróżnicowana, w pewnym sensie epoka kontrastów. 
Obok wielkiej żarliwości religijnej — wielkie okrucieństwo; zabijanie w  imię religii jak 
najbardziej chwalebne, okrzyk „Bóg tak chce!” rozbrzmiewał rykiem tysięcy gardeł na 
rozkaz najważniejszego duchowego przywódcy — papieża. Zdobywane w imię Boga mia-
sta tonęły we krwi każdego, kto nie dość szybko mógł udowodnić wiarę w Chrystusa, 
nieważne czy był dzieckiem, kobietą czy niedołężnym starcem. Obok takich obrazów 
mamy ideały dworskiej miłości, szlachetnej, wzniosłej i bezinteresownej, ale też wzory 
szlachetnych władców, broniących wdów, sierot i uciśnionych; rycerzy prawych, bez skazy, 
postępujących w myśl zasad dzisiejszego fair play zwanego kiedyś kodeksem rycerskim.

Średniowiecze wyrosło na gruzach i  zgliszczach  Imperium Rzymskiego. Stabilna 
stara cywilizacja upadła pod naporem wezbranej masy plemion barbarzyńskich prze-
mieszczających się w poszukiwaniu miejsca do życia. Jedyną instytucją podtrzymującą 
wartości starej uporządkowanej cywilizacji był Kościół. To on miał monopol na wiedzę, 
rola wykształconych duchownych u  boku często niepiśmiennych władców wczesno-
średniowiecznych była istotna. Wpływ duchowieństwa na rządzących powodował coraz 
silniejszą pozycję Kościoła1, który w  momencie kulminacyjnym podjął bezwzględną 
walkę o hegemonię w świecie chrześcijańskim — a był nią spór papieża Grzegorza VII 
z cesarzem Henrykiem IV.

1 Zob. H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 2009, s. 122–
149; M. K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008, s. 121–138; S. Smolka, Miesz-
ko Stary i  jego wiek, Poznań 2011, s. 153–169. Por.  też: J. Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. 
T. Brzostowski, Warszawa 1974, s. 184. Jest tu mowa o specyfi cznym dla wieków średnich ukła-
dzie, kulturze, w której ścierają się różne dyskursy: religijny, świecki, ale przecież także jeszcze 
pogański. To wszystko świadczy o charakterze średniowiecza, jego synkretyzmie. Z tego zaś wyni-
kają określone postawy ludzi wobec otaczającej ich rzeczywistości. Ma to niebagatelny wpływ na 
postrzeganie ustrukturowania społeczeństwa, o którym mowa w dalszej części tekstu.
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Jest  XI  w.  n.e., a  więc czasy interesujące nas ze  względu na kronikarza, który po 
raz pierwszy zapisał dzieje najstarszej historycznej dynastii Piastów. Mowa oczywiście 
o Gallu Anonimie. Ducha tej epoki znakomicie ukazał Marian Plezia: „Chwila, w któ-
rej powstała nasza kronika, przypada na czas przejściowego zawieszenia broni w wiel-
kim sporze dzielącym wówczas chrześcijaństwo zachodnie na zwolenników cesarstwa 
i papiestwa: po pierwszym gwałtownym konfl ikcie w drugiej połowie XI w. zbliżał się 
właśnie konkordat wormacki w 1122 r., poprzedzający ponowne zaognienie walki za 
Hohenstaufów. Zaledwie 15 lat minęło od zdobycia Jerozolimy w  pierwszej krucja-
cie i całą Europę łacińską przenikał jeszcze żar walki za wiarę rozniecony na soborze 
w Clairmont”2.

Marian Plezia, jak i  inni badacze zajmujący się tym okresem uznają XII w. za czas 
pewnego „ożywienia i ruchliwości intelektualnej, znajdującej wyraz w masowej produk-
cji literackiej, która wiekowi temu zjednała nazwę »odrodzenia XII wieku«”3. Znamien-
ne jest zdanie Bernarda z Chartres: „Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona 
olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, żeby wzrok 
nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż oni dźwigają nas w  górę 
i podnoszą o całą swoją gigantyczną wysokość...”. To słynne zdanie wyraża sens postę-
pu kulturalnego. Więcej nawet: sens postępu historycznego4. Wspomniane „ramiona 
olbrzymów” to obrazowe przedstawienie twórczości autorów starożytnych, których nie 
wahali się naśladować intelektualiści XII w.5

2 M. Plezia, Kronika Galla na tle historiografi i XII wieku, Kraków 1947, s. 23–24.
3 Ibidem, s. 23.
4 J. Le Goff , Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1997, s. 32; por. też: 
K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i fi lozofi a w myśli średniowiecza, Warszawa 
2009.
5 Ibidem, s.  30–31. Jacques Le Goff  przytacza kilka zasad podstawowego wykształcenia, jakie 
można było zdobyć u mistrza Bernarda w Chartres, gdzie mieścił się jeden z najsłynniejszych 
ośrodków szkolnych w średniowieczu. Zasady te poznajemy dzięki Janowi z Salisbury, który był 
uczniem mistrza Bernarda: „Im lepiej poznamy nauki i głębiej nimi przesiąkniemy, tym pełniej 
zrozumiemy trafność sądu autorów (starożytnych) i jaśniej będziemy ich nauczać. Oni to, dzięki 
»dicatris«, co przetłumaczyć możemy jako »uświetnienie« albo »ubarwienie«, wychodząc z su-
rowej materii jakiejś opowieści, fabuły lub bajki, przy pomocy wszystkich tych dyscyplin oraz 
wszelkiej sztuki syntezy i okrasy, tworzyli dzieło doskonałe niby obraz wszelkich sztuk. Gramaty-
ka i Poezja przenikają się głęboko i okrywają temat w całej jego rozciągłości. Na tym polu Logika, 
wznosząc barwy dowodzenia, sączy swoje racje rozumowe, wspaniałe jak złoto. Retoryka poprzez 
przekonywanie i  blask wymowy naśladuje połysk srebra. Matematyka ciągniona poprzez koła 
swojej kwadrygi, posuwa się śladami innych sztuk i stroi je nieograniczoną rozmaitością swoich 
barw i  uroków. Fizyka, przeniknąwszy tajemnice natury, przysparza obrazowi wdzięku swych 
różnorodnych odcieni. W końcu najznakomitsza ze wszystkich gałęzi Filozofi i, Etyka, bez której 
nie masz Filozofa z samego choćby imienia, prześciga wszystkie pozostałe dostojeństwem, jakie 
nadaje dziełu. Wertuj Wergilego i Lukana, a  jakąkolwiek fi lozofi ę wyznajesz, zawsze znajdziesz 
tam coś, co ją wzbogaci. Na tym polega, zależnie od zdolności mistrza i zręczności oraz gorliwo-
ści ucznia, korzyść z lektury wstępnej autorów starożytnych. Oto metoda, jaką stosował Bernard 
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Pojawiają się więc coraz liczniejsze opowieści opiewające czyny władców bądź po-
szczególnych dynastii, tzw. gesta. Opowiadane bądź czytane często na ucztach miały 
przede wszystkim zainteresować słuchaczy  — jak zabawnie ujmuje rzecz Marek Ce-
twiński — „celem takiego zgromadzenia była w głównej mierze konsumpcja, zaś po-
eta miał uwolnić biesiadników od obowiązku konwersacji, aby tym samym zwiększyć 
ich możliwości pochłaniania jadła i napoju”6. Następną istotną cechą takich opowiadań 
było sławienie czynów chlebodawcy dziejopisa — liczono, być może, na różnego rodza-
ju korzyści, czy to materialne, czy inne, będące wynikiem przychylności władcy.

Pojawienie się kronik w średniowieczu świadczyć może o pewnych potrzebach in-
telektualnych lub nawet politycznych; rodzi się bowiem pewna kultura historyczna. 
Co ciekawe, pojęcie prawdy nie obowiązywało samych kronikarzy — ważniejsze były 
pouczające przykłady, fabuły narracyjne — tzw. exempla. Bronisław Geremek ujął to 
następująco: „W określeniu gatunkowych osobliwości exemplum dwa aspekty zwraca-
ją uwagę. Przede wszystkim wyraźne jest powiązanie ich z żywą mową — z kazaniem 
w pierwszym rzędzie — co znajduje odbicie w samej strukturze zapisanej fabuły, która 
zdaje się być osnową dla opowiadania mówionego, w toku którego dokonuje się odpo-
wiednie do potrzeb podkreślenie nauki moralnej. Po drugie — przedmiotem opowieści 
są zachowania ludzkie i ich motywacje, wpisane jednak w plan stosunków między czło-
wiekiem a Bogiem, w płaszczyznę grzechu i łaski, cudu i kary, ekonomii zbawienia”7. 

z Chartres, najobfi tsze źródło literatury pięknej w Galii w czasach nowoczesnych...”, J. Le Goff , 
op. cit., s. 31. Por. też: J. Le Goff , Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska–Grossowa, 
Warszawa 1994.
6 M. Cetwiński, Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów 
Śląska, Kraków 2008, s. 13.
7 B.  Geremek, Exemplum i  przekaz kultury, [w:]  B.  Geremek (red.), Kultura elitarna a  kultura 
masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław 1978, s.  55. Badacz ukazuje rolę exemplum, 
które obok legendy miało być instrumentem trafi ającym do umysłów i wyobraźni wiernych. Słu-
żyły temu „opowiadania ilustracyjne”, w których jednolitość wzorca moralnego wynikała z od-
niesienia akcji do walki dobra ze złem. B. Geremek przytacza też przykład tego typu fabuły, które 
Jakub z Vitry podaje za Vitae Patrum: „kobieta namawia pustelnika do grzechu, on prowadzi ją 
na plac targowy, ona wstydzi się grzeszyć z nim na oczach tłumu, wówczas pustelnik powiada, 
że on bardziej niż ludzi wstydzi się grzeszyć na pustyni na oczach Boga i aniołów”, B. Geremek, 
op. cit., s. 56. Przykład ten można odnaleźć też wśród apoft egmatów Ojców Pustyni, które są już 
dziś przetłumaczone na język polski: „Gdy abba Efrem szedł kiedyś, prostytutka z czyjejś namowy 
zaczęła przymilać się do niego, chcąc, gdyby zdołała, namówić go do grzesznego czynu, a jeśliby 
się to nie udało, sprowokować go do gniewu. Nikt bowiem nie widział go zdenerwowanym lub 
kłócącym się. On rzekł do niej: »Chodź ze mną«. Gdy przyszli na miejsce, gdzie było dużo ludzi, 
rzekł do niej: »Chodź tu i tak, jak chciałaś zgrzeszę z tobą«. Ona widząc dużo ludzi rzekła mu: 
»Jak to, tu mamy to robić, gdy wokół tyle ludzi? Przecież to wstyd«. On odrzekł: »Jeśli ludzi się 
wstydzisz, o ile bardziej winniśmy wstydzić się Boga, który wyjawia to, co w ciemnościach ukryte 
[1 Kor 4,5]«. Ona zawstydziła się i ze wstydem odeszła nic nie osiągnąwszy”, Apoft egmaty Ojców 
Pustyni, t.  2: Kolekcja systematyczna, przeł. ks.  M.  Kozera, wstęp ks.  M.  Starowieyski, Kraków 
2006, s. 192–193.
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Badacz dodaje, iż owe exempla, które w dziesiątkach zbiorów gromadziły wielotysięczną 
serię drobnych opowieści, służyły nauczaniu religijnemu, lekturom w klasztorach, były 
opowiadane na dworach czy jarmarkach8. Mogły wywodzić się ze  spuścizny antyku, 
literatur orientalnych czy wręcz z tradycji ustnej i folkloru9. Owe pouczające przykłady 
były w pewnym sensie przedłużeniem kazania wygłaszanego przez kaznodzieję — istot-
ne jest tu, iż pierwsi nasi kronikarze to osoby duchowne. Każda taka narracja powinna 
mieć więc morał, żeby źli przerazili się swoich czynów i więcej ich nie popełniali; zaś do-
brzy utwierdzili się w swoim postępowaniu. Pozostaje jeszcze kwestia tzw. wzorów, czyli 
świadectwo autorytetu. Niewątpliwie dla ludzi średniowiecza było nim Pismo Święte, 
„w którym doszukiwano się wzorów doskonałości i kryteriów wartościowania estetycz-
nego”10. Pojęcie prawdy mogło mieć więc rangę mniejszą, w kronice chodziło przede 
wszystkim o sławienie władcy oraz w miarę potrzeb — jego poprzedników.

W Kronice Galla Anonima zauważyć można takie właśnie odniesienia, bardzo trafnie 
przywołane i wielce wymowne. Dziejopis ten, tworząc na dworze Bolesława Krzywo-
ustego, z  pewnością musiał orientować się w  panującej tam sytuacji politycznej. Nie 
dość, że ojciec jego chlebodawcy był młodszym synem dynastii Piastów, to jeszcze ob-
jął tron w  nader dramatycznych okolicznościach, po ucieczce starszego brata, który 
wcześniej dopuścił się skazania na śmierć biskupa krakowskiego, a więc jednego z naj-
ważniejszych dostojników państwa. Jakby tego było mało, sam Krzywousty nie był pier-
worodnym synem, zawsze mogli znaleźć się sympatycy starszego Zbigniewa i podważyć 
prawa Bolesława do tronu. Należało więc te prawa odpowiednio uwiarygodnić. Gall 
Anonim ujmuje to tak: „Po zgonie zatem króla Bolesława i po śmierci innych braci sam 
jeden panował książę Władysław, który pojął za żonę córkę króla czeskiego Wratysława, 
imieniem Judyta, a ta powiła mu syna, trzeciego Bolesława, którego sławić powzięliśmy 
zamiar, jak to wyjawi następujące opowiadanie. Teraz zaś, ponieważ pokrótce przeszli-
śmy całe drzewo, poczynając od korzenia, dołóżmy starań i piórem, i myślą, aby włączyć 
do katalogu owocodajną gałąź. Przyszli rodzice chłopca nie mieli mianowicie jeszcze 
wtedy potomstwa; gorliwie oddawali się postom i modlitwom, rozdając hojne jałmuż-
ny biednym, ażeby Bóg wszechmogący — który bezpłodnym matkom pozwala cieszyć 
się synami, który Zachariaszowi dał Chrzciciela i otworzył łono Sary, aby potomstwem 
Abrahamowym ubłogosławić wszystkie narody — dał im takiego syna i dziedzica, który 
by Boga się bał, wywyższał Kościół święty, czynił sprawiedliwość i rządził królestwem 
polskim ku chwale Bożej i szczęściu narodu”11.

8 B.  Geremek, Fabuła, konwencja i  źródło. Utwór literacki w  badaniu kultury średniowiecznej, 
[w:] Z. Stefanowska, J. Sławiński (red.), Dzieło literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978, 
s. 130–131.
9 Ibidem, s. 131.
10 Ibidem, s. 123.
11 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekł. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław 2008, 
s. 56–57. W oryginale: „Mortuo itaque rege Bolezlavo, aliisque fratribus defunctis, Wladislavus 
dux solus regnavit, qui fi liam Wratislavi Bohemici regis nomine Iuditham uxorem accepit, quæ 
fi lium ei tertium Bolezlavum peperit, de quo nostra intentio titulavit, ut tractatio quæ sequitur 
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Istotna jest tu postać Abrahama. Też miał dwóch synów — starszego Izmaela, uro-
dzonego z niewolnicy Hagar i młodszego Izaaka, którego urodziła mu żona Sara. Oczy-
wista jest analogia między Bolesławem Krzywoustym a Izaakiem — którzy choć młodsi, 
jednak uznani zostali za prawowitych następców swoich ojców. Natomiast Zbigniew 
(tak jak  Izmael) w  pewnym momencie stał się niepotrzebny, a  nawet mógł stanowić 
zagrożenie. Abraham wypędza więc Izmaela razem z jego matką Hagar — dzieje się to 
za namową Sary, niespokojnej o los syna mającego niejako w starszym bracie rywala. 
Bóg pozwala na to, nawet uspokaja Abrahama: „Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara 
powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka bę-
dzie nazwane twoje potomstwo. Z syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielki naród, 
bo jest on twoim potomkiem”12.

Abraham otrzymał obietnicę od Boga, iż zaopiekuje się jego starszym synem. Pierworod-
ny syn Władysława Hermana takiej gwarancji nie miał. Gall Anonim jeszcze raz utwierdził 
w przekonaniu, iż miejsce Zbigniewa w rodzinie książęcej jest jasno określone: „I niechaj 
nikt roztropny nie weźmie tego za niedorzeczność, jeśli w tej historii występować będzie 
razem z prawym [synem] syn nałożnicy. Bo przecież i w historii naczelnej wzmiankowani 
są dwaj synowie Abrahama, lecz z powodu niezgody zostali przez ojca od siebie rozdzie-
leni; obaj spłodzeni wprawdzie z nasienia patriarchy, lecz nie zrównani wcale w prawie do 
dziedzictwa po ojcu”13. Autorytet Pisma Świętego miał więc wzmocnić pretensje Bolesława 
do dziedziczenia tronu, a czytelnika raz na zawsze przekonać o pochodzeniu Zbigniewa 
z nieprawego łoża, zdyskredytować jego matkę, tendencyjnie określając jej relacje z Włady-
sławem Hermanem. Gall określa też w pewnym sensie, jak powinna wyglądać dalsza dro-
ga życiowa Zbigniewa: „A więc Zbigniew zrodzony przez księcia Władysława z nałożnicy, 
w mieście Krakowie w dojrzałym już wieku oddany został na naukę, a macocha odesłała go 
do Saksonii, do klasztoru mniszek, aby tam się kształcił”14.

intimabit. Nunc vero, quia succincte per arborem a radice derivando transivimus, ad inserendum 
cathalogo ramum pomiferum et stilum et animum applicemus. Erant enim futuri pueri parentes 
adhuc carentes sobole, ieiuniis et oration instantes, largas pauperibus elemosinas facientes, quate-
nus omnipotents Deus, qui steriles matres facit in fi liis lætantes, qui baptistam contulit Zachariæ, 
et vulvam aperuit Saræ, ut in semine Abrahæ benediceret omnes gentes, talem fi lium daret eis 
heredem, qui Deum timeret, sanctam ecclesiam exaltaret, iustitiam exerceret, ad honorem Dei et 
salutem populi regimen Poloniæ detineret”, Galli Chronicon, lib. I, Monumenta Poloniae Historica, 
I, wyd. A. Bielowski, Warszawa 1960, s. 425.
12 Ks. Rodz. 21, 12–14, [w:] Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 
2003.
13 Anonim tzw. Gall, op. cit., s. 65. W oryginale: „Nec absurdum ullatenus ulli discrete videatur, 
si in hac historia cum legitimo concubinæ fi lius inducatur. Nam in historia principali duo fi lii 
Abrahæ memorantur, sed ab invicem a patre pro discordia separantur ambo quidem de patriarchæ 
semine procreati, sed non ambo iure patrimonii coæquati”, Monumenta..., s. 431.
14 Ibidem, s. 65–66. W oryginale: „Igitur Zbignevus, a Wladislavo duce de concubina progenitus, 
in Cracoviensi civitate adultus iam ætate litteris datus fuit, eumque noverca sua in Saxoniam do-
cendum monasterio monialium transmandavit”, ibidem.
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Kronikarz uspokoiwszy więc czytelnika co do prawdziwych planów Bożych wzglę-
dem obu braci — Zbigniewa i Bolesława — aby już na pewno nie było żadnych wątp-
liwości związanych z  właściwą rolą Bolesława w  życiu narodu, przytacza na kartach 
kroniki niejako prorocze słowa. Rzecz dzieje się podczas pasowania młodziutkiego 
Bolesława na rycerza: „Zdarzyło się też, że na zebraniu podczas pasowania na rycerza 
ktoś powiedział pewne słowa, które godne są, aby im tu poświęcić wzmiankę. »Książę 
panie Władysławie — rzekł ów ktoś — Bóg dobrotliwy nawiedził dziś królestwo polskie, 
a  twoją starość i  słabość, i  całą ojczyznę wywyższył przez tego oto dziś pasowanego 
rycerza! Błogosławiona matka, która takiego chłopca wychowała! Aż dotąd Polska była 
przez wrogów deptana, lecz ten chłopaczek przywróci ją do tego stanu co dawniej«. Na 
te słowa wszyscy obecni zdumieli się i dawali mu znaki, by milczał przez uszanowanie 
dla księcia. My jednak wierzymy, że słowo to nie padło na darmo, lecz duchem pro-
roczym było natchnione, bo już czyny jego [Bolesława] chłopięce dowodzą, że kiedyś 
przywróci on Polskę do pierwotnego stanu”15.

Można stwierdzić, że fragment ten oddaje w pewnym sensie klimat epoki. Ceremo-
nia pasowania na rycerza znakomicie wplata się w kulturę średniowiecza, na dodatek 
Bolesław przedstawiony jest jako wzór idealnego rycerza, a w przyszłości władcy16, któ-
ry na powrót uczyni swój kraj potęgą, jaką był za czasów jego wielkiego prapradziada 
Bolesława Chrobrego, zresztą jego imiennika. Oczywiście pojęcie prawdy nie jest tutaj 
istotne, liczy się budujący przykład natchnionego uczestnika samej uroczystości. Nie 
jest to zresztą jedyny przykład przepowiedni dotyczącej wspaniale zapowiadającego 
się panowania Krzywoustego. Tym razem wygłasza ją sam Bolesław Chrobry, według 
słów Galla na łożu śmierci: „Widzę też z daleka, jak z lędźwi moich rodzi się jak gdyby 
karbunkuł świetlisty, który ująwszy rękojeść miecza mego, całą Polskę swym rozjaśnia 
blaskiem!”17. Rzecz znamienna, iż kronika Galla Anonima przez dość długi czas pozo-

15 Ibidem, s.  85. W  oryginale: „Contigit quoque quoddam a  quodam fi eri verbum in  militaris 
Consilio cinctionis, quod dignum est inseri nostræ titulo mentionis. »Domine dux«, inguit ille 
quidam, »Wladislave, pius Deus hodie regnum Poloniæ visitavit, tuamque senectutem et infi r-
mitatem totamque patriam per hunc hodie factum militem exaltavit. Beata mater, quæ talem 
puerum educavit! Usque modo Polonia fuit ab hostibus conculata, sed per hunc puerulum erit ut 
antiquitus restaurata». Ad hæc verba omnes qui aderant stupuerunt, et ut sileret pro reverential 
ducis innuerunt. No stamen non credimus hoc verbum de vanitate processisse, sed prophetiæ 
spiritu advenisse, quia iam in factis eius puerilibus comprobatur, quod Polonia quandoque per 
eum in statu pristine restaurateur”, ibidem, s. 442.
16 Jeśli chodzi o  średniowieczny ideał władcy czy rycerza, można zobaczyć również: S.  Fili-
powicz, Mit i  spektakl władzy, Warszawa 1988, s.  138–168; J.  Scott, Władza, przeł. S. Królak, 
Warszawa 2006, s. 177, 187; A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Euro-
pie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002, s. 105–107; J. Le Goff , Człowiek średniowiecza, przeł. 
M. Różycka–Paoletti, Warszawa–Gdańsk 1966, s. 99–143.
17 Ibidem, s. 37. W oryginale: „Video etiam de longinquo de lumbis meis procedere quasi car-
bunculum emicantem, qui gladii mei capulo connexus, suo spledore Poloniam totam effi  cient 
relucentem”, ibidem, s. 411.
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stawała jedynym przykładem określonego typu opowiadania, często spotykanego w za-
chodniej Europie, typu który najlepiej można określić mianem gesta18.

W  kontekście tych rozważań warto zastanowić się nad legendą przytoczoną przez 
Galla, opisującą początki panowania naszej pierwszej dynastii, a właściwie niejako prze-
jęcie przez nią władzy. Mowa o legendzie o Piaście i Popielu. Jacek Banaszkiewicz uważa, 
iż „zarówno wyraźne wskazówki kronikarza, jak i treść legendy określają ją jako trady-
cję dynastyczną. Mamy przeto do czynienia z pewnym specyfi cznym typem podania 
wypełniającym informacyjne zadanie wyjaśnienia — przedstawienia okoliczności obję-
cia pozycji zwierzchniej przez wybrany ród i przez ów fakt stojącym w środku ideologii 
i symboliki władzy królewskiej”19. Cała legenda, jak uważa Banaszkiewicz, osadzona jest 
przede wszystkim w tradycji typowej dla wielu społeczeństw średniowiecznej Europy; 
pokazuje to chociażby przykład czeskich Przemyślidów. Tu również, jak w  przypad-
ku naszego Piasta, protoplasta dynastii czeskiej pochodzi z chłopskiego stanu, o czym 
świadczą łykowe buty, które Przemysł zatrzymuje i każe przechowywać w skarbcu na 
Wyszehradzie, aby przypominały jego następcom, skąd wziął się ich ród20.

Również Gallowe przeciwstawienie gościnnego gospodarza, przyjmującego znu-
żonych wędrowców, jakim był Piast, złemu władcy Popielowi, nie jest obce tradycji 
średniowiecznej. Wystarczy przypomnieć przykład św. Germana i niegościnnego kró-
la Benli, przytoczony w podaniu walijskim21. Historia ta opisana jest również w Zło-
tej legendzie Jakuba de Voragine’a. Opowiada ona, jak to święty, nauczając w Brytanii, 
nie otrzymawszy gościny od króla, napotkał pasterza świń królewskich, który zabił dla 
niego jedyne cielę, jakie miał i tym sposobem ugościł świętego i jego towarzyszy zmo-
żonych głodem i zimnem. Po zjedzeniu posiłku św. German pomodlił się nad kośćmi 
zwierzęcia, a ono natychmiast ożyło. Pozostała jeszcze kwestia niegościnnego władcy — 
i tu święty rozwiązuje problem, nakazując mu odejść i zostawić królestwo owemu paste-
rzowi świń, którego ustanawia królem22.

Dwaj wędrowcy, których nie wpuścił na ucztę Popiel, i którzy zostali odpędzeni od 
bram Gniezna23, znajdują gościnę u biednego oracza, w tym samym dniu co książę urzą-
dzającego postrzyżyny swego syna. Gall Anonim nie omieszkał przytoczyć swoistego 
proroctwa, jakie mieli wyrzec przybysze: „Cieszcie się zaiste, iżeśmy przybyli, a może 
nasze przybycie przyniesie wam obfi tość dobra wszelakiego, a  z  potomstwa zaszczyt 

18 M. Plezia, op. cit., s. 56.
19 J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecz-
nymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986, s. 18.
20 Ibidem, s. 54.
21 Ibidem, s. 58.
22 Jakub de Voragine, Złota legenda, tłum. z jęz. łacińskiego J. Pleziowa, wyboru dokonał, wstę-
pem, przypisami i  posłowiem opatrzył M.  Plezia, Warszawa 2000, s.  332–333. Jak podano we 
wstępie do przekładu legendy, kult św. Germana, który żył w pierwszej połowie IV w., był bardzo 
popularny we Francji, o czym świadczy znaczna liczba miejscowości nazwanych jego imieniem 
(St. Germain).
23 Anonim tzw. Gall, op. cit., s. 11.
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i sławę”24. Istotnym czynnikiem może być również rozmnożenie jadła i napitku25. Czy 
mogło być zapowiedzią dobrych plonów i  pomyślności dla powstającej społeczności 
pod rządami nowej dynastii? Gall wspomina o tajemnej woli Boga, związanej z działal-
nością owych przybyszów26. A więc to Bóg predestynuje syna ubogiego oracza na pro-
toplastę nowej, wspaniałej dynastii. Trudno o lepszy przykład uwiarygodnienia władzy 
Piastów. Jak uważa Jacek Banaszkiewicz „Gall daje wystarczająco jasno do zrozumie-
nia, iż dwaj wędrowcy byli bożymi wysłannikami, toteż pośrednio jest sugerowany fakt 
zbliżenia się Piasta, chociażby mistycznego, do wiary chrześcijańskiej. Dynastia, choć 
w swoich początkach pogańska, została wybrana przez Boga i  stanęła od razu blisko 
koło nowej religii, by wkrótce wprowadzić ją do swojego kraju”27.

Pozostaje jeszcze sprawa postrzyżyn Piastowego syna. Gall podaje, że czynności tej 
dokonali właśnie przybysze, oni też nadali imię chłopcu — Siemowit28. Czy kronikarz 
chciał w ten sposób podkreślić istotę więzi, jaka tworzy się pomiędzy rodzicami chrzest-
nymi a chrześniakiem? I czy w imię tej więzi Siemowit mógłby liczyć na opiekę tajem-
niczych wędrowców, a  za ich pośrednictwem również Boga?29. Można przypuszczać, 
iż Gall chciał w ten sposób dać do zrozumienia czytelnikowi, że ród Piastów otrzymał 
władzę z woli Bożej30, co niewątpliwie ugruntowało przekonanie, iż ta właśnie dynastia 
jest jedyną prawowitą, przeznaczoną do panowania nad swoimi poddanymi. Czesław 
Deptuła uważa, że Gall powiązał niejako początki dynastii Piastów z „bezpośrednim 
wejściem w  dzieje polskie mocy Boga Trójjedynego. Pomiędzy Bogiem a  Piastami, 
w szerszym zaś wymiarze — pomiędzy Bogiem a Polską, zostało zawarte w określonym 
momencie Przymierze”31. Odtąd dzięki temu powiązaniu sprawy dynastii Piastów, a po-
średnio również i ich poddanych, stały się sprawami Bożymi32. Mamy więc do czynienia 
z pewnymi odniesieniami o charakterze biblijnym, opisującymi początki naszej pierw-
szej historycznej dynastii. Jeśli się przyjmie takie ujęcie omawianego problemu, pojawia 
się kolejny argument przemawiający za tym, iż Gall Anonim chciał jak najpełniej uwia-
rygodnić kwestię, iż przodkowie jego chlebodawcy, Bolesława Krzywoustego, byli jedy-
nymi prawowitymi dziedzicami kraju, naznaczonymi na to stanowisko przez Stwórcę.

24 Ibidem, s. 12. W oryginale: „»Bene«, inquiunt, »nos advenisse gaudeatis, et in nostro adwentu 
bonorum copiam, et de sobole honorem et gloriam habeatis«”, ibidem, s. 396.
25 Ibidem, s. 13.
26 Ibidem, s. 11.
27 J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 147.
28 Anonim tzw. Gall, op. cit., s. 13.
29 J.  Banaszkiewicz, op.  cit., s.  142–143. Badacz ten zastanawia się również, kim mogli być ta-
jemniczy przybysze. Przytaczając Kronikę Dzierzwy twierdzi, iż mogli to być dwaj aniołowie lub 
męczennicy Jan i Paweł, idem, op. cit., s. 140.
30 Ibidem, s. 155. 
31 C. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofi i i hermeneutyki symboli 
dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000, s. 221.
32 Ibidem, s. 222.
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Dopiero kilkadziesiąt lat później pojawiła się potrzeba ponownego opisania czy-
nów naszej pierwszej dynastii. Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek podszedł jednak do 
tego zupełnie inaczej. Typowe gesta władcy to jedynie opis siedemnastoletnich rządów 
Kazimierza — najmłodszego syna Krzywoustego33. W Kronice można odnaleźć „obok 
dyskursów fi lozofi cznych i prawnych także różnorakie utwory literackie — bajki, exem-
pla, opowieści”34. Wincenty Kadłubek reprezentuje już wysoką, uniwersytecką kulturę 
dziejopisarstwa. Jego styl jest kunsztowny, erudycja przeplata się z zabawą, a opowiada-
nie dziejów z moralitetem35. Kronika Kadłubka może być więc traktatem historycznym 
i moralitetem. Jest to oczywiście morał chrześcijański — autor jest przecież biskupem 
krakowskim  — ale sprowadzony zręcznie do obowiązków obywateli wobec ojczyzny 
i dynastii panującej, powinności monarchy wobec podwładnych, a książąt i możnych 
wobec siebie nawzajem36.

Oczywiście nie można uniknąć, porównując obie kroniki, pewnych refl eksji nad rolą 
realiów politycznych, które niewątpliwie miały na nie wpływ. Czasy, w których tworzy-
li nasi pierwsi kronikarze, są zdecydowanie różne. Rozbicie dzielnicowe reprezentowało 
zgoła odmienne potrzeby polityczne, chociażby rosnący wpływ możnowładztwa i przede 
wszystkim duchowieństwa. Kadłubek niewątpliwie korzystał z Kroniki Galla, opisując le-
gendarne, a potem najstarsze dzieje rodu Piastów. Nie zawsze jednak zgadzał się ze swo-
im poprzednikiem, nie wahał się przyjąć zupełnie inny punkt widzenia, co szczególnie 
wyraźnie można zauważyć, czytając opowiadanie o  zatargu króla Bolesława Śmiałego 
z biskupem Stanisławem. Również nieco inaczej przedstawiona jest w Kronice Kadłubka 
sprawa kary dla Zbigniewa. Gall ani słowem nie wspomina, w jaki sposób Bolesław uka-
rał brata za wiarołomstwo, natomiast Mistrz Wincenty podaje w zawoalowany sposób, iż 
Zbigniew został oślepiony: „Ten bowiem najokrutniejszy wróg obywateli, bezużyteczny 
obywatel Rzeczypospolitej, na mocy wyroku poniósł Terezjaszową karę: na dozgonne ska-
zany został wygnanie. Nie miał bowiem syn służebnicy dziedzicem być na równi z synem 
urodzonym z wolnej. Albowiem tak również synowie Gileada, których miał z prawego 
łoża, rzekli do Jeft ego: »Nie będziesz dziedzicem w domu naszego ojca, ponieważ uro-
dziłeś się z cudzołożnicy«. I wyrzucili go, chociaż odznaczał się wybitnymi zasługami”37.

33 Zob. wstęp do Mistrza Wincentego (tzw. Kadłubka) Kroniki polskiej, przeł. i oprac. B. Kürbis, 
Wrocław 2008, s. 32.
34 B. Geremek, Fabuła..., s. 121.
35 Zob. wstęp do Mistrza Wincentego (tzw. Kadłubka), op. cit., s. 82.
36 Ibidem, s. 79–80.
37 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), op. cit., s. 112–113. W oryginale: „Nam civium ille hostis atro-
cissimus, civis republicae inutilis Tiresiana plectitur sententia: perpetuo proscribitur exsilio. Non 
enim heres esse debuit fi lius ancillae cum fi lio liberae; quia sic fi lii quoque Galaad, quos ex legitima 
susceperat, dixerunt ad Jephte: »Heres in domo patris nostril non eris, quia ex adultera natus es«; 
et eiecerunt eum licet meritorum polleret excellentia”, Chronica Polonorum Vincentii Cracoviensis 
episcopi, lib. II, Monumenta Poloniae Historica, II, wyd. A. Bielowski, Warszawa 1961, s. 328. Por. też: 
K. Chmielewska, Rola wątków i motywów antycznych w Kronice polskiej Mistrza Wincentego zwane-
go Kadłubkiem, Częstochowa 2003.
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Chociaż Mistrz Wincenty wspomina jedynie o wygnaniu, to jest to przecież aluzja do 
wieszcza Terezjasza, mitycznego potomka nimfy Chariklo, który został oślepiony za to, 
że zdradził ludziom tajemnice bogów. Dalej Kadłubek wyjaśnia jeszcze: „Zbigniewowi 
więc przeszkodą było nie tyle podejrzane pochodzenie, ile zbrodnicze czyny. Nie nale-
ży bowiem w szkółce pielęgnować ostu, a tym bardziej żmii w zanadrzu”38. Morał dla 
czytelnika jest tu dość jasno ukazany, zbrodniarz ma zostać ukarany za swoje czyny, źli 
mają się przerazić, trzeba też uważnie obserwować tego, kto już raz oszukał czy zdradził, 
najlepiej od razu wyrzucić go z pamięci, by nie żałować później swojej lekkomyślności 
i nie znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie dla nas dobrego rozwiązania. 

Na koniec przytoczyć można komentarz Brygidy Kürbis, która ukazuje pewną róż-
nicę pomiędzy naszymi najstarszymi kronikami. Kronika Galla jest nazwana sagą rodu, 
podaniem genealogicznym, kroniką dynastów. Natomiast Kronika Mistrza Wincentego 
określona jest przez badaczkę jako „saga narodu”, w której kronikarz włącza starożyt-
nych Polaków do teatru dziejów powszechnych39. Skąd jednak wiemy, że obie kroniki 
są tekstami oddającymi klimat kultury polskiego średniowiecza? Andrzej Radomski, 
dokonując przeglądu różnych postaw historyków wobec tekstów literackich jako źródeł 
wiedzy historycznej, wyodrębnia tzw. „współczynnik humanistyczny” w  interpretacji 
owych tekstów. Mają więc one być traktowane jako „wytwór kulturowy”, oddają opinię, 
oczywiście nieobiektywną, piszącego konkretny tekst, na daną rzeczywistość. Kronikarz 
nadaje swoisty kształt kreowanej przez siebie rzeczywistości, źródło jest więc „osobistą 
relacją” autora. Pozostaje jeszcze kwestia właściwego zrozumienia źródeł, czyli interpre-
tacja tekstów. Następuje więc konfrontacja takiego nieobiektywnego tekstu z osobistymi 
przekonaniami historyka co do minionych czasów, z wyznawanymi przezeń wartościa-
mi i  jego własną wizją rzeczywistości historycznej. Niemożliwe więc wydaje się „od-
tworzenie pierwotnego znaczenia” tekstu historycznego, a co za tym idzie — poznanie 
prawdziwych realiów kulturowych dawnych epok40.

38 Ibidem, s. 113. W oryginale: „Sbigneo ergo non tam natalium suspicio, quam fl agitiorum ob-
fuere piacula. Nec enim foveri debet in plantario carduus, nedum aspis in gremio”, Monumenta..., 
s. 328.
39 Zob. wstęp do Mistrza Wincentego (tzw. Kadłubka), op. cit., s. 58; por. też: P. Jasienica, Trzej 
kronikarze, Warszawa 2008, s. 395–400.
40 A. Radomski, Historiografi a a kultura współczesna, Lublin 2006, s. 93–108.
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BARTOSZA PAPROCKIEGO „PODRĘCZNIKI DO MALTRETOWANIA 
ŻON” JAKO ŹRÓDŁO (NIE TYLKO KOBIECYCH) PROBLEMÓW

W  wydanych przez Stanisława Windakiewicza Aktach Rzeczypospolitej Babińskiej 
pod numerem 360. fi guruje następująca wierszowana wzmianka:

Jeden tak chętne senator miał nieba,
Że mógł mieć żonę, gdy mu było trzeba;
Tak przyjaznego miał też i Plutona,
Że mu umiera, kiedy zechce, żona
[...]1. 

Ucztująca i dowcipkująca w Babinie szlachecka kompania prześcigała się, jak pamię-
tamy, w wymyślaniu najbardziej nieprawdopodobnych, humorystycznych opowieści, na 
podstawie których nadawano autorom zabawne tytuły. I choć, jak podejrzewają uczeni, 
podobnych stowarzyszeń było w dawnej Polsce więcej, jedynie babińczycy pozostawili 
po sobie obszerne zapiski informujące o spotkaniach i zawierające absurdalne nieraz 
anegdoty2. Taki właśnie charakter ma przywołany tu wiersz, będący zapewne wyrazem 
tęsknoty wielu uciemiężonych małżonków za możliwością łatwego pozbywania się znie-
nawidzonych żon. Owa zapisana pod datą roczną 1662 anegdota wywołała z pewnością 
w Babinie salwę śmiechu przede wszystkim ze względu na jaskrawy kontrast pomiędzy 
realną codziennością a zupełnie nieprawdopodobną zdolnością głównego bohatera do 
uśmiercenia żony za pomocą samej tylko myśli. Niewielu bowiem chyba wiedziało, że 
około stu lat wcześniej istniał ktoś, komu podobna sztuczka udała się naprawdę. Był to 
Bartosz (Bartłomiej) Paprocki herbu Jastrzębiec — heraldyk, historyk i poeta pocho-
dzący z ziemi dobrzyńskiej, żyjący w latach ok. 1543–1614, autor wielu dzieł wierszem 
i prozą o rozmaitej tematyce, spośród których najwyżej oceniane przez badaczy są Her-

1 Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu wydał Stanisław Windakiewicz, 
Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 8, Kraków 1895, s. 122. 
2 Por. T. Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku 
renesansu i wstępnej fazy baroku, Katowice 2007, s. 137–138. 
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by rycerstwa polskiego przedstawiające genezę znaków herbowych i historię poszczegól-
nych rodów szlacheckich, wydane po raz pierwszy w Krakowie w 1584 r. 

Paprocki, co zgodnie powtarzają wszyscy współcześni biografowie, mimo iż pisa-
rzem był płodnym, nie pretenduje do rangi wybitnego twórcy i choć pozostawał pod 
wpływem Reja i Kochanowskiego, daleko mu było do talentu tych mistrzów. Nie mogąc 
odnaleźć w  dziełach dobrzyńskiego szlachcica impulsu do wnikliwych analiz literac-
kich, uczeni odkryli jednak szybko, iż o wiele ciekawszym materiałem badawczym jest 
jego życiorys. Bartoszowi Paprockiemu, nazwanemu przez Jerzego Ziomka „niespokoj-
nym awanturnikiem”3, istotnie dane było przeżyć życie, którego bogactwem mógłby 
z  łatwością obdzielić kilku szlacheckich towarzyszy. Konstantynopol, Wołoszczyzna, 
Śląsk, Czechy, Morawy i Lwów, to tylko niektóre miejsca jego pobytu, a gnała go w nie 
bądź służba dyplomatyczna, bądź zapał do walki (udział w bitwie pod Byczyną), bądź 
animozje polityczne (konfl ikt z  Janem Zamoyskim)4. Jedną z  najważniejszych przy-
czyn tułaczki dobrzyńskiego szlachcica były jednak kłopoty rodzinne, w  które nota-
bene wpadł niejako na własne życzenie, poślubiając znacznie od siebie starszą wdowę 
po dwóch mężach, Jadwigę Kossobudzką, kasztelankę sierpską. Wstąpił w ten związek 
chyba wyłącznie w  celu pomnożenia swego dość szczupłego majątku, szybko jednak 
pożałował pochopnej decyzji, żona okazała się bowiem kobietą dominującą, swarliwą 
i taką, która — jak pisał Hieronim Juszyński — „nauczyła się była mężowi panować”5. 
Nie mogąc dłużej znosić takiego życia, Paprocki uciekł z domu, schronił się w War-
szawie, a stamtąd zamierzał wyruszyć do Włoch. W tym jednak momencie nastąpiło 
wydarzenie, które skłoniło go do zmiany planów, i które jeden z jego biografów — Ka-
zimierz Bartoszewicz — opisał następująco: „i byłby się puścił w podróż na długie lata, 
gdyby nie wiadomość, iż szanowna małżonka, uwzględniając jego tajne życzenia, w so-
botę kwietną r. 1572 przeniosła się do wieczności”6. Przymrużając nieco oko, możemy 
zatem skonkludować, iż umiejętność uśmiercenia żony samą jedynie myślą dana była 
nie tylko babińskiemu „senatorowi”, bo już znacznie wcześniej opanował ją świetnie 
Bartosz Paprocki. 

Nieudany mariaż autora Herbów [...] okazał się jednak problemem nie tylko dla niego 
samego, lecz także dla późniejszych badaczy jego życia oraz twórczości. Sporą część do-

3 J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1998, s. 398. 
4 Szczegółowe informacje biografi czne na temat Bartosza Paprockiego zob. m.in.: Polski słownik 
biografi czny, t. 15, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 177–180; Bibliografi a literatury 
polskiej „Nowy Korbut”, red. K. Budzyk, t. 3, Piśmiennictwo staropolskie, Warszawa 1965, s. 81–85; 
K. Krejči, Bartłomiej Paprocki z Głogoł i Paprockiej Woli, [w:] idem, Wybrane studia slawistyczne. 
Kultura. Literatura. Folklor, red. J. Magnuszewski, tłum. E. Siatkowska, Warszawa 1972, s. 237–
330; S. Szenic, Wróg kobiet, [w:] idem, Ongiś, Warszawa 1975, s. 272–275; M. Dynowska, Obrazy. 
Z dziejów piśmiennictwa polskiego. Bartosz Paprocki, „Dodatek niedzielny do nr. 129. Dziennika 
Cieszyńskiego” 1907, s. 1–2. 
5 Dykcjonarz poetów polskich przez X. M. Hieronyma Juszyńskiego, t. 2, Kraków 1820, s. 35. 
6 K.  Bartoszewicz, Bartosza Paprockiego „Dziesięcioro przykazanie mężowo”, [w:]  idem, Szkice 
i portrety literackie, t. 1, Kraków 1930, s. 17–18. 
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robku literackiego dobrzyńskiego szlachcica zajmują bowiem wiersze, których główną 
oś tematyczną stanowią relacje damsko–męskie, a  kobieta, ściślej żona, ukazana jest 
w nich w nie najlepszym raczej świetle. Należy tutaj wymienić przede wszystkim trzy 
teksty: Dziesięcioro przykazanie mężowo [...] (pierwsze wydanie — Kraków ok. 1575)7, 
Próbę cnót dobrych [...] (pierwsze wydanie — Kraków ok. 1590)8 oraz Naukę rozmaitych 
fi lozofów około obierania żony [...] (pierwsze wydanie — Raków ok. 1590)9. I te właśnie 
utwory potraktowane zostały przez większość biografów Bartosza Paprockiego jako od-
zwierciedlenie jego prywatnego życia i bezpośrednie następstwo fatalnego małżeństwa. 
O taką interpretację pokusił się jako pierwszy Szymon Starowolski, który w wydanym 
we Frankfurcie w  1625  r. dziele Scriptorum polonicorum Hekatontas10 zawierającym 
sylwetki najważniejszych polskich pisarzy (na marginesie warto wspomnieć, że Sta-
rowolski, w odróżnieniu od późniejszych badaczy, nazywa jeszcze Paprockiego poetą 
„wielkiego wdzięku i pracowitości, a zarazem wielkiej nauki”11), zaznacza wyraźnie, iż 
wspomniane dzieła tego autora powstały „po własnym smutnym doświadczeniu”12. Tą 
samą drogą powędrowali następcy Starowolskiego u schyłku XIX oraz w XX w. W wy-
danym w 1820 r. Dykcjonarzu poetów polskich Hieronim Juszyński, wymieniając inte-
resujące nas utwory, pisał iż autor „musiał to w ten czas pisać, kiedy najwięcej cierpiał 
od złej żony”13. Trzydzieści sześć lat później Michał Baliński, omawiając Dziesięcioro 
przykazanie mężowo, stwierdził, iż Paprocki napisał to dzieło „rozżalony na płeć nie-
wieścią za to co wycierpiał od żony [...]”14. Podobnie rzecz ujął Stanisław Szenic, który 
odmalowując portret Bartosza Paprockiego w wydanej po raz pierwszy w 1975, a po 
raz ostatni w 1986 r. książce pod tytułem Ongiś, doszedł do wniosku, iż swoje teksty 
dobrzyński autor pisał „jakby w obsesji po nieudanym małżeństwie”15. Cały poświęcony 
Paprockiemu rozdział nosi zresztą znamienny tytuł — Wróg kobiet. 

Potraktowanie nieudanego małżeństwa jako bezpośredniej przyczyny powsta-
nia wspomnianych tekstów, czyli, innymi słowy, zatarcie granicy pomiędzy biografi ą 
a twórczością literacką, stało się dla niektórych badaczy impulsem do wysnucia kolej-
nego wniosku, jakoby interesujące nas utwory stanowiły rodzaj dokumentu historycz-
nego, a ukazane w nich relacje damsko–męskie były odzwierciedleniem realiów epoki, 

7 Podaję na podstawie: Bibliografi a literatury polskiej „Nowy Korbut”..., s. 82
8 Podaję na podstawie: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 18, przypis nr 2 („Nowy Korbut” datuje ina-
czej — Raków ok. 1595, natomiast Estreicher nie zna daty pierwszego wydania). 
9 Podaję na podstawie: Bibliografi a literatury polskiej „Nowy Korbut”..., s. 82. 
10 Dzieło to zostało przetłumaczone i opracowane przez Jerzego Starnawskiego pod tytułem Set-
nik pisarzów polskich. 
11 S. Starowolski, Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów 
polskich, tłum. J. Starnawski, oprac. J. Starnawski, F. Bielak, Kraków 1970, s. 206. 
12 Ibidem, s. 207. 
13 Dykcjonarz poetów polskich..., s. 39. 
14 M. Baliński, Paprocki i Panosza, [w:] idem, Studia historyczne Michała Balińskiego, Wilno 1856, 
s. 326. 
15 S. Szenic, op. cit., s. 273. 
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w  której przyszło żyć ich autorowi. Stanowisko takie zajmował między innymi wspo-
mniany już Kazimierz Bartoszewicz, który w  poświęconym Paprockiemu rozdziale, 
będącym częścią wydanych w 1930 r. Szkiców i portretów literackich, tak pisze o Dzie-
sięciorgu przykazaniach mężowo: „[...] sama ich niezwykła poczytność (osiem znanych 
wydań w wieku XVI i XVII) przemawia dostatecznie za tem, że treść ich odpowiadała 
zapatrywaniom naszych warstw inteligentnych z XVI w. i ówczesnemu stosunkowi obo-
jej płci w związku małżeńskim. Z tego właśnie powodu Przykazania są cennym materia-
łem do historii obyczajów naszych w wieku XVI, rzucają bowiem w ogóle nieco światła 
na pożycie domowe stadeł szlacheckich [...]”16. Znak równości między tekstami Pa-
prockiego a realną codziennością stawia również Zbigniew Kuchowicz, autor ten idzie 
jednak o krok dalej, interpretując omawiane utwory jako zbiór wskazówek kształtują-
cych ówczesne obyczaje i mających na nie realny wpływ. Na kartach wydanych po raz 
pierwszy w 1975 r. Obyczajów staropolskich XVII–XVIII wieku Kuchowicz pisze: „[...] 
jeśli chodzi o żony, to ogólnie znane było zalecenie Paprockiego [...]”17 oraz „[...] wręcz 
grubiańskie zalecenia Paprockiego nie były tylko teoretyczne [...]”18. 

Oprócz dokonywanych przez historyków prób klasyfi kacji tekstów Paprockiego jako 
dokumentów ukazujących realia epoki, podejmowano wprawdzie działania zmierza-
jące do zaszczepienia ich na gruncie literaturoznawczym, także i tutaj konsekwentnie 
wskazywano jednak na ich bezpośredni związek z ówczesną obyczajowością. Opiniom 
tym próbowano następnie nadać potwierdzenie genologiczne, i  tak w odniesieniu do 
wspomnianych wierszy zaczęły pojawiać się w opracowaniach następujące, mniej lub 
bardziej precyzyjne, nazwy gatunkowe: „utwory satyryczne”19, „paskwilusy”20, „wiersze 
w przedmiocie moralnym”21, „płytkie satyry antyfeministyczne”22, wreszcie — „banalne 
antyfeministyczne satyry obyczajowe”23. Można stwierdzić, że gdy klasyfi kowano oma-
wiane utwory Paprockiego, kładziono nacisk na ich wymowę satyryczną, ta zaś, zgodnie 
z ujęciem dominującym we współczesnych autorowi poetykach, wiązała się z napomi-
naniem, ganieniem i ośmieszaniem w celu poprawy obyczajów24. Cechą charakterys-
tyczną tak pojętej satyry była więc jej aktualność oraz użyteczność, przejawiająca się 
w reagowaniu na bieżące problemy społeczne i obyczajowe. Czy Paprocki stawiał sobie 
podobne cele? Czy jego teksty istotnie miały wydźwięk antyfeministyczny? Czy przy-
czyną ich powstania było nieudane małżeństwo? By odpowiedzieć na te pytania, sięgnij-
my bezpośrednio do interesujących nas źródeł. 

16 K. Bartoszewicz, op. cit., s. 25. 
17 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, s. 148. 
18 Ibidem, s. 154. 
19 Utwory Paprockiego zostały przywołane jako przykład realizacji gatunku satyry w Słowniku 
literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998, s. 842. 
20 S. Szenic, op. cit., s. 273. 
21 M. Baliński, op. cit., s. 329. 
22 K. Krejči, op. cit., s. 293. 
23 Polski słownik biografi czny..., s. 178. 
24 Słownik literatury staropolskiej..., s. 839. 
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Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa spośród trzech wymienionych najwcześniej-
szy chronologicznie jest utwór Dziesięcioro przykazanie mężowo [...]25. Autor sięga w nim 
do swojej ulubionej formy trzynastozgłoskowca, a poszczególne strofy, czyli „przykaza-
nia”, mają budowę ośmiowersową. Już podczas pobieżnej lektury odkrywamy jednak, iż 
zawarta w tytule informacja o dziesięciorgu przykazaniach nie do końca odpowiada rze-
czywistej treści, autor w poszczególnych fragmentach sprytnie przemycił bowiem o wiele 
więcej zakazów i nakazów pod adresem żon, wzmacniając je dodatkowo informacją, iż 
przestrzeganie ich jest równoznaczne z  miłowaniem Boga. Tym sposobem szesnasto-
wieczne niewiasty otrzymały rodzaj uzupełnienia, by  nie rzec „aneksu”, do biblijnego 
dekalogu.

Poszczególne „przykazania” mają rozmaitą siłę oddziaływania i  stanowią swoisty 
przegląd kobiecych wad i występków, spośród których wiele okazuje się dziwnie aktu-
alnych, rzecz jasna szczególnie z punktu widzenia mężczyzn. Pewnie niejeden współ-
czesny małżonek podpisałby się na przykład chętnie pod następującym wskazaniem 
zawartym w przykazaniu trzecim:

Ciotki i Matki gdyćby co radziła
By się w czym łaski mojej naruszyć ważyła
Nie słuchaj; pomni na to, coć Bog rozkazuje
Onym cię z mocy bierze, a mnie cię daruje. 
Aczci będzie rada ich barzo smakowała
Ale się strzeż byś tego ty nie żałowała.
Będęli naruszony uporem od ciebie
Mścić się muszę, srożej Bog, ktory mieszka w niebie. 

Konfl ikty na linii zięć–teściowa nie są więc problemem wyłącznie naszych czasów, 
a butne zawołanie męża „mścić się muszę”, zapewne tak jak i dzisiaj, tak i w XVI w. po-
zostawało wyłącznie jego pobożnym życzeniem. 

Jedną z najzacieklej piętnowanych w omawianym tekście cech złej żony jest gadul-
stwo. Nic jednak dziwnego — na tę kobiecą przywarę zwracała przecież uwagę więk-
szość ówczesnych kaznodziejów i moralistów, z nazbyt rozmownych pań drwił także, 
jak pamiętamy, Mikołaj Rej, pisząc na kartach Kupca:

A wszak wiesz stare przysłowie:
nie zejdzie tej płci na mowie;

25 Korzystam tutaj z późniejszego wydania tekstu dostępnego w Bibl. Jagiell., sygn. 311226 I. Peł-
ny jego tytuł brzmi: Dziesięcioro przykazanie mężowo, ktore każda poczciwa Małżonka ma umieć, 
a po Bożym przykazaniu pierwsze ma być o tym jej myślenie, żeby je w sercu swym chowała i nigdy 
go nie ma odmieniać. Z rozmaitych pism Philozophow i Doktorow świętych zebrane przez Bartosza 
Paprockiego. Masz też Dziesięcioro Przykazanie Żony, ktore każdy Małżonek ma przeczytać. Roku 
Pańskiego 1651. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Strony w tekście nie są numerowane. 
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by–ć tu dwie niedzieli była,
wszytkoć tu będzie mówiła26. 

W tekście Dziesięcioro przykazanie mężowo gadulstwo zajmuje poczesne miejsce — 
pojawia się bowiem od razu w przykazaniu „wtorym”, jeszcze przed rozważaniami na 
temat szkodliwości relacji z matką, a także w piątym. Żona jest w tych fragmentach upo-
minana, by „nie roztrząsała, chodzęcy po mieście, Tajemnice Małżeńskiej”, by „się nie 
stroiła sprawami cudzemi” ani nie wdawała w żadne „trefne” rozmowy. W ogóle — gdy 
nie musi, niech się lepiej nie odzywa, bo to co mówi, z reguły jest „głupie”. A gdyby mia-
ła w tym względzie jakiekolwiek problemy, jako idealny wzorzec ma jej służyć sam mąż. 

Problem zakazanych kontaktów towarzyskich podejmuje autor także w przykazaniu 
ósmym, z którego każda niedoskonała małżonka dowiadywała się, iż ma unikać biesiad 
oraz ludzi, którzy byliby przyjaciółmi tylko jej, a nie męża. „Nie twoi przyjaciele, zdraj-
ceby to byli” — przekonuje podmiot mówiący — mąż. 

Kobiety oczywiście nie da się całkowicie pozbawić mowy, należy więc tę jej wrodzoną 
skłonność do gadulstwa odpowiednio ukierunkować. Na pomysł, jak to uczynić, wpa-
da autor w przykazaniu siódmym, w którym zezwala kobiecie na mówienie, a nawet 
podsuwa odpowiednie tematy do rozmów. Są to: kądziel oraz mleko, do najważniej-
szych obowiązków dobrej żony należy bowiem dbanie o dom i rozsądne w nim gospo-
darowanie. Poza tę ściśle wyznaczoną sferę kobieta nie może się zapuszczać, a powodu 
tego ograniczenia szuka autor w nauczaniu świętego Pawła oraz pismach jakichś bliżej 
nieokreślonych „mądrych fi lozofów”, na autorytet których się powołuje, przekonując 
w szóstym przykazaniu, by kobieta „o swym rozumie namniej nie trzymała”, gdyż po 
prostu owego rozumu nie posiada, jako istota niedoskonała i zbudowana z męskiego że-
bra. Jej sytuacja nie jest jednak beznadziejna, w zakończeniu omawianego przykazania 
pojawia się bowiem budująca wizja żony uczącej się „wszytkiego” od wszechwiedzącego 
męża. I to jest dla niej jedyna szansa. 

W przywołanych tu słowach słychać wyraźne echa toczących się w całej XVI–wiecznej 
Europie dyskusji na temat kondycji kobiecego rozumu. I choć pojawiali się w tym czasie 
myśliciele, tacy jak Andrzej Glaber z Kobylina, którzy nie tylko nie odmawiali kobietom 
prawa do myślenia, a co za tym idzie — do edukacji, ale wręcz przekonywali o wyższości 
w tym względzie płci niewieściej nad męską, jednak znaczna część społeczeństwa nadal 
żyła w przekonaniu, iż rację miał złotousty Piotr Skarga, który w swych płomiennych ka-
zaniach przekonywał między innymi: „mąż się rodzi mężem, niewiasta niewiastą: To jest 
rodzi się z więtszym rozumem, z więtszą siłą. A niewiasta rodzi się z słabym rozumem, 
a z mniejszą siłą. Przetoż mąż jako mędrszy rządzić ma prostszym [...]”27.

W przykazaniach Bartosza Paprockiego owo „rządzenie” obejmowało nawet wpływ 
na charakter kobiecego ubioru, gdyż również w tej sferze autor upatrywał niebezpiecz-
nych zagrożeń. Żona zostaje więc w dziewiątym przykazaniu poinstruowana, by „zbyt-

26 M. Rej, Kupiec, wyd. A. Kochan, Warszawa 2009, s. 150. 
27 P. Skarga, O szczęśliwym pomieszkaniu w Małżeństwie Kazanie Czwarte, Bibl. Śl. Sygn. 224076 III. 
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nich strojow, pstrocin [...] na się nie brała/Też pierścieni na ręku wiele nie nosiła”. 
Surowo zakazane jest ponadto „włoczenie” zbyt długich „ogonow” u szat. Jak widać Pa-
procki wykazał się tu nie byle jaką znajomością aktualnych trendów. Wyjaśniając nato-
miast cel tych wszystkich ograniczeń, autor przekonuje, iż zbytnie hołdowanie modzie 
czyni uszczerbek cnocie, ta zaś stanowi najpiękniejszą ozdobę kobiety. Wartość cnoty 
sławiona jest zresztą nie tylko w tym fragmencie tekstu i wysuwa się na pierwsze miejsce 
wszystkich kobiecych przymiotów. Nic jednak dziwnego, gdyż pochwała cnoty stanowi 
motyw, który zdecydowanie dominuje w ówczesnej twórczości podejmującej tematykę 
małżeństwa, szczególnie w epitalamiach.

Przykłady takich tekstów można by mnożyć, potraktujmy więc jako reprezentatywny 
głos Jana Kochanowskiego, który w  napisanym w  1569 lub 1570  r. epitalamium pod 
tytułem Dziewosłąb dowodził, iż:

[...] do ożenienia
Nie stanu wysokiego, nie dobrego mienia,
Nawet ani gładkości tam wam szukać trzeba,
Jako wstydu a cnoty, darów przednich z nieba28. 

Oprócz cnoty szczególnie pożądaną u kobiet cechą była pokora, której pochwałę od-
najdujemy w przykazaniu dziesiątym. Przynosi ono ciekawą scenę małżeńskiej kłótni, 
której przebieg wyreżyserowany jest oczywiście przez męża. Warto więc przytoczyć to 
przykazanie w całości, by przekonać się, jak wygląda idealne, w oczach mężczyzny, roz-
wiązywanie małżeńskich konfl iktów:

Dziesiąte: ta stateczność by chowana była,
Żebyś się mnie pilniuchno rozgniewać chroniła.
W ten czas, gdy się ja gniewam, radzę ty nie hukaj,
Ale jako napilniej możesz, łaski szukaj.
Kiedy mię gniew ominie, mow, ale uczciwie,
Tam twa pokora we wszem łacno mię używie.
A żadnej tajemnice nie pytaj się u mnie.
Ani też z kwaśną twarzą obracaj się ku mnie. 

By  dodatkowo wzmocnić wymowę wszystkich przykazań, w  następnej części tek-
stu autor umieścił fragment zatytułowany Do uczciwych białychgłow przemowa krotka, 
w  którym jeszcze raz przypomina kobietom o  pokorze, cnocie, milczeniu, podległo-
ści i wszystkich innych warunkach wzorowej relacji z mężem. Jako realista zdaje sobie 
jednak sprawę, iż takich kobiet po prosu nie ma, wysuwa więc pomysł zredagowania 
dekretu, który dawałby mężom prawo wypędzania nieposłusznych żon. Tej genialnej 

28 J. Kochanowski, Dziewosłąb, [w]: Dzieła polskie. Wydanie kompletne, t. 1, oprac. J. Lorentowicz, 
1920, s. 107. 
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propozycji towarzyszy jednak smutna konkluzja, iż wprowadzenie w życie takiego pra-
wa ograniczyłoby liczbę małżeństw do zera. Wobec tak mrocznej wizji dziwi nieco fakt, 
iż w zakończeniu omawianego fragmentu pojawia się przewrotny apel podmiotu mó-
wiącego — autora, by kobiety wybrały spośród siebie jakąś cnotliwą oraz bogobojną 
przedstawicielkę i dały mu za żonę, a wtedy on przestanie wytykać im wady, gdyż dość 
roboty będzie miał we własnym domu. 

Treść zaprezentowanych tu fragmentów dzieła Dziesięcioro przykazanie mężowo nie 
odbiega zbytnio, jak widać, od postulatów ówczesnych kaznodziejów oraz moralistów, 
którzy stępili niejedno pióro, próbując udowodnić intelektualną i psychiczną niemoc 
płci niewieściej. Zupełnie zaskakująca w tym kontekście jest więc kolejna część utwo-
ru, której autor nadał wymowny tytuł [...] odpowiedź Żony na dziesięcioro przykazanie 
Mężowo [...]. Ktore każdy Małżonek mądry powinien przeczytać. Mamy tu do czynienia 
z zupełnie niezwykłym w literaturze ofi cjalnego obiegu motywem odpierania przez ko-
biety męskich zarzutów. Trzeba przy tym przyznać, że pod piórem Bartosza Paprockie-
go kobiece skargi nabrały wielkiej mocy, a autor bardzo zręcznie odmalował pełną gamę 
kobiecych emocji. Całość jest niezwykle dynamiczna, momentami czytelnik ma wręcz 
wrażenie uczestnictwa w  przedstawieniu. Autor zresztą świadomie teatralizuje tekst, 
wprowadzając nawet coś na kształt didaskaliów. Taki charakter ma na przykład nastę-
pujący fragment poprzedzający odpowiedź żony na siódme przykazanie: „Przestawszy 
płakać, łagodzi Męża, a chce sobie w Siodmym też co uprosić”. 

Przyznać trzeba, że poszczególne wypowiedzi żony nie są pozbawione logiki i tworzą 
bardzo spójny przekaz, który sprowadza się do wymagania, by mąż, skoro postrzega 
siebie jako wzór, istotnie nim był. Kobieta uświadamia mężowi, iż jej postępowanie za-
leży w dużej mierze od niego, a więc „jaką Żonę Mąż chce mieć, niech sam taki będzie”. 
Dopuszczona do głosu żona wyśmiewa następnie fakt oczekiwania od niej zajęcia się 
wyłącznie domem i rezygnacji ze wszystkich rozrywek, pytając ironicznie: „Mamże tak 
jako Sroka wszystko w klatce siedzieć,/ Co się na świecie dzieje już nie mam nic wie-
dzieć?” Następnie, wyciągając logiczny wniosek z nauki, iż mąż jest dla niej wzorem, 
kończy zjadliwie: „Gdyż tego moj namilszy mnie tak zabraniacie,/ Czemuż sami z in-
szymi w żarty się wdawacie”. 

Aprobaty ze  strony kobiet nie doczekały się też wymagania w  kwestii skromne-
go stroju. I tu najbardziej wyraziście dochodzi do głosu tak szkalowane w pierwszej 
części tekstu kobiece gadulstwo, na ośmiowierszowy zarzut zawarty w  dziewiątym 
przykazaniu, rozsierdzona kobieta odpowiada bowiem aż dwudziestoczterowersową 
reprymendą, w której, odwołując się do męskiej próżności, uświadamia mężowi, że 
jeśli nie zezwoli jej na chodzenie w strojnych sukniach, inni pomyślą, że to szynkarka 
„abo jaka nędznica w prostej koszuleczce”. A tego mąż by przecież nie chciał. Niejedy-
ny to zresztą kobiecy argument w tej kwestii. „Chodźcie wy też w siermiędze, by jakie 
chłopisko” — krzyczy na dobre już wyprowadzona z równowagi niewiasta, przy czym 
owego uniesienia wcale się nie wstydzi, stwierdzając, nie bez racji, w odpowiedzi na 
dziesiąte przykazanie: „Ale to tylko w niebie, jako powiedają,/ Aniołowie są tacy, co 
się nie gniewają”. 
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Co istotne, wykładając swoje racje, kobieta, podobnie jak wcześniej małżonek, potra-
fi  wykorzystać do swoich celów nawet autorytet Słowa Bożego. Nie mogąc się zgodzić na 
traktowanie jej jako istoty podległej, stwierdza więc: „I proszę zgadzaj się też z Słowem 
Bożym onym,/ Żeć nie mam być podnożkiem ni sługą wzgardzonym”. Po czym, kwe-
stionując wielowiekową tradycję, oświadcza stanowczo:

Aczcię Pan Bog w tym uczcił, dał ci wiele umieć,
I mnie nie upośledził, dał mi też rozumieć:
Gdyżem jest człowiek z ciała, jak powiadasz, twego,
Mogęć to wżdy przypomnieć, gdy zapomnisz czego.

Odważne to stwierdzenie w czasach, w których nieliczni jedynie kaznodzieje i mora-
liści mieli odwagę przyznać, iż kobieta jest w stanie wesprzeć mężczyznę swoim rozu-
mem i dobrą radą. Zdecydowana większość, dostrzegając nawet być może intelektualne 
możliwości kobiet, bojąc się jednak zachwiania odwiecznego porządku, przekonywała, 
podobnie jak wspomniany już Piotr Skarga: „a choć się drugdy żona zda być i bywa 
mędrsza: przedsię nagłupszy mąż niech prawa swego nie traci”29. 

Widzimy więc, iż tekst Bartosza Paprockiego, a ściślej — druga jego część, zawiera 
motywy znacznie odbiegające od XVI–wiecznej twórczości literackiej i to nie tylko w jej 
odmianie moralistyczno–kaznodziejskiej, ale również obyczajowej. Kontekstów do tego 
utworu należy zatem szukać gdzie indziej, a  umożliwi to analiza dwóch pozostałych 
interesujących nas tekstów dobrzyńskiego szlachcica. 

Około piętnastu lat po opublikowaniu tekstu Dziesięcioro przykazanie mężowo ukazał 
się kolejny utwór Paprockiego o tematyce małżeńsko–obyczajowej zatytułowany Nauka 
rozmaitych fi lozofów około obierania żony30. Podobnie jak wcześniejszy tekst, tak i ten 
składa się z kilku części, którym poeta nadał odrębne tytuły. W odróżnieniu jednak od 
przykazań, w których autor powoływał się na autorytet jakichś bliżej nieokreślonych 
„mądrych fi lozofów”, tutaj wytoczył już konkretne działa w postaci nazwanych z imie-
nia mędrców, spośród których każdy staje się bohaterem jakiejś scenki obyczajowej bę-
dącej podstawą sądów na temat małżeństwa. Utwór ten dedykowany jest Mikołajowi 
Herburtowi z Felsztyna, wojewodzie podolskiemu i to on jest bezpośrednim adresatem 
zawartych w nim nauk, aczkolwiek ich wymowa jest rzecz jasna o wiele bardziej uni-
wersalna, na co wskazują między innymi obecne w tekście zwroty ku nienazwanemu 
z imienia „czytelnikowi”. 

29 O szczęśliwym pomieszkaniu w Małżeństwie..., s. 837. 
30 Korzystam tutaj z  późniejszego wydania tekstu dostępnego w  Bibl. Kórnickiej, sygn. 12655. 
Pełny tytuł brzmi: Nauka Rozmaitych Pfi lozophow około obierania żony jako też młodzieńcom 
jedni radzą drudzy też odradzają się ożenić, rozpowiedając im rozmaite przyczyny do tego, krotkim 
wirszem z Łacińskiego języka na Polski pilnie zebrana Przez Bartosza Paprockiego[...] w Krakowie 
Roku Pańskiego 1602. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Numery stron w tekście dopi-
sane zostały odręcznie. 
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Analizując omawiany tekst, należy odnotować, iż mamy do czynienia z  trzyna-
stozgłoskowcem, a poszczególne strofy liczą po osiem wersów. Podobną formę ma, 
jak pamiętamy, Dziesięcioro przykazanie mężowo, ten sam schemat wyzyskał też po-
eta w swoim wierszowanym herbarzu pod tytułem Panosza [...]. Na podstawie tego 
ostatniego dzieła Aleksander Brückner31, a później wybitny badacz twórczości Pa-
prockiego — Karel Krejči32 wysnuli hipotezę o zależności pisarstwa dobrzyńskiego 
szlachcica od Źwierzyńca Mikołaja Reja, wskazując na podobny sposób obrazowania 
oraz tożsamość formy. Wydaje się, iż uwagę tę można rozszerzyć również na oma-
wianą Naukę rozmaitych fi lozofów około obierania żony, gdyż zatytułowane imiona-
mi poszczególnych fi lozofów wierszyki poprzez swój humor, plastyczność, a  także 
umiejętność opowiedzenia w zwięzłej, ośmiowersowej, trzynastozgłoskowej formie 
określonej historii, przywodzą na myśl dzieło mistrza z Nagłowic. I choć, jak zostało 
już wspomniane, daleko poecie legitymującemu się herbem Jastrzębiec do talentu 
autora Źwierzyńca, a chropawa forma niektórych jego wierszy zdradza, iż nie zawsze 
potrafi ł ujarzmić tłoczące się pod piórem słowa, wydaje się jednak, iż na zależność tę 
warto zwrócić uwagę. 

Wsparte autorytetem światłych mężów rozważania na temat kobiet nie stawiają 
niestety tych ostatnich w najlepszym świetle. Gdybyśmy uwierzyli naszemu autorowi 
i potraktowali poszczególne wierszyki nie tyko jako literacką fi kcję, lecz wyraz auten-
tycznych przeżyć wymienionych w  nich mędrców, musielibyśmy dojść do smutnego 
wniosku, iż żaden z nich nie cenił płci niewieściej. Niektórzy jednak dość umiejętnie 
z przedstawicielkami tej płci sobie radzili, a takim szczęśliwcem był na przykład Mene-
demus, o którym autor pisze tymi słowy:

Tego gdy pytał jeden, jesliże mądremu
Godzi się żonę pojąć, on powiedział jemu:
Wiedz mądremu nie wadzi pojąć sobie żonę,
Kiedy ją tak kieruje, na ktorą chce stronę.
Aleć tylko takiemu żona barzo szkodzi,
Którego po swej woli jak jedno chce, wodzi.
Otom ja pojął żonę ale Pani żona
Wie to iże ze mnie ma zawsze Pana doma33. 

Kto jak kto, ale mędrzec wie najlepiej, że łagodna forma perswazji względem kobiet 
nie zawsze skutkuje. Dlatego w utworze odnaleźć można także przykłady dużo skutecz-
niejszych praktyk. Oto jedna z nich, a cała opowiedziana w wierszu historia przypisana 
została niejakiemu Anonimiusowi:

31 A. Brückner, Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905, s. 248.
32 K. Krejči, op. cit., s. 308–330. 
33 Nauka Rozmaitych Pfi lozophow..., s. 290. 
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Ten usłyszał kiedy dwa s sobą rozmawiali,
Rozmaite przygody sobie powiadali.
Jeden mowił iże ma drzewko w sadu doma
Figowe, na ktorym się obiesiła żona.
Drugi mu rzekł: proszę cię daj mi rożdżek z niego
Niechaj ich też zaniosę do sadu swojego.
Owaby ta gałązka tak fortunna była
Żeby też taki pogrzeb mojej uczyniła34. 

Ten makabryczny motyw zdaje się szczególnie interesować autora, wykorzystuje 
go bowiem raz jeszcze w bardzo podobnym ośmiowierszu zatytułowanym tym razem 
imieniem Ariusza. 

Do motywów antycznych nawiązał autor również w kolejnej części swojego dzieła zaty-
tułowanej [...] nauka z pisma Bożego y okazanie skąd się białogłowy rodzą, bo wyzyskany tu 
sposób klasyfi kacji kobiet odnajdujemy między innymi w spuściźnie literackiej Semonide-
sa z Samos35. Szesnastowieczny autor nazwiska tego nie przywołuje, jego klasyfi kacja kobiet 
nie jest jednak oryginalna, choć ujęta we właściwą Paprockiemu formę trzynastozgłoskow-
ca nabiera swoistego charakteru. Z tej części utworu dowiadujemy się więc, iż kobiety dzielą 
się na kilka typów, w zależności od tego, z jakiego zwierzęcia, przedmiotu lub zjawiska po-
częła się dusza każdej z nich. I tak: istnieją kobiety, których dusza ma swój początek u świni 
i w takiej sytuacji nieszczęsnemu małżonkowi można już tylko powiedzieć, że:

Plugastwa tylko będą pełne kąty wszytki
Sama capi by świnia, te masz z niej pożytki.
Ubrukawszy się sprośnie tylko je a pije
A tak jako w karmniku sprośne bydło tyje36. 

Trochę lepiej trafi  mąż, któremu dostanie się żona — „chytra liszka”, aczkolwiek pew-
nym problemem może być jej zmienność oraz fakt, że nic przed nią się nie ukryje i bę-
dzie chciała wiedzieć o wszystkim, co się wokół niej dzieje. Spory problem stanowi też 
żona, której dusza wzięła się od psa, gdyż:

Swaru dość zawsze będzie chociaż i bez winy
Też jak Pies czasem szczeka bez wszelkiej przyczyny.
A chociażby jej wybił i kamieniem zęby
Przedsię ona nie stuli zaraz swojej gęby37.

34 Ibidem, s. 294v. 
35 Por.  Semonides, Satyra na kobiety, [w:]  Antologia liryki greckiej, oprac.  W.  Steff en, Wrocław 
1955, s. 95–100. 
36 Nauka Rozmaitych Pfi lozophow..., s. 297v. 
37 Ibidem, s. 298. 
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Niech lepiej zastanowi się również mężczyzna, który poślubić chce kobietę o duszy 
pochodzącej z ziemi. Latem wspólne mieszkanie z nią nie będzie szczególnie uciążliwe, 
ale: „skoro zasię zima s tęgim Mrozem przyjdzie/ I piędzią przed dom, wierz mi, już 
ona nie wyjdzie./ Jedno u pieca będzie zadek sobie grzała [...]”38. Następny typ to ko-
bieta, która duszę wzięła od morza i choć brzmi to nader poetycko, małżeństwo z taką 
istotą również nie będzie należało do szczęśliwych ze względu na jej nieprzewidywal-
ność i zmienność. Szósty rodzaj to kobieta o dość specyfi cznej i skomplikowanej duszy, 
mianowicie połączonej z  osła i  popiołu. Najgorszą wadą tak skonstruowanej kobiety 
jest lenistwo, aczkolwiek istnieje na to skuteczna rada: „[...] ażby kijem wzięła/ Owak 
dobrze po grzbiecie, dopiro przyzwoli/I będzie wszystko czynić, co mężowi k woli”39. 
Dusza kolejnej kobiety poczęła się z łasicy i w tym wypadku potencjalny małżonek musi 
szczególnie uważać, gdyż może nie być dla niego czuła, ale za to „jej ręce prędko poczują 
sąsiada”40. „Ósmą także koń spłodził [...]”41 — jak pisze autor i w tym przypadku znowu 
mamy do czynienia z  lenistwem, a  także z  wyniosłością, a  więc taka kobieta choćby 
„głodem miała umrzeć, w kuchni nie postoi”42. Dusza kolejnej kobiety jest zupełnie in-
nego rodzaju. Wzięła się ona „ze Statutu”, a ulubioną rozrywką właścicielki takiej duszy 
jest sądzenie się ze wszystkimi, nawet o drobiazgi. Warto w tym miejscu odnotować, iż 
ten „typ” kobiety, w odróżnieniu od wszystkich pozostałych, nie pojawia się w satyrze 
Semonidesa, możemy go więc potraktować jako oryginalny pomysł  XVI–wiecznego 
autora. Tym samym zamiast dziesięciu „typów” stworzonych przez antycznego poetę 
otrzymujemy jedenaście, przymrużając nieco oko, możemy zatem pokusić się o wnio-
sek, iż wraz z rozwojem cywilizacji i zwiększeniem się pola aktywności kobiet poszerzył 
się też, jak widać, katalog ich ewentualnych wad. Na marginesie dodajmy, że w czasach, 
o których mowa, duszę „ze Statutu” mogły mieć jedynie wdowy, ani bowiem panny, 
ani mężatki nie miały prawnej możliwości występowania w sądach samodzielnie, lecz 
wyłącznie za pośrednictwem swoich opiekunów — ojców, mężów lub innych krewnych 
płci męskiej43. Paprocki jednak o tym nie wspomina. Zdecydowanie najgorsza jest dusza 
dziesiątej kobiety, która „się z prośnej Małpy i szkaradnej rodzi./ Ta z szpetną twarzą 
wszytko będzie wszędzie łazić/ A kiedy jedno mogąc, będzie ludzie draźnić”44. Wobec 
takiego wyboru, sytuacja każdego mężczyzny byłaby doprawdy tragiczna, na szczęście 
istnieje jeden jedyny typ kobiet pozbawionych jakichkolwiek wad. Nietrudno się domy-
ślić, iż ich dusza wywodzi się od pszczoły, a główne zalety to: pracowitość, zgodność, 
wierność i gospodarność. Niestety, znalezienie takiej żony graniczy z cudem, gdyż, jak 

38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem, s. 298v. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Por. B. Stuchlik–Surowiak, Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina, Kato-
wice 2007, s. 109–110. 
44 Nauka Rozmaitych Pfi lozophow..., s. 298v. 
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pisze autor w zakończeniu tego rejestru: „Z  tysiąca jedna w świecie bodaj taka była/ 
Ktoraby z mężem wiernie, a nie chytrze żyła”45. 

W tym miejscu dochodzi do głosu podmiot mówiący — autor, który ze swej strony 
przekonuje, że postanowił w ogóle nie zadawać się z kobietami i jest w tym celu skłonny 
dokonać nawet tak nieprzyjemnej czynności, jak zagrzebanie się w ziemi. W dalszych 
fragmentach gniew jego coraz bardziej się nasila i dosięga nawet Pana Boga, który dał 
mężczyźnie żonę. Oburzony tym autor pisze:

Skoro mu przydał żonę, przydał złego wiele,
A snadź ze wszech nagorsze, mogę to rzec śmiele,
Bo nigdy ani ogień ani zbytnie wody
Nie mogą nigdy więtszej uczynić tu szkody
Jak ty bestyje co je niewiastami zową46. 

Następnie stwierdza zjadliwie:

Owa nawiętsza rozkosz dwa dni z nimi tylko,
Pewnie mi to świadomych powiadało kilko.
Że jeden dzień kiedy ją przyniesiesz do siebie
A drugi kiedy już kto umarłą pogrzebie.
Bo nie jest żadna, wierz mi, tak okrutna niemoc,
Ktorejby wżdy Lekarze nie mogli co pomoc.
Ale przeciw żenie złej nie najdziesz Lekarza,
Chociażby też z Apteką zjadł i Aptekarza47. 

Na marginesie warto dodać, iż wyzyskany tu motyw szczęścia, jakie przynosi dzień 
ślubu oraz dzień pogrzebu małżonki, również był dość popularny w twórczości antycz-
nej. Odnajdujemy go po raz pierwszy u napastliwego poety z VI w. p.n.e. — Hipponaksa 
z Efezu, a także w komedii Plauta pod tytułem Aulularia, w której stary kawaler, nama-
wiany do małżeństwa, zgadza się na nie, zastrzegając jednak: „jeśli mi naraisz żonę na 
takich warunkach, żeby ją, gdy jutro przyjdzie, pojutrze wynieśli”48. Szesnastowieczny 
poeta odnajduje jednak w końcu skuteczne lekarstwo na złą żonę. W dwóch ostatnich 
wersach czytamy: „Jedno kij, tę Receptę miej na nię za pasem./ Będzieli warcholiła, po-
głaskuj jej czasem”49. 

45 Ibidem, s. 299. 
46 Ibidem, s. 299v. 
47 Ibidem, s. 300. 
48 Cyt. za: Kobiety świata antycznego. Wybór tekstów autorów greckich i rzymskich, oprac. L. Win-
niczuk, Warszawa 1973, s. 409. 
49 Nauka Rozmaitych Pfi lozophow..., s. 300. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Beata Stuchlik–Surowiak54

Najbardziej efektowne propozycje kar cielesnych stosowanych wobec nieposłusznych 
żon zawarł poeta jednak w zupełnie innym tekście. Jest to wydana mniej więcej w tym 
samym czasie co Nauka [...] — Próba cnót dobrych [...]50 zawierająca przeznaczone dla 
przedstawicieli różnych stanów społecznych oraz rozmaitych profesji budujące wska-
zówki na temat dobrego życia, poparte, zgodnie ze zwyczajem tego autora, autorytetem 
rozmaitych mędrców, fi lozofów oraz historycznych i mitologicznych bohaterów. Z na-
szego punktu widzenia najbardziej interesujące są fragmenty odnoszące się do sfery 
życia małżeńskiego i właśnie one, ze względu na swą wyjątkową obrazowość, stanowią 
kopalnię cytatów wykorzystywanych do dziś w naukowych opracowaniach podejmują-
cych tematykę historii obyczajów. Dzieje się tak dlatego, iż zawarty w tym właśnie dziele 
przekaz świetnie wpisuje się w kształtowaną przez niektórych współczesnych badaczy 
wizję tragicznego losu staropolskich kobiet. Oddajmy jednak głos autorowi:

Na te rożne jej myśli patrzaj kary rożnej,
Doświadczysz przez godzinę tu recepty prożnej.
Naprzod weźmi surowiec ow tęgi wołowy,
A obwiąż jej koszulę czyście koło głowy:
Smarujże ją po członkach, a polewaj wodą,
Niechajże chodzi kłosem a nie jednochodą.
Bij godzinę, a jeślić nie przyobiecuje
Być dobrą, otoć karę drugą pokazuję. 
I tu następuje kolejna propozycja wychowawcza:
Za nogi ją związawszy w kominie zawiesi,
A potym psiego sadła funt i dwa przyniesi.
Smarujże co nalepiej a kijem w nie wcieraj,
Z obu rącz po godzinie, a potym obieraj.
Spoczywając ktoreby drewno lepsze było,
Coby w tym złym stworzeniu upor odmieniło.
Stłukłszy o nię sto kijow zagrzeb w końskim gnoju,
Będzieli zła, znowuż w nię, wywiodłszy z pokoju. 
Bijże a ręku nie żałuj,
Po lędźwiach ją smolno smaruj:
Wężowej jest natury,
Dosięgaj dziewiąty skory. 

50 Korzystam tu z  wydania dostępnego w  Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
sygn. XVI. O. 829. Pełny jego tytuł brzmi: Proba Cnot dobrych: k temu nauka do obyczajow poćci-
wych i przestroga na rozmaite przypadki, Rycerzowi, Oraczowi y Rzemieśnikowi. Każdy z nich na-
ukę pocieszną stanowi swemu należącą odnieść może. Nowo z Łacińskiego języka na Polski zebrana 
przez B. P. Krakow [b.d.w.]. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Strony w tekście nie są 
numerowane. 
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W  innych fragmentach omawianego tekstu autor powraca do swoich ulubionych 
zwierzęcych porównań:

Dziś tak Pani rozumie iż to pierwsza cnota,
Kiedy na się nakładzie co nawięcej złota.
Siedzi, wyciąga szyję, mniema by wygrała,
Chociaż ubior przedniejszy, Cnotę pomazała.
Godnaby z łańcuchami plugawej jaskini,
Snać w tym co ma na sobie słuszniej chodzić świni.
Bo ta według natury swojej się sprawuje,
A ta swoję przystojność na wszytkim szkaluje. 

Nie pozostawia przy tym żadnych wątpliwości, iż żona jest zwierzęciem najgorszym 
ze wszystkich. Przecież: „Łacniej Lwa i Niedźwiedzia ukrocić srogiego/ Niż to źwierzę 
nauczyć życia pokojnego”. A przyczyna takiego stanu rzeczy może być tylko jedna: „Na-
sroższego zwierzęcia zrozumiesz naturę/ A tej jeden czart w sercu, drugi wlazł za skorę”. 

Co ciekawe, dosadność kierowanych wobec kobiet obelg została w Próbie cnót do-
brych [...] niejako zrównoważona niezwykle w  stosunku do innych omawianych tu 
tekstów rozbudowanymi fragmentami, w których autor chwali dobrą żonę. Znamien-
ny jest przy tym fakt, iż te właśnie partie tekstu są niemal zupełnie pomijane przez 
współczesnych badaczy, którzy z upodobaniem cytują wyłącznie zaprezentowane wyżej 
rozważania autora na temat technicznych aspektów bicia żony. By obraz omawianego tu 
dzieła XVI–wiecznego poety był pełny, przywołajmy zatem te zapomniane fragmenty, 
z których wyłania się zupełnie inny obraz kobiety:

Sąć takie między nami, ktore chwalić muszę,
Acz je swoim pisaniem prze złych złość obruszę:
Ta każda ktora cnocie jest przyjaciel prawy,
Nie zgani moich wierszow ani mojej sprawy.
Zioła w jednym ogrodzie jedno imię mają,
Ale rozne pożytki i wonności dają:
Takżeć też zacna pani co poczciwie żywie,
Złej tak wiele podobna, jak roża pokrzywie. 

Co więcej, dla cnotliwej żony, która w dodatku jest „posłuszna i powolna małżon-
kowi”, domaga się autor wielkiej czci ze  strony tegoż, a  następnie konstruuje „de-
kret na takiego złego człowieka”, który by  małżonki swej nie poważał. I  podobnie 
jak w przypadku kar wobec złej żony, tak i w tym względzie wykazuje daleko idącą 
pomysłowość, postulując, aby człowiek taki został utopiony „w plugawym jezierze/ 
Abo na wieczną hańbę niech się w koszu rzeże” — co w zasadzie sprowadzało się do 
tego samego, druga propozycja autora nawiązuje bowiem do znanej w owych czasach 
kary stosowanej szczególnie wobec — jak pisze Aleksander Brückner — „przestępców 
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moralności”51, których wsadzano do kosza i zawieszano nad jakąś rzeką, a jedynym 
ratunkiem dla nich było odcięcie sznura i upadek do wody52. Jak widać zdaniem na-
szego XVI–wiecznego moralisty dążenie do małżeńskiej doskonałości warte jest każ-
dego poświęcenia. 

Tak przedstawia się w swoich najbardziej reprezentatywnych realizacjach tak zwa-
na antyfeministyczna twórczość Bartosza Paprockiego. Przypomnijmy w tym miejscu 
raz jeszcze dominującą w badaniach propozycję odczytania poszczególnych dzieł, jako 
utworów należących do gatunku satyry, a których rola sprowadza się do zjadliwej kryty-
ki zastanego porządku społeczno–rodzinnego oraz proponowania środków zaradczych 
w postaci brutalnej przemocy wobec kobiet. 

Po wnikliwej analizie zaprezentowanych tu utworów interpretacji takiej nie da się 
jednak obronić, a korzeni twórczości Paprockiego należy szukać zupełnie gdzie indziej. 
By je odnaleźć, powróćmy do przywołanego na wstępie Babina — owej niezwykłej kra-
iny, w której naczelnym hasłem stała się swoiście pojęta biblijna fraza: omnis homo men-
dax. Przeglądając zachowane opowiastki i wierszyki autorstwa uczestników babińskich 
biesiad, odnajdujemy wśród nich jeden szczególnie nas interesujący tekst, który wyszedł 
spod pióra Jana Achacego Kmity. Czytamy w nim:

Miodopłynny pisorym, Kochanowski zacny,
Był i w tej komitywie Rej w polski rym łacny,
Trzecieski i Paprocki, i Sęp wierszem smaczny
Miał urząd niepośledni w tym sławnym Babinie
[...]53. 

Jak zauważył już jednak wydawca Akt [...], Stanisław Windakiewicz54, a spostrzeżenie 
to powtórzył również Karel Krejči55, wzmiankę o bezpośrednim uczestnictwie w babiń-
skich zebraniach Paprockiego oraz pozostałych wymienionych tu twórców należy trak-
tować ostrożnie, skoro bowiem naczelną ideą babińczyków było zmyślanie, trudno nam 
dziś osądzić, gdzie znajdowały się jego granice. W utworach Kmity pojawia się zresztą 
wiele podejrzanych informacji, których próżno szukać w  innych, bardziej wiarygod-
nych, źródłach. Być może jednak, na co zwraca uwagę również wspomniany tu czeski 
badacz, wyliczając poszczególnych autorów, babiński wierszopis nie nawiązywał wcale 
do ich bezpośredniego udziału w biesiadach, lecz raczej do pokrewieństwa twórczości, 
której duchowych źródeł upatrywał właśnie w Babinie56. Zwróćmy przy tym uwagę, iż 
w tym znamienitym gronie obok Paprockiego znalazł się także i Rej, sąsiedztwo to mo-

51 Hasło: kosz, [w:] Słownik etymologiczny języka polskiego, oprac. A. Brückner, Warszawa 2000, s. 260. 
52 Ibidem. 
53 Akta Rzeczypospolitej Babińskiej..., s. 149. 
54 Ibidem, s. 6. 
55 K. Krejči, op. cit., s. 253. 
56 Por. ibidem. 
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żemy więc potraktować jako dodatkowe potwierdzenie powinowactwa pewnego zakre-
su ich twórczości. O widocznym wpływie Źwierzyńca mistrza z Nagłowic na pisarstwo 
dobrzyńskiego szlachcica była przecież już w tym tekście mowa. 

Przyjmując zatem „babińską” (w sensie — powtórzmy — mentalnego powinowac-
twa, a nie konkretnego miejsca spotkań) proweniencję antyfeministycznych dzieł Bar-
tosza Paprockiego, należy zupełnie inaczej odczytać zawarte w nich postulaty. Naczelną 
kategorią interpretacyjną staje się bowiem w tym kontekście nie realizm, lecz kategoria 
absurdu oraz czarnego humoru. Jak pisze w swojej książce Teresa Banaś: babińczycy 
„wręcz kochali absurd, upajali się nim tak samo mocno, jak pochodzącym z Pszonko-
wych piwnic »przednim winem«”57. Zamiłowanie to obejmowało rozmaite sfery ludz-
kiego życia, także i sferę życia domowego, stąd tak wiele w babińskich tekstach odniesień 
do małżeńskiej codzienności, ukazanej rzecz jasna w  krzywym zwierciadle awantur, 
intryg i rękoczynów. Z tego samego źródła wyrasta zresztą przedstawiona na wstępie 
anegdota o senatorze, który postanowił uwolnić się z małżeńskich okowów w sposób 
znacznie odbiegający od powszechnie przyjętego w „realnym” świecie. 

Motywy i wątki wyzyskiwane w twórczości babińczyków nie były oczywiście w pełni 
oryginalne. Już dawniejsi badacze zwrócili uwagę na podobieństwo wielu babińskich 
anegdot do obrazów pojawiających się w baśni ludowej, włoskiej i francuskiej noweli, 
twórczości Rabelais’go oraz włoskich i niemieckich facecjonistów, a także w literaturze 
sowizdrzalskiej58. Pokrewieństwo z tym ostatnim typem twórczości widać szczególnie 
wyraźnie u Bartosza Paprockiego.

Warto w tym miejscu ponownie odwołać się do stanowiska tych spośród współczes-
nych badaczy, którzy, jak pamiętamy, stawiają znak równości pomiędzy tekstami do-
brzyńskiego szlachcica a małżeńską codziennością z końca XVI w., postrzegając przy 
tym nierzadko omawiane tu dzieła jako swoistą inspirację dla sadystycznych mężów. 
Interpretacji takiej nie da się jednak utrzymać, zakładając babińsko–sowizdrzalską pro-
weniencję utworów omawianego twórcy. Nacechowane „sadyzmem” rady, jak karać 
złą żonę, nabierają bowiem zupełnie innego charakteru, gdy zestawimy je na przykład 
z propozycjami czołowego polskiego „sowizdrzała” — Jana z Kijan. W wierszu zatytuło-
wanym Fortel na złą żonę pisał on:

Wiele takich niewiastek, co przy sobie mają
Diabła, jedno go w sobie czasem cicho tają. 
Ale gdy jej w nos wlezie, wiele złego broi,
Drugi diabeł tak skrzętny, krzyża się nie boi.
Kto by się ustrzec nie mógł takiej złej przygody,
Weźmi święcone kropidło i kociołek wody.
Gdy się będzie pokusa twej żony dzierżała,

57 T. Banaś, op. cit., s. 142. 
58 Szczegółowy wykaz badaczy zajmujących się tym zagadnieniem zob. T. Banaś, op. cit., s. 139, 
176–177 (przyp. 28). 
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Wstaw tę wodę na ogień, by dobrze wezwrzała.
Plusniesz jej między oczy, zmaczawszy kropidłem,
Trybularzem jej w zęby, po społu z kadzidłem.
Będzieć ona wrzeszczała: cóż, czy już szalejesz?
Powywracasz naczynie, ogień mi zalejesz!
Krop ty przecię tak długo, aż się pocznie prosić:
Mój drogi małżoneczku, już ci też mam dosyć59.

Widzimy tutaj wyraźnie podobieństwo motywów — zarówno jeden, jak i drugi autor 
są przekonani o konszachtach niewiasty z diabłem oraz opanowaniu przez niego kobie-
cego ciała. Jedyna różnica dotyczy miejsca, w którym ów piekielny wysłannik przeby-
wa — Paprocki jednego umieścił w niewieścim sercu, drugiego zaś za skórą, Jan z Kijan 
czarcią rezydencją uczynił natomiast kobiecy nos. Ogólna wymowa obu tekstów jest 
jednak identyczna — natura kobiety pochodzi od diabła, a zadaniem mężczyzny jest 
ujarzmienie jej. 

Rzekomy „sadyzm” Paprockiego staje się także nieco mniej przerażający, gdy zestawi-
my go z takim chociażby wierszem Jana z Kijan:

Jeśliby umorzysko białogłowa miała,
Radzę, żeby tych prochów na to używała:
Naprzód merkurium w poleweczce jej zadać,
A w piwo koperwasu dostatek przykładać.
Wapna niegaszonego namieszać jej w mleko,
Miasto cukru dla piersi, będzie jej to lekko.
A nahajką boki jej kilka raz namazać.
Nie możesz większej chęci przeciw niej pokazać60. 

Wiersz ten nosi tytuł Białymgłowom do połogu i zawiera wskazówki mające pomóc 
kobiecie, którą trapi „umorzysko” czyli demon. Wiara w to, że kobieta po porodzie staje 
się nieczysta i wraz z dzieckiem jest w tym okresie szczególnie narażona na działanie 
złych mocy była rzeczywiście w  owym czasie powszechna61, propozycje Jana z  Kijan 
mają jednak typowo „sowizdrzalski” charakter, ponieważ nawet przy tak słabo rozwi-
niętej wiedzy medycznej nie karmiono z pewnością kobiet „merkurium”, czyli tlenkiem 
rtęci, a „koperwas” — to jest siarczan miedzi — stosowano raczej do likwidacji chwa-
stów i owadów. Utwór staropolskiego „sowizdrzała” możemy więc interpretować wy-
łącznie w kategoriach czarnego humoru, podobnie jak należące do tej samej kategorii 
wiersze Bartosza Paprockiego. 

59 Cyt. za: Polska fraszka mieszczańska: Minucje sowiźrzalskie, oprac. K. Badecki, Kraków 1948, 
s. 164–165. 
60 Cyt. za: ibidem, s. 130. 
61 Por. B. Stuchlik–Surowiak, op. cit., s. 101. 
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Nieco mniej istotny, ale wart odnotowania ślad babińsko–sowizdrzalskiej prowe-
niencji twórczości Paprockiego, jest tytuł utworu Dziesięcioro przykazanie mężowo [...]. 
Zarówno babińczycy, jak i  sowizdrzałowie mieli bowiem szczególne zamiłowanie do 
układania tekstów w formie akt, synodów, statutów, ustaw sejmowych itp., uzyskując 
tym samym humorystyczny kontrast pomiędzy błahą treścią a napuszoną formą swoich 
dzieł, parodiującą uchwały najważniejszych instytucji kościelnych oraz państwowych. 
Być może w ten sam nurt wpisują się „przykazania” XVI–wiecznego autora, które w for-
mie biblijnego dekalogu, a więc najważniejszego w dziejach ludzkości zbioru praw, prze-
kazują błahe treści dotyczące na przykład relacji z teściową. 

Dziesięcioro przykazanie mężowo [...] to tekst „sowizdrzalski” z innego jeszcze powodu. 
Jak zostało już powiedziane, dochodzi w nim do głosu sama kobieta, która w umiejętny 
sposób odpiera męskie zarzuty i buntuje się przeciwko narzuconym jej ograniczeniom. 
Tak otwarcie przeciwko męskiej dominacji walczyć będzie czynem i  piórem dopiero 
Anna Stanisławska, wraz z tą pisarką wkraczamy już jednak w drugą połowę XVII stu-
lecia. W czasach, o których mowa w niniejszym tekście, taka postawa kobiety właściwa 
była jeszcze konwencji „świata na opak” charakterystycznej właśnie dla literatury sowi-
zdrzalskiej. Wystarczy wspomnieć chociażby napisany anonimową ręką przed 1617  r. 
Sejm białogłowski, w którym zbuntowana niewiasta stwierdza między innymi:

Wiedząc to, że z nas żadna z orężem nie chodzi,
Leda kto, kiedy [ze]chce, na nas naprzewodzi.
Nie myśląc o kłopocie, zwady się przestrzegać,
Nawet i własnym mężom musiemy podlegać.
Mnie się [to] nie podoba, ile z szkodą naszą,
Niechaj nas leda kiedy mężowie nie straszą62. 

Jak już zostało stwierdzone, zarówno tak wyrazisty sprzeciw kobiety, jak i  tak „sa-
dystyczne” męskie próby ukrócenia tegoż nie mają nic wspólnego z  realną codzien-
nością  XVI  w., a  jedynym miejscem, w  którym mogły się rozwinąć, była literatura 
babińsko–sowizdrzalska. O ile jednak w przypadku Jana z Kijan oraz innych „uznanych” 
sowizdrzalskich twórców, a także w przypadku biesiadujących w Babinie szlacheckich 
wesołków nikt nie ma wątpliwości, iż podejmowane w ich dziełach tematy okraszone 
zostały solidną porcją absurdu i czarnego humoru, o tyle w wierszach Bartosza Paproc-
kiego następne pokolenia badaczy dopatrują się tak zwanej „prawdy historycznej”, sy-
tuując je niemal w tym samym miejscu, co dokumenty życia społecznego spoczywające 
w archiwach. Taka interpretacja jest — powtórzmy to raz jeszcze — z gruntu błędna, 
aczkolwiek łatwo ją wytłumaczyć. U podstaw takiego myślenia leży bowiem biografi a 
dobrzyńskiego szlachcica i jego małżeństwo, które, jak widać, okazało się pechowe nie 
tylko dla samego Paprockiego, ale i dla późniejszych badaczy jego twórczości. Na mar-

62 Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1966, s. 279. 
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ginesie dodajmy, iż pytania o  ewentualną zależność wykorzystywanych w  twórczości 
motywów od osobistego doświadczenia małżeńskiego stawiali również badacze zajmu-
jący się spuścizną literacką wspomnianego tu kilkakrotnie Semonidesa z Samos. Jest to 
więc problem, z którym nie mogli sobie poradzić nie tylko biografowie szlachcica herbu 
Jastrzębiec63. A przecież wystarczyło podążyć tą samą drogą, którą przeszło sto lat temu 
wytyczył Karol Estreicher. Ten uczony odznaczający się nieprawdopodobną intuicją na-
ukową, wymieniając w  swojej monumentalnej Bibliografi i [...] poszczególne wydania 
Próby cnót dobrych [...] naszego szesnastowiecznego autora, zamieścił na końcu taką oto 
wzmiankę, którą, zdaje się, przeoczyli wszyscy późniejsi badacze: „dziełko to obejmuje 
zdania i maksymy wierszem z powtórzeniem ich po łacinie i z przytoczeniem źródła, 
skąd czerpane. Nauki, jak się obchodzić ze żoną, nie są budujące i świadczą o dzikości 
obyczajów (choć oczywiście nie należy ich brać zbyt dosłownie)”64. 

63 Wiktor Steff en słusznie stwierdza, iż taki „wniosek świadczyłby o zupełnym niezrozumieniu 
gatunku literackiego”. Por. Wstęp, [w:] Antologia liryki greckiej..., s. LXXXIII. 
64 Bibliografi a polska Karola Estreichera, wyd. S. Estreicher, cz. III, t. 13, zbioru ogólnego t. 24, 
Kraków 2012, s. 73. 
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EMILA ZOLI TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, 
CZYLI O POŻYTKACH Z LEKTURY TRAKTATÓW MEDYCZNYCH 
DLA PISARZA NATURALISTY

Scjentyzm, naturalizm i „zwierzę ludzkie”

Postęp naukowy to słowo–mantra II połowy XIX w. Odziedziczona po wieku Oświe-
cenia optymistyczna koncepcja postępu ludzkości wpisanego w  historię oraz ban-
kructwo „romantycznej blagi”, której nieadekwatność do nowych czasów zauważono 
już w latach czterdziestych, zaowocowały zwrotem w kierunku tego, co wydawało się 
solidniejsze i bardziej wiarygodne, a co socjalista Pierre–Joseph Proudhon, parafrazu-
jąc Arystotelesa, streścił w formule: „Piękno, prawda i użyteczność”1. Wiara w naukę, 
która prędzej czy później dostarczy rozwiązania wszystkich problemów, odpowie na 
wszystkie pytania, nabrała wówczas niemal religijnego charakteru; redagując swój Słow-
nik XIX wieku, Pierre Larousse napisał, że „wiara w postęp jest prawdziwą wiarą naszego 
stulecia”2. Ową „religię nauki”, „laicką, mającą tendencję do antyklerykalizmu, ogólnie 
antykatolicką”3 religio scientiae, zaczęto nazywać scjentyzmem, zaś wyrosłe z Comte’ow-
skiego empiryzmu i pozytywizmu przekonanie, że prawdziwej i w pełni uzasadnionej 
wiedzy o rzeczywistości dostarczają jedynie nauki przyrodnicze, odrzucające teorie nie-
weryfi kowalne za pomocą eksperymentu, ogarnęło stopniowo nawet dziedziny tak na 
pozór odległe od przyrody jak literatura. Owocem mariażu scjentyzmu i literatury był 
naturalizm. 

Zgodnie z defi nicją Emila Zoli, uważanego za twórcę i głównego teoretyka tego nur-
tu, naturalizm to „zastosowanie do literatury formuły nowoczesnej nauki, polegającej 
na badaniu rzeczywistości za pomocą metody eksperymentalnej w celu wykrycia prawi-

1 Cyt. za: C. Pichois, Le Romantisme II. 1843–1869, Paryż 1979, s. 11. Wszystkie cytaty ze źródeł 
francuskojęzycznych, o ile nie zaznaczono inaczej, w moim tłumaczeniu — A.K.
2 Cyt. za: M. Szulc (red.), Historia literatury światowej, t. 5 — Pozytywizm/realizm, Kraków 2004, 
s. 19.
3 C. Pichois, op. cit., s. 64.
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dłowości rządzących zjawiskami”4. Naukowa, obiektywna prawda o człowieku oparta na 
psychologii i fi zjologii stała się prawdziwą obsesją naturalistów: „Spójrzcie, co się dzieje 
w naszych czasach analizy psychologicznej i fi zjologicznej. Wieje wiatr nauki; popycha 
nas, niezależnie od naszej woli, w kierunku dokładnego badania faktów i rzeczy. Toteż 
wszystkie silne indywidualności, które się objawiają, znajdują pełną afi rmację w dążeniu 
do prawdy. Tendencja rozwojowa epoki jest niewątpliwie realistyczna lub raczej pozy-
tywistyczna”, pisał Zola5. Estetyka naturalistyczna programowo odżegnywała się od wy-
obraźni, którą powinny były zastąpić logika i dedukcja, niezbędne w analizie „dokumentu 
ludzkiego”. W tego rodzaju koncepcji pisarz traci dotychczasowy status wybrańca sił wyż-
szych, geniusza i proroka, by stać się uczonym–obserwatorem i eksperymentatorem, zaś 
powieść to rodzaj sprawozdania z doświadczenia przeprowadzanego na człowieku, który, 
jako wytwór zarazem społeczeństwa i przyrody, podlega zarówno regułom społecznym, 
jak i odwiecznym prawom natury. Dokumentalizm, skrajny mimetyzm, „fotografi czny” 
opis rzeczywistości — oto imperatywy estetyczne nowej formuły powieściowej, którą Zola 
defi niuje w następujący sposób: „Nie chodzi już o wymyślanie jakiejś skomplikowanej hi-
storii, pełnej dramatycznych nieprawdopodobieństw, która by zadziwiła czytelnika; cho-
dzi wyłącznie o rejestrowanie faktów ludzkich, obnażenie mechanizmu ciała i duszy. [...] 
Ile ludzi, tyle tematów, bo pod wpływem tego samego bodźca każdy organizm zachowuje 
się inaczej. Wystarczy zgromadzić kilka istot, przeciwstawić je sobie i badać wstrząsy, któ-
re nastąpią. W ten sposób wyobraźnia kierowana jest przez prawdę”6. 

Fascynacja naturalistów darwinizmem oraz koncepcją walki o byt spowodowała, że 
w ich twórczości jednostki ludzkie, często odarte z jakichkolwiek wyższych pobudek, 
kierują się wyłącznie prymitywnymi instynktami; to podobieństwo zachowań ludzkich 
do zwierząt czyni z  człowieka „zwierzę ludzkie”. Powieść w  tym kontekście stała się 
swoistym raportem z wiwisekcji owego „zwierzęcia ludzkiego”7, zaś spisujący go pisarz 
powinien być zarówno przyrodnikiem–klinicystą, wyposażonym w odpowiedni bagaż 

4 Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich, red. K. Kasprzykówna, Warszawa 
1965, s. 258.
5 E. Zola, Moje nienawiści, cyt. za: H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968, s. 65.
6 H. Suwała, op. cit., s. 67–68.
7 Zola ujmuje tę koncepcję następująco: „Powieściopisarz–analityk [...] wkłada biały fartuch ana-
toma i poddaje sekcji zwierzę ludzkie [...]. Na stole prosektoryjnym zamiast pokrojonego skalpe-
lem trupa leży żywy i drgający namiętnością człowiek, który każdym słowem i każdym ruchem 
zdradza tajemnicę swojej istoty. Powieściopisarz–analityk przygląda się uważnie i notuje najdrob-
niejsze szczegóły. Na jego oczach zachodzi szereg faktów, które starannie rejestruje [...] Stopniowo 
obserwator gromadzi znaczną sumę uwag [...], która stanowi protokół z życia, zawiera cały traktat 
psychologii i fi zjologii eksperymentalnej. Dla kogoś, kto pokusił się o tę cierpliwą analizę duszy 
i ciała, nauka o człowieku upraszcza się niebawem [...], staje się analizą pewnego organizmu, oso-
bowości umieszczonej w pewnych okolicznościach. Ma do dyspozycji metodę obserwacji opartą 
na doświadczeniu. Bierze pierwsze lepsze zwierzę ludzkie, bada je i jego instynkty w granicach 
swobody, jaką pozostawia mu środowisko [...] i z całą sumiennością sporządza dokładny protokół 
zjawisk, które zachodzą w tej istocie i wokół niej [...]. W naszym stuleciu nauki potrzeba nam 
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wiedzy fi zjologicznej i  psychologicznej, jak i  socjologiem, potrafi ącym dostrzec i  za-
nalizować wzajemne oddziaływanie społeczeństwa i jednostki. Powstałe w ten sposób 
dzieło posiada walory dokumentu medycznego8 i tak właśnie bywa postrzegane — jako 
„studium pojedynczego przypadku rzuconego na drobiazgowo udokumentowane tło 
społeczne i charakterystyczne dla niego otoczenie”9. Podporządkowane treści słownic-
two powieści naturalistycznej „posiada takie zalety, jak precyzja i jasność, wymagane od 
języka naukowego. Elementy te nadają obserwacjom poczynionym przez naturalistów 
rangę prawdziwych dokumentów klinicznych, które można sprowadzić do treści czysto 
medycznych i poddać dyskusji diagnostycznej. [...] Takie zalety, jak bezstronność, dąże-
nie do prawdy i precyzja składają się na treść tytułu, który można nadać naturalistom: 
to autentyczni doktorzy nauk klinicznych w zakresie literaturoznawstwa”10. Nie oznacza 
to jednak całkowitego zrównania w  prawach literatury i  nauki; jak pisze Ewa Kulak, 
„pisarze [...] zdali już sobie sprawę, że nauka jest sprawą specjalistów, a nie chwilową 
modą i rozrywką arystokratycznych i literackich salonów, jak bywało w XVIII w. Lite-
raci poświęcą się więc opisowi — naukowemu w ich ambicjach — rzeczywistości, która 
jest im dostępna, i na której winni się znać. Obiegowa opinia czyni przecież z pisarza 
znawcę ludzkich serc i charakterów. Jego zadaniem będzie więc przedstawienie ludzkich 
jednostek na tle społeczeństwa, do którego należy także i on sam”11. Tak zdefi niowana 
misja literatury wpisuje twórczość naturalistów w nurt charakterystycznego dla epoki 
utylitaryzmu społecznego i nadaje jej status szczególnej „służby społecznej”12.

Prześcignąć Balzaka w epoce „hipertrof i mózgu i nerwów” 

Jako naturalista, Zola był przekonany, że świat jest w pełni poznawalny i wyjaśnialny, 
zaś istotę ludzką można badać tak samo jak świat natury13; za kluczowe zadanie  literatury 

dzieł opartych na prawdzie; analitycy będą z pewnością powieściopisarzami jutra” (artykuł w Le 
Figaro z 18 grudnia 1866, cyt. za: H. Suwała, op. cit., s. 77). 
8 Wielu „alienistów” (psychiatrów) z epoki popierało koncepcję Zoli, widząc w naturalistach „kli-
nicystów społeczeństwa”. 
9 E. Kulak, Nowe teorie biologiczne i medyczne jako źródło inspiracji w literaturze francuskiej dru-
giej połowy XIX wieku, Roczniki antropologii wiedzy, 2004, R. 1, s. 414.
10 F. Gros, Création et folie, Paryż 1997, s. 68; w oryginale: cliniciens ès lettres — parafraza francu-
skiego tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa — docteur ès lettres. 
11 Por. E. Kulak, op. cit., s. 409.
12 Ibidem, s. 409.
13 Argumentów na poparcie tego rodzaju wizji dostarczyła mu m.in. Comte’owska wizja „fi zyki 
społecznej” (socjologii), wyłożona w Kursie fi lozofi i pozytywnej, a spopularyzowana we Francji 
przez Emile’a Littré, który zachęcał do badania społeczeństwa metodami zaczerpniętymi z nauk 
matematycznych (teoria) i empirycznych (praktyka) w swych pismach fi lozofi cznych, m.in. Na-
uka z punktu widzenia fi lozofi i (La Science au point de vue philosophique, 1873) oraz Elementy 
fi lozofi i i socjologii współczesnej (Fragments de philosophie et de sociologie contemporaine, 1876). 
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uważał więc poznanie człowieka i otaczającej go rzeczywistości biologicznej i socjolo-
gicznej. Biologię wprowadził już do literatury, przeszło cztery dekady przed Zolą, Honoré 
de Balzac, który Komedię ludzką14 oparł na założeniu, że człowiek jest gatunkiem zoolo-
gicznym, a jego odmiany różnicują się w zależności od środowiska: „Ludzkość stworzy-
ła tyle odmian, co zoologia”15. Balzac inspirował się pracami przyrodnika francuskiego 
Étienne’a Geoff roy’a Saint–Hilaire’a, profesora Sorbony, według którego wszystkie gatun-
ki kręgowców sprowadzić można do jednego wspólnego modelu, różnicowanego następ-
nie przez wpływ środowiska, które w różny sposób modyfi kuje podstawowy schemat. 
W ujęciu Balzaca owym wspólnym modelem jest jednostka ludzka jako taka, na którą 
wpływ wywiera społeczeństwo, tworząc „gatunki społeczne”. Pisarz wiąże owe „gatunki” 
z wykonywanymi przez ludzi zawodami, które z kolei wpisują jednostki w klasy, grupy 
itp. Mimo niewątpliwego wpływu na twórczość Balzaca współczesnych mu teorii rodem 
z nauk przyrodniczych, „nie dąży [on] jednak do tego, by być pisarzem w pełni »nauko-
wym« [...]; poglądy na społeczeństwo nie stanowią w jego przypadku spójnej doktryny, 
której podporządkowałby swoją twórczość, a jego powieści chcą być raczej obrazem niż 
dokumentem swoich czasów”, jak zauważa Ewa Kulak16.

Dla młodego Zoli Balzac to prawdziwe bożyszcze, które „przytłacza sobą całe stule-
cie”, i przy którym „bledną [...] Victor Hugo i inni”17. Jako dziennikarz i krytyk literac-
ki, a  także autor kilku dopiero młodzieńczych powieści, które raczej — poza dwoma 
ostatnimi, Teresą Raquin i Magdaleną Férat — nie wzbudziły wielkiego zainteresowa-
nia krytyki18, Zola podziwia przede wszystkim rozmach literackiego przedsięwzięcia 
Balzaca, stanowiącego próbę ukazania całego społeczeństwa w przekroju i stworzenia 
postaci obrazujących całe grupy społeczne. Jednak podziw i  uznanie młodego twór-
cy budzi także dokumentacyjna strona dzieła Balzaca: Zola dochodzi do wniosku, że 
gromadzenie dokumentacji (lektury, zwiedzanie miejsc akcji, rozmowy z kompetentny-
mi osobami) ma ogromne znaczenie dla pisarza dążącego do przedstawiania „ludzkiej 
prawdy”. Stopniowo podziw i fascynacja przeradzają się w ambicję nie tylko dorównania 
Balzacowi, ale wręcz prześcignięcia autora Komedii ludzkiej: „Zmierzyć się z Balzakiem, 
dać swojej epoce rozległy fresk, w którym mogłaby się rozpoznać, jak poprzednia w Ko-
medii ludzkiej. Ale stworzyć dzieło bardziej naukowe niż Balzac, oparte na fi zjologii; 
odmalować epokę nie jak on, za pomocą kilku tysięcy postaci, ale za pośrednictwem 

14 Cykl opowiadań i  powieści przedstawiający szeroką panoramę społeczeństwa francuskie-
go I poł. XIX w., liczący łącznie ok. 130 utworów.
15 H. de Balzac, Avant–propos à la Comédie Humaine, t. 1, Paryż 2009, s. 28.
16 E. Kulak, op. cit., s. 413.
17 Cyt. za: H. Suwała, op. cit., s. 74.
18 Spowiedź Klaudiusza (1865), Życzenie zmarłej (1866), Tajemnice Marsylii (1867), Teresa Raquin 
(1867), Magdalena Férat (1868). W odniesieniu do dwóch ostatnich, w których wyraźne są już 
wpływy kształtującej się doktryny naturalistycznej, na Zolę posypał się grad niewybrednych słów 
potępienia ze strony krytyki, oskarżającej go o próbę epatowania ohydą i społeczną patologią przy 
jednoczesnej miernocie fabuły. 
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jednej rodziny”19. Pojawia się zamysł obszernego przedsięwzięcia literackiego pod zna-
czącym tytułem: Rougon–Macquartowie. Historia naturalna i społeczna pewnej rodziny 
za czasów II Cesarstwa. W zamyśle pisarza cykl ten miał być nie tylko epicką panoramą 
II Cesarstwa, ale i dowodem słuszności naturalistycznej koncepcji człowieka.

Ten zaś w  omawianej epoce reprezentuje, wedle określenia Zoli, pokolenie „osza-
lałych, histerycznych umysłów”: „Jesteśmy chorzy, to pewne, chorzy od postępu. Ob-
serwujemy hipertrofi ę mózgu, nerwy rozwijają się kosztem mięśni, które, osłabione 
i pracujące jak w gorączce, nie są już w  stanie unieść ludzkiej machiny. Znikła rów-
nowaga między materią a umysłem”20. W niespełna trzydziestoletnim Zoli także „do-
minuje [...] jakiś chorobliwy rys cierpienia, nadmiernej nerwowości; chwilami sprawia 
[on] przejmujące wrażenie delikatnej ofi ary jakiejś choroby sercowej. Istota nieuchwyt-
na, głęboka, skomplikowana; bolesna, pełna niepokoju, nieokreślona, nieufna [...]. Od 
czasu do czasu [...] wybucha — wibrująca — nuta cierpkiej woli i zajadłej energii”: to 
opis młodego pisarza zaczerpnięty z Dzienników braci Goncourt21. Nic zatem dziwne-
go, że ów będący udziałem samego pisarza „eretyzm nerwowy”, rozumiany jako rodzaj 
rozprzężenia zmysłów wynikający z ich nadmiernej wrażliwości, a prowadzący do naj-
rozmaitszych postaci neurozy (histerii), stanie się lejtmotywem przyszłego cyklu powie-
ściowego: logiczną konsekwencją opisanego stanu umysłów jest fakt, że „w literaturze 
zwanej realistyczną czy naturalistyczną tematy fi zjologiczne i  patologiczne narzucają 
się w obsesyjny sposób jako ulubiona fi gura wszelkich dewiacji, zaburzeń społecznych, 
a  nawet ludzkiej skończoności”22. Stąd „postacie w  powieściach naturalistycznych są 
przytłoczone ciążącym na nich determinizmem, chorobą, przekazywanymi dziedzicz-
nie skazami i degeneracją, co prowadzi do monstrualnego, acz interesującego portretu 
ludzkości: geniusz, szaleństwo, zbrodnia. Szpital, kostnica i przytułek dla obłąkanych 
wkraczają do powieści”23. 

Na gruncie niejasnych jeszcze ambicji „prześcignięcia Balzaca” pojawia się więc stop-
niowo u Zoli wątek przewodni przyszłego cyklu: różne odmiany zaburzeń nerwowych 
i ich konsekwencje na tle społeczeństwa II Cesarstwa. Ambicja dokumentalisty i obsesja 
prawdy skłaniają pisarza do szukania naukowej podbudowy dla fi kcyjnego świata po-
wieści; w notatkach przygotowawczych czytamy: „Stosować przede wszystkim logikę 
dedukcji. Obojętne, czy podstawowy fakt, z którego wypływają inne, jest uznany za ab-
solutnie prawdziwy; faktem tym będzie jakaś hipoteza wzięta z traktatów medycznych. 
Ale gdy raz [...] zostanie przyjęta za pewnik, wyprowadzić z niej matematycznie cały 
tom i być wtedy w absolutnej zgodzie z prawdą”24.

19 H. Suwała, op. cit., s. 102.
20 E. Zola, artykuł La Santé du corps par la gymnastique, cyt. za: C. Becker, Lire le Réalisme et le 
Naturalisme, Paryż 1998, s. 95.
21 E. i J. de Goncourt, Dzienniki, cyt. za: H. Suwała, op. cit., s. 101.
22 J.–L. Cabanès, Le Corps et la Maladie dans les récits réalistes (1856–1893), Paryż 1991, s. 11.
23 C. Becker, op. cit., s. 95.
24 E. Zola, notatki wstępne do cyklu Rougon–Macquartowie, cyt. za: H. Suwała, op. cit., s. 102.
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Skoro zatem „podstawowym faktem” planowanego cyklu ma być „jakaś hipoteza 
wzięta z traktatów medycznych”, pozostaje jedynie znaleźć odpowiednie źródło, które 
pozwoliłoby na połączenie w  spójną całość luźnych, niepowiązanych jeszcze ze  sobą 
planów i  pomysłów. W  sukurs przychodzą Zoli poglądy fi lozofa i  krytyka literatury, 
Hipolita Taine’a, głoszącego, że światem ludzkim rządzi potrójny determinizm: biolo-
giczny, ekonomiczny i społeczny, czyli że „rasa” (rozumiana jako dziedziczność, czyli 
„bagaż genetyczny”), środowisko i moment historyczny decydują o charakterze i losach 
jednostki. To właśnie przejęta z  prac Taine’a25 idea dziedziczności pozwala Zoli ująć 
w spójne ramy mgliste do tej pory założenia planowanego cyklu. 

Samo pojęcie dziedziczności było zresztą w omawianej epoce bardzo na czasie i robiło 
we Francji olbrzymią karierę. Wielka Rewolucja przyniosła radykalną przemianę struk-
tury społecznej w tym kraju: klasą dominującą stało się mieszczaństwo, które zepchnę-
ło z  piedestału arystokrację, osłabioną i  zdegenerowaną skutkiem endogamicznych 
małżeństw i  wielowiekowych nadużyć. Dominująca pozycja burżuazji spowodowała, 
że kwestia dziedziczności stała się problemem najwyższej rangi: mieszczańska obsesja 
degeneracji poprzez „złe geny” postawiła przed badaczami praw dziedziczności ar-
cyważny cel, jakim było zapewnienie zdrowego potomstwa, a  tym samym gwarancja 
przetrwania całej klasy. Dynamiczny rozwój medycyny (w  szczególności psychiatrii) 
oraz psychologii w drugiej połowie XIX w. i radykalny wzrost znaczenia lekarzy jako 
naukowców–praktyków spowodowały silne zainteresowanie zagadnieniami dziedzicz-
ności i „medykalizację” całego naukowego dyskursu. 

Kamieniem węgielnym planowanego cyklu stał się więc wątek dziedzicznej neurozy, 
pustoszącej kolejne pokolenia tej samej rodziny. Na temat tego zaburzenia systemu ner-
wowego istniała w latach sześćdziesiątych XIX w. pokaźna liczba publikacji26: wszak już 
w latach czterdziestych XVIII w. Akademia w Dijon oferowała nagrodę osobie, która 
przedstawi przekonujące wyjaśnienie, w jaki sposób tzw. choroby chroniczne są przeno-
szone z pokolenia na pokolenie27. Pisarz zdecydował się więc „badać ambicje i apetyty 
jednej rodziny, która, rzucona w nowoczesny świat, czyni nadludzkie wysiłki, nie osiąga 
celu wskutek własnej natury i zewnętrznych wpływów, sięga prawie sukcesu, by upaść 

25 A także z traktatu Emile’a Deschanela pt. Fizjologia pisarzy i artystów albo Esej o krytyce na-
turalnej (Physiologie des écrivains et des artistes ou Essai de critique naturelle, 1864), którego au-
tor mówi o „dziedziczności fi zycznej i moralnej”, warunkowanej przez środowisko, klimat, glebę 
i rasę, i  tworzącej „cały zespół splątanych, krzyżujących się, dalekich i bliskich fatalizmów, [...] 
paraliżujących wolną wolę”. Por. C. Becker, Zola: le saut dans les étoiles, Paryż 2002, s. 145. 
26 Publikacje te jednak, choć rzetelnie odzwierciedlające stan ówczesnej wiedzy medycznej, nie 
mają jeszcze prawdziwie naukowego charakteru, właściwego późniejszym o dwadzieścia lat pra-
com słynnego psychiatry, Jeana–Martina Charcota, dzięki któremu neuroza (histeria) przestała 
być chorobą o niejasnej czy wręcz mitologicznej etiologii, a stała się konkretnym zaburzeniem 
funkcjonowania systemu nerwowego człowieka. Koncepcje Charcota dotyczące histerii zos-
tały jednak zdezaktualizowane w  wyniku dalszych badań, m.in.  przez jego następcę w  klinice 
Salpêtrière, prof. Pierre’a Janeta.
27 Zob. J.–P. Aron, R. Kempf, La bourgeoisie, le sexe et l’honneur, Bruksela 1984, s. 261. 
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na nowo. I wytwarza w końcu istne potworności moralne”28. Zola zagłębiał się w lektu-
rze dzieł fi zjologicznych, poszukując takiego, które dostarczyłoby mu solidnego nauko-
wego uzasadnienia dla krystalizującej się coraz wyraźniej koncepcji rodziny–miniatury 
społeczeństwa, obciążonej dziedziczną „skazą” skutkującą  — w  myśl wspomnianych 
wyżej wytycznych naturalistycznego portretu człowieka — „geniuszem, szaleństwem, 
zbrodnią”. 

Od Traktatu o dziedziczności do drzewa genealogicznego 
Rougon–Macquartów

Henri Mitterand, jeden z najbardziej znanych francuskich badaczy twórczości Zoli, 
potwierdza, że notatki pisarza dotyczące przeanalizowanych przezeń źródeł medycz-
nych powstawały systematycznie już w  latach 1867–1868, a  więc na kilka lat przed 
ukazaniem się Pochodzenia rodziny Rougon–Macquartów29 — pierwszego tomu cyklu 
(1871)30. Młody, 28–letni wówczas twórca przyswoił sobie najpierw założenia darwini-
zmu (francuskie tłumaczenie O pochodzeniu gatunków Darwina okazało się w 1862 r.), 
następnie zaś przeczytał Wstęp do medycyny eksperymentalnej pióra fi zjologa Claude’a 
Bernarda, formułujący obowiązujące do dziś prawo homeostazy („Niezmienność śro-
dowiska wewnętrznego jest warunkiem wolnego i  samodzielnego życia”) i  wprowa-
dzający do medycyny metody eksperymentalne31. Dzieło Bernarda utwierdziło Zolę 
w przekonaniu, że rolę spiritus movens nowoczesnej powieści powinna pełnić nauka: 
skoro cały współczesny świat dowiaduje się coraz więcej o prawach rządzących przyro-
dą, opisujący ten świat pisarz ma obowiązek nie tylko orientować się w stanie  wiedzy 

28 Cyt. za: H. Suwała, op. cit., s. 103.
29 Pierwsze wydania polskiego tłumaczenia tej powieści (1950, 1952) noszą tytuł Początki fortu-
ny Rougonów, co stanowi dokładne tłumaczenie tytułu oryginalnego — La Fortune des Rougon. 
W późniejszych wydaniach tłumaczka, Krystyna Dolatowska, zdecydowała się zmienić tytuł na 
Pochodzenie rodziny Rougon–Macquartów, co lepiej oddaje treść powieści.
30 H. Mitterand, dossier tematyczne powieści, [w:] E. Zola, La Fortune des Rougon, Paryż 1981, 
s. 399.
31 Claude Bernard propagował m.in.  eksperymenty na zwierzętach. Nie stanowiły one jednak 
same w sobie istoty przełomu w metodologii nauk przyrodniczych, który Bernard zapoczątkował, 
a jedynie wyraz praktycznego zastosowania jego metod. Istota wspomnianego przełomu polegała 
na wyraźnym określeniu podstaw medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine). Me-
dycyna kliniczna opierała się bowiem na doświadczeniu i obserwacji już od ok. 1750 r., jednakże 
dopiero Bernard wyraźnie sprecyzował metodologie doświadczeń klinicznych, co spowodowało, 
że w całej Europie mogły one stać się porównywalne. Doprowadziło to w ciągu dekady do prze-
łomu w teoretycznych podstawach medycyny, tworząc podstawę m.in. do odkrycia bakterii i sze-
rokiej recepcji w medycynie europejskiej standardu bakteriologii. Por. M. Musielak, J. Zamojski 
(red.), Polska szkoła fi lozofi i medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, Poznań 2010. 
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 przyrodniczej, ale  — przede wszystkim  — tak konstruować fabułę swych utworów, 
by na tle nowej wiedzy nie stanowiła ona przykładu ignorancji, a nawet wstecznictwa. 

Dzieło Bernarda, zdaniem niektórych równie istotne dla rozwoju idei, jak niegdyś 
Rozprawa o  metodzie Kartezjusza32, uświadomiło Zoli znaczenie naukowego obiekty-
wizmu oraz pozwoliło na sprecyzowanie zasad, które będą w przyszłości rządziły jego 
przygotowaniami do pisania kolejnych powieści, z których każda stanowić będzie od-
rębne „studium przypadku”: „Podstawową regułą w nauce jest determinizm, oparty na 
faktach i ścisłej obserwacji. Przesądy, wierzenia, przekonania religijne i fi lozofi czne nie 
powinny w żaden sposób wpływać na formę badań — nawet przekonania naukowe po-
winny zostać odrzucone, zanim nie zostaną potwierdzone faktami, na drodze obserwacji 
i  eksperymentu. Uczony porównuje założone skutki swojej hipotezy z  wynikami eks-
perymentu i bezlitośnie weryfi kuje hipotezy. Prawdziwa nauka znajduje swoje miejsce 
w laboratorium”33. Lektura Wstępu do medycyny eksperymentalnej i wynikające zeń za-
łożenia metodologiczne stanowiły dla Zoli pierwszą z trzech osi, na których oparła się 
konstrukcja całego cyklu. 

Drugą z owych osi stały się wnioski zanotowane po przeczytaniu Fizjologii namiętno-
ści Charlesa Letourneau. Dzieło to, jak na swoją epokę niezwykle odważne, analizowało 
ludzkie popędy i pasje w perspektywie materialistycznej, sensualistycznej i  racjonali-
stycznej; książka ta dostarczyła Zoli argumentów, na mocy których powstała wkrótce 
jego własna teoria percepcji, oparta na potędze popędów cielesnych (pulsions), na zależ-
ności woli od instynktu i nieistnieniu wolnej woli jako takiej34. Jednak za najważniejszą 
z lektur młodego Zoli należy uznać bez wątpienia Traktat o dziedziczności naturalnej35 
doktora Prospera Lucasa, obszerne dwutomowe dzieło liczące łącznie ponad 1500 stron, 
uważane wówczas za najpełniejsze i najnowocześniejsze kompendium wiedzy na temat 
dziedziczenia — używając języka epoki — „alienacji mentalnych”36. Lucas jako pierwszy 
dostrzegł, że aby móc śledzić ewolucję cech rodziców u ich potomstwa, trzeba najpierw 
zrealizować „mieszanie” cech, ich „hybrydyzację”, dzięki czemu uzyska się wiarygod-
ne dane statystyczne potwierdzające „dominację niektórych cech i utajenie innych”37. 

32 Por. C. Pichois, op. cit., s. 150.
33 E. Kulak, op. cit., s. 415.
34 H. Mitterand, op. cit., s. 401. 
35 Pełny tytuł tej książki to: Traktat fi lozofi czno–fi zjologiczny o dziedziczności naturalnej w zdro-
wym i niezdrowym stanie systemu nerwowego, z metodycznym zastosowaniem praw prokreacji do 
ogólnego leczenia schorzeń, których dziedziczność jest przyczyną. Praca, w  której kwestia ta jest 
rozważana w odniesieniu do podstawowych praw, teorii rozmnażania, przyczyn determinujących 
cechy płodu, nabytych zmian w  oryginalnej naturze istot ludzkich oraz różnych form neuropatii 
i zaburzeń mentalnych.
36 Na tę właśnie książkę powoływał się wielokrotnie historyk i moralista Jules Michelet w swojej 
Miłości, uważanej za najważniejszy podręcznik etyki w relacjach damsko–męskich. Por. J. Miche-
let, Œuvres complètes de J. Michelet. L’amour. La femme (éd. 1893), Paris 2013 (przedruk z wydania 
z 1893 r.); polskie tłumaczenie Miłości, wydane w 1891 r., jest anonimowe.
37 J.–P. Aron, R. Kempf, op. cit., s. 261.
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W książce stwierdza także, że predyspozycje do występku, szaleństwa i zbrodni mają 
charakter genetyczny, skutkiem czego istnieją prawdziwe „dynastie” zbrodniarzy, sza-
leńców i degeneratów. 

Uczony postawił również tezę, że schorzenia psychiczne (zwłaszcza „choroba wie-
ku” — neuroza, czyli histeria), na które kobiety zapadają pięć razy częściej niż męż-
czyźni, dziedziczone są po żeńskiej linii genetycznej38. Teoria ta stanowiła dla Zoli 
długo oczekiwane rozwiązanie problemu powiązania ze  sobą poszczególnych posta-
ci powieściowej rodziny Rougon–Macquartów: ogniwem łączącym stała się neuroza, 
dziedziczona po wspólnej przodkini (kobiecie, rzecz jasna!) przez kolejne pokolenia 
jej potomków zgodnie z  prawami genetyki, objawiająca się w  różny sposób i  mająca 
różne skutki. Decyzję pisarza o  zastosowaniu tej koncepcji, determinującej strukturę 
i treść całej serii, potwierdzają notatki przygotowawcze: „Odbicie matki w potomstwie 
(stan normalny, anormalny i  chorobliwy). [...] Linneusz i  Baillarger uważają, że sys-
tem nerwowy jednostki jest dziedziczony wyłącznie po matce, podobnie jak wynikające 
z niego zdolności umysłowe [...]. Choroby psychiczne pochodzą głównie od matek”39. 
Dlatego też pisarz „czyta książkę z  ołówkiem w  ręce: streszcza wywody teoretyczne, 
skrupulatnie przepisuje klasyfi kacje rodzajów dziedziczności i  poszczególnych form 
jej ogólnego prawa, aby rozdzielić je następnie między członków rodziny”40. Wnioski 
z  lektury nasuwają się same: „książka Lucasa wykazuje, że życie, tworząc, posłuszne 
jest prawom inwencji i naśladownictwa, które w prokreacji stają się prawami wrodzo-
ności i dziedziczności”41. Naukowy opis praw dziedziczenia w książce Lucasa pozwolił 
Zoli nie tylko skonstruować, ale i „uprawdopodobnić” rozległą i  skomplikowaną sieć 
powiązań genetycznych jego bohaterów. Traktat Lucasa stał się zatem nie tyle encyklo-
pedią konkretnej wiedzy medycznej, co źródłem inspiracji, rodzajem słownika czy też 
repertorium „przypadków” genetycznych, które posłużyły pisarzowi do konstrukcji po-
wieściowych postaci42. Był to prawdziwy kamień milowy: Zola zyskał materię naukową, 
dzięki której mglisty dotychczas zamysł powieściowy ostatecznie się skonkretyzował, co 
doprowadziło  niebawem do powstania logicznego, konsekwentnie budowanego cyklu 

38 Ta ostatnia idea nie jest bynajmniej nowa. Już półtora stulecia wcześniej fi lozof i teolog Nicolas 
Malebranche w swoim słynnym tekście O poszukiwaniu prawdy pisał o delikatnych, kruchych, 
nigdy niezyskujących odpowiedniego stopnia twardości „włóknach mózgowych” kobiet, które, 
jako zdecydowanie słabsze od męskich, łatwiej ulegają deformacjom, nie tylko czyniąc kobietę 
podatną na zaburzenia umysłowe i złe wpływy, ale również odbierając jej wszelką zdolność abs-
trakcyjnego myślenia; w myśl tej koncepcji kobieta posiada „wielką inteligencję we wszystkim, 
co się tyczy zmysłów, lecz [...] jest całkowicie niezdolna do pojęcia prawd niewidocznych gołym 
okiem. Wszystko, co abstrakcyjne, pozostaje dla niej niezrozumiałe”. Por. P. Darmon, Mythologie 
de la femme dans l’ancienne France XVI–XIXe siècles, Paryż 1983, s. 179.
39 H. Mitterand (red.), Les Manuscrits et les dessins de Zola, t. 2, Les Racines d’une œuvre, Paryż 
2002, s. 235. 
40 H. Suwała, op. cit., s. 105.
41 Ibidem.
42 H. Mitterand, dossier tematyczne, op. cit., s. 404.
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dwudziestu powieści, zarazem sagi rodzinnej i epickiego fresku społecznego na miarę 
Komedii ludzkiej.

W przeciwieństwie do Balzaca, Zola starannie planował całość zamierzonego dzieła. 
Zaczął więc pracę pisarską od sporządzenia dokładnego drzewa genealogicznego pięciu 
pokoleń powieściowej rodziny, z adnotacjami wskazującymi na typ dziedziczności, któ-
ry miał wpływać na charakter cech dziedziczonych przez każdego bohatera (przewaga 
cech ojca, matki itp.) oraz z komentarzem dotyczącym jego planowanych losów. Chcąc 
złagodzić ciężar biologicznego determinizmu ciążącego na powieściowych postaciach, 
pisarz notował przy drzewie genealogicznym: „Nie dziedziczy się po rodzicach ani wy-
stępku, ani cnoty, ale skłonności do występku lub cnoty”43, pozostawiając w ten sposób 
swym bohaterom spory margines wolnej woli (choć, jak wspomniano wyżej, ta właści-
wie nie istnieje jako taka, będąc zdominowana przez „popędy” i naturalne skłonności 
jednostki). 

Tu należy podkreślić, że tworząc „schemat genetyczny” swego cyklu, Zola nie opierał 
go na jednej, lecz na dwóch podstawach: dziedziczności i (echo lektury Balzaca) wpły-
wie środowiska, które wszak zdolne jest modyfi kować podstawowy model „zwierzęcia 
ludzkiego”, kształtując różne „gatunki”. Czynnik ten, zlekceważony całkowicie przez Lu-
casa, u Zoli odgrywał rolę równie ważną co dziedziczność: wszak to właśnie środowis-
ko decyduje o rozwoju lub zaniku dziedzicznych predyspozycji jednostki. Już na etapie 
konstruowania drzewa genealogicznego pisarz mówił o czterech „światach” (środowis-
kach), w które wpisywał pierwszą listę postaci: „Są cztery światy [...]. Lud: robotnik, 
żołnierz. Kupcy: intrygantka, spekulant robiący interesy na przebudowie [Paryża], wiel-
ki handel, przemysł. Burżuazja: syn parweniuszów. Wielki świat: urzędnik państwowy 
z postacią z wielkiego świata (polityka). I świat osobny: ladacznica, morderca, ksiądz 
(religia), artysta (sztuka)”44. Budowany w  ten sposób cykl, planowany początkowo 
jako dziesięciotomowy, rozrósł się ostatecznie do dwa razy większej liczby powieści, 
w których na biologiczne fatum dziedziczności nałożył się determinizm społeczny. Po-
zwoliło to pisarzowi z pełną odpowiedzialnością użyć w podtytule swego dzieła dwóch 
przymiotników osadzających od razu opisywaną historię na solidnych podstawach na-
ukowych, które uzasadniają ów podwójny determinizm: Historia naturalna (w XIX w. 
słowo to znaczy tyle, co „biologiczna”, „przyrodnicza”) i społeczna pewnej rodziny. 

Multimedialna encyklopedia biologii defi niuje dziś dziedziczność jako „zespół pro-
cesów zachodzących w organizmach w przebiegu powstawania i rozwoju osobniczego 
organizmów potomnych, który prowadzi do odtwarzania cech organizmów rodziciel-
skich”45. W  tym na wskroś współczesnym źródle stwierdzono, że dziedziczność jest 
podstawową właściwością organizmów, na którą nakładają się czynniki środowisko-
we — zatem założenie Zoli było zadziwiająco trafne.

43 Cyt. za: H. Suwała, op. cit., s. 105–106.
44 Ibidem, s. 106.
45 Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN Edycja 2.0, Wrocław–Warszawa 2008.
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4. Dziedziczność, wrodzoność, przewaga, mieszanie i co z tego wynika

Notatki z  lektury traktatów medycznych, pierwsze szkice fabuły poszczególnych 
powieści oraz luźne początkowo uwagi dotyczące drzewa genealogicznego złożyły się 
wkrótce we własną „teorię dziedziczności” Zoli, stanowiącą, jak wspomniano, rodzaj 
szkieletu, na którym wspierało się całe jego fi kcyjne uniwersum. Teoria ta, w  miarę 
modyfi kacji planów kolejnych utworów i pojawiania się następnych bohaterów uciele-
śniających różne warianty i kombinacje dziedziczenia cech, stawała się coraz bardziej 
rozbudowana, ale i coraz bardziej spójna. Analiza sporządzonego przez pisarza drzewa 
genealogicznego oraz odręcznych notatek precyzujących i klasyfi kujących poszczególne 
typy dziedziczności pozwala na odtworzenie całości koncepcji pisarza, którą streszcza 
zresztą ostatni tom cyklu — Doktor Pascal. 

Jeśli tę rozbudowaną teorię dziedziczności Zoli uznamy za szkielet powieściowej kon-
strukcji, to samo pojęcie dziedziczności staje się jej clef de voûte, kluczem sklepiennym; 
oparty na nim zamysł pisarski jest całkowicie jasny: „ Chcę wytłumaczyć, jak rodzina, 
mała grupa żywych istot, zachowuje się w  społeczeństwie, rosnąc i wydając na świat 
dziesięć do dwudziestu jednostek, które z  początku wyglądają, jakby były całkowicie 
różne jedna od drugiej, przy bliższej obserwacji wszakże zdradzają bardzo ścisłe związki 
między sobą. Dziedziczność ma swoje prawa, tak jak ciążenie. Będę usiłował, rozwią-
zując podwójne zagadnienie temperamentów i środowisk, odnaleźć i zbadać nić, która 
z matematyczną niezawodnością prowadzi od człowieka do człowieka”46.

Według wizji Zoli prawa dziedziczenia dzielą się na dwa zasadnicze obszary: dzie-
dziczność właściwą (hérédité) oraz wrodzoność (innéité). Drugie z tych pojęć oznacza 
według niego brak podobieństwa dziecka do rodziców, kombinację cech tworzącą nową 
istotę w  niczym nieprzypominającą matki ani ojca, ani fi zycznie, ani duchowo; być 
może więc adekwatniejszym terminem byłoby „odszczepienie”. Co zaś do pierwszego, 
Zola rozpatruje je niejako na dwóch przenikających się wzajemnie płaszczyznach, któ-
re można by określić jako diachroniczną (sposób dziedziczenia cech w odniesieniu do 
czasu) i synchroniczną (sposób ich łączenia u danego osobnika).

Na płaszczyźnie diachronicznej teoria Zoli wyróżnia cztery przypadki:
 —dziedziczność bezpośrednia (hérédité directe) — odbicie obydwojga rodziców w wy-
glądzie fi zycznym i cechach charakteru potomstwa;
 —dziedziczność pośrednia/boczna (hérédité indirecte/laterale)  — odbicie krewnych 
z dalszych/bocznych linii, wujów, ciotek, kuzynów itp.;
 —dziedziczność wsteczna (hérédité en retour) — odbicie przodków z odległych poko-
leń, np. pradziadków;

46 E. Zola, Przedmowa [w:] idem, Pochodzenie rodziny Rougon–Macquartów, przeł. K. Dolatow-
ska, Warszawa 1956, s. 5.
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 —dziedziczność przez wpływ (hérédité d’infl uence) — odbicie wcześniejszych partne-
rów rodziców47.
Z kolei na płaszczyźnie synchronicznej pisarz rozróżnia dwa główne sposoby łącze-

nia cech rodziców u potomstwa:
 —przewaga cech jednego z rodziców (élection); według Zoli często przewaga cech cha-
rakteru jednego z rodziców idzie w parze z wybitnym podobieństwem fi zycznym do 
drugiego;
 —zmieszanie cech (mélange), które z kolei posiada cztery warianty:
 —„spojenie”/„zrośnięcie się” cech (mélange soudure) — niektóre cechy rodziców „ze-
spalają” się w potomstwie, inne zaś istnieją obok siebie, a nawet się przeciwstawiają 
(u potomstwa widoczne są jakby dwa odrębne wpływy);
 —„rozproszenie” cech (mélange dissémination) — występowanie u potomstwa niektó-
rych cech rodziców, objawiających się np. w określonych sytuacjach;
 —„stopienie się” cech (mélange fusion)  — cechy obojga rodziców dopełniają się 
i  wzmacniają lub też osłabiają wzajemnie; jest to przypadek „pełnego złączenia” 
dwóch charakterów;
 —„zmieszanie zrównoważone” (mélange équilibre) — potomek jest „średnią arytme-
tyczną” rodziców.
W całym tym opracowanym z matematyczną dokładnością schemacie widać dążenie 

do naukowości i precyzji, tak w słownictwie, jak i w przyjętej przez pisarza metodzie 
porządkowania przyswajanych treści. Jest to niezbędne przy systematycznym i rzetel-
nym opisywaniu „ludzkiej fauny”, a na tym wszak ma polegać praca pisarza naturalisty: 
„tworzyć historie, które dowodzą istnienia określonych mechanizmów biologicznych 
i społecznych [...] Powieść ma stać się swoistym laboratorium zachowań”48. Zachowa-
nia te wynikają bezpośrednio z wszelkich możliwych sposobów i odmian mieszania, 
stapiania, rozpraszania cech oraz ich najróżniejszych kombinacji pojawiających się na 
drzewie genealogicznym powieściowej rodziny, co pozwala stwierdzić, że do pewnego 
stopnia „postacie Zoli są bezbronne wobec własnej biologii”49. Niektóre z nich walczą 
z ciążącym na nich biologicznym fatum, inne się mu poddają; jednakże cechą wspólną 
wszystkich bez wyjątku pozostaje sama obecność dziedzicznej „skazy”50.

Już pierwotny zamysł powieściowy zakładał istnienie dwóch gałęzi rodu — drobno-
mieszczańskiej i proletariackiej, legalnej i bękarciej. Podstawowym fundamentem tej 
koncepcji jest postać kobiety, Adelajdy Fouque (fou w jej nazwisku oznacza „szalony”, 

47 Pobrzmiewa tu echo „teorii impregnacji” głoszonej przez Julesa Micheleta, który uważał, że 
pierwszy partner seksualny „naznacza” kobietę na całe życie, skutkiem czego jego „odbicie” 
można dostrzec w dzieciach, jakie kobieta ta urodzi innemu partnerowi; por. J. Michelet, Miłość. 
 Kobieta,  (dane bibliografi czne: patrz przyp. 36).
48 E. Kulak, op. cit., s. 415.
49 Ibidem, s. 418.
50 Najczęstsze określenia owego dziedzicznego obciążenia stosowane przez pisarza to tare (uby-
tek, ułomność), fêlure (pęknięcie, szczelina) oraz dégénérescence (zwyrodnienie). 
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„wariat”), w dzieciństwie dziwacznej i niezrównoważonej, zaś w młodości ulegającej 
atakom histerii, która na starość przeradza się w całkowity obłęd, co zmusza jej dzie-
ci do zamknięcia matki w przytułku dla psychicznie chorych. Adelajda, sama będąc 
ofi arą dziedziczności — jej ojciec również popadł w obłęd i zmarł w przytułku — jest 
matką trójki dzieci. Jej najstarszy, legalny syn Piotr, u którego powolność i mierna in-
teligencja odziedziczone po ojcu łagodzą w dużym stopniu wpływ spaczonych genów 
matki, staje się protoplastą Rougonów, drobnomieszczan uważających bogacenie się 
za cnotę; echem powracającej w kolejnych pokoleniach neurozy Adelajdy jest u nich 
nieokiełznana żądza bogactwa, do którego zmierzają bez żadnych skrupułów, nie co-
fając się nawet przed zbrodnią. Już same dzieci Piotra Rougona reprezentują kilka 
odmiennych typów dziedziczenia: jeden z  synów, Eugeniusz (bohater powieści Jego 
Ekscelencja pan minister Rougon), przy fi zycznym podobieństwie do ojca i  jego nie-
wielkiej inteligencji, odziedziczył wyjątkowy spryt i ambicję matki (co, wedle drzewa 
genealogicznego, stanowi jego cechy dominujące), dzięki czemu robi karierę w polity-
ce; drugi syn, Arystydes, u którego energia i przedsiębiorczość odziedziczone po matce 
przybierają pod wpływem genów babki Adelajdy formę gorączkowego, chorobliwego 
wręcz dążenia do fortuny za wszelką cenę, zostaje milionerem dzięki wątpliwym mo-
ralnie interesom prowadzonym w związku z przebudową Paryża (Zdobycz). Trzeci syn, 
Pascal, ucieleśnia przypadek „odszczepienia”: ten lekarz i uczony–genetyk, rodzaj alter 
ego samego pisarza (Doktor Pascal) w niczym nie przypomina swych drobnomiesz-
czańskich rodziców, od których zresztą w dorosłym życiu stara się trzymać z daleka. 
Wreszcie jedna z córek Piotra, Marta, bohaterka Podboju miasta Plassans, to żywy por-
tret fi zyczny i duchowy niezrównoważonej babki Adelajdy (a zatem przykład „dzie-
dziczności wstecznej”); w jej przypadku stłumiony w dzieciństwie wpływ dziedzicznej 
neurozy objawia się w dorosłym życiu histerycznym poszukiwaniem akceptacji przez 
środowisko i wyjątkową podatnością na złe wpływy, prowadzącą do tragedii i śmierci. 
Kolejne przykłady „dziedziczności wstecznej” to prawnuki Adelajdy: Karol, u którego 
geny prababki spowodowały hemofi lię, która zabije go w  wieku kilkunastu lat, oraz 
Joasia, dziecko od najmłodszych lat ulegające atakom histerii, wątłe i  zapadające na 
zdrowiu na skutek najlżejszego przeziębienia, któremu także nie dane jest dożyć nawet 
do wieku fi zycznej dojrzałości (Kartka miłości). Obydwoje są przy tym uderzająco po-
dobni fi zycznie do prababki. 

Antoni i Urszula, nieślubne dzieci Adelajdy z jej związku z alkoholikiem i próżnia-
kiem Macquartem, dają początek dwóm liniom rodu: Macquartów, potomków Anto-
niego, robotników pozbawionych perspektyw życiowych, u których genetyczna neuroza 
przeradza się w prawdziwe patologie: alkoholizm, promiskuityzm czy potrzebę zabija-
nia oraz Mouretów51, potomków Urszuli, u których dziedziczne obciążenie psychicz-

51 Nazwisko to stanowi rodzaj częściowego anagramu nazwisk Rougon i Macquart. W pewnym 
momencie bękarcia linia Macquartów i  legalna linia Rougonów połączą się przez małżeństwo 
kuzynów w pierwszej linii, Marty Rougon i Franciszka Mouret, co przyspieszy jeszcze degenerację 
rodziny. 
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ne przekształca się w wyniszczające choroby fi zyczne, takie jak suchoty (gruźlica), nie 
pozwalające im dożyć starości (sama Urszula), skrajny fanatyzm religijny graniczący 
z obłędem (Sergiusz, wnuk Urszuli, bohater Grzechu księdza Mouret) lub głębokie upo-
śledzenie umysłowe (Dorotka, siostra Sergiusza). W linii Macquartów dziedziczny jest 
zwłaszcza alkoholizm, który zrujnuje życie córki Antoniego, Gerwazyny (W  matni); 
u bohaterki, której drzewo genealogiczne przypisuje podobieństwo fi zyczne i moralne 
do matki, kobiety pracowitej i dzielnej, stopniowo odzywają się geny ojca alkoholika, zaś 
genetyczny wpływ chorej psychicznie babki Adelajdy potęguje drzemiącą w głębi psy-
chiki Gerwazyny bierność i apatię wobec losu. Jej córka Anna, osławiona paryska kur-
tyzana (Nana), to z kolei egzemplifi kacja owej kuriozalnej idei „dziedziczności poprzez 
wpływ”: choć jest córką Coupeau, męża swej matki, fi zycznie i psychicznie przypomina 
pierwszego kochanka Gerwazyny, Lantiera; spaczone geny prababki przybierają u niej 
formę histerycznego przymusu uwodzenia, a następnie niszczenia mężczyzn. Spośród 
trzech jej przyrodnich braci Klaudiusz, artysta malarz, to przykład neurozy przybiera-
jącej formę ogromnego, lecz tragicznego talentu: sfrustrowany niemożnością oddania 
na płótnie nękającej go wizji dzieła idealnego, Klaudiusz popełnia w  młodym wieku 
samobójstwo (Dzieło). Dwaj pozostali bracia, Jakub (Bestia ludzka) i Stefan (Germinal) 
wpadają w morderczy szał po spożyciu choćby kropli wódki, „płacąc” w ten sposób za 
pijaństwo dziadka, Antoniego Macquarta, po którym dziedziczą skłonność do alkoholu 
(dziedziczność wsteczna). 

Trudno tu wymieniać wszystkich trzydziestu trzech opisanych na kartach cyklu 
członków powieściowej rodziny i analizować występujące u nich warianty i odmiany 
dziedzicznych zaburzeń psychicznych oraz rodzaj praw genetycznych, z jakimi są zwią-
zane. Sam Zola nie jest tu zresztą do końca konsekwentny: choć drzewo genealogiczne 
niezwykle skrupulatnie określa daty urodzenia i śmierci każdego z bohaterów oraz ro-
dzaj dziedziczenia cech przez każdego z nich (łącznie z uwagami typu: „podobieństwo 
fi zyczne do ojca, przewaga cech moralnych matki” itp.), to tego rodzaju bezpośrednie, 
naukowe odniesienia do dziedziczności i jej praw nie pojawiają się nigdzie w toku fa-
buły. Można natomiast mówić o nawiązaniach pośrednich: każdy Rougon, Macquart 
czy Mouret „czuł niekiedy owo dziedziczne obciążenie [...] odczuwał wtedy jakby nagłą 
utratę równowagi psychicznej, jakieś załamania i luki, przez które, wśród deformującej 
wszystko mgły, wyciekała [...] świadomość”52. Jednak użycie tzw. mowy pozornie zależ-
nej (włączenie do narracji monologów wewnętrznych postaci z charakterystycznym dla 
nich stylem i słownictwem) odbiera im naukowy charakter, który zresztą byłby przecież 
nie na miejscu w wypowiedziach prostych robotników. Wyjątkiem jest tu ostatnia po-
wieść cyklu, Doktor Pascal, stanowiąca streszczenie i podsumowanie całości; jej bohater, 
uczony, tłumaczy swej uczennicy reguły rządzące dziedziczeniem cech i komentuje spo-
rządzane latami drzewo genealogiczne rodziny, posługując się przy tym odpowiednią 
naukową terminologią.

52 E. Zola, Bestia ludzka, przeł. K. Kossobudzki, Warszawa 1960, s. 49–50.
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Monumentalne dzieło genialnego dyletanta

Zola nie był uczonym, lecz pisarzem o naukowych ambicjach. Nie jest więc trudno 
dostrzec w jego koncepcji dziedziczności liczne nieścisłości czy nawet pewną dozę na-
iwności (jak np. w przypadku „teorii impregnacji”). Przypuszczalnie największym jego 
błędem była wiara, że teoria dziedziczności, na której opierają się Rougon–Macquar-
towie, ma charakter prawdy ostatecznej. Krytyka zresztą niejednokrotnie podkreślała 
„braki w jego kulturze naukowej”, które „sprawiły, że nie brał pod uwagę tego, o czym 
wie każdy prawdziwy uczony: że mianowicie, zwłaszcza w dziedzinie fi zjologii, odkry-
cia są jedynie przybliżone i stale poddawane rewizji. Tym samym nie mógł ocenić war-
tości naukowej różnych prac, z których czerpał swe idee, i przecenił znaczenie pracy 
Lucasa. Jakież było jego zdziwienie, gdy dowiedział się od specjalisty w tej dziedzinie, że 
nasza wiedza o prawach dziedziczności stanowiących bazę naukową Rougon–Macquar-
tów, jest bardzo niepewna! [...] Obserwatorowi narzucają się jedynie dwa bardzo ogólne 
prawa: wpływ dziedziczności i wpływ środowiska społecznego”53. 

Co jednak warto zauważyć, pomimo tego błędnego założenia metodologicznego oraz 
dezaktualizacji samego naturalizmu, najogólniejsze założenia „teorii genetyki” Zoli po-
zostają słuszne do dzisiaj, nawet w świetle praw Mendla. Jak podkreśla francuski krytyk 
Jean Rostand, „owszem, dziś już wiemy, że przekazywanie genów w organizmie odbywa 
w sposób o wiele bardziej złożony, niż to podejrzewał autor Rougon–Macquartów. Co 
nie zmienia jednak faktu, że ogólna koncepcja Zoli pozostaje całkowicie słuszna”54. 

Cykl Rougon–Macquartów znakomicie obrazuje dualizm charakterystyczny dla spo-
sobu myślenia 2 połowy XIX w. Jest on bowiem zakorzeniony zarówno w sferze publicz-
nej, jak i prywatnej — wyrósł z chęci zachowania dla potomnych obrazu „niesamowitej 
epoki szaleństwa i hańby”55 i  z osobistych pretensji pisarza do tytułu uczonego. Zola 
posiadał ambicje naukowe, związane z  fascynacją naukami przyrodniczymi i  próbą 
stworzenia własnej interpretacji nowych teorii, jak również artystyczne — pisał wszak 
o faktach, których potrzebował „jako artysta”. Cykl Rougon–Macquartów jest wreszcie 
niejako podwójną historią rodziny, zarazem „naturalną”, opartą na determinizmie bio-
logicznym i jego kluczowym pojęciu — dziedziczności, i „społeczną”, co przejawia się 
w świadomości, że środowisko weryfi kuje w różny sposób bagaż genetyczny jednost-
ki. Jednak przy całej binarności cyklu dwadzieścia powieści, relacjonujące losy trzy-
dzieściorga kilkorga członków fi kcyjnej rodziny, pozostają wewnętrznie spójne właśnie 
dzięki opartej na książce Lucasa koncepcji dziedziczności, która wyjaśnia przyczyny 
i pozwala przewidzieć skutki zachowań bohaterów. 

I  choć naturalistyczna wizja człowieka  — „zwierzęcia ludzkiego” zdominowanego 
przez instynkty i odruchy — jest raczej pesymistyczna, a sam pisarz bywał niejedno-

53 Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, przeł. 
M. Wodzyńska i E. Maszewska, Warszawa 1971, s. 249.
54 Cyt. za: A. Lanoux, Przedmowa do 1. tomu cyklu La Fortune des Rougon, Paryż 1979, s. III.
55 Ibidem, s. 6. Określenie Zoli dotyczy II Cesarstwa, którego nienawidził. 
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krotnie oskarżany o  fatalizm, to w  głoszonej przez ten nurt wierze w  postęp, który 
pozwala zrozumieć przyczyny zjawisk i powiązania między nimi, nietrudno odnaleźć 
ziarno nadziei: jest nią „niezłomna wiara w powstanie lepszego świata, kiedy człowiek 
przez wiedzę zyska nieograniczoną władzę — pogodzić się z losem, wszystko poświęcić 
dla szczęścia, wszystko wiedzieć i wszystko przewidzieć, uczynić z natury jedynie sługę 
człowieka, żyć w spokoju umysłu sytego wiedzy”56. Idealizm i pesymizm, współistnieją-
ce w jednym twórcy i w jednym dziele, to jeszcze jeden przykład dualizmu charakterys-
tycznego dla XIX w., epoki wielkich dzieł i przełomowych odkryć.

56 E. Zola, Doktor Pascal, przeł. N. Gubrynowicz, Warszawa 1961, s. 294–295.
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HENRI TOULOUSE–LAUTREC1 — MALARZ NOCNEGO ŻYCIA2. 
(MONTMARTRE PRZEŁOMU XIX/XX W.)

Malarstwo jest jak gówno — to się czuje, ale nie tłumaczy.
Henri Toulouse–Lautrec3

Patrząc w przeszłość. Błądząc oczami wyobraźni w innym świecie — po brukowa-
nych ulicach, śmierdzących rynsztokach, ciemnych zakamarkach. Zasiadając przy 
kabaretowych stolikach, zaglądając do kieliszków i  pod spódnice tancerek kankana. 
Wypijając jednym haustem kieliszek absyntu, zaciągając się papierosem, biorąc do ręki 
pędzel na nieogrzewanym poddaszu. Śledząc kroki modelek, tancerek i szansonistek, 
które bladym świtem z  eterycznych nimf zmieniają się w  zmęczone praczki, pomy-
waczki i robotnice. Przyglądając się prostytutkom, które właśnie skończyły pracę. Ich 
odprężonym klientom, którzy posłusznie powracają do małżeńskiej alkowy w dobrych 
dzielnicach Paryża. Pijanym, którzy chwiejnym krokiem przemierzają ulice: Fontaine, 
des Martrys, Richer. Bulwary Rochechouart i de Clichy. Czytając afi sze gwarantujące 
niezapomniane przeżycia w  dopiero co rozsławionym Moulin Rouge4 czy wcześniej-
szych Ambassadeurs, Divan Japonis, Jardin de Paris, Le Mirliton5. Roześmiane pary, 
którym przyświeca nadzieja na dobrą zabawę. Przejeżdżający powóz, który czyni zbyt 

1 M.in.: J. Frey, Toulouse–Lautrec. Biografi a, Warszawa 2004, passim; E. Crispino, Klasycy sztuki. 
Toulouse–Lautrec, tłum. A. Majewska, Warszawa 2006, passim; H. Perruchot, Toulouse–Lautrec: 
A  Defi nitive Biography, World Publishing Co. 1961, passim; H.  Toulouse–Lautrec, M.  Joyant, 
M. Weiner, Th e Art of Cuisine, Henry Holt&Co 1966, passim; B. Denvir, Toulouse–Lautrec (World 
of Art.), Th ames & Huston 1991, passim; P. O’Connor, Nightlife of Paris: the Art of Toulouse–Lau-
trec, Universe 1991, passim; R. Heller, Toulouse–Lautrec: Th e Soul of Montmartre, Prestel 1997, 
passim; D. Sweetman, Toulouse–Lautrec and the Fin de Siecle, Hodder Hb 2000, passim; D. Cook, 
Toulouse–Lautrec, Mason Crest 2003, passim; R. Burleigh, Toulouse–Lautrec: Th e Moulin Rouge 
and the City of Light, Harry N. Abrams 2005, passim.
2 Malarz nocnego życia to tytuł jednego z rozdziałów książki E. Crispino, op. cit.
3 Cytat pochodzi ze strony: http://sztukawkratke.blox.pl/2013/06/Georges-Braque-slowa-i-obrazy.
html (19.08.2013).
4 „Moulin Rouge” otwarto 5 października 1889 r.
5 Patrz: L. Appignanesi, Kabaret, tłum. A. Kreczmar, Warszawa 1990, s. 15–38.
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wiele hałasu. Montmartre — czarodziejskie Butte6, które niejednemu zawróciło w gło-
wie. Zmityzowany wyimek Paryża przełomu XIX/XX stulecia7, gdzie możliwe było za-
razem wszystko i nic. Gdzie działy się rzeczy wielkie i takie, o których nikt nie słyszał. 
Gdzie przeciętne życie przeplatało się ze wzniosłymi ideałami sztuki, gwarem wielkich 
kabaretów i podrzędnych café–chantant, płatnym seksem i miłością najromantyczniej-
szą z możliwych. Wszystko to w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki. Paryskie Butte. 
Świat tyleż samo kolorowy, co podle szary. 

Patrząc w przeszłość, zwykliśmy jednak mieć nadzieję. Nadzieję na opowieść: o miło-
ści, pięknie i spełnieniu. Wielkich ludziach, doniosłych wydarzeniach, ponadczasowych 
dziełach. Tak jak Allenowski bohater O północy w Paryżu tworzymy własne wyobrażenia, 
które expressis verbis zwykły nas rozczarowywać. Co kształtuje naszą wiedzę o przeszło-
ści? Źródło i ten, kto je odczytuje. Każdy na swój sposób. Inaczej. W zależności od „wy-
znawanych” przekonań. Konstruujemy świat. Każdy, jeden z wielu możliwych. Możemy 
zobaczyć wyłącznie to, co pozwala nam dostrzegać zdobyta przez nas wiedza. Religia 
i kultura, pośród których zwykliśmy wzrastać. Każde poznanie jest ograniczone. Zależne 
od miejsca i czasu. Zrelatywizowane do przekonań określonej grupy, do której przynależy 
sam badacz. Dlatego to, co i jak widzimy, sposób w jaki opisujemy zastaną rzeczywistość, 
zwłaszcza przeszłą, umożliwia nam poznanie wyłącznie z  perspektywy nas samych8. 

6 Butte — z języka franc. — pagórek, wzgórze. W literaturze przedmiotu określenie to odnosi się 
do wzgórza Montmartre. 
7 Na temat Paryża przełomu XIX/XX w. można przeczytać m.in. w: D. Franck, Bohema. Życie 
paryskiej cyganerii na początku XX w., tłum. H. Andrzejewska, M. Braunstein, Warszawa 2005, 
passim; M.  Perrot (red.), Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do  I  wojny świa-
towej, tłum. A. Paderewska–Gryza, B. Panek, W. Gilewska, Wrocław 1999, passim; L. Appigna-
nesi, op.  cit., s. 15–38; F. Ziejka, Paryż młodopolski, Warszawa 1993, passim; S. Roe, Prywatne 
życie impresjonistów, tłum. A. Mokrzewski, Warszawa 2007, passim; M. Gutowska–Adamczyk, 
M. Orzyszyna, Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque, Warszawa 2012, passim. Po-
nadto: R. Rudorff , Belle Epoque: Paris in the Nineties, E. P. Dutton 1973, passim; H. Dorsey, Age 
of Opulance: Th e Belle Epoque in the Paris Herald, 1890–1914, Harry N Abrams Inc. 1988, passim; 
Ch. Rearick, Pleasures of the Belle Epoque: Entertaiment and Festivity in Turn–Of–Th e–Century 
France, Yale Univ Pr 1988, passim; J. Seigel, Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boudaries 
of Bougeois Life 1830–1930, Johns Hopkins Univ Pr 1999, passim; L. Stover, Bohemian Manifesto: 
A Field Guide to Living on the Edge, Bulfi nch 2004, passim.
8 B. Płonka–Syroka, Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografi i medycyny w pra-
cach wrocławskiego ośrodka naukowego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2010, z. 3–4 (184–185), 
s.  365–393. Uwagę należy zwrócić także na książki publikowane pod redakcją tejże Autorki, 
m.in.: B. Płonka–Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007; B. Płonka–Syroka, 
J. Radziszewska, A. Szlagowska, Oczekiwania kobiet i wobec kobiet: stereotypy i wzorce kobiecości 
w kulturze europejskiej i amerykańskiej, „Kultura i emocje”, t. 1, Warszawa 2007; B. Płonka–Syroka 
(red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, „Kultura i emocje”, t. 2, Warszawa 
2008; B. Płonka–Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety: społeczno–kulturo-
we mechanizmy kreowania emocji, „Antropologia miłości”, t. 1, Wrocław 2008; B. Płonka–Syroka, 
J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny. Społeczno–kulturowe mechanizmy kreowania emocji, „An-
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„Światy możliwe”9, które konstruujemy są subiektywnymi światami samego badacza, 
który określa swój przedmiot badań w oparciu o własne zainteresowania badawcze. Pa-
miętać też należy, że sposób opisywania badanej rzeczywistości jest zdeterminowany 
przez takie czynniki, jak: zasób wiedzy danego badacza odnośnie omawianego tematu, 
narzędzia jakimi się posługuje oraz, co wydaje się najistotniejsze, pytania jakie ten stawia 
zastanej rzeczywistości. Poznanie, wyodrębnionego przez naukowca, pola badań odbywa 
się na podstawie wytypowanych przez niego źródeł, stanowiących tekst kultury nie tylko 
epoki, w której powstały, ale i tej, w której obrane zostały za przedmiot badań. Odpowie-
dzi, odnośnie do badanej rzeczywistości, które uzyskujemy na podstawie źródeł, nie są 
obiektywne. „Mówiąc”, źródło udziela nam odpowiedzi wyłącznie na te pytania, które 
mu stawiamy. Są one tymczasem odzwierciedleniem światopoglądu reprezentowanego 
przez samego badacza. W przypadku źródeł ikonografi cznych możliwe jest otrzymanie 
wielu, czy to uzupełniających, czy też wykluczających się odpowiedzi. W zależności od 

tropologia miłości”, t. 2, Wrocław 2008; B. Płonka–Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna 
jako fi gura wyobraźni, „Antropologia miłości”, t. 3, Wrocław 2009; B. Płonka–Syroka, K. Majbroda 
(red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona, „Antropologia miłości”, t. 4, Wrocław 2010; B. Płon-
ka–Syroka, K. Marchel (red.), Cisza i milczenie: społeczno–kulturowe mechanizmy kreowania emo-
cji, „Antropologia emocji”, t. 1, Wrocław 2010, B. Płonka–Syroka, K. Marchel (red.), Wykluczanie: 
społeczno–kulturowe mechanizmy kreowania emocji, „Antropologia emocji”, t. 2, Wrocław 2010; 
B. Płonka–Syroka, J. Radziszewska (red.), Tęsknota: społeczno–kulturowe mechanizmy kreowania 
emocji, „Antropologia emocji”, t. 3, Wrocław 2010; B. Płonka–Syroka, M. Szymczak (red.), Groza: 
społeczno–kulturowe mechanizmy kreowania emocji, „Antropologia emocji”, t. 4, Wrocław 2010; 
B. Płonka–Syroka, M. Szymczak (red.), Słabość i siła: społeczno–kulturowe mechanizmy kreowania 
emocji, „Antropologia emocji”, t. 5, Wrocław 2010; B. Płonka–Syroka, A. Szlagowska, Globalizacja 
i  transformacje ustrojowe w  świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wybrane problemy, „Orbis 
exterior — orbis interior”, t. 1, Wrocław 2010; B. Płonka–Syroka, J. Stacherzak–Raczkowska, Mo-
tywy i formy sprzeciwu w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Analiza kulturowa, „Orbis exte-
rior — orbis interior”, t. 2, Wrocław 2010; B. Płonka–Syroka, K. Marchel (red.), Prowincjonalizm 
w kulturze europejskiej, „Orbis exterior — orbis interior”, t. 3, Wrocław 2010; B. Płonka–Syroka, 
A. Szlagowska, Zabijać i umierać: aspekty społeczno–kulturowe, „Orbis exterior — orbis interior”, 
t. 4, Wrocław 2010; B. Płonka–Syroka, E. Rudolf (red.), Perspektywy poznawcze w kulturze euro-
pejskiej: studium porównawcze, „Orbis exterior — orbis interior”, t. 5, Wrocław 2012; B. Płonka–
–Syroka (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina 
(1905–2005), „Antropologia wiedzy”, Warszawa–Wrocław 2006; B. Płonka–Syroka (red.), Wzorce 
postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, „Antropologia wiedzy”, t. 3, Warszawa 2008; 
B. Płonka–Syroka, My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki, „Antropologia wiedzy”, t. 4, 
Warszawa 2010; B. Płonka–Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Nauka w kontekście wzorców kultury, 
„Antropologia wiedzy”, t.  5, Warszawa 2011; B.  Płonka–Syroka, A.  Szlagowska, J.  Stacherzak–
–Raczkowska, A. Patyk, Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społecznej i historycznej, Wrocław 
2012; B. Płonka–Syroka, Medycyna w historii i kulturze. Studia z antropologii wiedzy, Wrocław 
2013.
9 M. Woźniak, Historiografi a, czyli konstruowanie światów (przeszłości) możliwych?, [w:] E. Lo-
rek–Jezińska, T.  Siek–Piskozub, K.  Więckowska (red.), Worlds in  the  Making: Constructivism 
and Postmodern Knowledge, Toruń 2006, s. 431–451.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kaja Marchel80

tego, czy zostaną one obrane za przedmiot badań przez historyka sztuki, historyka lub 
antropologa kultury, wpisane zostaną w odmienne konteksty determinujące odmienne 
ich rozumienie. Każdy, z wymienionych powyżej badaczy, zadawać będzie bowiem inne 
pytania, oczekując różniących się od siebie odpowiedzi, które są w rezultacie podstawą 
do konstruowania przez naukowca określonej wizji świata. 

Postrzeganie codzienności Butte końca  XIX  w. przez pryzmat sztuki jest w  moim 
odczuciu uzasadnione z dwóch powodów. Po pierwsze, obraz jako źródło doskonale 
odzwierciedla klimat danej epoki — miejsca, stroje, ludzi, sposoby spędzania wolnego 
czasu — jednym słowem wszystko to, co składa się na społeczno–kulturowy kontekst 
omawianego okresu10. Po drugie, Montmartre i  sztuka to dwie modelujące się wza-
jemnie płaszczyzny. Z  jednej strony, Wzgórze bez zamieszkujących je artystów było-
by zapewne jednym z  wielu podobnych wzgórz. Z  drugiej, wydaje się, że pracownie 
i kawiarnie Montmartre’u stały się kolebką wymiany myśli i nowych nurtów w sztuce. 
Miejscem, gdzie niczym nieskrępowane idee mogły się przeradzać w kolejne manifesty 
i nowatorskie poglądy, królując niejako nad resztą paryskiego świata. Enrica Crispino 
w książce Klasycy sztuki. Toulouse–Lautrec pisze: „Montmartre pozostał [...] na zawsze 
miejscem nierozerwalnie związanym ze sztuką, obyczajowym fenomenem i mitem za-
pisanym w zbiorowej świadomości”11. Należy pamiętać, że to właśnie dzięki butte Paryż 
stał się ówczesną stolicą zarówno kultury, jak i sztuki. 

Gillian Rose w książce Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia 
badań nad wizualnością pisze, za Normanem Brysonem: „Obraz malarski »zbudowany 
jest tak, by mógł wywędrować od swojego twórcy i opuścić swój pierwotny kontekst, 
przenoszony przez ramę w inne czasy i miejsca«”12. Zachowując jednocześnie wiedzę 
o  tym, co przeszłe (o czym opowiada artysta) i przyszłe, tj.  sposobie jego odczytania 
z  perspektywy widza. Zakładam jednocześnie, że nie jest możliwe odczytanie inten-
cji samego autora. Nasza interpretacja jest bowiem kulturowo ograniczona do naszego 
sposobu pojmowania rzeczywistości oraz wiedzy, jaką posiadamy na temat zarówno 
samego artysty, jak i świata, w którym tworzył. Rose uprawomocnia ten rodzaj badań, 
nazywając je podejściem antropologicznym13: „W  podejściu antropologicznym nie 
troszczymy się o reprezentatywność prób obrazów do interpretacji. Wybiera się po pro-

10 G. Rose nazywa to „materialnością obrazu”. Wymienia ponadto: sposoby patrzenia na dzie-
ło sztuki w określonym kontekście, zmianę miejsca obrazu (tj. kontekst) jako mający wpływ na 
jego znacznie oraz sposób jego oddziaływania na widza. Por.: G. Rose, Interpretacja materiałów 
wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E.  Klekot, Warszawa 2010, 
s. 267–273. Warto nadmienić, że istnieją też dzieła, których charakter jest czysto polityczny. Nie 
będą one jednak przedmiotem niniejszego artykułu.
11 E. Crispino, op. cit., s. 29.
12 Ibidem, s. 266.
13 Ibidem, s. 264–276. Oprócz metody antropologicznej Rose, zgodnie z Tabelą nr 2.1. ze s. 53, 
wymienia ponadto: interpretację kompozycyjną (s. 57–73), semiologię (s. 101–134) oraz analizę 
dyskursu I (s. 173–205). 
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stu obrazy, które zdaniem badacza oddziałują na świat”14. Takimi obrazami są w moim 
przekonaniu, dzieła Henri Toulouse–Lautreca. Ich tematyka odbiegała znacząco nie tyl-
ko od wizerunku przesadnie uładzonej rzeczywistości burżuazyjnego i mieszczańskiego 
Paryża końca XIX w., ale także od mityzowanego obrazu świata paryskiej cyganerii15. 
Ten ostatni, przedstawiany niejednokrotnie jako pełen wolności, wyzbyty z krępujących 
ograniczeń i  konwenansów, charakterystycznych dla fi listerskich sfer Paryża, zdawał 
się być miejscem permanentnej zabawy i  radości. Butte  — przestrzeń przyziemnych 
uciech, zarówno duchowych, jak i fi zycznych. Do lat 60. XIX w. opiewany jako sielanko-
wa przystań złodziei i ludzi wszelkiego występku, ale także biedoty, która wśród pląta-
niny ścieżek, wszędobylskich krzewów i rozpadających się chałup starała się wieść, o ile 
to możliwe, godny żywot16. André Warnod pisał: „Stary Montmartre był jeszcze u pro-
gu XX wieku małą uroczą mieściną zawieszoną u szczytu Wzgórza ze starymi domami 
i  małymi uliczkami obramowanymi długimi murami, za którymi rozkwitały ogrody, 
w których rosły wielkie drzewa”17. Porośnięte zbożem i winnicami wzgórze, upstrzo-
ne tu i ówdzie sylwetkami wiatraków, stać się miało w niedługim czasie domem wielu 
zbłąkanych dusz przynależących do świata paryskiej cyganerii. Choć Butte od 1860 r. 
stało się częścią paryskiej metropolii, to dopiero lata 80. i  90. XIX w. miały sprawić, 
że Montmartre na dobre zagościł na kulturalnych mapach nie tylko Paryża, ale i całej 
Europy, stając się kolebką sztuki. Jednak nie tyle sztuki akademickiej, co awangardowej, 
zrzeszającej w kabaretach, café–concert’ach czy teatrach varieté malarzy, rzeźbiarzy, pisa-
rzy i poetów, którzy jak się okazało, mieli w niedługim czasie na nowo zdefi niować poję-
cie sztuki, przewartościowując dotychczas obowiązujący ład i porządek. „Okopując” się 
w przestrzeni wzgórza, próbowali ówcześni artyści kształtować zarówno nowe środki 
artystycznego wyrazu, jak i otaczającą ich rzeczywistość, która ze zmityzowanym, sie-
lankowym obrazem Butte miała niewiele wspólnego. 

Ten właśnie, obdarty z wszelkich złudzeń, świat stał się punktem centralnym arty-
stycznej działalności Toulouse–Lautreca: „Lokale ze  swymi gwiazdami i  barwną pu-
blicznością, prostytutki i  rzesza samotnych włóczęgów, wiodących nędzne życie na 
wzgórzu, otępiałych z  biedy i  alkoholizmu”18. Artysta odmalowywał rzeczywistość, 

14 Ibidem, s. 265–266. Patrz też: B. Czajkowski (red.), Sztuka interpretacji, Wrocław 2006.
15 O bohemie/cyganerii można przeczytać m.in.: H. Murger, Sceny z życia cyganerii, tłum. T. Boy–
–Żeleński. Kraków 2003, passim; M.  Perrot (red.), op.  cit., s.  301; D.  Franck, op.  cit., s.  40; 
G. S. Snyderman, W. Joseph, Bohemia: the Underworld of Art, „Social Forces”, t. 18, nr. 2 (Dec., 
1939), s. 187–199; http://www.jstore.org/stable/2570771.
16 „Na tym właśnie polegał [...] fenomen [Wzgórza — przyp. KM] — był miejscem przenikania 
się najróżniejszych sfer, miejscem spotkań wielkiego świata z półświatkiem, cyganerii z ludem. 
Stanowił różnobarwne ludzkie zbiorowisko, gdzie poszukujący dreszczyku emocji arystokraci 
stawali twarzą w  twarz z mieszczuchem i gdzie utracjusze szli ramię w  ramię z proletariatem, 
mieszając się z gronem artystów i wesołych kobietek”; por.: E. Crispino, op. cit., s. 29.
17 Cyt. za: F. Ziejka, op. cit., s. 11–12. 
18 E. Crispino, op. cit., s. 38. Charles Baudelaire w omówieniu Salonu 1846 r. pisał: „Nasza epoka 
w niemniejszym stopniu obfi tuje we wzniosłe motywy niż inne epoki [...]. Wielki świat i tysiąc 
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 która stała się jego udziałem — świat nie tyle wzniosłych idei, co ulice z jej mieszkań-
cami, kabarety i ich artystki, ludzi pogrążonych w alkoholowym marazmie, prostytutki. 
Świat pozostający w opozycji do idyllicznej wizji Wzgórza. Wizji, która zdaje się być 
kreowana przez przedstawicieli ówczesnego „dobrego” świata, którzy z niejako perwer-
syjną przyjemnością zapuszczali się w to siedlisko grzechu i występku, jakim było Butte. 
Miejsce, które zdawało się ich tyle przerażać, co fascynować. Montmartre, pozostający 
od lat 60. XIX w. w obrębie Paryża, zaczął się szybko urbanizować, co jednak przez długi 
czas nie wpłynęło na zmianę wiejskiego charakteru wzgórza. Dodatkowo, zaplanowana 
na lata 1852–1870 przebudowa Paryża19, której pomysłodawcą i realizatorem był Geor-
ges Haussmann, prefekt miasta, sprawiła, że pomimo włączenia Montmartre’u w obręb 
stolicy stał się on dzielnicą peryferyjną, do której przesiedlani byli m.in. ludzie ubodzy 
czy robotnicy. Pamiętać należy, że charakterystyczny dla tego okresu proces industriali-
zacji stał się przyczyną zakrojonej na szeroką skalę migracji ludności wiejskiej do miast. 
Decyzje takie podyktowane były chęcią polepszenia warunków życiowych, co nieste-
ty rzadko kiedy znajdowało odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sytuacja taka stała się 
przyczyną wzrostu liczby osób bezrobotnych, żyjących w skrajnie nędznych warunkach. 
W trudnym położeniu znajdowały się zwłaszcza kobiety, które podejmując pracę w fa-
brykach, jako praczki, modystki czy sprzedawczynie w domach towarowych, zarabiały 
bardzo mało, co sprawiało, że część z nich decydowała się na podejmowanie prac do-
datkowych, dorabiając niejednokrotnie jako modelki czy prostytutki na paryskim Butte. 

Szeregi owej grupy z marginesu w niedługim czasie powiększyły się o artystów, któ-
rych Montmartre przyciągał nie tylko ze względu na „sielskość” otoczenia, ale przede 
wszystkim ze względu na niskie koszty wynajmu i utrzymania pracowni. W ten sposób 
Wzgórze stało się przestrzenią łączącą w sobie wiejskość z atrybutami przynależnymi 
wielkiej metropolii — kawiarniami, bistrami, teatrami czy salonami. Zarówno miesz-
kańcy Butte, jak i samo Wzgórze pełniące rolę pasa „ziemi niczyjej”, który z jednej stro-
ny rozdzielał świat burżuazyjno–mieszczańskich przekonań i konwenansów od świata 

istnień niepewnych, krążących w podziemiach wielkiego miasta, przestępców i utrzymanek [...] 
są dowodem, że trzeba tylko otworzyć oczy, by zobaczyć nasze bohaterstwo”, cyt. za: ibidem, s. 39; 
D. Peszyńska, Malarz Montmartru Toulouse–Lautrec w Instytucie Sztuki, „Monitor” 09/01/2005, 
http://www.infolinia.com/monitorarticle/2005_10_04_Malarz_Montmartru_Toulouse_Lautrec_
w_Instytucie_Sztuki.qb (03.10.2012); C. Michael, Henri de Toulouse_lautrec (1864–1901), www.
metmuseum.org/toah/hd/laut/hd_laut.htm (30.07.2012); A.  Sobolewska, Świat Toulouse–Lau-
treca, www.recogito.pologne.net/recogito_14/obserwatorium2.htm (09.07.2012); Postersof Paris: 
Toulouse–Lautrec and  His Contemporaries, mam.org/posters-of-paris/ (30.07.2012); Henri To-
ulouse–Lautrec, http://www.magazynsztuki.pl/henri-toulouse-lautrec/ (30.07.2012);  N.  Myers, 
Th e Lure of Montmartre 1880–1900, www.metmuseum.org/toah/hd/mont/hd_mont.htm (13.09. 
2012); D.  Robak, Henri de Toulouse–Lautrec i  kabaret paryski, http://obliczakultury.pl/compo-
nent/content/article/186-artykuly-felietony-i-eseje/1618-henri-de-toulouse-lautrec-kabaret-
paryski (03.10.2012).
19  Renoir pisał: „Co oni zrobili mojemu biednemu Paryżowi! Uwielbiam teatralne dekoracje, ale 
w teatrze”, cyt. za: S. Roe, op. cit., s. 243; patrz też: J. Frey, op. cit, s. 208.
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ludzi ze  społecznych nizin, wydawali się być całkowitym tychże wartości zaprzecze-
niem. Z drugiej, kierując się swoimi własnymi prawami, pozwalał na zachowania, które 
nie byłyby możliwe do zaakceptowania gdziekolwiek indziej. 

Butte zamieszkiwali zatem ludzie z marginesu — bezrobotni, włóczędzy, alkoholicy, 
ludzie niezamożni, prostytutki, artyści — wszyscy ci, którzy z jakiś powodów wyrzuceni 
zostali (wbrew sobie lub z pełną premedytacją) poza nawias dobrego, mieszczańskiego 
świata. Żyjąc zgodnie z własnymi przekonaniami, a wbrew obowiązującemu wówczas 
modelowi wiktoriańskiemu, dla prawych obywateli mieszkańcy Montmarte’u stanowili, 
z  jednej strony zagadkę; z  drugiej byli utożsamiani z  tym, co ewentualnie mogło się 
jedynie czaić w podświadomości przedstawicieli środowiska mieszczaństwa i burżuazji. 
Ci ostatni, uwikłani w określone normy, obyczaje i konwenanse, nie mogli wyłamywać 
się, bez konsekwencji, z  jasno ustalonych ram, w których każdy miał ściśle przypisa-
ne role. Mężczyźni przynależeli do sfery publicznej. Postrzegani jako bywalcy świata, 
głowy rodziny, zarabiający pieniądze prawi obywatele, którzy spełniwszy swój małżeń-
ski obowiązek spłodzenia potomstwa, oddawać się mogli licznym uciechom, w  tym 
i uczęszczaniu do burdeli. Kobiety — żony i matki, przynależące do sfery prywatnej, 
panie domu z szacunkiem spoglądające na swoich czcigodnych małżonków, spełniwszy 
swój małżeński obowiązek powicia potomstwa, kosztowały prawdziwie romantycznej 
miłości, zaczytując się tanimi romansami, które niejedną mężatkę przyprawiały o ru-
mieniec. Oddawać się mogły rozrywkom domowym, prowadząc salony, wyszywając 
lub szydełkując; albo brały udział w  życiu publicznym  — chodziły do opery lub te-
atru, udzielały się charytatywnie  — zawsze pod starannym obyczajowym nadzorem. 
Nic zatem dziwnego, że mieszczańsko–burżuazyjne sfery Paryża tworzyły wizje dobrej 
i jedynie słusznej rzeczywistości, w opozycji do nurzającej się w odmętach brudu, zgor-
szenia i rozpustnej miłości ludności Montmartre’u. Z drugiej jednak strony, tak inne, 
tak bezpretensjonalne w swej prostocie zachowania i sposób życia mieszkańców Butte 
musiały fascynować i, w gruncie rzeczy, budzić także i zazdrość warstw wyższych, któ-
rych przedstawiciele zapuszczali się przecież na bezwstydne Wzgórze, gdzie ich wysokie 
morale narażone było na liczne, jakże bezpruderyjne, pokusy. Dodatkowo przypuszczać 
można, że Montmartre stał się dla niektórych nie tyle miejscem, gdzie oddawali się roz-
puście, ale gdzie choć na chwilę mogli zrzucić przypisane im role, bawić się bez obawy 
o utratę dobrego imienia. Wydaje się, że zmityzowany obraz Butte mógł zostać wykre-
owany przez opisujących je ówczesnych moralizatorów, których głos miał przecież nie-
wątpliwy wpływ na kształtowanie się publicznej opinii. Mimo słów krytyki i oburzenia 
kierowanych pod adresem nieprzyzwoicie żyjących mieszkańców Wzgórza, fascynowa-
li się tym światem — jego prostotą i bezpretensjonalnością. 

Montmartre przełomu XIX/XX w. hołdował trzem zasadom: lekkomyślności, lekko-
ści (obyczajów) oraz tzw. joie de vivre20. Tymczasem wydaje się, że owa radość życia 
podyktowana była nie tyle bezproblemowym, lekkim, łatwym i przyjemnym życiem, 
wyzbytą z  wszelkich konwenansów i  zasad egzystencją, która zdawała się mocno 

20  http://www.moulinrouge.fr/#/histoire (02.10.2012).
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 doskwierać przedstawicielom paryskiego mieszczaństwa i  burżuazji, ale charakterys-
tycznym dla wszystkich schyłków wieków poczuciem niepewności i brakiem wiedzy na 
temat tego, co przyniesie przyszłość. Ów niepokój dotyczył nie tylko ludzi z niższych 
warstw społecznych i artystów, ale stał się także udziałem warstw wyższych, które we 
wszechogarniającej Europę Zachodnią industrializacji upatrywały zagrożenia swojej 
niezachwianej dotąd pozycji. Emil Zola w  powieści pt.  Paryż z  1898  r. pisał: „Paryż, 
który się bawi, burżuazyjni nosiciele władzy i pieniądza w poczuciu swojego nieuchron-
nego upadku przychodzili tu [do nocnych klubów Wzgórza — przyp. K.M.] tylko po to, 
by zostać obrzuceni stekiem nieprzyzwoitości i wyzwisk”21. 

Omawiane w  takim kontekście malarstwo Toulouse–Lautreca22 staje się doskona-
łym źródłem/komentarzem ówczesnej rzeczywistości. Prace te okazują się mieć walor 
nie tylko artystyczny, ale i  dokumentalny. Zdaniem Crispino, Toulouse–Lautrec „Za 
sprawą sportretowanych postaci [...] zapewnił sobie pierwszoplanowe miejsce również 
w dziedzinie historii obyczajów, dostarczając cennych wskazówek na temat paryskiego 
życia i społeczeństwa w ostatnim dwudziestoleciu XIX w. Był to bowiem kulminacyjny 
moment niezwykle beztroskiego okresu w dziejach Europy znanego pod nazwą  belle 
époque. Twórczość Lautreca ukazywała historię pewnej generacji, stanowiąc rodzaj 
wizualnego dziennika Montmartre’u  i  Paryża końca  XIX  w.”23. Lautrec, zamieszkując 
Montmartre, stał się jego częścią. Zaakceptował Butte z jego dobrodziejstwami i prze-
kleństwami. Przylgnął do świata „odmieńców” i  ludzi z marginesu, który stał mu się 
niezwykle bliski, w  którym czuł się „u  siebie”. Przecież tak jak i  oni nie pasował do 
„normalnego” świata. Mały, brzydki, z  nazbyt wydętymi ustami. Lubieżny alkoholik, 
chwiejnym krokiem przemierzający strome uliczki Montmartre’u. Z lubością nurzający 
się w brudach paryskiego życia. Wkładający swoją nieodzowną laskę, na której zwykł 
się wspierać, w mrowisko z pozoru przykładnego i wzorowego „wieku rodziny i ogniska 
domowego”24. Ukazujący sceny z życia Montmartre’u przełomu stuleci bez dozy zgor-
szenia i cienia hipokryzji. Julia Frey pisała o artyście: „[...] grał wyrafi nowanego świa-
towca, hulakę i próżniaka, wywołującego skandale i wzbudzającego oburzenie wszędzie, 
gdzie się tylko zjawił”25. 

Henri de Toulouse–Lautrec26. Arystokrata. Spadkobierca majątku hrabiów de  Toulouse, 
w którym pokładano nadzieje na przedłużenie znamienitego niegdyś rodu. Mężczyzna, 

21 Cyt. za: E. Crispino, op. cit., s. 94.
22 Pomijam w artykule szersze omówienie tworzonych przez Lautreca plakatów i litografi i. Choć 
i one ukazywały ówczesny paryski świat, to miały inne, aniżeli obrazy, przesłanie.
23 E. Crispino, op. cit., s. 50.
24 Tytuł jednego z rozdziałów książki Hannu Salmiego, Europa XIX w. Historia kulturowa, tłum. 
A. Szurek, Kraków 2010, s. 69.
25 J. Frey, op. cit., s. 301.
26 Arthur Huk (redaktor „La Depeche de Toulose”) pisał o Lautrecu: „W tym zniekształconym 
ciele żył porywczy, giętki umysł, niezwykle otwarty na wszelkie aspekty sztuki. Ze wszystkich zna-
nych mi malarzy on był chyba najinteligentniejszy: oczytany [...], subtelny jak szlachetny bursztyn 
i bezwzględny, jak bezwzględny może być tylko paryżanin. Nie znajduję innego słowa, by opisać 
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którego choroba genetyczna27 pozbawiła wszelkich znamion zewnętrznego piękna. Uro-
dzony 24  listopada 1864 r. w Albi, zmarł 37 lat później, 9 września 1901 r. w Malrome. 
Dzięki swojej ułomności, która uniemożliwiła mu sprostanie obowiązkom jakie przynależ-
ne były hrabiowskiemu dziedzicowi, Lautrec poświęcił się sztuce, tworząc dzieła ponadcza-
sowe, będące doskonałym odzwierciedleniem świata (Balet w Moulin de la Galette, 1889 r.; 
Kącik w Moulin de la Galette, 1892 r.; Anglik w Moulin Rouge, 1892 r.; W Moulin Rouge: 
Początek kadryla, 1892 r.; W Moulin Rouge: Dwie kobiety tańczące walca, 1892 r.; Taniec 
w Moulin Rouge: Valentin le Désossé ustawia nowicjuszki, 1889–1890; W Moulin Rouge, 
1892–1893; Pan Boileau, 1893 r.)28, w którym przyszło mu żyć. Dominika Robak pisze, że 
obraz XIX w. malowany przez Lautreca „[...] przekraczał wszelkie normy przyzwoitości, był 
skandaliczny, bulwersował”29. 

Przestrzeń Montmartre’u przedstawiana była przez Lautreca z pewną lekkością i na-
turalnością, za pomocą ciepłych barw, co w znaczący sposób odbiegało od ciemnych 
i  przygnębiających obrazów ówczesnych akademików. Owa pozorna niefrasobliwość 
podszyta była jednak sporą dozą cynizmu. Odzierała świat z wszelkich złudzeń. Ukazy-
wała go poprzez umieszczone na pierwszym planie ludzkie postaci, stanowiące niejako 
wizytówkę epoki, która pogrążając się w coraz liczniejszych niepokojach, zbliżała się 
ku końcowi. Kankan, absynt, roześmiane i gwarne kawiarnie. Wszystko to zdawało się 
stanowić próbę oszukania społeczeństwa, które odczuwało nadchodzące nieuchronnie 
zmiany. Lautrec ze swoją sztuką musiał być gorzkim kęsem, przełykanym z niesmakiem 
przez wyższe sfery. Nie tylko w sposób otwarty i bezpruderyjny pokazywał rzeczywi-
stość Butte, nie tylko za nic miał mieszczańsko–burżuazyjne konwenanse. Niweczył 
jednocześnie obraz bogatego, radosnego i pełnego euforii Paryża przełomu stuleci. Jego 
sarkazm bym tym bardziej dotkliwy dla przedstawicieli warstw wyższych, że sam Lau-
trec wywodził się z tego właśnie środowiska. Th iébault Sisson w „Le Temps” z 1893 r. 
pisał: „[...] jest pan bezlitosny dla swoich bliźnich i cyniczny [...] u pana [modele] wy-
glądają tak okropnie! [...] szuka ich pan [...] wszędzie tam, gdzie rządzą zwierzęce in-
stynkty, wrą, nie pozwalają o sobie zapomnieć [...] Świat pański nie jest ani krzepiący ani 
moralny. Z niepokojącą biegłością maluje go pan takim, jakim jest, może bardziej nawet 
odpychającym niż w rzeczywistości [...] odkrywa pan wrzody na ciele tego świata”30. 

jego talent [...] Był brutalnie cyniczny [...] To prawda, że prowadził nocne życie, lubił przesia-
dywać w podłych spelunkach i trudno go nazwać wrogiem mocnych trunków”, cyt. za: J. Frey, 
op. cit., s. 512. 
27 Rodzice Lautreca byli najbliższymi kuzynami. W rodzinie Toulouse małżeństwa były zawierane 
w ten sposób w celu zachowania majątku w rękach jednej rodziny. 
28 Większość omawianych przeze mnie w tym artykule prac HTL można obejrzeć na stronie interne-
towej: http://www.wikipaintings.org/en/henri-de-toulouse-lautrec/mode/all-paintings (15.11.2012).
29 D.  Robak, Henri de Toulouse–Lautrec i  kabaret paryski, http://obliczakultury.pl/component/
content/article/186-artykuly-felietony-i-eseje/1618-henri-de-toulouse-lautrec-kabaret-paryski 
(03.10.2012).
30 Cyt. za: J. Frey, op. cit., s. 353.
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Jednym z najczęstszych tematów poruszanych przez artystę było życie kobiet. Praczek 
(Praczka, 1886 r.), modystek (Modystka — panna Louise Blouet, 1901 r.), tancerek ów-
czesnych kabaretów (Tańcząca Jane Avril, 1892 r.; La Goulue wchodzi do Moulin Rouge, 
1892 r.; Loïe Fuller w Folies–Bergère, 1893 r., Yvette Guilbert, 1894 r.; Klownessa Chau-
–U–Kao, 1895 r.), lesbijek czy prostytutek. Lautrec przedstawiał je bez zbędnych upięk-
szeń; podczas pracy, odpoczywające, wykonujące toaletę, podczas intymnych uniesień, 
okazujące sobie czułość. Mimo swojej niezbyt pociągającej fi zjonomii Henri był przy-
jacielem kobiet. Lgnęły do niego. Lubiły jego towarzystwo. Były to kabaretowe artystki, 
tancerki czy prostytutki, które w niedługim czasie stawały się jego modelkami. Do ko-
biet, które odegrały w życiu Toulouse–Lautreca ważną rolę31, należą m.in.: Yvette Guil-
bert32 (Yvette Guilbert pozdrawia publiczność, 1894 r. czy Yvette Guilbert, 1894 r.), Jane 
Avril33 (Jane Avril wychodzi z Moulin Rouge, 1892 r.; Jane Avril, 1893 r.; Divan Japonais, 
1893 r.; Jane Avril, 1899 r.); La Goulue34 (Moulin Rouge: La Goulue, 1891 r.; La  Goulue 
wchodzi do Moulin Rouge, 1892 r.) czy Suzanne Valadon35. Zwłaszcza z tą ostatnią łączy-
ły go bliskie stosunki, i to nie tylko o charakterze erotycznym, ale również zabarwione 
czułością, jaką tych dwoje się obdarzało. Valadon pozowała Henriemu m.in. do obrazu 
Puder ryżowy z 1887 r. oraz do Gueule de bois (kac). Ten ostatni, malowany w latach 
1887–1888, jako jedno z pierwszych dzieł artysty poruszył do żywego opinię publiczną. 
Obraz przedstawia kobietę wspierającą się z rezygnacją na knajpianym stoliku. Stojąca 
obok butelka (do połowy pusta) i szklanka dosadnie wyrażały intencje młodej dziew-
czyny  — chęć upicia się, a  właściwie wyleczenia nękającego ją kaca. Sama tematyka 
zaproponowana przez Henriego nie była ani nowatorska, ani bulwersująca. Tym, co 
poruszyło opinię publiczną był sposób, w jaki malarz przedstawił kobietę. Odzierał wi-

31 Pomijam tu celowo postać matki artysty. Kobiety niezwykle pobożnej, wręcz dewotki. Pamiętać 
należy, że Adele kochała swojego syna. Choć cierpiała, widząc jaki tryb życia prowadzi, była przy 
nim do jego śmierci.
32 Yvette Guilbert (1867–1944) — początkowo pracowała jako ekspedientka w domu towarowym 
Printemps. W 1886 r. za sprawą występu w Eldorado stała się jedną z najpopularniejszych tance-
rek teatrów varieté. Występowała m.in. w: „Jardin de Paris”, „Moulin Rouge” czy „Divan Japonis”. 
Jej znakiem rozpoznawczym były długie czarne rękawiczki. Była jedną z najczęściej portretowa-
nych przez Lautreca kobiet.
33 Jane Avril (1868–1943) — kasjerka i woltyżerka. Trafi ła do „Moulin Rouge”, rozpoczynając ka-
rierę jako tancerka, śpiewaczka i aktorka. U szczytu sławy była między 1890 a 1894 r. Występo-
wała wówczas w „Jarden de Paris” czy „Folies–Bergère”. Zasłynęła jako tancerka „diabolicznego” 
kadryla. Została przedstawiona przez Lautreca na plakacie Jane Avril z 1899 r., który należy do 
najbardziej rozpoznawalnych plakatów artysty.
34 La Goulue (1870–1929) — naprawdę nazywała się Louis Weber. Była praczką z Alzacji. Pierw-
szy jej występ miał miejsce w „Moulin de la Galette”, w „Elyseé–Montmartre” oraz „Jardin de 
Paris” i przede wszystkim w „Moulin Rouge”. Koniec życia spędziła jako posługaczka w burdelu.
35 Suzanne Valadon (1867–1938) — naprawdę Marie–Clémentine Valade. Pracowała na Mont-
martrze jako praczka. W następnych latach życia była kolejno modelką i malarką. Z Lautrekiem 
wiązało ją bliskie uczucie, a na pewno była jego kochanką. Pozowała artyście do obrazu Gueule de 
bois, malowanego w latach 1887–1888.
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dza z wszelkich złudzeń. Obraz nie miał moralizatorskiego wydźwięku, który uprawo-
mocniłby podjęty przez malarza temat. Pokazywał wprost życie, jakie wiodły niektóre 
bywalczynie montmartre’owskich kawiarni i kabaretów. A to już było nie do przyjęcia36.

Jednak szczególnie obrazoburcze wydały się krytykom dzieła przedstawiające ży-
cie paryskich prostytutek, które weszły w skład zakończonego w 1896 r. cyklu Elles37. 
W przypadku obrazów o tematyce burdelowej, jak je czasami nazywano, Henri poka-
zywał codzienność mieszkanek domów publicznych, ale nie tylko. Odmalowywał też 
przejawy ich miłości lesbijskiej (Pocałunek, Łóżko, Dwie przyjaciółka, oba z 1892 r.)38, 
którą prostytutki próbowały rekompensować sobie brak realnych, damsko–męskich 
związków39 oraz uczucia opartego na miłości. Obrazy, takie jak: W  salonie: kanapa 
(1893 r.), W salonie przy rue des Moulins (1894 r.) czy Rue des Moulins: Przed badaniem 
lekarskim (1894 r.), powstawały od 1892 r., kiedy to Lautrec zaczął regularnie uczęszczać 
do domów publicznych. W  latach 1893–1894 zamieszkiwał kolejno burdele przy rue 
d’Amboise i rue des Moulins 6. Nazywany przez „dziewczyny” Monsieur Henri stał się 
ich przyjacielem, dzieląc z nimi codzienność, także i tę poza godzinami pracy40. Obu-
rzenie jakie wywołały „burdelowe obrazy” Lautreca, podobnie jak w przypadku Gueule 
de bois, nie były podyktowane podjętą przez Lautreca tematyką. Problem prostytucji był 
wówczas problemem szeroko dyskutowanym, chociażby ze względu na szybkie rozprze-
strzenianie się chorób wenerycznych. Moralizatorzy podejmowali go niezwykle  chętnie, 

36 J. Frey, op. cit., s. 276.
37 Jeden z ówczesnych krytyków niemieckich pisał: „Nie można, rzecz jasna, darzyć szacunkiem 
kogoś, kto jest mistrzem w przedstawianiu takich nikczemności i perwersji. Jedyne wyjaśnienie, 
dlaczego takie brudy — to chyba jedyne odpowiednie słowo — jak Elles znajdują się na widoku 
publicznym, nie wywołując głosów oburzenia, jest takie, że część publiczności ich nie rozumie, 
a ta, która rozumie, wstydzi się do tego przyznać”; V. Charles, J. Manca, M. McShane, D. Wigal, 
1000 arcydzieł malarstwa, Warszawa 2006, s. 378. Do cyklu Elles oprócz omawianych przeze mnie 
w niniejszym artykule prac Lautreca wchodziły jeszcze m.in. takie dzieła, jak: Kobieta wkładająca 
pończochy (1894 r.), Fryzura (1896 r.), Znużenie (1896 r.), Toaleta (1896 r.).
38 Po ukazaniu się tych obrazów Gustave Geff roy w  1893  r. pisał: „Toulous–Lautreca wyklina-
no, okrzyknięto artystą odrażającym, bo w przedstawianych przez niego scenach, w bliskich jego 
sercu tematach, ujawniają się nikczemność i szpetota. Istnieniu tej nikczemności i szpetoty nie 
sposób zaprzeczyć, ukazywania ich zaś nie można zabronić, tak jak nie można zabronić litości, 
melancholii czy goryczy, jakie z tych samych zawstydzających scen mogliby wydobyć inni, widzą-
cy je na swój sposób. Lautrekowi z łatwością przychodzi okrutne szyderstwo, gdyż każe nam oglą-
dać tancbudy, burdele i sprzeczne z naturą związki. Pozostaje jednak wierny sobie jako artysta; 
wnikliwość jego obserwacji, widzenie tego, co pokazuje jako niezasługujące na litość, to opowia-
danie się za pięknem życia. Przekorna fi lozofi a występku, którą niekiedy wyzywająco wystawia na 
pokaz, zważywszy na siłę jego rysunku i to, jak poważna jest jego diagnoza, działa jak kliniczna 
analiza, jak lekcja moralności”; cyt. za: J. Frey, op. cit, s. 353; patrz też: ibidem, s. 376.
39 Choć, zdarzały się zapewne i takie kobiety, które wykazywały skłonności homoseksualne.
40 Ciepłe uczucia, jakimi darzyły Lautreca mieszkanki domów publicznych, wynikały na pewno 
i z tego, że artysta obdarowywał je podarunkami, słodyczami czy winem. 
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ale wyłącznie jako temat mający na celu umoralnienie społeczeństwa41. Sprowadzali 
prostytutki do roli przedmiotu, mającego jeszcze gorszy statut aniżeli zwyczajna kobie-
ta. Dama lekkich obyczajów była co prawda mężczyźnie potrzebna do zaspokojenia jego 
seksualnych potrzeb, ale można by odnieść wrażenie, że ot biedaczyna, czynił to niejako 
z przymusu, brzydząc się tak miernymi istotami. 

Tymczasem obrazy Lautreca odzierały ze złudzeń burdelowych klientów, ukazując 
znużone pracą prostytutki. Znudzone kobiety, na twarzach których zamiast zalotnych 
uśmiechów rysowała się rezygnacja. Puste spojrzenia, bez wyrazu. Ciała nikogo nie ku-
siły, rozlewając się na sofach, odsłaniając swe niedoskonałości. Ukazywał codzienność, 
w  której tkwiły pracownice burdeli, niemające, tak naprawdę, szans na lepsze życie. 
W obrazach Toulouse–Lautreca nie ma nic seksualnego, cienia pornografi i. Widoczna 
jest tylko rzeczywistość — siarczysty policzek wymierzony warstwom wyższym. Octave 
Mirbeau piał w „Journal”: „To troska o prawdę jest prawdziwą królową tych prac, sil-
niejszą od ogólnego zdumienia i intencji wszystkich, którzy je oglądają. Bez fantasma-
gorii i koszmarów, jedynie z zamiarem odcięcia się od wszelkich kłamstw i pokazania 
pewnych rzeczy takimi, jakie są w istocie, Lautrec stworzył przejmujące obrazy, rzuca-
jące najjaskrawsze światło na jedno z piekieł nudy i występku, jakie istniały pod osłoną 
naszej cywilizacji. Ukazał w nich żałosną przebiegłość, głupią bierność, zwierzęcą nie-
świadomość i coś jeszcze posępniejszego — zdolność tych kobiet o naiwnych twarzach 
do prowadzenia szczęśliwej egzystencji i regularnego trybu życia. Nigdy to wszystko nie 
zostało wyrażone z podobną jasnością, z tak wymownym spokojem”42. 

Tematyka podjęta przez Toulouse–Lautreca nie odstawała w żadnej mierze od tej, 
którą proponowali inni współcześni mu malarze. Artyści, tacy jak Eduard Manet, Au-
gust Renoir, Edgar Degas czy Paul Cézanne, także za temat swojej malarskiej twórczości 
obrali kobietę. Malowali ją w sposób coraz bardziej naturalny i ukazujący jej człowie-
czeństwo, niepozbawiony jednak mitologicznego zabarwienia pozostawiającego kobie-
tę w świecie sztuki, w panteonie podobnych jej muz, których rolą jest uduchowienie 
mężczyzny. Wart przywołania jest obraz Eduarda Maneta Śniadanie na trawie (1862/ 
1863)43, który przez ówczesną opinię publiczną uznany został za gorszący. Zarówno 
ze  względu na ukazaną na nim zupełnie nagą kobietę, jak i  dlatego, że patrzyła ona 
w sposób pozbawiony skromności prosto w oczy osobie oglądającej obraz. Nie zmienia 
to jednak faktu, że i Manet, malując to dzieło, pozostał wierny perspektywie patrzenia 
na kobietę jako ozdobę męskiego grona. Pamiętać zatem należy, że choć Manet z jed-
nej strony wyzwolił kobietę z pewnych schematów — nie odsądzał ją od czci i wiary 
ze  względu na wykonywany zawód prostytutki  — to z  drugiej strony nadal nie była 

41 M.in.: Joris Huysmans, Edmond de Goncourt, Emil Zola, Guy de Maupassant.
42 Cyt. za: E. Crispino, op. cit., s. 97–98.
43 Porównanie twórczości Lautreca z  przywołanym Śniadaniem na trawie wydaje mi się o  tyle 
celowe, że zarówno obrazy Lautreca, jak i przywoływane dzieło Maneta szokowały, w równej mie-
rze, opinię publiczną. Mimo to stosunek do kobiety jaki został w nich wyrażony różni się znacze-
nie od siebie. 
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ona traktowana jako człowiek niezależny, ale wciąż poddający się męskiej dominacji. 
Dlatego tak szokujące wydawało się ówczesnej opinii publicznej malarstwo Toulouse– 
–Lautreca, który uczłowieczył portretowane kobiety  — prostytutki. W  jego twórczo-
ści są one ukazane jako odrębne, niezależne jednostki, posiadające własną osobowość, 
nie zaś jako wyłącznie pewien typ społeczny określany w kontekście funkcji narzuco-
nej im przez sposób wykorzystywania własnego ciała. Artysta przeciwstawił się tym 
samym panującemu, od czasów św.  Augustyna (w  kulturze chrześcijańskiej Europy), 
kategoryzowaniu prostytutek jako ladacznic i jawnogrzesznic, przy jednoczesnym trak-
towaniu samej prostytucji jako „zła koniecznego”, swoistego wentyla zabezpieczającego 
trwałość legalnej rodziny. Prostytucja traktowana była zatem jako naturalna w tym sen-
sie, że nie kwestionowano jej istnienia jako oczywistej części składowej społeczeństwa. 
Sytuacja ta zmieniła się jednak z końcem XIX i początkiem XX w., przez co Lautrec 
ze swoją twórczością wpisał się w dokonującą się w  tamtym okresie zmianę sposobu 
myślenia o  prostytucji. Artysta, ukazując człowieczeństwo prostytutek, ich życie co-
dzienne — radości, problemy i troski, dokonał ich upodmiotowienia. Nagle widoczny 
stał się społeczny charakter zjawiska prostytucji jako takiej. Prostytucji, która była to-
lerowana przez społeczeństwo, z wyraźnym pominięciem samych kobiet (prostytutek), 
uprzedmiotowionych ze względu na funkcję, którą pełniły w stosunku do dominują-
cych w XIX–wiecznym społeczeństwie mężczyzn, tj. jako źródło ich fi zycznych uciech. 
Na przełomie XIX/XX w. prostytutki zaczynały być postrzegane jako osoby, nie zaś jako 
bezimienna grupa seksualnych obiektów, używanych przez mężczyzn w sposób dowol-
ny, bez zważania na konsekwencje (czy to zdrowotne, czy obyczajowe) zarówno dla nich 
samych, jak i sprzedających swe usługi kobiet. 

Przeprowadzona przeze mnie analiza, zarówno antropologiczna, jak i ikonografi czna 
twórczości Henri Toulouse–Lautreca, wpisuje się w ruch reform społecznych o charak-
terze obyczajowym. Bohaterki jego obrazów są ludźmi, nie zaś bezosobowymi obiekta-
mi dostarczającymi wyłącznie fi zycznej przyjemności. Podjęta przez Lautreca tematyka 
wypełnia częściowo ówczesne próby zwrócenia uwagi na fakt, że kobiety sprzedajne są 
takimi samymi kobietami, jak towarzyszące mężczyznom na co dzień matki, siostry czy 
córki. Wydaje się, że właśnie dlatego malarstwo Lautreca było tak szokujące i wywołało 
tak duży sprzeciw wśród większości społeczeństwa. Klienci domów publicznych, któ-
rzy kreowali przecież ówczesną opinię publiczną, nie zamierzali bowiem przyjmować do 
wiadomości wyrażanej, bez ogródek, przez artystę tezy o prostytutce jako człowieku, nie 
zaś bezwolnym obiekcie, z którego można bez konsekwencji korzystać. 

Moim zdaniem analiza twórczości Henri Toulouse–Lautreca stanowi potwierdzenie 
postawionej przeze mnie we wstępie do niniejszego artykułu tezy, że każdy rodzaj źród-
ła pozwala na różnorodne interpretacje. Mowa tu zatem nie tylko o źródle narracyjnym, 
ale i ikonografi cznym, którego rozumienie i eksplikowanie jest zależne przede wszyst-
kim od dwóch, moim zdaniem, najistotniejszych czynników: wiedzy oraz zamierzeń 
odbiorcy danego dzieła. Interpretacja, będąca subiektywnym oglądem rzeczywistości 
danego badacza, wskazuje na dwojakiego rodzaju treści. Sprawia, że dane źródło może 
być postrzegane, po pierwsze, jako tekst kultury epoki, w której powstało, po drugie 
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jako epoka, z perspektywy której jest interpretowane (w tym szkoły interpretacyjnej do 
której należy badacz podejmujący się odczytania, zawartych w dziele sztuki, treści). Przy 
czym, w moim przekonaniu, oba te podejścia wzajemnie się uzupełniają i są od siebie 
zależne. Czasy współczesne, z perspektywy których zadajemy pytania badanym przez 
nas źródłom, determinują odpowiedzi źródeł. Pamiętać przy tym należy, że stawiane 
przez naukowca pytania są wypadkową zarówno reprezentowanej przez niego dzie-
dziny naukowej, jak i czynników społeczno–kulturowych warunkujących jego sposób 
postrzegania świata. I tak na przykład twórczość Toulouse–Lautreca poddana analizie 
przez historyka sztuki stałaby się prawdopodobnie źródłem do badań nad przemianami 
zachodzącymi w malarstwie europejskim końca XIX i początku XX w., gdy tymczasem 
dla środowisk feministycznych okazać by się mogła podstawą do rozważań na tematy 
związane z sytuacją i prawami kobiet przełomu stuleci.  

Tymczasem umieszczenie twórczości Lautreca w ukazanym przeze mnie w niniej-
szym artykule kontekście pozwala antropologowi kultury na odczytywanie jej jako 
źródła, za sprawą którego możliwe staje się zinterpretowanie pewnych społeczno–kul-
turowych zjawisk, zachodzących w  Paryżu na przełomie  XIX/XX stulecia. Z  jednej 
strony malarstwo Toulouse–Lautreca stanowi, w moim przekonaniu, apoteozę wolno-
ści — wyrwanie się z mieszczańskich konwenansów i wszelkiego rodzaju erotycznych 
przymusów, które nakazywały ówczesnym Paryżanom żyć w okowach tradycyjnej mo-
ralności chrześcijańskiej, piętnującej wszelkie nietolerowane w warstwie wyższej zacho-
wania. Z drugiej strony twórczość Lautreca wydaje się być przyczynkiem do przeżyć 
samego malarza, którego widoczna ułomność wykluczała poza nawias warstwy, z któ-
rej się wywodził, uniemożliwiając mu prowadzenie życia w  stylu przynależnym jego 
klasie44. W  omawianym okresie kalectwo wśród arystokracji nie było tolerowane, co 
wynikało z niemożności sprostania i wywiązania się osoby chorej z ciążących na niej, 
jako na przedstawicielu tejże warstwy, obowiązków45. Marginalizacja Lautreca (mimo 
pochodzenia i posiadanego majątku) nie powinna zatem dziwić. Nie dość, że malarz był 
ciężarem dla swojego środowiska już przez sam fakt bycia kaleką, to dodatkowo ośmielił 
się przeciwstawić panującym w nim normom i obyczajom, przez co proponowana przez 
niego tematyka nie mogła przysporzyć mu pochodzących z tej warstwy zwolenników. 

Malowany przez Toulouse–Lautreca świat mógł zatem uwłaczać, zwłaszcza tym, któ-
rzy głosząc pseudomoralizatorskie hasła, korzystali potajemnie z uciech życia. Lautrec, 
pokazując egzystencję mieszkańców Montmartre’u odmalowywał rzeczywistość i ludzi, 
którzy byli mu bliscy. Choć Crispino chce upatrywać w przyjętej przez artystę tematyce 
oraz sposobie, w jaki prezentował ją widzowi, postawy dandysa, to w moim odczuciu 
ta opinia wydaje się mało trafna. Jeden z przyjaciół Henriego, Tristan Bernard, pisał po 
jego śmierci: „Dopiero teraz odkryłem, że Lautrec wydawał mi się nadnaturalny dlate-
go, że był w najwyższym stopniu naturalny. Był istotą naprawdę wolną. Wolności tej jed-

44 Przedstawiciele tej warstwy mogli też obierać inne, aniżeli przynależne im, drogi życiowe. Jed-
nak w przeciwieństwie do Toulouse–Lautreca było to, z reguły, kwestią ich wyboru.
45 Jedyną osobą spośród tej warstwy, która do końca była przy malarzu, była jego matka.
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nak nie zbudował na dogmatach. Nie pogardzał pospolitością, lecz po prostu odrzucał 
wszelkie autorytety [...]”46. Opowiadając o losach ludzi z marginesu, opowiadał o sobie 
samym. O swoim życiu, które gdyby nie choroba potoczyłoby się zapewne zupełnie ina-
czej. Gabriel Tapié de Céleyran, kuzyn Henriego, pisał po jego śmierci, że Lautrec nie 
był „[...] malarzem monotematycznym [...] interesowało go wszystko, co się wierci”47. 
Czyli takie jak on sam  — ciekawe świata, pozostające z  nim w  wiecznym konfl ikcie 
i w gruncie rzeczy bezmiernie w nim zakochane.

46 Cyt. za: J. Frey, op. cit., s. 387.
47 Ibidem, s. 320.
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Małgorzata Iżykowska

OBRAZ I WOJNY ŚWIATOWEJ 
W OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH NA ŚLĄSKU

I wojna światowa, zwana już od chwili jej rozpoczęcia Wielką Wojną, przyćmiona 
następnie przez wydarzenia II wojny światowej, pozostała jednak w pamięci tych, któ-
rzy ją przeżyli, jako czas niezwykle traumatyczny, pełen bezprzykładnej pogardy dla 
ludzkiego życia. Sama liczba ofi ar1, ale także po raz pierwszy na wielką skalę użyte 
nowe rodzaje broni sprawiły, że ludzie tamtych czasów zetknęli się z  lękiem i poczu-
ciem własnej małości2. Jak każdy międzynarodowy konfl ikt zbrojny, wojna powoduje 
przede wszystkim zniszczenia fi zyczne i materialne, ale także psychiczne, wyrażające 
się w obniżeniu obowiązujących zwykle standardów moralnych. Okrucieństwo, zdrada, 
tchórzostwo, chciwość, w „normalnych” okolicznościach uchodzące za grzeszne i złe, 
w warunkach wojennych bywają nobilitowane, a co najmniej usprawiedliwiane stanem 
wyższej konieczności. Niestety, wojna jest również okazją do stosowania przez rządy 
krajów zaangażowanych w  konfl ikt różnorodnych technik psychospołecznych, mają-
cych uwiarygodnić działania struktur państwa3. Niezwykle ciekawym źródłem tekstów 
zawierających realia tamtych czasów są ogłoszenia parafi alne z czasów I wojny świato-
wej. Pamiętać należy, że ambona kościelna bywała wtedy jeszcze ciągle podstawowym 

1 „Według późniejszych badań historyków alianckich mocarstwa centralne straciły w wojnie po-
nad 4 miliony, alianci i sprzymierzeńcy blisko 5 i pół miliona, w sumie blisko 10 milionów żyć 
ludzkich. Liczbę rannych oceniono na 20 milionów”; E. J. Osmańczyk, Niezłomny proboszcz z Za-
krzewa. Rzecz o księdzu patronie Bolesławie Domańskim, Warszawa 1989, s. 55.
2 „W  dziejach ludzkości, szczególnie zaś w  dziejach narodów europejskich, I  wojna światowa 
(1914–1918) była wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd, brało w niej udział 65 milionów 
ludzi z 14 państw, poniosło śmierć 8,5 miliona ludzi, a  jeszcze więcej było rannych i chorych, 
cierpiących w niewoli i więzieniach”; ks. M. Banaszak, Historia kościoła katolickiego. 4. Czasy naj-
nowsze (1914–1978), Warszawa 1992, s. 7.
3 Por. np.: „W czasie I wojny światowej prasa i fi lm zostały wykorzystane do nacjonalistycznych 
celów przez wszystkie walczące strony, gdyż było oczywiste, iż media te mają poważne możliwości 
wpływu na »masy« obywateli”; T. Goban–Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy 
prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2006, s. 28.
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źródłem bieżących informacji, zwłaszcza dla mieszkańców wsi4. Gazeta jako medium 
nie była jeszcze powszechnie czytana, ponieważ tylko niektórych mieszkańców na 
obszarach rolniczych stać było na jej abonowanie. Potwierdzają to liczne świadectwa, 
np. wspomnienia o tym, jak to jeden egzemplarz gazety przekazywano z rąk do rąk, od 
domu do domu, aż do całkowitego zniszczenia5. Głód informacji zaspokajały ogłoszenia 
parafi alne odczytywane w kościołach, co więcej, traktowane one były jako absolutnie 
wiarygodne, w przeciwieństwie do zmiennych i częstokroć ubarwianych wiadomości 
prasowych. Zdawano też sobie już wówczas sprawę z tego, że prasa zamieszcza treści 
zideologizowane6. Dodatkowo ksiądz, cieszący się na ogół szacunkiem i zaufaniem pa-
rafi an, odczytując informacje podczas mszy, przydawał im wagi i wiarygodności. 

Proboszczem szymiszowskiej parafi i od 1904 aż do 1939 r. był ks. Th eodor Pache. 
Najprawdopodobniej jego ręką napisane zostały badane przeze mnie ogłoszenia. Są 
to dwie księgi ogłoszeń parafi alnych z  lat 1897–1916, przechowywane w archiwum 
Parafi i św.  Apostołów Szymona i  Judy Tadeusza w  Szymiszowie, udostępnione mi 
dzięki uprzejmości obecnego proboszcza, ks. Ferdynanda Wójcika. Pierwsza z nich 
obejmuje zapisy sporządzone od 24 stycznia 1897 r. do 29 grudnia 1901 r. Druga, ob-
szerniejsza, zawiera ogłoszenia zapisane między 5 stycznia 1902 r. a 24 grudnia 1916 r. 
Ponieważ końcowa część drugiej z owych zachowanych ksiąg powstała już podczas 
trwania  I  wojny światowej, można na jej podstawie spróbować odtworzyć zawarty 
w ogłoszeniach parafi alnych obraz wojennej rzeczywistości. Źródło to nie było dotąd 
badane w tym celu.

Autorka pierwszej wydanej pracy o  historii szymiszowskiej parafi i, Jadwiga Król, 
wspomina o  czasach wojennych jedynie w  kontekście losów dzwonów z  wieży ko-
ścielnej, które w  1917  r. zostały na żądanie władz przekazane państwu, a  następnie 

4 Potwierdzają to na przykład opisy postawy ks. Norberta Bonczyka, śląskiego poety i proboszcza 
bytomskiego, który, więziony w okresie Kulturkampfu za dokonanie przekładu niemieckiej opo-
wieści katolickiego pisarza Konrada Bolandena, nigdy potem „najdrobniejszych nawet poleceń 
i rozporządzeń władz w kościele nie ogłaszał, chociaż nieraz go o to proszono. Istniała na Ślą-
sku od dawien dawna praktyka ogłaszania rozporządzeń władz, zwłaszcza lokalnych, w kościele”; 
F. A. Marek, Norbert Bonczyk — człowiek, kapłan i poeta (1837–1893), [w:] N. Bonczyk, Góra 
Chełmska (Góra św. Anny — wspomnienia z roku 1875), Opole 1985, s. 133.
5 „Trzeba pamiętać, że w początkowym okresie gazeta [mowa tu o „Gazecie Opolskiej”] mozolnie 
torowała sobie drogę do serc opolan i było więcej czytelników aniżeli abonentów. Jak fama głosiła, 
w niektórych wioskach jedyny egzemplarz gazety, abonowany przez któregoś z włościan, wędro-
wał z chaty do chaty tak, że w końcu był omalże w strzępach”; S. Koraszewska–Żuwal, Fragmenty 
wspomnień, [w:]  Bronisław Koraszewski, 1864–1924. Materiały z  sesji zorganizowanej w  Opolu 
14 lutego 1978 r., Opole 1979, s. 106.
6 „Nastroje miała poprawiać zintensyfi kowana propaganda. Każde zwycięstwo niemieckie czczo-
no wywieszaniem fl ag państwowych, większe też zwalnianiem dzieci ze szkół. Miejscowe gazety 
publikowały mapki terenów działań wojennych, sugerowały zaznaczanie chorągiewkami posuwa-
nie się »swoich« wojsk naprzód. Autorzy powieści odcinkowych tematykę tekstów dostosowywali 
do potrzeb wojennych”; M. Czapliński i in., Historia Śląska, Wrocław 2002, s. 344.
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przetopione7. Piotr Smykała zaś, autor obszernej monografi i poświęconej dziejom 
Szymiszowa, opisuje okres I wojny światowej następująco: „1 sierpnia 1914 r. wybu-
chła I wojna światowa. Pod sztandarem cesarza niemieckiego stanęło wielu mieszkań-
ców Szymiszowa, z czego 44 poległo na froncie. Wojna trwała do listopada 1918 r., a po 
niej wiele w Europie się zmieniło. Upadły mocarstwa Niemiec, Rosji i Austro–Węgier. 
Odrodziło się wiele państw, w tym Polska”8. Tych kilka lakonicznych zdań obejmuje 
okres długi i zróżnicowany, na który składają się fakty i wydarzenia boleśnie doświad-
czające szymiszowskich mieszkańców9. 

Wybuch wojny 1 sierpnia 1914 r. natychmiast znalazł odzwierciedlenie w niedziel-
nym ogłoszeniu z dnia 2 sierpnia: „2/8. [19]14. Dom[inica] IX p[ost] Pent[ecostes]10. 
Dziś po Sumie — Suplikacye i potem dopiero Komunia św. [Na] prz[yszłą] Niedz[ielę] 
o ½ 911 Naboż[eństwo] 1) Męczeżny, co musią do wojaków, mogą w każdej godzinie 
przychodzić do św. śpowiedzi — w Kościele lub na farze; do Komunii św. zawsze rano 
o 4, 5, 6 g. itd., proszę inno mi powiedzieć lub po mnie przyjść. Insze osobe mogą przy-
chodzić w czasie zwykłem: więc jutro itd. po Mszy św. — Dobrze się przygotować na 
św. Sakram[ent]! Wszystkim polecam w razie niebezpieczeństwa — za swoje grzechy żal 
doskonały wzbudzić: tj. żałować, iżeśmy przez grz[ech] P[an]a Boga najlepszego dobro-
dzieja, obrazili, rozgniewali i krzyżowali — i potem spowiedzi ustnej w sercu pragnąć: 
n[a] prz[ykład] Boże bądź m[iłościw]..., Mój Jezu mił[y]! [i  kiedy będę mógł, to się 
o Boże tych grz[echów] wyznam]. W takim razie potrzeby mam nadzieję, że Ci P[an] 
Bóg Twe grzechy odpuści [osobliwie kiedyś kochał spowiedź]. Jako najlepiej wzbudzasz 
żal?... Kiedy przedstawiasz sobie P[an]a Jezusa ukrzyżowanego dla Ciebie. [Mów] gdy-
bym ja nie był tyle grzeszył, toby P[an] Jez[us] nie potrzebował tyle cierpiał; Oh to już 
więcej nie chcę tak ciężko grzeszyć”12.

7 J. Król, Dzieje parafi i Szymiszów, Opole 1995, s. 45–46. Autorka zwraca też uwagę na wpływ 
wojny na zjawiska demografi czne na wsi; ibidem, s. 87.
8 P. Smykała, Szymiszów. Wieś i kościół (1607–2007), Opole 2007, s. 14.
9 O losach śląskich żołnierzy podczas I wojny światowej pisze Ryszard Kaczmarek w artykule Gór-
noślązacy pod Verdun. W 90. rocznicę zakończenia I wojny światowej, „Śląsk. Miesięcznik Społecz-
no–Kulturalny”, 2008, nr 8 (154), s. 56–59. 
10 Na potrzeby niniejszego opracowania, ze względu na brak paginacji w rękopisie, stosuję za-
czerpnięty z badanego źródła sposób datowania, w nawiasach kwadratowych rozwijam jedynie 
zastosowane skróty. Dominica post Pentecostes to ‘niedziela po Zesłaniu Ducha Św.’ W nawiasach 
kwadratowych umieszczam także fragmenty tekstu dopisane między wersami, nawiasy okrą-
głe rezerwuję dla tych miejsc w tekście, gdzie umieścił je sam piszący. Zachowuję także błędy 
i inne osobliwości pisowni oryginału jako charakterystyczne dla polszczyzny śląskiej, oderwa-
nej od źródła żywego języka i (od 1872 r.) pozbawionej szans na odgrywanie jakiejkolwiek roli 
w kształceniu.
11 Taki zapis oddaje sposób wyrażania czasu charakterystyczny dla Śląska aż po dziś dzień. „O ½ 
9” należy czytać jako o pół dziewiątej.
12 Tekst zaczerpnięty z księgi ogłoszeń parafi alnych z Szymiszowa, z lat 1902–1916. Księga prze-
chowywana jest w archiwum parafi alnym w Szymiszowie k. Strzelec Opolskich. Brak paginacji 
w rękopisie. Zapis z dnia 2.08.1914.
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Ksiądz Pache w pierwszych dniach wojny dbał nade wszystko o zbawienie dusz swo-
ich parafi an, formułując zasady postępowania w niebezpieczeństwie śmierci. Dodać też 
trzeba, że od pierwszej wojennej niedzieli niemal wszystkie nabożeństwa zawierają ele-
ment suplikacji, co zwraca uwagę w stosunku wcześniejszych zapisów. Zbiegiem oko-
liczności jednak po pierwszych trzech tygodniach działań wojennych wieści z  frontu 
zostały odsunięte na dalszy plan przez niezmiernie ważne wydarzenia z życia Kościoła:

„23/8. [19]14. Dom[inica] XII p[ost] Pent[ecostes]. Jak Wam już wiadomo, to wy-
dzwonimy Naszego +13 Ojca św. Piusa X, który 80 lat stary14 — w P[an]u Bogu umarł 
teraz w czwartek rano. — Jeszcze teraz na początku wielkiej wojny On głos i ręce pod-
niosł, prosząc o pokój dla narodów, i upominając nas do modlitwy i pokuty, że by się 
P[an] Bóg dał przebłagać! My chcemy zawsze pamiętać na Jego ojcowskie upomnienia 
i pokazać swą miłość i wdzieczność ku + Ojcu św. przez pilną modlitwę i uczęstnistwo 
na Jego nabożestwie żałobnym teraz w środę”15.

Ogłoszenie odczytane w dwa tygodnie później wprowadza już zupełnie inną atmo-
sferę: „6/9. [19]14. Dom[inica] XIV p[ost] P[entecostes]. Dziś przep[isane] Tedeum 
z błog[osławieństwem]: bo chcemy P[an]u Bogu dziękować, że mamy już nowego Ojca 
św[iętego], który się zwie Benedikt XV: Módmy się za niego pilnie, nabożnie i wiernie, 
żeby mógł mocno rządzić Kościołem Katol[ickim] w tych tak ciężkich czasach!”16.

13 + oraz ++ oznacza odpowiednio: ‘zmarły’, ‘zmarli’.
14 Składnia zaczerpnięta z języka niemieckiego; 80 lat stary = ‘w wieku 80 lat’.
15 „Pierwsza wojna światowa nie wybuchła niespodziewanie. Pius X, jak tylko dostrzegł jej nie-
bezpieczeństwo, wzywał państwa do zachowania pokoju, niestety, na próżno. Po wybuchu wojny 
(1 VIII 1914) nie przestał też nawoływać katolików do krucjaty modlitwy. Gdy wkrótce zmarł 
(20 VIII), mówiono, że ofi arował Bogu życie dla przywrócenia pokoju”; ks. M. Banaszak, op. cit., 
Warszawa 1992, s. 10. A oto inna ocena wysiłków Piusa X: „po wypowiedzeniu wojny pozostał 
bierny, ograniczając się do utrzymanego w łagodnym tonie apelu do wszystkich narodów i próśb 
o modlitwę. (...) może po prostu ów zmęczony starzec nie miał już dość energii, by podnieść głos 
proroka i działać na przekór wszelkim nadziejom”; R. Aubert i in., Historia Kościoła, t. 5, 1848 do 
czasów współczesnych, przełożył T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 21; zob. przyp. 12; zapis z dnia 
23.08.1914.
16 „Benedykt XV zaangażował swój cały autorytet moralny w przywrócenie pokoju. W każdym 
roku ogłaszał kilka apeli do walczących państw o zawarcie sprawiedliwego pokoju. O wojnie, jej 
przyczynach i skutkach, a zwłaszcza o konieczności szybkiego zawarcia pokoju mówił w orędziach 
i  encyklikach, poczynając od odezwy inaugurującej pontyfi kat (8  IX 1914)”; ks.  M.  Banaszak, 
op. cit., s. 16; zob.  także: „Przez cztery lata nowy papież zaabsorbowany był przede wszystkim 
wojną, której zasięg postawił Stolicę Apostolską wobec nowych problemów moralnych, prawnych 
i dyplomatycznych, zupełnie różnych od tych, jakie pojawiały się z okazji konfl iktów w poprzed-
nich stuleciach. Papież natychmiast zaczął organizować duszpasterstwo wojskowe i podjął róż-
ne kroki, na ogół skuteczne, w celu poprawy położenia jeńców, uciekinierów i deportowanych, 
wymiany ciężko rannych i ułatwienia przekazywania wiadomości rodzinnych przez linię frontu. 
A  przede wszystkim próbował angażować cały swój autorytet moralny w  przywrócenie poko-
ju”; R. Aubert i in., op. cit., s. 398; zob. przyp. 12; zapis z dnia 6.09.1914.
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Od pierwszych dni sierpnia 1914 r. coraz częściej pojawiają się msze i nabożeństwa 
odprawiane w  intencji żołnierzy, także tych już poległych: „9/8. [19]14. Dom[inica] 
X. p[ost] Pent[ecostes]. O 7 g[odzinie] dziś na wieczór i także jutro i t[ak] dalej możecie 
dzieci posłać, abysmy wraz za naszych wojowników rożaniec odprawiali.

Biskupi urząd upomina Was do wytrwającej modlitwy w teraźniejszych potrzebach, 
żeby nam P[an] Bóg dalej pomagał”17. / „1/11. [19]14. D[ominica] XXII et F. OO. SS 
[Festum Omnium Sanctorum]18. Dziś po poł[udniu] o 3 g[odzinie]: Ostatni Roż[aniec] 
(za ++, osobl[iwie] zabitych wojowników) z  błog[osławieństwem]; chrzty, potem za-
lecki”19. / „10/I.1915. Dom[inica] I. p[ost] Epiph[aniae]20. Jutro o  7 g[odzinie]: śpie-
w[ana]21 z  suplik[acją] za żyw[ych] i  ++ woj[owników], of[iarowana] od dozórców, 
rzem[ieślników] i rob[otników] z W[ielkiego] W[apiennika]. Na wtorek [o 7 godzinie] 
śpiew[ana] do b[oskiej] Opatr[zności] za n[asze] wojsko, of[iarowana] od p[ewnej] ko-
b[iety] [może: pewnych kobiet?]. [Na] srodę [...] po poł[udniu] o ½ 3 po katech[izmie] 
Roż[aniec] za woj[owników]. [Na] czwartek [...] śpiew[ana] z suplik[acją] do M[atki] 
B[oskiej] N[ieustającej] P[omocy] za n[aszych] w[ojowników] [lub: nasze wojsko?], 
of[iarowana] od 2 rodzin z Dwora. [Na] piątek [...] śpiew[ana] z suplik[acją] do P[a-
na] Jez[usa] cierp[iącego] za 3 woj[owników] z Piasków”22. / „9/5 [1915]. Dom[inica] 
V. [Na] sobotę o 6 g[odzinie]: śpiew[ana] z suplik[acją] do P[ana] Jezusa w Ogrojcu, za 
p[ewnego] syna na wojnie”23.

Z ogromnej liczby ogłoszeń tego typu wybrałam zaledwie kilka, ale należy mieć świa-
domość, że wobec realnej groźby utraty bliskiej osoby, przebywającej daleko i w niewia-
domych warunkach, zamówienie mszy w jej intencji stanowiło niemal jedyną możliwość 
działania członków rodzin dla dobra nieobecnych. Zapewne dzięki głębokiej wierze 
w sprawczą moc Boga ta możliwość duchowej pomocy bliskim stanowiła jednocześnie 
rodzaj psychicznego wsparcia również dla oczekujących. Niestety, jak już podał cyto-
wany wcześniej Piotr Smykała, 44 szymiszowskich mężczyzn nigdy nie wróciło z wojny 
do domu24.

Ogłoszenia parafi alne niewątpliwie można uważać za źródło historyczne w  tym 
sensie, że dokumentują one pewne wydarzenia. Nawet jeśli zawierają fragment rzeczy-
wistości wojennej opisywanej w sposób daleki od obiektywizmu, to przecież odzwier-
ciedlają sposób postrzegania i  myślenia właściwy epoce, w  której powstały. Niektóre 
fakty historyczne z czasów I wojny światowej można identyfi kować dzięki szczególnym 

17 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.08.1914.
18 Uroczystość Wszystkich Świętych.
19 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 1.11.1914.
20 Niedziela po Święcie Trzech Króli.
21 Według badanych ogłoszeń, rozróżniano mszę św. „cichą” oraz „śpiewaną”, co oznaczało różni-
cę sposobu odtwarzania obowiązkowych tekstów mszalnych, a pociągało za sobą różnicę w kosz-
tach ponoszonych zwyczajowo przez wiernych za zamówienie jednej z nich.
22 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 10.01.1915.
23 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.05.1915.
24 Zob. przyp. 6.
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zaleceniom modlitwy dziękczynnej: „21/2.15. Dom[inica] I. [in] Quadr[agesima]25. 
Dziś przepis[ane]26 Tedeum z błog[osławieństwem] z powodu zwycięstwa w Prusach 
Wschodnich”27. Owo zwycięstwo w Prusach Wschodnich to zapewne tzw. druga bitwa 
nad jeziorami mazurskimi z dnia 7  lutego 1915  r., rozpoczęta niespodziewanie pod-
czas zamieci śnieżnej. Wojska niemieckie zepchnęły wówczas Rosjan z zajętych przez 
nich obszarów Prus Wschodnich28. Niemcy wzięli do niewoli blisko 100 tys. Rosjan29. 
Ironia historii spowodowała, że dziękczynne Te Deum w szymiszowskim kościele za-
brzmiało w przeddzień przeciwnatarcia wojsk rosyjskich (22 lutego).

Na początku maja 1915 r. nastąpiło przełamanie frontu w wyniku bitwy pod Gorlica-
mi (2 maja)30. Ogłoszenie z niedzieli 9 maja nie tylko odnosi się do tego wydarzenia, ale 
też ocenia je z punktu widzenia mieszkańców Śląska: „9/5. [1915] Dom[inica] V. Dziś 
proc[esja] i Tedeum z błog[osławieństwem] na podziękowanie za zwycięstwo w Galicyi 
w zeszłym tygodniu: co dla nas tu na wschodzie jest bardzo ważne”31.

Najciekawszy dla nas przykład ogłoszeń odnoszących się do wydarzeń wojennych 
pochodzi z dnia 8 sierpnia 1915 r.: „8/8. [19]15. Dom[inica] XI p[ost] Pent[ecostes]. 
Dziś z powodu wielkich zwycięztw naszego wojska na wschodzie [Warschau] — po Su-
mie — Te deum z błog[osławieństwem]”32. Mieszkańcy Szymiszowa czcili więc zwy-
cięstwo polegające na zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie dnia 5  sierpnia, po 
ewakuacji Rosjan dnia poprzedniego33. Rosjanie opuścili Warszawę, wysadzając za sobą 

25 Niedziela Wielkiego Postu.
26 Czczenie sukcesu w tej bitwie było wolą samego cesarza: „Cesarz ogłosił wielkie zwycięstwo, 
twierdząc, że „nasze ukochane Prusy Wschodnie są wolne od wroga”; M. S. Neiberg, D. Jordan, 
Historia I wojny światowej. Front wschodni. 1914–1920. Od Tannenbergu do wojny polsko–bolsze-
wickiej, słowo wstępne D. Showalter; przeł. J. Kozłowski, Poznań 2010, s. 72.
27 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 21.02.1915.
28 „Druga zimowa bitwa nad jeziorami mazurskimi zakończyła się niemieckim sukcesem. Wzięto 
do niewoli około 100 tys. jeńców, zdobyto 225 dział i 200 karabinów maszynowych”; M. Zgórniak 
(red.), Wielka historia świata, t. 11: Wielkie wojny XX wieku (1914–1945), Kraków 2006, s. 85.
29 M. S. Neiberg, D. Jordan, op. cit., s. 72.
30 „2  maja 1915  r. na całej kilkudziesięciokilometrowej linii frontu ponad tysiąc dział różnego 
kalibru rozpoczęło potężne przygotowanie artyleryjskie, najsilniejsze ze wszystkich z zastosowa-
nych dotąd w  tej wojnie na froncie wschodnim. Ogień był kierowany na umocnione pozycje 
rosyjskie, następnie do natarcia ruszyła piechota, która mimo zaciętej obrony rosyjskiej w ciągu 
pierwszego dnia bitwy zdołała opanować pierwszą linię obrony, zdobywając główne umocnione 
punkty oporu, i posuwając się naprzód o 6–8 km. Odbyło się to kosztem znacznych strat, które 
sięgały kilkunastu tysięcy zabitych i rannych. W tym dniu 17 tys. Rosjan dostało się do niewoli, 
a przypuszczalnie co najmniej drugie tyle poległo lub odniosło rany. Wojska rosyjskie znalazły się 
w pełnym odwrocie”; ibidem, s. 89.
31 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.05.1915.
32 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 8.08.1915.
33 Ewakuację Rosjan z Warszawy opisują m.in. A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914–1993, 
t.  1, Warszawa 1995, s.  29; por.  także: „Zamiast bronić miasta, rosyjscy żołnierze postanowili 
wywieźć z niego, co się da — zabierali sprzęt fabryczny i metalowe części, żeby nie wpadły w nie-
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wszystkie mosty34, podpalając dworce kolejowe i wywożąc wyposażenie fabryk, a także 
liczne zbiory książek, m.in.  z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Niemcy wkro-
czyli do Warszawy i zajęli wiele obiektów publicznych. Początkowo dla mieszkańców 
miasta niemiecka okupacja oznaczała pewien zakres swobód, m.in. w kwestii używania 
języka polskiego, jednak wkrótce sytuacja ta uległa zmianie35.

Specyfi czne polonica w  szymiszowskich ogłoszeniach na tym się nie kończą. Oto 
ogłoszenie, w którym lakonicznie tylko wspomina się o potrzebach fi nansowych i prze-
prowadzanej kolekcie, wymieniono tu jednak nazwę państwa ofi cjalnie nieistniejącego 
od ponad stu lat, a dopiero od maja 1915 r. funkcjonującego w ramach ograniczonej au-
tonomii pod nazwą Królestwa Polskiego. Czy liczono na świadomość Ślązaków w kwes-
tii wspólnoty korzeni, języka i kultury, czy jedynie na zrozumienie dla potrzeb braci 
w wierze, trudno dziś rozstrzygać: „14/11. [19]15. Kirmes36. Na prz[yszłą] Niedz[ielę] 
o 9 g[odzinie]: Nab[ożeństwo] z supl[ikacją] i Kolekta rano i popoł[udniu] dla Polski 
spustoszonej”37.

Tymczasem historia Śląska, przebiegająca zgoła odmiennie, ujawnia się w pewnym 
ogłoszeniu dziękczynnym, w  którym wdzięczność wiernych Bogu miała obejmować 
cesarza i  jego rodzinę. Oto ogłoszenie sformułowane specyfi cznym językiem: „24/X. 
[19]15. Dom[inica] XXII.  Dziś przep[isane] Te deum z  błog[osławieństwem] z  po-
wodu tego, że teraz prawie 500 lat, kiedy rodzina Naszego Cesarza dostała państwo 
nad naszym krajem. Mamy P[an]u Bogu dziękować za szczęśliwe zwycięstwa, co nam 
przez N[ajjaśniejszego] Cesarza udzielił, i mamy Go prosić o dalsze błogosławieństwo 
nas i naszego Cesarza i Jego rodziny”38. Wydaje się, że tekst powyższy pozbawiony jest 

mieckie ręce”; M. S. Neiberg, D.  Jordan, op. cit., s. 81; por.  także: „Duże straty w czasie wojny 
poniósł przemysł Królestwa. Przy odwrocie wojsk carskich w 1915 r. ewakuowano całe zakłady 
przemysłowe (w tym ponad 150 większych) wraz z robotnikami”; J. Topolski (red.), Dzieje Polski, 
Warszawa 1976, s. 609–610.
34 „O  trzeciej w  nocy 5  sierpnia rosyjscy saperzy wysadzili ostatnie pozostałe mosty na Wiśle. 
Pierwsi Niemcy przeprawili się przez rzekę na łodziach pontonowych zaledwie trzy godziny póź-
niej i wkroczyli do upiornie cichego miasta. Cesarz zarządził, by ten sukces uczczono uroczysto-
ściami w całych Niemczech”; M. S. Neiberg, D. Jordan, op. cit., s. 82.
35 „Katastrofalne położenie materialne powodowało szybki wzrost chorób i śmiertelności, która 
na terenie Warszawy była trzykrotnie wyższa, niż w latach poprzedzających wybuch wojny. W cią-
gu całego okresu okupacji wywożono ludność polską na roboty do Niemiec. W  październiku 
1916 r. władze okupacyjne wydały rozporządzenie o przymusowym poborze do pracy mężczyzn 
w wieku od 18 do 45 lat, po czym zaczęto urządzać łapanki, masowo deportując schwytanych do 
Niemiec”; J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1986, s. 196.
36 Kirmes to ‘kiermasz’ w pierwotnym znaczeniu tego słowa, czyli uroczystość związana z odpu-
stem parafi alnym, świętem patrona parafi i lub rocznicą poświęcenia kościoła. W tym przypadku 
chodzi o ten ostatni fakt, ponieważ po rozbudowie szymiszowskiego kościoła został on poświęco-
ny dnia 9 listopada 1910 r.; P. Smykała, op. cit., s. 56. Ogłoszenia z niedzieli 14 XI otwiera zdanie: 
„Dziś of[iara] pow[inowata] i błog[osławieństwo] z powodu rocznicy Pośw[ięcenia] Kośc[ioła]”.
37 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 14.11.1915.
38 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 24.10.1915.
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 choćby elementarnego entuzjazmu, szczerości i  zaangażowania. Charakterystyczne 
zwroty „mamy prosić”, „mamy dziękować” zdają się sugerować, że mówiący dystansu-
je się od przedstawianych treści, że wyraża raczej niewielkie poczucie wdzięczności za 
pięćsetletnie panowanie rodziny cesarskiej.

Tymczasem, jak dowodzą kolejne ogłoszenia, rodzinom poległych na wojnie żoł-
nierzy zaproponowano prezent, który miał zapewne być wyrazem cesarskiego uznania 
i współczucia39: „7/XI. [1915] Dom[inica] XXIV p[ost] P[entecostes]. Tym rodzinom, 
co straciły ojca lub brata na wojnie, nasz Cesarz daruje na pamiątkę piękny obraz! Ja-
bym się postarał o to, musicie mi ale na to oddać kartkę z ostatnią adresą + woj[aka] 
i z dniem śmierci jego... Po oną pamiątkę może już przyjść na farę: Jan Nowak z M[ałe-
go] W[apiennika]”40. Nie udało mi się dotąd ustalić, jakie obrazy ofi arowano wówczas 
mieszkańcom śląskich wsi, ani ile rodzin zdecydowało się przyjąć ową „pamiątkę”. Nie 
sądzę wobec tego, aby ceniono ją zbyt wysoko. 

Pragnieniem rodzin żołnierzy było zapewne jak najszybsze zakończenie działań 
wojennych i powrót bliskich do domu. W niedzielnych ogłoszeniach ponawiane były 
wezwania do modlitwy o pokój, jednocześnie zaś panowało przekonanie, że do końca 
wojny jeszcze daleko: „31/I. [19]15. Septuagesima41. [Na] prz[yszłą] Niedz[ielę] o 9 g[o-
dzinie] Kaz[anie] i Suma i potem według rozkazu Ojca św. który chce żeby katolicy na 
całej ziemi P[ana] Boga przebłagali i o pokój prosili: wystawienie Przenajśw[iętszego 
Sakramentu] i odśpiewanie Psalmu i Miserere mei Deus. Potem adoracya przez cały 
dzień, jak zwyczajnie”42. / „1/8. [19]15. Dom[inica] X. p[ost] Pent[ecostes]. Ponieważ 
teraz prawie rok już trwa wojna, to nasz przewielebny X[iądz] Biskup upomina: P[an]
u Bogu dziękować, za jego pomoc i go prosić o dalszą pomoc i błogosławieństwo: i na to 
1) modlić się za żywych i zmarłych wojaków — w domach i w Kościele na nabożeństwie 
wojennym 2) przychodzić też przez tydzień na Mszę św. i często do św. Sakramentów 
pokuty i ołtarza”43.

Tymczasem brutalna rzeczywistość wojenna objawia się w tekstach ogłoszeń poprzez 
wciąż ponawiane prośby o dary dla rannych i chorych żołnierzy, a także tych przebywa-
jących w niewoli: „24/I [19]15. Dom[inica] III p[ost] Ep[iphaniae]

[Na] prz[yszłą] Niedz[ielę] o 9 g[odzinie] Kaz[anie], Suma z suplik[acją] i kolekta 
za wojow[ników] inwalidów”44. / „31/10. [19]15. Patrocinium45. Proszą mnie wygłosić: 
Kto chce [dla] ranionych woj[aków] w mieście dać: ...niech to oddaje w ratusie46 bo 

39 „Niemcy wychowani po prusku w kulcie siły pocieszali się, że ich synowie, bracia czy ojcowie 
giną za słuszną sprawę, „za cesarza i ojczyznę”; E. J. Osmańczyk, op. cit., s. 54.
40 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 7.11.1915.
41 Trzecia niedziela przed Wielkim Postem, dziewiąta przed Wielkanocą.
42 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 31.01.1915.
43 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 1.08.1915.
44 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 24.01.1915.
45 Święto patrona parafi i (święto apostołów Szymona i  Judy Tadeusza, patronów parafi i szymi-
szowskiej, przypada 28 października).
46 Ratuszu.
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ztąd oddziela do obuch domów dla chorych woj[aków]”47. / „19/3 [19]16. Dom[ini-
ca] II. [in] Quadr[agesima]. Magistrat ze Strzelec prosi zaś o pierziny dla wojskowego 
lazaretu: aż dotąd jak mi pisał, dostali takie dopiero z Imielnic, Izbicka i Zawadzkiego: 
kto więc z Was może, niech mu też posyła”48. / „2/7 [19]16. Dom[inica] III. p[ost] 
Pent[ecostes]. Proszą mnie zbierać dla naszych zajętych49 wojowników; kto z was chce 
na to coś ofi arować, proszę ofi arę swą oddać w Zakristyi przez cały tydzień: tam leży 
na to lista”50.

Ogłoszenia dowodzą, że starano się zaspokajać nie tylko najbardziej elementarne, 
życiowe potrzeby żołnierzy, ale też dbano o ich potrzeby duchowe: „22/11. [19]14. Do-
m[inica] ult[ima]51. Na prz[yszłą] Niedz[ielę] — Ia Adw[entu] o 9 g[odzinie]: Nab[ożeń-
stwo] z supl[ikacją] i k[olekta] na książki dla Wojaków”52. / „23/5 [1915]. Pentecostes. 
Największą radość możecie robić Waszym wojakom, kiedy im regularnie posyłacie, 
Posłaniec Niedz[ielny] — w liście zadarmo: to oni mają zawsze piękne kazanie i pięk-
ne i zbawienne powieści”53. Wspomniany tu „Posłaniec Niedzielny”, tygodnik katolicki 
wydawany w latach 1895–1939, był popularnym wówczas czasopismem zainicjowanym 
przez biskupa diecezji wrocławskiej kardynała Jerzego Koppa54. Zadaniem pisma było 
przekazywanie pasterskiego głosu biskupa, ale i walka z polityczną agitacją w prasie oraz 
postępującą laicyzacją społeczeństwa. Na łamach „Posłańca” podkreślano znaczenie ro-
dziny, dyskutowano o problemach społecznych, zabierano głos w sprawach wychowa-
nia, a nawet starano się zwalczać plagi społeczne, np. propagowano wstrzemięźliwość 
od alkoholu. Nie bez przyczyny to właśnie pismo proponowano wysyłać żołnierzom.

Wojenna działalność charytatywna Kościoła obejmowała także rodziny żołnierzy: 
„Dom[inica] IV. p[ost] Pent[ecostes] 9/7 [19]16. O ½ 9 Nab[ożeństwo] z supl[ikacją] 
i  przepis[ana] kolekta na wdowe i  sieroty od upadłych wojow[ników]”55. Starano się 
przy tym nie tylko o zdobywanie środków materialnych, ale i o różnoraką pomoc prak-
tyczną: „18/7 [1915] Dom[inica] VIII p[ost] P[entecostes]. Proszą mnie się zpytać, 
ktoby z Was chciał ubogie dzieci od wojowników z Gliwic podczas feryi (wakacy) przyj-
mować u siebie. Ponieważ ferye już się zaczynały, to niech taki, co chce, się dziś jeszcze 
u mnie zgłosi”56. Zalecano też z ambony sąsiedzką pomoc jako remedium na powszech-
ny w wojennym czasie brak mężczyzn w rolnictwie: „9/8. [19]14. Dom[inica] X. p[ost] 
Pent[ecostes]. Pomagajcie ze  wszystkich sił onym kobietom na polu i  w   stodole, co 

47 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 31.10.1915.
48 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 19.03.1916.
49 Zajęty = ‘wzięty do niewoli’.
50 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 2.07.1916.
51 Ostatnia niedziela przed Adwentem.
52 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 22.11.1914.
53 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 23.05.1915.
54 J. Giela, Rola polskiej prasy katolickiej w diecezji wrocławskiej (1895–1939), [w:] L. Smołka (red.), 
Śląsk a czynniki zewnętrzne w XIX i XX wieku, Wrocław 1992, s. 51.
55 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.07.1916.
56 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 18.07.1915.
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 musiały ofi arować swych małżonków na naszą obronę; osobliwie wy, sąsiedzi lub krew-
ni lub przyjaciele!”57.

Tymczasem pogarszające się warunki ekonomiczne w  wielu szymiszowskich ro-
dzinach skłaniają proboszcza do ustępstw w kwestii składek, odprowadzanych zwy-
czajowo na cele kościelne: „1/11. [19]14. D[ominica] XXII et F.  Oo. SS. [Festum 
Omnium Sanctorum]. Proszę przełożonych Br[actwa] Róż[ańcowego] wtym [odtąd] 
tygodniu mi do Zakr[ystii] Oddać za II i III ćwierć tego roku składki rożancowe, ile 
mają. Od tych, co są w wojnie, proszę nie ciągnąc składek: ale sobie to napisać!”58. / 
„8/11. [19]14. Dom[inica] XXIII. Of[iara] pow[inowata]: ale nie od tych, co mają ojca 
lub męża w wojnie”59. / „11/7. [1915]. Dom[inica] VII. p[ost] Pent[ecostes]. Za ławki 
kościelne proszę w tym tygodniu zapłacić u Pana rendanta Skl[arka] w jego pomiesz-
kaniu  — jak zawsze  — 2 M: Wojanki potrzebują tylko dla siebie 1  M zapłacią i  za 
swoich mężów w wojnie nic”60. / „7/11. [1915]. Dom[inica] XXIV. p[ost] P[enteco-
stes]. Na prz[yszłą] Niedz[ielę] o 9 g[odzinie]: Nab[ożeństwo] z błog[osławieństwem] 
z powodu rocznicy Poświęcenia tutej[szego] Kośc[ioła] of[iara] pow[inowata] ale nie 
od tych, co mają żywiciela na wojnie”61. Uwzględniano więc trudną sytuację rodzin 
pozbawionych mężczyzn i starano się nieco złagodzić ich obciążenia fi nansowe. Na-
wet ofi arowane już wcześniej przez wiernych pieniądze mogły zostać zwrócone, jeśli 
sytuacja tego wymagała: „9/8. [19]14. Dom[inica] X. p[ost] Pent[ecostes]. One osoby, 
co mi do rąk [pieniądze] na (ozdobienie) kościół dały, mogą w razie potrzeby je ode-
mnie wedle możności nazad dostać i po nie przez tydzień — o jednej godz[inie] — na 
farę przychodzić”62.

Ksiądz przestrzegał jednocześnie parafi an przed nieuczciwością handlarzy, którzy już 
na początku wojny usiłowali zwiększyć swoje zyski, powołując się na wojenną infl ację: 
„9/8. [19]14. Dom[inica] X. p[ost] Pent[ecostes]. Nie dajcie się oszukać od takich li-
chwiarzów, co korzystając z biedy i głupstwa bliźniego żywność za drogo przedać pró-
bują albo wam powiadają, że nasze papierowe pięnądze już nie tyle geltują, więc n[a] 
prz[ykład] za 20 markówkę pap[ierową] tylko 16 lub 18 M. wam chcą rachować. To jest 
prawdziwe oszustwo! P[an] Bóg i też nasz prezes naczelny to ostro zakazują i ukarzą. 
Trzeba to zaraz meldować!  — Może ale też być, że przedawca nie ma tyle drobnych 
pięniedze wam nazad dać: w takim razie musicie od niego żądać t. zw. Schuldschein 
bez stempla: t.j. kawałek papieru od przedawcy podpisany — na którym stoi, ile wam 
jeszcze on dłużen. Na drugi raz musicie mu z tem [papierem] zapłacić”63. Ogłoszenie to 

57 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.08.1914.
58 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 1.11.1914.
59 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 8.11.1914.
60 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 11.07.1915.
61 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 7.11.1915.
62 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.08.1914.
63 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 9.08.1914.
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dokumentuje niezmiernie ciekawe zjawisko: używanie pieniądza zastępczego, charakte-
rystyczne dla wszelkich burzliwych okresów historycznych64.

Zalecenia gospodarskie okresu wojennego obejmowały starania o oszczędność żyw-
ności. Niemal od początku działań wojennych sytuacja gospodarcza pogarszała się z mie-
siąca na miesiąc. Brakowało nawozów sztucznych, koni pociągowych, rąk do pracy na 
polach65. Z ambony padały wówczas szczegółowe porady oraz prośby, których nadawcą 
najwyraźniej był rząd: „22/11. [19]14. Dom[inica] ult[ima]. Mam Was upominać szano-
wać chleb i nie pozwolić dzieciom poniewierać; także żyta i pszenicy nie dla bydła wy-
potrzebować, żeby [nam] ludziom nie brakowało w przyszłem roku!”66. / „14/II. [19]15. 
[Dominica] L[aetare]67. Prosili mnię a) Was upominać nato uważać, co na onych kart-
kach przez dzieci [na środę] rozpowszechnionych stało o pożywieniu podczas wojny: 
więc bardzo oszczędnie się obchodzić z mąką, żytem, przenicą, owsem najbardziej ale 
też chleb szanować: aby dla nas ludzi głód nie wybuchnął. b) ponieważ we wojnie rząd 
z wielu przyczyn ważnych osobliwie złota potrzebuje, mam Was prosić, złote pięniądze: 
10 lub 20 markówki — kiedy jeszcze macie — dać u mnie zmienić na insze pięniądze: 
ja chcę chętnie to czynić — w tydniu od godz. 12–2 i potem wszystko dalej oddać. Ja 
żadnemu nie powiem nie, wiele ten lub ów ma: każdy też będzie osobno przyjęty do 
zmiany na farze! Na ostatku szanujcie też pieniądze: nie na maszkietny rzeczy wyczep-
nąc68 i nie stracić”69. Powyższe ogłoszenie zawiera kolejny interesujący fakt: duchowny 
katolicki staje się w warunkach wojennych swego rodzaju państwową instytucją fi nan-
sową, upoważnioną do pozyskiwania od wiernych złotych monet. Oczywiście, jako 

64 Wprowadzanie do obiegu pieniądza zastępczego mogło przybierać formę bardziej ofi cjalną. 
Podczas I wojny światowej „Armie okupacyjne niemiecka i austriacka stosowały system płacenia 
kwitami rekwizycyjnymi, co praktycznie oznaczało grabież majątku polskiego. Brak było pienią-
dza, a zwłaszcza drobnej monety, do zawierania transakcji. Aby umożliwić zawieranie transakcji, 
duże miasta zaczęły emitować bony miejskie, które były pieniądzem o lokalnym obiegu. Lokalny 
pieniądz emitowały także banki, gminy, zakłady fabryczne. Ten pieniądz prywatny (przyjmowa-
ny dobrowolnie) był tylko surogatem pieniądza i służył jedynie do bieżących transakcji, ale nie 
gwarantował pokrycia w  kruszcu i  przechowania wartości”; T.  Gruszecki, Pieniądz w  dziejach 
gospodarczych Polski, Lublin 2003, s. 29.
65 J. Piekałkiewicz, Kalendarium wydarzeń I wojny światowej, Janki k. Warszawy 1999, s. 341.
66 O sytuacji, do której odnosi się to ogłoszenie oraz kilka następnych, piszą historycy: „Od grud-
nia 1914 r. można już zaobserwować pierwsze kłopoty zaopatrzeniowe, pod koniec zimy zaczęły 
obowiązywać kartki na chleb. (...) Zakaże się wykorzystywania zboża na paszę. W  ciągu roku 
ceny ofi cjalne wzrosną o 100–300%. Podstawą spożycia staną się ziemniaki, ale i ich będzie coraz 
mniej”; M. Czapliński i in., op. cit., Wrocław 2002, s. 343–44. „W miarę przeciągania się działań 
wojennych pojawiły się trudności z zaopatrzeniem ludności nawet w podstawowe artykuły żyw-
nościowe. Wprowadzono ich ścisłą reglamentację. Budziło to zrozumiałe niezadowolenie. W kil-
ku miejscowościach doszło na tym tle do rozruchów głodowych”; A. Galas, A. Galas, Dzieje Śląska 
w datach, Wrocław 2001, s. 215; zob. przyp. 12; zapis z dnia 22.11.1914. 
67 Czwarta niedziela Wielkiego Postu.
68 Maszkietny rzeczy = ‘przysmaki’, wyczepnąc = ‘wyrzucić, tu: zmarnować’. 
69 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 14.02.1915.
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osoba  obdarzona zaufaniem publicznym, ma w tej dziedzinie dużo większe szanse po-
wodzenia niż bank. Zapewne z tych samych względów państwowe pożyczki wojenne 
były oferowane ludziom właśnie przez księży, czego ślady znajdujemy w następujących 
ogłoszeniach: „14/3. [1915]. Dom[inica] IV. Quadr[agesima]. Mam i mogę wszystkim 
tym, co pieniądze na uroki70 wydawają, polecić 5 procętową pozyczkę wojenną, która aż 
na przyszły piątek do południa wyłoży”71. / „19/3 [19]16. Dom[inica] II. Quadr[agesi-
ma]. Także też polecam Wam osobliwie IV. pożyczkę wojenną, którą może aż do wtórku 
teraz do połednia być tanio kupiona: kto nie wie sobie rady w tej rzeczy, może się mnie 
z ufnością pytać na farze!”72.

Wczesna wiosna 1915  r. przyniosła znów ogłoszenia dotyczące oszczędzania żyw-
ności73. Zalecano mieszkańcom wsi oszczędne gospodarowanie zapasami, przywołu-
jąc nawet argumenty patriotyczne: „21/3. [1915] Dom[inica] Pass[ionis]74. Mam Was 
upominać, też kartofl e bardzo szanować i je tylko na żywność dla ludzi schować — nie 
dla świni75: aby sie naszym nieprzyjaciołom nie udało, nas głodem zwyciężyć. Ta cała 
kurenda co do tego będzie u kościelnego: tam może kto chce ją przeczytać! 2) [Mam 
Was upominać] zatrzymać 18 funtów zboża na chleb — na 1 głowę i 1 miesiąc [lub 2/5 tt 
[?] mąki na 1 dzień] — musią z tem wystarczyć aż do 15. Sierpnia: Więc szanować i nie 
przedać!”76. Jak wynika z treści powyższych ogłoszeń, działania oszczędnościowe były 
odgórnie koordynowane przez pisemne zarządzenia rządowe, rozpowszechniane przez 
szkoły i parafi e77. Wydaje się zresztą, że na tym zapewne nie poprzestawano w II Rzeszy, 
skoro w  tym samym czasie na austriackim Zaolziu funkcjonowała „rewizyj zbożowo 
w piyrszi światowej wojnie”, o której układano wówczas złośliwe wierszyki78.

70 Uroki = ‘procenty’.
71 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 14.03.1915.
72 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 19.03.1916.
73 „Na początku 1915 r., w ramach wojennej gospodarki nakazowej, wydane zostaje zarządzenie, 
że chleb i mąka są dostępne tylko na kartki. 10 lutego 1915 r. dzienna racja mąki zostaje ustalona 
na 225 gramów na osobę. Ludności proponuje się oszczędzanie podczas gotowania i wskazuje 
możliwość wykorzystania odpadów kuchennych”; J. Piekałkiewicz, op. cit., s. 341. W tym samym 
1915 r. w Berlinie zakazano pieczenia ciast pod sankcją więzienia do 6 miesięcy lub 1500 marek 
grzywny; ibidem.
74 Piąta niedziela Wielkiego Postu.
75 Surowe ograniczenia co do pasz dla zwierząt gospodarskich spowodowały, że w marcu 1915 r. 
konieczny okazał się masowy ubój, tzw. wówczas „mordowanie świń”; zob.  J.  Piekałkiewicz, 
op. cit., s. 341.
76 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 21.03.1915.
77 Dodać warto, że badane tu ogłoszenia parafi alne nie dotyczą jeszcze dramatycznych okolicz-
ności klęski głodowej z  zimy na przełomie lat 1916–1917, którą zwano wówczas powszechnie 
„zimą brukwianą”; M. Czapliński i in., op. cit., Wrocław 2002, s. 346. J. Piekałkiewicz mówi w tym 
kontekście o „zimie kapuściano–buraczanej”; zob. idem, Kalendarium..., s. 457; tak czy inaczej, 
określenia te wiążą się z ubogą, opartą na gotowanych warzywach dietą ludności cywilnej.
78 Wiersz pod takim właśnie tytułem dokumentuje działalność komisji państwowych upoważ-
nionych do odbierania rolnikom rezerw ziarna: „Prziszli rewidynci, ludzie twardej wiary, / Po-
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Okoliczności wojenne sprzyjały rozluźnieniu zasad moralnych. Troską księdza stało 
się zbyt swobodne zachowanie młodzieży: „28/3. [1915] Dom[inica] Palm[arum]79. Było 
mi meldowano, że przy i na bahnhofi e takie wyrostki (chłopcy i dziewczyny) się smy-
kają i miłostki prowadzają! Biada takim, co nawet teraz w takim smutnym czasie wojny 
P[an]a Boga przez takie występki szkaradne rozgniewają, zamiast go przebłagać! Biada 
ale też ich lekkomyślnym rodzicom, co im taką rozwiosłość pozwalają i je nieciężko za 
to ukaracz; Kiedy one występki ale nie przestają, to ja muszę, onych rodziców z ambony 
zaprosić do nauki o obowiązkach rodzicielskich”80. Ogłoszenie to zawiera sformułowaną 
wprost groźbę, i to skierowaną nie do winowajców, ale do ich rodziców, którzy — w razie 
braku reakcji — zostaną zawstydzeni przed całą społecznością. W ten sposób uwydatnia 
się dominująca wówczas pozycja duszpasterza i  jego prawo do ingerowania w sprawy 
parafi an. Dziś, po upływie niemal stulecia, taka sytuacja wydaje się niewyobrażalna.

O  obowiązku przestrzegania zasad moralności oraz odpowiedzialności za prowa-
dzenie się członków rodzin i pracowników w gospodarstwach przypominano wiernym 
także w  wielu innych okolicznościach. Ogłoszenia zawierające rodzaj sprawozdania 
rocznego z działalności parafi i, odczytywane zwykle na przełomie roku kalendarzowe-
go, stanowią dobrą ku temu okazję, tam bowiem pojawia się kwestia chrztów oraz liczby 
dzieci nieślubnych ochrzczonych w minionym roku. Nie inaczej jest w ogłoszeniu pod-
sumowującym 1914 r.: „W ostatnim roku było tu: chrztów: 56 (pomiędzy niemi: 3 nie-
ślubne: co u nas zawsze są: rodzice i gospodarze miejcie dozór na waszę podane i nie 
dajcie im tyle wolności: bo musicie kiedyś za nie rachunek oddać). Komunii św.: 10141: 
w tych: 802 na wielkan[oc]: oprócz dzieci szkolnych 4 dorosły gdzieindziej: czemu to? 
Od niektórych wcale nie dostałem kartki spowiednej81? Jeśli wojna zrobi teraz na takich 
jeszcze swój wpływ i wrażenie?”82. Wojna nie jest zatem dla nikogo usprawiedliwieniem, 
ale też proboszcz doskonale zdaje sobie sprawę z niszczącego wpływu burzliwych cza-
sów wojennych na psychikę i moralność swoich parafi an83.

każ, babo, ziarno, bo nie undziesz kary. / Ile mosz do siywu żyta i  jynczmynia? / Panoczku, jo 
ni móm downo do zjedzynia”. Utwór wylicza sankcje, jakie grożą za ukrywanie żywności: „Hej, 
babo, z wami źle. Kto tai zapasy, / Tyn grube pinióndze musi dostać z kasy. / Albo za cygaństwo do 
harestu wleci”, a kończy się strofą: „A kiedy pod wieczór zgrómadzili kila, Wziył jedyn na pleca, 
ha, dobre i tyla”, co gawędziarz podsumowuje od siebie: „Tóż tam tego moc nie nadrzili”; K. D. Ka-
dłubiec, Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrava 1973, s. 252–254.
79 Niedziela Palmowa, 6 i ostatnia niedziela Wielkiego Postu.
80 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 28.03.1915.
81 „W okresie wielkanocnym stosowano kartki do spowiedzi, które były do odebrania w zakrystii. 
Po podpisaniu przez spowiednika były oddawane. Kto by umarł nie dopełniwszy tego obowiązku, 
nie mógł liczyć na katolicki pochówek”; J. Król, op. cit., s. 91.
82 Zob. przyp. 12; ogłoszenie to nie jest w rękopisie datowane.
83 Troska proboszcza o moralność wiernych, niekoniecznie w sferze „dobrego prowadzenia się”, 
nie była bezpodstawna. W czasie I wojny światowej narastająca nędza ludności śląskiej spowo-
dowała znaczny wzrost przestępczości, zwłaszcza kradzieży żywności i opału; zob. M. Czapliński 
i in., op. cit., s. 347.
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Jednocześnie jednak, poza sprawowaniem kontroli nad obyczajnością, duchowny 
brał na siebie inne niełatwe obowiązki. Pewne pojedyncze ogłoszenia mogą świadczyć 
o  tym, że Kościół jako instytucja wykorzystywał swoje możliwości organizacyjne do 
przeprowadzania poszukiwań osób zaginionych na wojnie. Szymiszowski ksiądz ofe-
rował swoją pomoc parafi anom, zaznaczając, że jest to działalność bezpłatna84: „23/5 
[1915]. Pentecostes. Kiedy komu się stracił na wojnie krewny, to chcę mu chętnie po-
magać — zadarmo — go znaleść: na to trzeba mi ale dać jego ostatni akuratny adres: 
(zawsze na farze do południa) jak można też numero tak zwan(e) Erkennungsmarke”85.

Ogłoszenia parafi alne jako drobne teksty użytkowe stanowią niezmiernie interesują-
ce źródło historyczne służące rekonstrukcji sytuacji językowej na Śląsku w XIX i 1 po-
łowie XX w. Udostępnione mi i opisane w niniejszym opracowaniu księgi są jedynymi 
zachowanymi w Szymiszowie księgami ogłoszeń z tego okresu, dlatego zapisy dotyczące 
dziejów I wojny światowej możemy śledzić jedynie w ograniczonym zakresie. Przedsta-
wiony tu, z konieczności fragmentaryczny, opis dowodzi, że jeszcze ponad czterdzieści 
lat po wprowadzeniu w Niemczech zakazu nauczania w języku polskim w szkołach, in-
formacje w Kościele wiejskim na Śląsku formułowane były niemal wyłącznie po polsku. 
Jednocześnie można postrzegać ogłoszenia jako źródło historyczne także ze względów 
pozajęzykowych. Odzwierciedlają bowiem bieżące wydarzenia, zarówno te wielkie, o za-
sięgu międzynarodowym, jak i  ich lokalne reperkusje. Jednocześnie zaś dokumentują 
one minioną rzeczywistość społeczno–kulturową. Wydobywają z mroków zapomnienia 
pewne elementy ówczesnej codzienności, które doskonale charakteryzują stosunki spo-
łeczne i  zasady funkcjonowania małych społeczności, składające się na ogólny obraz 
szeroko pojmowanej kultury tamtych lat. Na przykład tak bardzo tu eksponowane pra-
wo do pouczania i stawiania wymagań to ślad kultury patriarchalnej, wyraźnie widocz-
ny w sposobie odnoszenia się duchownego do wiernych. I wojna światowa stanowi pod 
tym względem swoistą cezurę: przemiany kulturowe zapoczątkowane w czasie wojny 
zmieniły na zawsze oblicze stosunków międzyludzkich.

84 Wspominają o  tej działalności autorzy Historii Kościoła z  1985  r.; zob.  cytat przytoczony 
w przyp. 14.
85 Zob. przyp. 12; zapis z dnia 23.05.1915.
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CMENTARZE WOJENNE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ 
JAKO ŹRÓDŁO I TEKST KULTURY

Źródło historyczne, źródło wiedzy dla antropologa

Antropologia historyczna, jeden z nurtów historiografi i współczesnej, sięga po in-
spiracje płynące z etnologii i antropologii kulturowej, a  jej współtwórcy i zwolennicy 
przypominają, że historia jest nauką o człowieku1, społeczną historią kultury, kultury 
w antropologicznym sensie — jako rzeczywistość myślowa2 i synonim ludzkiego świa-
ta, czyli jest „jednością tego, co nazywa się kulturą materialną i duchową; ich homo-
geniczną jednością”3. Zbliżenie historii do antropologii widoczne jest u uprawiających 
antropologię historyczną historyków w ich sposobach myślenia o historii, historiografi i 
i poznaniu historycznym, przyjętych przez nich strategiach badawczych, stylu pisania 
itp. Historyk akceptujący antropologiczne ujęcie rzeczywistości i naśladujący strategie 
poznawcze antropologów musiał rewaloryzować tradycyjne myślenie historyczne, rów-
nież pojmowanie źródła historycznego.

Pojęcie źródła jest wynalazkiem historycznym, uważa Wojciech Wrzosek, „który sta-
je się możliwy wówczas, gdy metafora źródła zdolna jest [...] wyrazić jakąś istotną cechę 
poznania historycznego. Pojęcie źródła pojawić się może wówczas, kiedy coś na jego 
podobieństwo pojawi się w historiografi cznej praktyce”4. Nowi5 historycy przyjęli sze-

1 A. Guriewicz, Historia i antropologia historyczna, tłum. B. Żyłko, „Konteksty. Polska Sztuka Lu-
dowa” 1997, nr 1–2, s. 18 i nast.
2 Zob. np. A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1976.
3 W. Wrzosek, Metafory historiografi czne w pogoni za ułudą prawdy, „Konteksty. Polska Sztuka 
Ludowa” 1997, nr 1–2, s. 73.
4 Idem, Losy źródła historycznego (refl eksje na marginesie idei  R.  G. Collingwooda), [w:]  idem 
(red.), Świat historii. Prace z metodologii historii i historii historiografi i dedykowane Jerzemu Topol-
skiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Poznań 1998, s. 413.
5 Zwolenników najnowszych nurtów w historiografi i określa się różnymi przymiotnikami: nowi, 
nieklasyczni, nowocześni, postmoderniści. 
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rokie rozumienie źródła historycznego, mieszczące nie tylko przedmioty. Źródłem jest 
„wszystko”, „co może być pomocne w konstruowaniu obrazu przeszłości i argumento-
waniu na rzecz owego konstruowania” — pisał Jerzy Topolski6. Jednocześnie podkreślał, 
że owo „wszystko” dopiero staje się źródłem, kiedy badacz zada mu pytania. Pytania 
muszą być podyktowane historykom przez ich własną epokę, przez „aktualną ludzką 
problematykę” — podkreślał Aron Guriewicz7. Wojciech Wrzosek, nawiązując do pro-
pozycji Topolskiego, twierdzi, że źródło historyczne jest konstruktem epistemologicz-
nym: „Nic nie jest źródłem tak po prostu, to jest ze swej natury. Dowolny stan rzeczy 
staje się źródłem historycznym wtedy, gdy sytuuje się w orbicie poznania historycznego, 
zajmuje odpowiednie miejsce w procedurze badawczej i to wtedy tylko, gdy owo pozna-
nie zakłada odwołanie się do swoistej empirii. Empirii rozumianej na sposób sugero-
wany przez metaforę źródła”8. Zwraca uwagę, że nowe domeny badania historycznego 
stawiają nowe pytania, inne niż te w klasycznej, pozytywistycznej historiografi i, projek-
tują „stosowne dla siebie obszary doświadczania przeszłości, nowe wymiary empirii, 
angażują inne artefakty kultury do roli źródeł historycznych, niekiedy je »wytwarzają« 
dla celów badania historycznego”9. Frank Ankersmit, wskazując na różne podejście do 
źródła przez historyka pozytywistycznego i historyka postmodernistycznego, pisze, że 
dla tego pierwszego źródło jest „płytą, którą historyk unosi, by zobaczyć, co się pod nią 
kryje”, natomiast ten drugi z jednej płyty przechodzi na następną, gdyż przemieszcza się 
między interpretacjami historycznymi10. 

Źródła historyczne podlegają narratywizacji, pisał Topolski, co znaczy, że wydobywa-
nie informacji ze źródła łączy się z procedurą interpretacji, podobnie jak z interpretacją 
związana jest narracja historyczna stanowiąca przecież efekt pracy historyka11. Tak oto 
Wojciech Wrzosek rozwija myśl Topolskiego: „[...] kultywowanie naszego stosunku do 
przeszłości przebiega w nas samych. W nas samych są tylko pomyślenia o źródłach lub 
danych źródłowych. Odgrywają one w naszym myśleniu i tak taką rolę, jaką im dzisiaj 
napiszemy. One same nic nam nie powiedzą, jeśli nie zechcemy ich pytać i nie wciągnie-
my w rygory konkretnych dyskursów. A te ostatnie decydują o ich charakterze, tj. o tym, 
z jakim sposobem doświadczania przeszłości chcemy mieć do czynienia. To w gruncie 
rzeczy rodzaj myślenia o  przeszłości, jaki kultywujemy, gatunek dyskursu czy narra-
cji ustanawia kontekstowy sens fenomenów. Zestaw uznawanych z mocą oczywistości 
metafor historiografi cznych wyznacza gatunek dyskursu i datum questionis stawianych 

6 J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998, s. 340.
7 A. Guriewicz, Historia..., s. 14.
8 W. Wrzosek, Losy źródła..., s. 412. 
9 Idem, Źródło historyczne jako alibi realistyczne historyka, [w:]  J.  Kolbuszewska,  R.  Stobiecki 
(red.), Historyk wobec źródeł. Historiografi a klasyczna i  nowe propozycje metodologiczne, Łódź 
2010, s. 33–34.
10 F. Ankersmit, Historiografi a i postmodernizm, tłum. E. Domańska, [w:] R. Nycz (red.), Postmo-
dernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997, s. 159.
11 J. Topolski, op. cit., s. 341. 
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pytań. Wyznacza przy tym swoistą ontologię bytów, w tym bytów historycznych, zasie-
dlających świat rzeczywistości obiektywnej”12. 

Historyk pracuje na źródłach bezpośrednich i pośrednich13, które — pisze Katarzyna 
Kaniowska  — „wydają się tworzyć solidną podstawę (uwiarygodnioną »konkretnością« 
dokumentu historycznego)”. Antropolog opiera swą pracę przede wszystkim na tradycyjnie 
pojętych źródłach bezpośrednich, do których zalicza niepisane wypowiedzi informatorów, 
opisy badaczy, własne obserwacje. Jednakże, ponieważ obaj stają wobec zadania „zrekon-
struowania i  opisania przeszłej rzeczywistości poprzez rekonstrukcję wiedzy o   niej”14, 
również „odczytują” odziedziczone po innych kulturach teksty, symbole, zachowania 
i działania ludzkie, odtwarzają kulturowe wyobrażenia, rekonstruują podmiotową rzeczy-
wistość. Różnica między źródłami, na których historyk i antropolog opierają swą wiedzę, 
jest, jak pisze dalej Katarzyna Kaniowska, różnicą pozornie głęboką, na co wskazują współ-
czesne dyskusje o epistemologicznych i nieepistemologicznych wartościach źródeł histo-
rycznych i antropologicznych. Wychodzą one z podobnych założeń, że „przeszłość nie jest 
rzeczywistością obiektywną, którą historyk czy antropolog może odkryć bez trudu i bez 
trudu do niej dociera, bo przeszłość obiektywna nie istnieje. Odkrycie przeszłości oznacza 
jedynie odkrycie zasłon interpretacji, z którymi — jako faktycznymi źródłami — stykają 
się rekonstruktorzy i narratorzy tego wszystkiego, co »mówi nam« o przeszłym świecie. 
[...] prawda o przeszłości zależy od epistemologicznej wartości metafor wyrażających rela-
cję pomiędzy źródłem a konkretną przeszłą rzeczywistością. Takie metafory jak »dostęp«, 
»kontakt«, »dotyk«, »odbicie« itp., zastosowane w odniesieniu do przeszłości mają wskazać 
to przede wszystkim, że źródło jako świadectwo przeszłości jest zawsze świadectwem już 
zinterpretowanym. Narracja historyczna zatem opowiada o wcześniejszej opowieści. [...] 
narracja antropologiczna jest zawsze przetworzeniem czyjegoś świata”15. W konsekwencji 
debaty historyka i antropologa na temat przeszłości są dyskusjami o jej narracyjnych inter-
pretacjach. Frank Ankersmit, przedstawiciel nurtu narratywistycznego w fi lozofi i historii, 
pisze, że „Nasze mówienie o przeszłości pokryte jest gęstym osadem, który nie jest zwią-
zany z samą przeszłością, ale z historycznymi interpretacjami i dyskusjami na temat rywa-
lizujących ze sobą interpretacji. Język narracyjny nie jest przezroczysty i nie jest podobny 
do cienkiej szyby, przez którą możemy zobaczyć zniekształcony obraz samej przeszłości”16. 
Innymi słowy, badanie kultury tak przez historyka, jak i antropologa jest hermeneutyką, 
sztuką interpretacji faktów i doświadczeń badanych i badaczy, to wyjaśnianie światu świata 
i stawianie pytań obcej kulturze i dawnej epoce „w imieniu żywych i dla żywych”17. 

12 W. Wrzosek, Źródło historyczne..., s. 38.
13 Zob. J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998, s. 197–198.
14 K.  Kaniowska, Antropologia i  problem pamięci, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, 
nr 3–4, s. 59.
15 Ibidem. 
16 F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, tłum. P. Am-
broży, E. Domańska, J. Benedyktowicz i in., Kraków 2004, s. 62.
17 A. Guriewicz, Historia..., s. 14.
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Cmentarze źródłem historycznym i tekstem kultury dla antropologa

Z własnej historycznej czy kulturowej natury tak zwanym źródłem są pozostałości 
ludzkie, obiekty kulturowe — podkreśla Wojciech Wrzosek18. Do nich należą cmenta-
rze; ich przestrzenie dają materiał do przemyślenia nie tylko historykowi. Są cennym 
źródłem do „odczytania” również dla antropologa zorientowanego na dialog między 
przeszłością a teraźniejszością.

Wedle urzędowej defi nicji cmentarz jest to „oddzielny teren przeznaczony do grzeba-
nia zmarłych, na którym mogiły są wyraźnie zarysowane w zwyczajowo przyjętej formie 
wizualnej”19. Innymi słowy, cmentarz to wydzielony fragment przestrzeni, na którym 
określona zbiorowość chowa swych zmarłych członków zgodnie z obowiązującymi za-
sadami wyznaniowymi, etnicznymi, społecznymi oraz obyczajowymi praktykami. Zna-
czy to, pisze Jacek Kolbuszewski, że cmentarz jest przestrzenią grzebalną zorganizowaną 
według określonych dyrektyw kulturowych20, która z kulturowego punktu widzenia jawi 
się jako swoisty tekst kultury, odzwierciedlający ideologię i  estetykę swojej epoki. Pa-
trząc z semiotycznego i kulturowego punktu widzenia, każdy cmentarz będący zespołem 
grobów, jawi się jako tekst kultury „zorganizowany na zasadzie dyrektywy — a raczej 
kilku dyrektyw  — zbiór pewnych znaków, znamiennych dla zjawiska kultury śmierci 
(bądź może jego lokalnej, etnicznej czy wyznaniowej subkultury)”  — powiada Jacek 
Kolbuszewski21. Ów zbiór znaków „tworzą z apriorycznego założenia li tylko elementy 
zewnętrzne, tworzące infrastrukturę cmentarza, jawnie dostrzegalne, widome i celowo 
eksponowane. To za ich sprawą dokonuje się identyfi kacja danej przestrzeni jako cmen-
tarza, w ślad za nią bliższe jego określenie w kategoriach wyznaniowych, etnicznych, spo-
łecznych, kulturowych, a także oczywiście chronologiczno–historycznych [...]”22. 

W niniejszym tekście zajmuję się szczególnym typem cmentarza: cmentarzem wo-
jennym, czyli nekropolią związaną z konkretnymi walkami23, miejscem przeznaczo-
nym do chowania poległych lub zmarłych wskutek odniesionych ran w czasie walk, 
bez względu na narodowość i wyznanie24. Cmentarz wojenny to obiekt zamknięty, na 
którym nie dokonuje się już nowych pochówków25; należy on do przeszłości i stanowi 

18 W. Wrzosek, Źródło historyczne..., s. 38.
19 J. Kolbuszewski, Przestrzenie i krajobrazy. Wrocław 1994, s. 289. 
20 Ibidem, s. 290.
21 Ibidem, s. 298.
22 Ibidem, s. 293.
23 A. Sygulski, Groby wojenne na terenie powiatu łódzkiego w latach 1918–1939, „Zeszyty Wiej-
skie” 2008, z. 13, s. 98.
24 W. Knecer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim, Wro-
cław 1995, s. 25. 
25 Ministerstwo Spraw Wojskowych i Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w połowie lat 30. XX w. wydały zarządzenia, na podstawie których wprowadzono zakaz grzebania 
na cmentarzach wojennych osób zmarłych w czasie pokoju; zob. U. Oettingen, Cmentarze I wojny 
światowej w województwie kieleckim, Warszawa–Kraków 1988, s. 53. W czasie II wojny światowej 
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jej reprezentację. Traktuję go, z jednej strony, jako źródło, czyli przestrzeń, w której 
zatrzymane zostały ślady ludzkiej aktywności, obiekt stanowiący cząstkę minione-
go świata, wymagający od antropologa umiejętności „czytania” również języka sfe-
ry materialnej dawnej kultury, który to język, nie będąc ani językiem pisanym, ani 
mówionym26, skrywa struktury świadczące o istniejących w kulturze wzorcach, sche-
matach postępowania i myślenia. Z drugiej zaś strony — spoglądam na niego jak na 
przestrzeń, której trzeba zadać pytania i uzyskać informacje przez, jak pisał Topolski, 
narratywizację. Ponadto uznaję cmentarz wojenny za obiekt kulturowy uczestniczący 
w dialogu między przeszłością a teraźniejszością. Powołując określony stan rzeczy — 
cmentarz wojenny, który w sferze materialnej ma charakter ikoniczny — do odegra-
nia ważnej roli źródła wiedzy dla antropologa27, ujmuję go jako swoisty tekst kultury 
do odczytania, tekst, który może odpowiedzieć na pytanie o „jak” istnienia kultury 
śmierci i kultury upamiętniania. 

Opowiadać będę o cmentarzach wojennych z I wojny światowej znajdujących się 
w okolicach Łodzi. Spośród 200 takich obiektów istniejących w województwie łódz-
kim wybrałem kilka ze świadomością, że na ich przykładzie można opisać pozostałe. 
Przyglądam się śladom „wojennej architektury cmentarnej”28, spacerując po wojen-
nych nekropoliach oraz oglądając je na pocztówkach i  starych fotografi ach. Przy-
pomnę, że jedną z cech fotografi i „odkrytych” przez Rolanda Barthes’a  jest noemat 
„to–co–było”29, który jest również istotą fotografi i, albowiem tego, co było często nie 
ma już w teraźniejszości, lecz trwa nadal na fotografi i. Z punktu widzenia praktyki 
współczesnej, fotografi e stanowią przecież nie tylko źródło wiedzy o przeszłej rzeczy-
wistości, lecz są zapisem konceptualizowania świata, „relacji człowieka i jego czaso-
przestrzeni” oraz „człowieka i  jego wyobrażeń”30. W swej opowieści o cmentarzach 
wojennych wspomagam się ponadto przeczytanymi lekturami — znalazłam w nich 
informacje, których ani scenografi a cmentarza, ani fotografi e nie dostarczają w spo-
sób bezpośredni. Próbuję odczytać zapis, który „wypowiada” kultura — abstrakcyjny 

cmentarze z I wojny wykorzystywano niekiedy jako miejsca pochówków poległych żołnierzy nie-
mieckich. 
26 O  ikonicznym charakterze źródeł archeologicznych zob.  D.  Minta–Tworzowska, Jerzego To-
polskiego koncepcja źródeł historycznych a ujęcia źródeł archeologicznych, [w:] W. Wrzosek (red.), 
Świat..., s. 338–339.
27 Tarzycjusz Buliński zwraca uwagę, że w  naukach humanistycznych i  społecznych wytwory 
ludzkie stanowią ważne źródło wiedzy jedynie dla antropologii i etnohistorii (T. Buliński Czym 
jest antropologizacja nauk? [w:] A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropolo-
gizacja nauki i jej dyskursów, Poznań 2009, s. 273), z czym na pewno nie zgodziliby się archeolo-
dzy (por. np. I. Hodder, Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji w archeologii, 
tłum. E. Wilczyńska, Poznań 1985 czy D. Minta–Tworzowska, op. cit.). 
28 Termin Urszuli Oettingen; zob. U. Oettingen, op. cit., s. 63.
29 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografi i, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 130. 
30 M. Sztandara, O „etnografi czności” fotografi i, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 3–4, 
s. 97.
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podmiot zbiorowy, zapis, który pozwoli mi dokonać antropologicznej interpretacji 
tkwiących w nim treści31.

Cmentarze na polach bitew

I wojna światowa zostawiła po sobie tysiące mogił, nieraz ze skromnymi oznakowa-
niami, naprędce zbitymi krzyżami. Porozrzucane były w miejscach, w których toczono 
walki: na polach, łąkach, również w niedostępnych jarach, wąwozach, w lasach. Te wiel-
kie pola bitew trzeba było jak najszybciej uporządkować, przede wszystkim ze względów 
sanitarnych. Dlatego jeszcze podczas wojny, w  latach 1915–1918, władze okupacyjne 
administracyjnymi rozporządzeniami regulowały pochówki na polach bitew, w wyniku 
których powstawały w Europie nowe nekropolie wojenne32, charakteryzujące się wojen-
ną architekturą cmentarną. Powoływano służby, których zadaniem było prowadzenie 
ewidencji strat, porządkowanie pól bitewnych, grzebanie poległych i zmarłych, tworzo-
no instytucje odpowiedzialne za pozyskiwanie działek, porozumiewanie się z władzami 
lokalnymi i  samorządowymi w sprawach grobów i cmentarzy wojennych, zakładanie 
i wygląd grobów i cmentarzy, przydzielanie architektów, rzeźbiarzy etc.33 Do ich obo-
wiązków należały również rokowania z władzami państw przeciwnych na temat wspól-
nych prac w  zakresie grobownictwa wojennego. Porządkowanie tych miejsc zostało 
podjęte zaraz po wojnie i prowadzono je jeszcze w latach 30. XX w.34

W zaborze rosyjskim od początku wojny sprawami grobownictwa wojennego zajmo-
wał się powołany w Sankt Petersburgu Komitet Aleksandrowski, którego zadaniem było 
czuwanie, by żołnierze byli chowani na oddzielnych cmentarzach lub w wydzielonym 
miejscu, dbanie o to, by zmarłym stawiać krzyże i pomniki, obsadzać cmentarze drze-
wami, ponadto pilnowanie, by instytucje społeczne, miejskie i ziemskie w miejscach im 
podległych pomagały zakładać bratnie cmentarze. W  zamyśle inicjatorów obiekty te 
miały „służyć przyszłym pokoleniom wspomnieniem o ofi arach Wielkiej Wojny Euro-
pejskiej”35. 

W  Niemczech na początku 1916  r. ogłoszono konkurs na projekty „bohaterskich 
gajów”, w  celu nadania jednolitej i  godnej formy cmentarzom wojennym. Tworzono 
punkty konsultacyjne w celu planowania i ochrony założeń architektonicznych nowych 

31 T. Buliński, op. cit., s. 273.
32 Pierwszym masowym konfl iktem europejskim, w  wyniku którego powstały cmentarze wo-
jenne, i ustalono reguły ich utrzymywania oraz respektowania obowiązku pamięci o nich, była 
wojna francusko–pruska z lat 1870–1871. C. Pépin Ich hatte eine Kameraden: niemieckie cmen-
tarze Wielkiej Wojny w krajobrazie francusko–belgijskim, tłum. K. Kuźmicka, [w:] I. Skórzyńska, 
C.  Lavrence, C. Pépin (red.), Inscenizacje pamięci, Poznań 2007, s. 236.
33 J. Schubert, Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914–1918, Kraków 1992, s. 13.
34 Zob. M. Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubel-
skim, Lublin 2004, s. 43–50; W. Knecer, op. cit., s. 13; U. Oettingen, op. cit., 48–60. 
35 M. Dąbrowski, op. cit., s. 30.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Cmentarze wojenne z I wojny światowej jako źródło i tekst kultury 113

cmentarzy. W  Prusach Wschodnich w  sierpniu 1918  r. wydano specjalną instrukcję 
określającą wygląd, sposób urządzania oraz pielęgnacji grobów wojennych. Zamiesz-
czono w niej zalecenia odnośnie do konstrukcji cmentarzy, zieleni, symboliki i ozna-
kowania grobów, a  celem było zespolenie elementów architektonicznych z  przyrodą. 
Instrukcja regulowała również stosunek do pokonanych Rosjan: polegli oni, wypełnia-
jąc swój obowiązek wobec ojczyzny, dlatego należą im się takie same groby36.

Na obszarze zajętym przez Austro–Węgry działał Wydział Grobów Wojennych, dla 
którego wzorem były podjęte wcześniej w tej dziedzinie działania w Niemczech37. Na 
szczególną uwagę zasługuje oddział krakowski (Kriegsgräber–Abtelung Krakau). Skła-
dał się on z wielu wyspecjalizowanych grup, dla których pracowali malarze, rzeźbiarze, 
architekci, fotografowie38, geodeci, ogrodnicy, zespoły kontrolujące fabryki produkują-
ce odlewane lub kute krzyże, działały biura budowy, podległe mu były kamieniołomy 
i  tartaki39. W  trakcie trwających trzy lata intensywnych prac budowlanych Kriegs-
gräber–Abtelung Krakau wybudował w Galicji Zachodniej 400 cmentarzy wojskowych. 
Najwięcej z nich powstało na polach bitewnych operacji gorlickiej z maja 1915 r.40

Wybór terenu na budowę cmentarza wojennego zawsze był wymuszany miejscem 
walk41, a o jego kształcie decydowała rzeźba terenu. Wykorzystywano walory krajobrazu: 
wzniesienia i ich zbocza, lasy, brzegi jezior42. Specjalne instrukcje regulowały szczegóło-
wo sprawy zakładania i kompozycję cmentarzy wojennych. Ich wygląd i umiejscowienie 
były odbiciem kultury, tradycji, norm prawnych i estetycznych obowiązujących w pań-
stwach reprezentowanych przez tworzące te cmentarze władze okupacyjne. Upodoba-
nia estetyczne władz okupacyjnych przejawiały się w podkreślaniu dominacji cmentarzy 
w krajobrazie, jak też w racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni w jego obrębie: zalecano 
rzędowe rozmieszczenie mogił, określano przebieg i  wielkość alejek, stosowano ujed-
nolicone skromne znaki mogilne niezależnie od stopni wojskowych poległych, a także 
używano materiałów łatwo dostępnych i tanich. Każdy cmentarz musiał zawierać nastę-
pujące elementy: ogrodzenie z kamienia bez użycia cementu lub zastąpione wałem ziem-
nym, drewnianym lub żeliwnym parkanem; bramę cmentarną zaopatrzoną w elementy 
informujące o charakterze cmentarza (nazwa, daty wojny, symbole); oś kompozycyjną 
podkreśloną centralną aleją lub schodami, obiekt centralny w  postaci zwieńczonego 
krzyżem postumentu, drewnianego krzyża, obelisku, głazu lub kaplicy; mogiły w kształ-
cie kopców lub nasypów z  krzyżami drewnianymi lub żeliwnymi, nagrobkami beto-
nowymi lub kamiennymi; napisy na grobach indywidualnych i zbiorowych wykonane 

36 R. Traba, Historia — przestrzeń dialogu, Warszawa 2006, s. 232–234.
37 U. Oettingen, op. cit., s. 27.
38 Byli to najczęściej zmobilizowani na czas wojny rezerwiści, wyreklamowani ze służby w pierw-
szej linii — nierzadko wybitni twórcy. Wśród nich Polacy: Alfons Karpiński, Henryk Uziembło, 
Wojciech Kossak; zob. J. Schubert, op. cit., s. 16. 
39 J. Schubert, op. cit., 14–17.
40 Ibidem, s. 19.
41 A. Sygulski, op. cit., s. 98.
42 W. Knecer, op. cit., s. 14. 
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w języku obowiązującym służbowo w korpusie poległych; odpowiednio dobrane rośliny, 
zwłaszcza drzewa, które miały pełnić rolę pomników w krajobrazie43. 

Cmentarze wojenne w okolicach Łodzi

Od listopada do grudnia 1914 r. na terenach obecnego województwa łódzkiego, w ra-
mach największej operacji manewrowej I wojny światowej frontu wschodniego, toczy-
ły się krwawe walki między armiami rosyjską i niemiecką, przez polskich historyków 
nazwane „bitwą łódzką” lub „operacją łódzką”, natomiast od stycznia do maja 1915 r. 
trwały walki pozycyjne wojsk niemieckich, austriackich i rosyjskich na linii rzek Bzury, 
Rawki, Pilicy i Nidy. W bitwach tych walczyło prawie 700 tysięcy żołnierzy, w operacji 
łódzkiej poległo ich ponad 200 tysięcy; wśród nich Polacy wcieleni do ścierających się 
ze sobą zaborczych armii. Zabitych pochowano na cmentarzach wojennych na terenie 
93 gmin obecnego województwa łódzkiego44. 

Rezultatem operacji łódzkiej był podział regionu na dwa obszary okupacyjne: nie-
miecki i austriacki. Granica między nimi przebiegała na północ od Piotrkowa Trybu-
nalskiego i Wielunia. Łódź i okolice znalazły się w strefi e okupacji niemieckiej, dlatego 
organizowaniem miejsc pochówków na tym obszarze zajęły się niemieckie władze, 
zgodnie z przyjętymi ogólnoniemieckimi standardami. 

Cmentarze wojenne w okolicach Łodzi były zakładane na prostym geometrycznym 
rzucie zbliżonym do koła (Gadka Stara) lub prostokąta. Cmentarz w Gadce Starej jest 
związany z  bitwą, która toczyła się tu w  listopadzie 1914  r. Na ponad 50 hektarach 
wzniesienia pochowano 2 tysiące żołnierzy, w  większości służących w  armii niemiec-
kiej. W okresie międzywojennym przeniesiono tu z innych cmentarzy wojennych ciała 
żołnierzy niemieckich, zmarłych w  wyniku poniesionych ran w  łódzkich szpitalach45, 
a we wrześniu 1939 r. Niemcy w południowo–wschodniej części cmentarza pochowali 
dziewięciu żołnierzy Wermachtu. Po II wojnie światowej w anonimowej zbiorowej mogi-
le pogrzebani zostali niemieccy żołnierze rozstrzelani przez Rosjan46. Często cmentarze 
wojenne zakładano w lesie lub na jego skraju — dziś wygląd tych miejsc jest odmienny 
od pierwotnego. Przykładem jest cmentarz w Wiączyniu Dolnym (na 1 hektarze pocho-
wanych jest około 2 tysięcy żołnierzy — ofi ar walk z różnych okresów wojny47), cmentarz 

43 W. Knecer, op. cit., s. 13–14; U. Oettingen, op. cit., s. 44–45; R. Traba, op. cit., s. 232–234.
44 M. Jagiełło, Operacja łódzka — wielka bitwa manewrowa I wojny światowej, [w:] J. A. Daszyńska 
(red.), Operacja łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, Łódź 2011, s. 14.
45 S. Rachalewski, Zastygły nurt życia. Łódź, która odeszła, Łódź 1938, s. 36–37.
46 A.  Daszyński, Cmentarz wojenny w  Gadce Starej. Studium historyczno–antropologiczne, 
[w:] J. A. Daszyńska (red.), Operacja..., s. 74. 
47 B. Gosik, Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi, „Turyzm” 
2004, t. 14, nr 2, s. 92.
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w Poćwiardówce (ponad 1 hektar, nieznana liczba pochowanych48) czy w Witkowicach 
cmentarz Pustułka (ponad 3 hektary, pochowanych jest około 4 tysięcy żołnierzy49). 

Istota cmentarza wojennego, jak pokazują zdjęcia nekropolii w  Gadce Starej, była 
oparta na prostych założeniach przestrzenno–kompozycyjnych. Starano się tworzyć 
obiekty osiowo–symetryczne dostosowane do rzeźby terenu, jak również do już istnie-
jących grobów, których nie chciano przenosić50. Dziś na większości cmentarzy wiele 
elementów jest już niemożliwych do odczytania z powodu dużego, niekontrolowanego 
zadrzewienia terenu i „opanowania” mogił oraz ścieżek przez trawę, chwasty i zarośla. 
Ziemia zagarnęła dla siebie mogiły i znacznej ich części nie można rozpoznać. 

Ogrodzenie wydzielało miejsce pochówku z otoczenia. Cmentarz w Gadce Starej jest 
otoczony kamiennym murem z  dwoma wejściami. Inne obiekty odgradzano płotem 
z żeliwa (Wiączyń Dolny, Gałkówek, Witkowice–Pustułka), wałem ziemnym i  żywo-
płotem z krzewów (Poćwiardówka)51. 

48 Ibidem.
49 http://www.gminabrzeziny.pl/wp-content/uploads/2008/10/przewodnik-po-gm-brzeziny.pdf.
50 B. Gosik, op. cit., s. 95. 
51 Ibidem.

Ilustracja 1. Cmentarz Gadka
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Punktem centralnym wojennej architektury cmentarnej jest pomnik–monument. 
W Gadce Starej szeroka aleja (dziś leśna ścieżka) prowadziła do postawionego w 1915 r. 
na szczycie piętnastometrowego wzgórza pomnika, zbudowanego z  polnych kamieni 
i zwieńczonego kilkunastometrowym krzyżem, który, widoczny z dużej odległości, do-
minował nad okolicą. Po jego obu stronach, na północ i na południe wzdłuż grzbietu 
wzniesienia, ustawiono kilkanaście betonowych cokołów z nazwami i numerami jed-
nostek biorących udział w bitwie. We Wiączyniu Dolnym dwie aleje wiodły do dwóch 
kamiennych cokołów wynoszących monumentalne krzyże: łacińskiego po stronie nie-
mieckiej i prawosławnego po stronie rosyjskiej. Zostały ufundowane po wojnie przez 
Karola Scheiblera (o  czym informują napisy na monumentach)  — łódzkiego poten-
tata przemysłowego i  dominowały nad okolicą, wprowadzając w  surową przestrzeń 
wiączyńskiej nekropolii „patetyczny heroizm”52. Podobnie w  Witkowicach–Pustułce: 
w zachodniej części cmentarza, gdzie pochowani są Niemcy, stoi pomnik poświęcony 
niemieckim żołnierzom, natomiast we wschodniej części, na środku kwatery rosyjskiej, 
znajduje się pomnik z krzyżem prawosławnym. 

Krzyż to najczęściej występujący znak na cmentarzach chrześcijańskich w Polsce — 
stanowi on autoteliczny symbol śmierci dla osób wierzących i niewierzących, ludzi ma-

52 Por. R. Traba, op. cit., s. 236.

Ilustracja 2. Cmentarz Gadka 2
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łej wiary i głęboko religijnych. Urszula Oettingen pisze, że znaki mogilne i ich formy 
miały pełnić przede wszystkim rolę informującą o przynależności armijnej poległych53. 
Carl Pépin uważa, że krzyż umieszczany na cokole głównego pomnika na cmentarzu 
z pierwszej wojny nie jest związany z chrześcijaństwem, mimo że przytłaczająca więk-
szość żołnierzy była tego wyznania. Proponuje przyjąć hipotezę, że wielki krzyż był 
pewnym punktem odniesienia, jakim dawniej dla żołnierzy na polu bitwy była fl aga, 
której położenie informowało o wydanych rozkazach i rozwijającej się sytuacji54. Można 
też przypuszczać, że w scenerii cmentarza wojennego krzyż niósł przekaz o braterstwie 
żołnierzy wobec śmierci, pełnił także rolę symbolu bohaterstwa żołnierza: w przypadku 
cmentarza w Gadce Starej — bohaterstwa niemieckiego żołnierza. 

Na cmentarzach wojennych w okolicach Łodzi znajdują się groby masowe, w któ-
rych pochowani są razem lub osobno żołnierze niemieccy i  żołnierze rosyjscy, oraz 
groby indywidualne. Układ mogił świadczy o tym, że nie zawsze przestrzegano zaleceń 
niemieckich władz okupacyjnych o rzędowym rozmieszczeniu grobów, co prawdopo-
dobnie było związane z ukształtowaniem terenu. W Gadce Starej żołnierze, którzy zgi-
nęli w walkach o wzgórze, zostali pochowani tuż obok miejsca swej śmierci, a świadczy 

53 U. Oettingen, op. cit., s. 72.
54 C. Pépin, op. cit., s. 241, 244.

Ilustracja 3. Cmentarz Wiączyń
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o  tym rozkład mogił odpowiadający poszczególnym falom ataku55. Są cmentarze, na 
których w jednej części chowano Niemców, a w drugiej Rosjan. Czytelny układ kom-
pozycyjny zachował się w Witkowicach–Pustułce: po stronie wschodniej pochowano 
Rosjan, po stronie zachodniej — Niemców. W części niemieckiej, na grobach żołnierzy 
wyższych rangą, stały drewniane krzyże z mosiężnymi okuciami (dziś już nieistnieją-
ce). W latach 1936–1937 w części zachodniej pochowano we wspólnym grobie szczątki 
około 150 żołnierzy niemieckich i rosyjskich ze zlikwidowanych w okolicy malutkich 
cmentarzy leśnych56. Również we Wiączyniu Dolnym cmentarz podzielony jest na dwie 
części (niemiecką i rosyjską) wzdłuż osi wschód–zachód. Po wejściu na cmentarz naj-
pierw po stronie niemieckiej i rosyjskiej napotykamy kwatery ofi cerów i podofi cerów 
(po stronie rosyjskiej wśród nich są również mogiły szeregowych żołnierzy). Wyróż-
niają je olbrzymie głazy z wyrytymi nań napisami. W dalszej części cmentarza są po-
grzebani zwykli żołnierze. O tych pochówkach informują umieszczone wprost na ziemi 
nieduże, jednakowej wielkości kamienne płyty w kształcie wydłużonego prostokąta. Ich 
liczba, układ i porządek, w jakich zostały ułożone, przytłaczają, albowiem uświadamia-
ją, że rzeź miała rzeczywisty wymiar i wiele osób straciło naraz życie. Pokryte ziemią 

55 A. Daszyński, op. cit., 67–69.
56 http://www.gminabrzeziny.pl/wp-content/uploads/2008/10/przewodnik-po-gm-brzeziny.pdf].

Ilustracja 4. Cmentarz Witkowice–Pustułka
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i mchem, z napisami na większości z nich niemożliwymi do odczytania, ilustrują rów-
ność człowieka wobec Boga, życia i śmierci. 

Kiedy zakładano cmentarze miejsca pochówku zaznaczano drewnianymi krzyżami, 
z czasem zastąpiono je kamieniami z inskrypcjami pomalowanymi czarną farbą. Pierwsze 
groby Niemców i Rosjan w Gadce Starej oznaczano krzyżami pomalowanymi na biało57. 
Na wielu kamieniach znajdujemy jedynie napis (łacinką lub cyrylicą) informujący o naro-
dowości pochowanego (Niemiec lub Rosjanin) i datę śmierci. W przypadku zidentyfi kowa-
nych żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej na indywidualnych nagrobkach kamiennych 
wyryto, odpowiednio w języku niemieckim lub rosyjskim, oprócz imienia i nazwiska — 
jednostkę i dzienną datę śmierci, niekiedy stopień wojskowy. 

Szczególną wagę przywiązywali Niemcy do szaty roślinnej. Zalecali, by stoki powsta-
łe w  wyniku budowy cmentarza obsiać trawą lub inną roślinnością, posadzić na ich 
obszarze drzewa58. W Gadce Starej po obu stronach alei zasadzono brzozy, a na całym 
terenie — iglaki. We Wiączyniu Dolnym obie aleje Niemcy obsadzili bukami oraz dę-
bami. Dąb — na obszarze germańskim poświęcony bogowi piorunów i funkcjonujący 
jako symbol trwania — w kulturze niemieckiej kojarzony był z cnotami wojskowymi: 
liść dębu przetrwał jako alegoria zwycięstwa i symbol bohaterstwa wojennego w naj-
wyższym odznaczeniu wojskowym Niemiec przyznawanym w czasie I i II wojny świato-
wej. Dbanie o roślinność wpisywało się w popularną ideę „bohaterskich gajów”, w której 
Niemcy łączyli „ideologię przyrody” z ideą bohaterskiej śmierci i powinności wobec oj-
czyzny. „W jej centrum — pisze Robert Traba — stała germańska mistyka, jedność życia 
i przyrody oraz narodowa myśl o trwałości i sile narodu niemieckiego. [...] Żadna rośli-
na, żaden szczegół układu roślin i całych założeń parkowych nie był przypadkowy. Miał 
własną treść i symbolikę. [...] Było to zjawisko ogólnoeuropejskie, chociaż [...] przybrało 
w Niemczech szczególny, polityczny i narodowy charakter”59. Dużą rolę w budowaniu 
germańskiej tożsamości odgrywał, oprócz dębu, las60, który też był niezbędnym ele-
mentem przy organizowaniu cmentarzy wojennych z I wojny światowej (na przykład 
w Poćwiardówce, we Wiączyniu Dolnym czy w Witkowicach–Pustułce).

Duże założenia cmentarne zaopatrywano w kaplice służące do odprawiania pogrze-
bów wojskowych61. Na zdjęciach cmentarza w Gadce Starej z okresu międzywojenne-
go widać dwie kaplice, które nie doczekały dzisiejszych czasów. Kaplicę ewangelicką 
usytuowano w 1915 r. w północnej części cmentarza, a w 1925 r. w południowej części, 
obok mogił rosyjskich żołnierzy wybudowano kaplicę prawosławną. Kaplica ewangelic-
ka spłonęła od uderzenia pioruna podczas II wojny światowej, a kaplica prawosławna 
rozpadła się w latach 50. XX w. — dziś zostały po niej jedynie fundamenty62. 

57 A. Daszyński, op. cit., s. 68.
58 U. Oettingen, op. cit., s. 45.
59 R. Traba, op. cit., s. 233.
60 C. Pépin, op. cit., s. 242.
61 U. Oettingen, op. cit., s. 67. 
62 A. Daszyński, op. cit., 70–74.
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Pamięć zamrożona w kamieniu

Cmentarze wojenne są obiektami, które materializują reprezentację pamięci. Re-
prezentacja jest interpretacyjnym obrazem wydarzenia przedstawionego przez gru-
pę jako własny bagaż kulturowy lub interpretacją intencji przypisanej przywoływanej 
 przeszłości63. Pamięć jest własnością określonej społeczności i zawiera w sobie nie tylko 
ślady przeszłości, również teraźniejsze oraz przyszłe oczekiwania. Spójrzmy na scenerię 
cmentarzy wojennych w sposób, który pozwoli „odczytać” to, co grupa je organizująca 
wytworzyła dla pamięci następnych pokoleń i co chciała przekazać o swym stosunku do 
przeszłości.

Pomniki–monumenty, centralny element cmentarzy wojennych, są reprezentacją 
rzezi dokonanej na polach bitew, również wyrażają ogrom poniesionych strat. Ich proste 
formy nie tylko podkreślały nad wyraz surową atmosferę cmentarza i tragizm śmierci 
żołnierzy — uruchamiały również funkcję wspólnotową, która miała „jednoczyć i gro-
madzić daną wspólnotę w żałobie po poległych żołnierzach”64. Motywem postawienia 
pomnika–monumentu była również, jak pisał Lech Nijakowski, chęć racjonalizacji 
wysiłku zbrojnego, pokazanie, że śmierć na froncie jest bohaterskim czynem, który 
zapewnia żołnierzowi wieczną pamięć65. „Pomnik nie jest neutralny — pisze Mourad 
Djebabla. — Jest czymś więcej niż dziełem upamiętniającym ofi ary wojny — kamień, 
brąz i napisy skupiają uczucia całego pokolenia. [...] W nim odnajdujemy znaki pro-
wadzące do zrozumienia poniesionej ofi ary”66. Społeczeństwo powojenne przypisywało 
pomnikowi na cmentarzu wojennym nie tylko żałobne znaczenie: „Pomnik powstający 
z  przeobrażenia się żałoby, przez sam fakt, iż stworzony jest by  trwać, pozwala oca-
lać od zapomnienia i utrwalać społeczny szacunek do ofi ar wojny. Pomnik ku pamięci 
zmarłych, reprezentując pamięć wspólnoty, odwołuje się też do bardzo osobistej, jed-
nostkowej żałoby, co przynosi jednocześnie zrozumienie i zgodę. Tym sposobem po-
mnik staje się punktem wyjścia pamięci wspólnej, miejscem pamięci skupiającym daną 
wspólnotę wokół tego samego wspomnienia. Zatem dyskurs, którego jest ono nośni-
kiem, jest niezmiernie ważny, gdyż jego zadaniem jest dotrzeć do całego społeczeństwa. 
Pamięć kolektywna, kreowana w powyższy sposób, tworzy pewne status quo: wymazuje 
sprzeczności i napięcia z przeszłości, aby zachować wyłącznie szacunek dla tych, któ-
rych już nie ma. Dialektyka wspomnienie/niepamięć, zdefi niowane zabiegi społeczne, 
mają wydobyć z przeszłości narodową jedność”67.

63 M. Djebabla, Pamięć zaklęta w kamieniu. Czytanie pomników ofi ar Wielkiej Wojny w Québecu 
(1919–1939) jako miejsc pamięci, tłum. K. Kuźmicka, [w:] I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, C. Pépin 
(red.), Inscenizacje..., s. 261.
64 Ibidem. 
65 L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konfl ikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 
Warszawa 2006, s. 91.
66 M. Djebabla, op. cit., s. 264.
67 Ibidem, s. 261.
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W przypadku cmentarzy, które opisałem, stwierdzenie francuskiego historyka zasługuje 
na szczególną uwagę, gdyż przypisywanie znajdującym się tam pomnikom znaczeń, o któ-
rych pisze badacz, dalekie jest od jednoznacznej oceny. Nim tę myśl rozwinę muszę zwrócić 
uwagę, że przestrzeń i pamięć łączą określone relacje: przestrzeń jest jednym z najważniej-
szych czynników utrwalania pamięci zbiorowej, albowiem każda narracja o  przeszłości 
musi być osadzona w jakimś miejscu. W każdą przestrzeń wpisane są warstwy przeszłych 
wydarzeń; wiele z nich przetrwało w różnych obiektach materialnych stanowiących kon-
densację czasu w przestrzeni. W tym sensie — zauważa Sławomir Kapralski, zapożyczając 
od Cliff orda Geertza rozróżnienia „modelu czegoś” i „modelu dla czegoś” — przestrzeń 
pełni funkcję modelu czegoś, czyli reprezentacji zapamiętanej przeszłości. Z drugiej strony 
przestrzeń jest świadomie projektowana przez tych, którzy mają nad nią teraźniejszą wła-
dzę, by uwydatniała istotne dla nich elementy. W tym sensie przestrzeń jest modelem dla 
czegoś, czyli jest ramą pamięci, w której pewne wspomnienia wypierają inne, niezależnie 
od faktycznego biegu wydarzeń68. I właśnie ta druga funkcja modelu przestrzeni mnie in-
teresuje: przestrzeni, która, mimo że nadano jej określoną postać materialną, konstytuuje 
się poprzez wyobrażenia i działania tych, którzy się do niej odnoszą, by uzyskać określone 
wizje przeszłości, a tym samym usprawiedliwiać teraźniejszość.

Weźmy pod uwagę napisy umieszczone przez Niemców po obu stronach pomnika–
monumentu w Gadce Starej. Od strony zachodniej monument opatrzony jest tablicą 
z  inskrypcją: Pro Patria (Za Ojczyznę), zaś od strony wschodniej na tablicy umiesz-
czony jest napis: „Hier Ruhen In Gott 2000 Tapfere Krieger” (Tutaj spoczywa w Bogu 
2000 dzielnych wojowników). Na tym samym cmentarzu wspólny los poległych za oj-
czyznę podkreśla również inskrypcja na mogile dziewięciu żołnierzy Wermachtu za-
bitych we wrześniu 1939  r., która brzmi: „Sie Starben Fűr Grossdeutschland Am. 8. 
September. 1939” (Polegli za Wielkie Niemcy 8 września 1939 r.). Wszystkie odwołują 
się do wspomnienia o bohaterstwie pochowanych tu żołnierzy, lecz jednocześnie jed-
na z nich przedstawia dialektykę narodową, druga imperialną: ofi ara wypełniła się dla 
Ojczyzny, dla Wielkich Niemiec, czyli poległych żołnierzy łączy nie tylko wspólnota 
braterstwa broni, ale także idea przynależności do „wspólnoty narodowej”, do Wielkich 
Niemiec. Przesłanie to wzmocnili Niemcy umieszczonymi w prześwitach otaczającego 
cmentarz ogrodzenia ozdobami w kształcie Żelaznego Krzyża — pruskiego, a potem 
niemieckiego odznaczenia wojennego nadawanego za męstwo na polu walki. 

Uwypuklenie lojalności i  męstwa niemieckich żołnierzy wobec ojczyzny pokazuje 
jednocześnie niejednoznaczną sytuację żołnierzy innych narodowości, którzy w  cza-
sie I wojny służyli w często bratobójczo walczących ze sobą armiach. Przecież na zie-
miach polskich, na terenach trzech zaborów, polegli w bitwach żołnierze to Rosjanie, 
Austriacy, Węgrzy, Polacy, Czesi, Słowacy, Niemcy, Ukraińcy często nie zdający sobie 
sprawy z  tego, za co walczyli i dla kogo. Na kamieniach odnajdziemy wyryte polskie 

68 S. Kapralski, Metropolitalne przestrzenie pamięci, [w:] B. Jałowiecki, E. A. Sekuła (red.), Metro-
polie mniejszości, mniejszości w metropoliach, Warszawa 2011, s. 11; por. C. Geertz, Interpretacja 
kultur. Wybrane eseje, tłum. M. M. Piechaczek, Kraków 2005, s. 114–116.
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nazwiska: Józef Skrzypczyk (Wiączyń), deutsche Krieger Stachowiak, Korzonek, Ka-
miński, wehrmann A. Janowski (Witkowice–Pustułka), szer. Krawiec Stefan z Rybnika, 
ers. reservist Wl. Bajerowicz (Gadka Stara). 

W  inskrypcji na pomniku–monumencie w  Gadce Starej szczególnie akcentowana 
jest ojczyzna: żołnierze poświęcili dla niej życie, z tego powodu jest ona winna im hołd 
i upamiętnienie. Podczas II wojny światowej cmentarz wojenny w Gadce Starej stał się 
dla Niemców miejscem nacechowanym ideologicznie, „świętym miejscem” ujawniają-
cym unikalność „geografi i moralnej swojego narodu”69: miejscem dla manifestacji fa-
szystowskich oraz uroczystości gloryfi kujących bohaterstwo poległych za Niemcy, a tym 
samym chwałę niemieckiego oręża, w których obowiązkowo brały udział hitlerowskie 
organizacje młodzieżowe. Podczas okupacji Niemcy zaopiekowali się cmentarzem, 
uporządkowali mogiły i przywrócili je do dawnego stanu. W tym też czasie nadali mu 
nazwę Heldenfriedhof Am Gräberberg (Cmentarz bohaterów)70. Takie działania nazi-
stów miały na celu legitymizować władzę i siłę militarną, intensyfi kować proces „milita-
ryzacji pamięci społecznej”71, zacieśnić wśród łódzkich Niemców i tych przesiedlonych 
podczas wojny do miasta wspólnotowe więzi i wzmacniać ich przynależność do grupy, 
ponadto ukierunkować gromadzone emocje. W ten sposób przy grobach niemieckich 
żołnierzy przywoływano konkretne wydarzenia historyczne: nie tylko bitwę, ale i pano-
wanie Niemców na ziemiach polskich przez prawie cztery lata trwania I wojny. Ponadto 
niemieckie władze okupacyjne promowały własną interpretację przeszłości, dokony-
wały swoistej reanimacji własnej przestrzeni symbolicznej, stawały na straży jedności 
terytorialnej, duchowej i kulturowej III Rzeszy, również odtwarzały i uaktualniały toż-
samość narodową i  polityczną. Tożsamość w  państwie powiększonym o  Kraj Warty, 
w którym znalazła się Łódź, stawała się konstrukcją szczególną — była sklejana nie tyl-
ko z odwołań do zdarzeń z przeszłości (świadczy o tym między innymi uhonorowanie 
generała Karla Litzmanna — dowódcy 3. dywizji gwardii armii niemieckiej walczącej 
w 1914 r. w okolicach Łodzi, dzięki przemianowaniu nazwy miasta Łódź na Litzmann-
stadt), lecz także z na bieżąco prowadzonej przez władze okupacyjne germanizacji oraz 
akcji propagandowych udowadniających praniemiecką przeszłość Łodzi i regionu72.

Cmentarz wojenny z perspektywy relacji pamięci i przestrzeni

Jacek Kolbuszewski, pisząc o semantyce cmentarzy, kieruje się przekonaniem, iż do-
minującą ich funkcją jest rola znaczeń kulturowych, sprawiająca, że są one przestrze-

69 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. A. Sadza, Kraków 
2004, s. 65. 
70 A. Daszyński, op. cit., s. 73.
71 P. Nijakowski, op. cit., s. 184. 
72 Pisze o tym M. Cygański, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi, Łódź 1965, s. 154–156.
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niami kultowymi73. Anonimowość pochówków na cmentarzach wojennych nadaje im 
ekspresję symboliczną, a o jej utrzymaniu decyduje dziś „trwałość kultu wartości, któ-
rych nosicielami byli leżący na nich zmarli, a zatem decyduje o nim znaczenie aktualnie 
przypisywane zdarzeniom, za sprawą których cmentarz powstał”74. Funkcja seman-
tyczna cmentarza polega na „przekazywaniu wiedzy o pogrzebanych na nim zmarłych 
i o założonym świadomie stosunku żyjących do tychże zmarłych. Dopiero wtórnie stan 
cmentarza informuje o rzeczywistym (często odmiennym od założonego) sposobie pa-
miętania (a więc o niepamięci...) o umarłych”75, wyjaśnia też rolę, jaką cmentarz wy-
pełnia w pośredniczeniu między współczesnością a przeszłością, czyli między żywymi 
a  umarłymi76. Cmentarz wojenny, jak pamiętamy, jest to dziś przestrzeń zamknięta 
(historyczna), uformowana ostatecznie i  defi nitywnie. Współczesność z  przeszłością 
stykają się tu na poziomie stosunku żywych do cmentarza, co dzisiaj materializuje się 
w stanie jego zachowania i stopniu dewastacji, sposobach jego utrzymania oraz działa-
niach upamiętniających. 

Jeśli spojrzymy na cmentarz wojenny z perspektywy relacji między pamięcią i przes-
trzenią, możemy ująć go metaforą krajobrazu pamięci (memoryscape). Sławomir Ka-
pralski, który wprowadził ten termin do dyskursu w polskiej humanistyce, podkreśla że 
przyrostek –scape sugeruje „płynność kształtu, jaki przybiera »krajobraz«, jego perspek-
tywiczną naturę”. Krajobraz pamięci jest to realny lub symboliczny obszar, w którym 
„pamięć zbiorowa ulega uprzestrzennieniu”77, i  który dziś staje się miejscem „skon-
centrowanej praktyki kulturowej”. Zadaniem owej praktyki jest „porządkowanie lub 
nadawanie znaczenia relacji między przeszłością a teraźniejszością, tak żeby uczynić ją 
spójną i organizowanie różnicy (pomiędzy »nami« a »nimi«, a także wewnątrz »nas«,), 
tak aby jej istnienie nie zagrażało panowaniu symbolicznemu i związanymi z nim nar-
racjami historyczno–tożsamościowymi. Krajobrazy mogą bowiem zawierać wiele pa-
mięci, a niektóre spośród nich mogą znajdować się w konfl ikcie symbolicznym, tak jak 
ich nosiciele mogli (mogą) znajdować się w  konfl ikcie realnym”78. Na interesujących 
mnie cmentarzach pochowani są polegli w bitwie łódzkiej, która przez długi czas była 
zapomniana i wymazana z pamięci jako politycznie niepoprawna. „Po 1914 r. Rosja-
nie mieli rewolucję październikową, wojnę domową, stalinizm, II wojnę i podręczniki, 
w  których głównie krytykowano »imperialistyczną, carską armię«. Bezpieczniej było 
nie pamiętać o przodkach w służbie cara. Niemcy zapomnieli z podobnych powodów: 
hitleryzm, II wojna. Po klęsce w 1945 r. woleli nie przypominać światu, że rozpętali też I. 

73 J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafi ce wierszowanej, Wrocław 1985, 
s. 41. 
74 Ibidem, s. 42.
75 Ibidem, s. 45.
76 Idem, Przestrzenie..., s. 301.
77 S. Kapralski, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refl eksji teoretycznej, [w:] idem (red.), Pamięć, 
przestrzeń, tożsamość, Warszawa 2010, s. 27.
78 Ibidem, s. 28.
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Dla  Polaków bitwa pod Łodzią była bitwą zaborców. Nikt nie pamiętał, że w obcych 
mundurach poległy tysiące rodaków” — pisał Michał Jagiełło79. Po II wojnie światowej 
władza w Polsce tworzyła nową historię, podporządkowując się linii politycznej Kremla: 
gloryfi kowała działania Związku Radzieckiego, a wymazywała z kart historii wszelkie 
ślady z okresu Rosji carów, w tym również bitwę łódzką, konstruowała polski patrio-
tyzm między innymi na negatywnym stereotypie Niemca, czego efektem było odrzuca-
nie niemieckiej kultury jako obcej i wrogiej. Cmentarzom z I wojny światowej nadano 
nową tożsamość: kojarzono je z II wojną światową i niemieckim okupantem, traktowa-
no jako symbol nazistowskiej okupacji oraz niemieckiego militaryzmu. Były systema-
tycznie dewastowane, z czasem zapomniane, a pozbawione opieki ulegały niszczeniu 
również pod wpływem sił natury. Sytuacja zaczęła się poprawiać po 1989 r., kiedy w Pol-
sce, a wcześniej w innych krajach Europy, w wyniku zmian politycznych i społecznych 
nastąpiło gwałtowne zdynamizowanie pamięci społecznej, charakteryzujące się między 
innymi ścisłym związkiem pamięci i przestrzeni „jako odmiennych od historii i czasu 
kategorii organizujących nasze doświadczenie przeszłości i samych siebie”80. 

Koncepcja krajobrazów pamięci zakłada, że są one konstruowane także w teraźniej-
szości, a  społeczne ramy pamięci wytwarzane są przez wiele podmiotów nie zawsze 
współpracujących ze  sobą81, ale zawsze zaznaczających swoją obecność w  określonej 
przestrzeni. W scenerii cmentarzy wojennych z I wojny światowej napotykamy elemen-
ty wykreowane „teraz”, które są reprezentacjami pamięci wpisywanymi w przestrzeń od 
wielu lat zapomnianą i zaniedbaną, lecz autentyczną, bo ściśle związaną z określonymi 
wydarzeniami historycznymi (bitwa łódzka). W tym kontekście w konkretną, fi zyczną 
przestrzeń cmentarza wdrukowana jest pamięć miejsca, która wiąże się z przeszłością 
tej przestrzeni82 — było to, jak pamiętamy, miejsce bitewne. Pamięć związana z polem 
bitwy jest pamięcią trudną i niejednoznaczną: jest to miejsce klęski, ale i miejsce zwy-
cięstwa, co przekłada się na pamięć zwycięzcy i pamięć zwyciężonego83. Bitwa łódzka 
nie przyniosła zwycięstwa żadnej ze stron: zwycięstwo strategiczne odnieśli Niemcy, bo 
udaremnili ofensywę na Berlin, pod względem taktycznym zwycięstwo odnieśli Rosja-
nie — nie dopuścili do okrążenia swoich sił w Łodzi84. Pozostawiła natomiast tysiące 
poległych na obcej ziemi, daleko od swoich, w przestrzeni fi zycznej nienależącej do żad-
nej z walczących wówczas stron, a tym samym pozbawionej strażnika pamięci. 

79 M.  Jagiełło, Okrążeni okrążają okrążających  — wielka bitwa pod Łodzią, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/2029020,61085,4527353.html — dostęp 5 lipca 2012. 
80 S. Kapralski, op. cit., s. 27.
81 Ibidem, s. 39.
82 M. Saryusz–Wolska, Turystyka uwikłana w pamięć zbiorową, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3, 
s. 68–69.
83 Zob. M. Olivier, Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy. Szkic. Battelefi elds as Place-
sof Memory in the History. A Sketch, „Herito. Dziedzictwo, Kultura, Współczesność” 2010, nr 1, 
s. 45–54. 
84 M. Jagiełło, Operacja łódzka..., s. 14.
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„Nowe” elementy na cmentarzach z I wojny światowej są efektem działań podej-
mowanych w  ostatnich kilku latach, w  różnym zakresie, zarówno przez instytucje 
samorządowe, stowarzyszenia lokalne współpracujące z  niemieckimi i  rosyjskimi 
podmiotami, jak i inicjatyw osób prywatnych mających na celu porządkowanie i re-
waloryzację wojennych nekropoli oraz upamiętnianie poległych. Przytoczę kilka przy-
kładów. Na cmentarzu w Poćwiardówce znajduje się kilkadziesiąt płyt oczyszczonych 
z mchu i z odtworzonymi napisami — to efekt pracy żołnierzy polskich i niemieckich 
jesienią 2007  r.85; w przestrzeni cmentarza w Witkowicach–Pustułce odznaczają się 
kamienne i betonowe pomniki, które w 2008 i 2009 r. żołnierze Bundeswehry „wycią-
gnęli spod ziemi” i odnowili86. U stóp pomnika–monumentu na cmentarzu w Gadce 
Starej umieszona jest granitowa tablica z napisami w językach polskim, niemieckim 
i rosyjskim: „Tu spoczywają żołnierze polegli w wojnie 1914–1918. Pamięci ich i ofi ar 
wszystkich wojen. Rzgów 10 sierpnia 1998 r.”. Druga tablica znajduje się przy bramie 
wejściowej na cmentarz i informuje, że w latach 1994–1998 przy pracach porządku-
jących nekropolię brała udział młodzież polska i niemiecka. Zaraz przy wejściu na 
cmentarz we Wiączyniu, po lewej, czyli rosyjskiej stronie, jest mogiła, na której po-
stawiono okazały głaz podobny do tych, jakie stoją na mogiłach żołnierzy rosyjskich 
i  niemieckich pochowanych na tym cmentarzu 98 lat temu. „Wchodzi” on w  oczy 
przechodzącego, albowiem na nim przymocowana jest granitowa tablica z napisem 
„Mogiła żołnierzy armii rosyjskiej poległych w Dąbrowie w 1914 roku”, a obok stoją 
wypalone lampki nagrobne. W tym miejscu w listopadzie 2006 r., w asyście duchow-
nych wyznania prawosławnego i katolickiego oraz władz samorządowych, uroczyście 
pochowano ekshumowane w Dąbrowie (gmina Nowosolna) szczątki 10 żołnierzy ro-
syjskich poległych w bitwie łódzkiej87. 

Cmentarze wojenne przeistaczają się również w  miejsca turystyczne. Wspomnę 
o wyznaczanych przez gminy w okolicach Łodzi szlakach turystycznych po miejscach 
pochówku z okresu I wojny światowej88. Związane to jest między innymi z działaniami, 
jakie podjęły gminy Brzeziny, Dmosin, Rogów, Jeżów i  Koluszki w  ramach projektu 
„Muzeum w przestrzeni — wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”89: oznakowano 
drogi prowadzące do nekropolii z I wojny światowej oraz ustawiono tablice informacyj-
ne przy wejściach na cmentarze. 

85 Idem, Utrzymać poległych w honorze, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 2007, z 23 października; W. Ku-
pisz, Bundeswehra pamięta, „Dziennik Łódzki” 2007, z 24 października. 
86 Bundeswehra sprząta niemiecki cmentarz wojskowy, „Wprost” 2009, z  5  sierpnia http://www.
wprost.pl/ar/168447/Bundeswehra-sprzata-niemiecki-cmentarz wojskowy/#an_1414434227  — 
dostęp 10 września 2012.
87 http://www.nawzniesieniach.bajt.net.pl/artykul.php?idart=543&iddz=2&PHPSESSID=e38973
b46e796438c9af86faabc2386d&m1autorzyPage=4 — dostęp 10 września 2012.
88 B. Gosik, op. cit., s. 100.
89 http://www.koluszki.pl/art/571/projekt_muzeum_w_przestrzeni_wielokulturowe_korzenie_
regionu_lodzkiegos;_ http://www.lodz1914.pl/pl,145,15.html — dostęp 5 lipca 2012.
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Jeśli potraktujemy krajobraz pamięci jak palimpsest, w  którym zapisane są różne, 
odmienne kulturowo i  czasowo nakładające się warstwy, to wymienione „nowe” ele-
menty należy postrzegać jako artefakty kultury współczesnej, będące następną warstwą 
„wojennej architektury cmentarnej”. Mimo że pełnią one dziś rolę „implantów pamięci” 
(termin Mariana Golki90), również mają status źródła wiedzy nie tylko dla antropo-
loga, status dokumentu „mówiącego” o  rzeczywistości, są jednym z  rodzajów mate-
riałów składających się na narrację o  teraźniejszości, świadczących o  istniejących we 
współczesnej kulturze wzorcach, schematach postępowania i myślenia. Nie mogą być 
one traktowane jako rzeczywistość osobna względem przeszłości, albowiem splatają się 
z nią. Ponadto wprowadzają określony fragment historii w obieg publiczny i dopasowu-
ją pamięć do współczesnych oczekiwań. Traktując owe artefakty jako źródło, antropolog 
nie może rozpatrywać ich jako zapis skończony interpretacyjnie, lecz musi umieszczać 
je w kontekstach „możliwych znaczeń” w świecie różnorodnych kultur i praktyk kul-
turowych, współtworzących szerokie pole ludzkiej rzeczywistości. Albowiem, jak pi-
sał Paul Willis, „Chodzi o wkład w toczący się »dialog ludzkości«, o poszerzenie pola 
ludzkiego dyskursu, solidarności i samozrozumienia. Jest to szczególnie ważne w okre-
sach bardzo szybkich zmian społecznych, takich jak dziś, kiedy musimy utrzymywać, 
że istnieje jakiś »inny«, który służy nam do oceny aktualnych tendencji. [...] Włączenie 
się w »dialog ludzkości« [...] Oznacza poszerzenie i pogłębienie zawsze przypadkowego 
korpusu refl eksyjnej wiedzy o ludzkości w wyniku przelewania poznania i wyobraźni 
przez wąski lejek specyfi ki i  lokalnego zakorzenienia sposobów, dzięki którym ludzie 
tworzą znaczenia w konkretnym kontekście”91.

90 M. Golka, Społeczna niepamięć: pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem, [w:] S. Kapralski 
(red.), Pamięć..., Warszawa 2010, s. 68–69. 
91 P. Willis, Wyobraźnia etnografi czna, tłum. E. Klekot, Kraków 2005, s. 163.
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 Lidia Przymuszała

FISZKA TERENOWA JAKO ŹRÓDŁO 
DO BADAŃ DIALEKTOLOGICZNYCH 

Do tradycyjnych sposobów zbierania materiału gwarowego, oprócz typowej dla dia-
lektologii metody kwestionariuszowej, polegającej na uzyskiwaniu od wybranego in-
formatora odpowiedzi na pytania ankiety, skonstruowanej specjalnie dla określonego 
typu badań1, należy także zapis — najczęściej na fi szce — wypowiedzi informatorów 
dokonywany przez dialektologa ze  słuchu w  terenie bądź na taśmie magnetofonowej 
(w przeszłości) czy na dyktafonie (współcześnie)2. Wstępną fazę opracowania zgroma-
dzonego w postaci nagrań materiału językowego stanowi transkrypcja fonetyczna tek-
stów, zazwyczaj przybierająca ostatecznie także postać fi szki. 

Zbiory fi szek pozyskanych bądź to bezpośrednio w  badaniach terenowych, bądź 
w wyniku transkrypcji nagrań tekstów stanowią punkt wyjścia do dalszych badań. Naj-
częściej są bazą materiałową opracowań leksykografi cznych.

W niniejszym artykule chciałabym się przyjrzeć jednemu z takich zbiorów, a mia-
nowicie kartotece Słownika gwar śląskich. Słownik gwar śląskich3 (dalej SGŚ) to wie-
lotomowe dzieło (obecnie liczy 13 tomów, obejmujących hasła w  zakresie liter A–J) 

1 W  zależności od rodzaju pozyskiwanych informacji wyróżnia się kwestionariusze leksykalne 
i gramatyczne.
2 Na temat sposobów prowadzenia badań terenowych i metod dialektologii zob. wybrane prace: 
A. Zaręba, O metodzie i technice badań gwarowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznaw-
czego” 1955, z. 14, s. 140–155; H. Horodyska, O dialektologicznych badaniach korespondencyjnych, 
„Poradnik Językowy” 1958, z. 2, s. 57–67; H. Kurek, Metodologia socjolingwistycznego badania fo-
netyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Kraków 
1990; J. Mazur, Zastosowanie komputera w dialektologii. Nowe możliwości techniczne, metodyczne 
i teoretyczne opracowania materiału gwarowego, [w:] B. Dunaj (red.), Studia dialektologiczne, t. 1, 
Kraków 1996, s. 47–54; A. Kowalska, Znaczenie doboru metod badawczych we współczesnej dia-
lektologii (na przykładzie polskich regionalnych atlasów gwarowych), [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary 
dziś, t.  1: Metodologia badań, Poznań 2001, s.  51–66; Z.  Zagórski, O  różnych metodach badań 
dialektologicznych, [w:] J. Sierociuk (red.), op. cit., s. 25–31.
3 B. Wyderka (red.), Słownik gwar śląskich, Opole 2000–2012, t. 1–13.
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wydawane od 2000 r. pod redakcją Bogusława Wyderki przez Państwowy Instytut Na-
ukowy — Instytut Śląski w Opolu, który jest dysponentem kartoteki tegoż słownika. 

Poruszana przeze mnie problematyka podejmowana jest z perspektywy doświadczeń 
leksykografa–praktyka. W  latach 1999–2009 byłam członkiem zespołu autorskiego 
opracowującego hasła do Słownika.

Czym zatem jest kartoteka słownikowa? Kartoteka to zbiór fi szek zgromadzonych 
w szafi e, która ma długość trzy, a wysokość dwa metry, sto dwadzieścia dziewięć półme-
trowych szufl ad, blisko milion4 niewielkich karteczek w rozmiarach dziesięć na osiem 
centymetrów. To punkt wyjścia pracy leksykografa, materiał do badań5, efekt prac kilku 
pokoleń językoznawców związanych z Instytutem Śląskim i Uniwersytetem Opolskim6. 

4 Zawartość kartoteki szacowana jest dzisiaj na blisko 1 mln fi szek; zob. Wstęp do: Słownik gwar 
śląskich, Opole 2000, t. 1, s. IX.
5 Wspomnieć należy, że baza materiałowa kartoteki służy nie tylko powstającemu SGŚ, ale także 
wykorzystywana jest do badań frazeologii, leksyki i słowotwórstwa gwarowego (zob. liczne arty-
kuły L. Przymuszały, M. Muszyńskiej, B. Wyderki: L. Przymuszała, Synonimia związków frazeolo-
gicznych (na przykładzie materiału gwarowego), [w:] J. Kamper–Warejko, I. Kaproń–Charzyńska, 
J. Kulwicka–Kamińska (red.), Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiań-
skich, Toruń 2007, s. 269–274; eadem, Narodziny i  śmierć we frazeologii gwarowej (na przykła-
dzie materiału śląskiego), [w:] W. Chlebda (red.), Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu 
wieków, Opole 2007, s. 105–110; eadem, „Racz Pan Bóg żegnać”, czyli o formułach powitań i po-
żegnać w gwarze śląskiej, [w:] K. Łeńska–Bąk, M. Sztandara (red.), Sztuka życia, zasady dobrego 
zachowania, etykieta. O  zmienności obyczaju w  kulturze, Opole 2008, s.  223–229; eadem, „Być 
mieszkiem szaśniony” — o przypadłościach umysłu po śląsku, [w:] K. Łeńska–Bąk, M. Sztandara 
(red.), Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie — konteksty — interpretacje, Opole 
2009, s. 251–260; eadem, „Łate na łate bić, a gorzołke pić!” Śląska leksyka i frazeologia bachiczna, 
[w:] K. Łeńska–Bąk, M. Sztandara (red.), O rozkoszach wszelakich... Od przyjemności do ekstazy 
w kontekstach kultury, Opole 2011, s. 155–176; eadem, Ginące i żywe tradycje ludowe w świetle 
frazeologii gwarowej, [w:] J. Adamowski, M. Wójcicka (red.), Tradycja w kontekstach kulturowych, 
t. 4, Lublin 2011, s. 133–145; M. Muszyńska, Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska (IV). 
Analiza przemian leksykalnych — wyniki ankiety, „Studia Śląskie” 2010, t. 69, s. 32–351; eadem, 
Określenia nazywające dzieci w  gwarach Śląska. Leksemy opisujące wygląd, [w:]  K.  Kossakow-
ska–Jarosz przy udziale M. Iżykowskiej (red.), Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów fi lo-
logicznych, Opole 2011, s. 237–245; eadem, Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska (I). 
Formacje opisowe i deminutywno–hipokorystyczne, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego”, Wrocław 2011, t.  38, s.  75–93; B. Wyderka, Gwarowe śląskie nazwy 
‘osoby skłonnej do płaczu’, „Studia Śląskie” 2008, t. 67, s. 275–279.
6 Historia kartoteki i powstającego Słownika jest nie tylko interesująca, ale przede wszystkim nie-
zwykle długa. Przedsięwzięcie to, od momentu zainicjowania prac nad leksykonem do chwili 
obecnej, trwa bowiem bez mała osiemdziesiąt lat. Jego pomysłodawcą był Kazimierz Nitsch, któ-
ry w 1936  r. zwrócił uwagę na konieczność opracowania słownika gwar śląskich. Dyskusje na 
ten temat przerwał wybuch II wojny światowej. Do pomysłu Nitscha wrócono ponownie po jej 
zakończeniu, jednak praktyczna realizacja projektu nastąpiła dopiero w 1957 r., kiedy to rozpo-
częto prace nad Słownikiem równocześnie w dwóch ośrodkach katowickim i opolskim. W Ślą-
skim Instytucie Naukowym w Katowicach prace nad słownikiem gwarowym podjął prof. Alfred 
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Trzon tworzonej głównie w latach 60. XX w. kartoteki SGŚ stanowią7: 1) leksyka ze-
brana z kilkudziesięciu miejscowości Śląska przez pracowników naukowych oraz eks-
ploratorów o przygotowaniu dialektologicznym; 2) materiały własne przekazane przez 
dialektologów; 3)  materiały etnografi czne z  zasobów  Instytutu Śląskiego w   Opolu; 
4)  materiały ze  źródeł rękopiśmiennych śląskich dialektologów amatorów i  badaczy 
folkloru; 5) materiały ze źródeł drukowanych; 6) materiały uzupełniające gromadzone 
metodą badań „kroczących”8 przez członków zespołu redakcyjnego od 1998 r. do chwili 
obecnej.

W związku ze sposobem pozyskiwania materiału, tworzące kartotekę fi szki są zatem 
dwojakiego rodzaju: pierwszą grupę stanowią fi szki terenowe, sporządzone przez eks-
ploratora w trakcie bezpośredniego kontaktu z informatorem lub przez przygotowanych 
do tego celu Ślązaków, na podstawie ustalonej wcześniej listy wyrazów; natomiast drugą 
grupę stanowią fi szki, będące efektem „rozpisywania” drukowanych i rękopiśmiennych 
tekstów dialektologicznych, etnografi cznych czy folklorystycznych.

Jakich danych dostarczają leksykografowi opracowującemu słownik gwarowy fi szki? 
Zawierają one następujące informacje: w  lewym górnym rogu zapisywany jest wyraz 
w  jego formie podstawowej (dla rzeczownika w  mianowniku liczby pojedynczej, dla 
czasownika w  bezokoliczniku) lub tekstowej; obok, zazwyczaj w  łapkach znaczenio-
wych (‘’), podaje się znaczenie lub — w przypadku wyrazów polisemicznych — poprze-
dzone cyframi arabskimi znaczenia leksemu, które poniżej ilustrowane są przykładami 
użycia. Konteksty ilustrujące przykładowe użycie wyrazu na starszych fi szkach mają 
zapis fonetyczny, na nowszych  — uproszczony, półfonetyczny. W  prawym dolnym 
rogu umieszcza się z reguły (pełną lub w postaci skrótu) nazwę miejscowości (niekiedy 
ze skrótem powiatu), w której dokonano zapisu (zob. fi szki 1, 2). W przypadku fi szek 

Zaręba, zaś w Instytucie Śląskim w Opolu przygotowania do opracowania leksykonu gwar ślą-
skich rozpoczęli profesorowie Stanisław Bąk i Stanisław Rospond. Aby uniknąć dublowania się 
prac, specjalna komisja powołana przez Komitet Językoznawstwa PAN zadecydowała, że ośro-
dek katowicki skupi się na pracach nad Atlasem językowym Śląska, natomiast prace słownikowe 
będą prowadzone w Opolu. Początkowo przebiegały one bardzo intensywnie, jednak z czasem 
uległy spowolnieniu, co spowodowane było tym, że prowadzono je w cieniu innego dużego pro-
jektu, a  mianowicie Słownika etymologicznego nazw geografi cznych Śląska przygotowywanego 
pod kierunkiem Rosponda w tej samej pracowni Instytutu Śląskiego w Opolu. Śmierć prof. Bąka, 
a później prof. Rosponda, spowodowała w 1982 r. przejściowe zawieszenie prac, które wkrótce 
wznowiono i kontynuowano do 1990 r. pod kierownictwem prof. Feliksa Pluty. Wtedy to — z po-
wodu braku funduszy — nastąpiło ponowne załamanie prac. Podjęto je na nowo po ośmiu latach 
w 1998 r., a kierownictwo nad projektem objął prof. Bogusław Wyderka. Od tamtej pory prace 
nad Słownikiem prowadzone są nieprzerwanie do dziś, czego efektem jest trzynaście opublikowa-
nych dotychczas tomów w zakresie liter A–JUŻYNECZKI. Więcej szczegółów na ten temat zob.: 
Wstęp do: Słownik gwar śląskich..., t. 1, s. VII–IX.
7 Zob. Wstęp do: Słownik gwar śląskich..., Opole 2000, t. 1, s. XV–XVIII.
8 Polega ona na tym, że grupie Ślązaków mających przygotowanie fi lologiczne raz na jakiś czas 
przekazywany jest indeks wyrazów do weryfi kacji, co pozwala na uzupełnianie braków materia-
łowych.
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powstałych w efekcie „rozpisania” materiałów drukowanych obok nazwy miejscowości 
(czasami pomijanej) widnieje skrót źródła (� szka 3). 

Oprócz wskazanych wyżej, stałych informacji dotyczących znaczenia, fonetyki, uży-
cia i geogra� i rejestrowanego wyrazu, � szki zawierają też wiele danych o charakterze 
fakultatywnym. Są to:
1. Informacje gramatyczne, dotyczące rodzaju gramatycznego, częściej odmiany wyra-

zu — zazwyczaj jest to wskazanie końcówek � eksyjnych różniących formę gwarową 
od ogólnopolskiej, czasami podaje się też na � szce funkcjonujące w gwarach śląskich 
derywaty utworzone na bazie danego wyrazu (� szki 4, 5).

2. Informacje etymologiczne — w przypadku wyrazów będących zapożyczeniami głów-
nie z języka niemieckiego, czeskiego czy słowackiego (� szki 6, 7).

3. Informacje o synonimach — na niektórych � szkach terenowych eksploratorzy poda-
wali też ciągi wyrazów bliskoznacznych (� szki 8, 9).

4. Informacje o frazeologii — niekiedy na � szkach przy okazji zapisu określonego lek-
semu odnotowany zostaje związek frazeologiczny bądź charakterystyczne dla gwary 
połączenie wyrazowe, w którym ów leksem występuje. Częściej jednak frazeologia 
„ukryta” jest wśród ilustrujących użycie leksemu kontekstów, z których zostaje do-
piero wydobyta przez leksykografa opracowującego dane hasło słownikowe. Na przy-
kład na � szkach rejestrujących wyraz „mieć” oddzielnie odnotowano takie związki 
frazeologiczne, jak: „mieć za kimś oko”, „mieć się ku sobie”, „mieć muki”, podczas gdy 
frazeologizmy: „nie mieć wiele do góry”, „mieć � lipa w głowie”, „nie mieć gadki” czy 
„mieć ciężką gadkę” wpisane były w konteksty użycia wyrazów „góra”, „� lip”, „gadka” 
(� szki 10, 11). 
 Brak systemowo i metodycznie zebranej frazeologii — wyraźnie zauważalny na tle 
tak bogatej bazy materiałowej Słownika — wynika z tego, że zasadniczym celem po-
wstającej kartoteki było gromadzenie leksyki, a nie frazeologii śląskiej.

5. Informacje stylistyczne typu: pogardliwe, wulgarne, pejoratywne, obraźliwe, piesz-
czotliwe, żartobliwe mówiące o wartości stylistycznej i emocjonalnym nacechowaniu 
wyrazu (� szki 12, 13).

6. Informacje o charakterze socjo– i pragmalingwistycznym typu: czynny w I i II po-
koleniu, rzadkie, dziecięce, przysłowie, pieśń, powiedzonko, przezwisko, dotyczące 
czynnej lub biernej znajomości danej nazwy, zakresu jej użycia i gatunku wypowiedzi 
(� szki 14, 15, 16).

7. Informacje o chronologii wyrazu, dotyczące dawności i współczesności danej nazwy; 
są to sytuujące w czasie określenia typu: starsze, dawne, nowsze (� szka 17).
 Informacje stylistyczne, socjo– i  pragmalingwistyczne oraz dotyczące chronologii 
wyrazu pojawiają się na � szkach w różnych miejscach i w różnej formie. Najczęściej 
funkcjonują w postaci skrótów umieszczanych przed lub po objaśnieniu znaczenia 
(„papać” — dziec. jeść, gryźć; „cipa” — kura pog.), albo też są elementem de� nicji 
znaczeniowej („papać”, czyli jeść — o małym dziecku; „cipa” — pogardliwie o dziew-
czynie). Czasami kryją się w umieszczonym na � szce kontekście (
 — Gierałtowice, pow. kędzierzyńsko–kozielski; 
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 — Ortowice, pow. kędzierzyńsko–kozielski; 
 — Zabrzeg, pow. bielski).

8. Informacje etnolingwistyczne, czyli informacje o kontekście użycia słowa w aspek-
cie społecznym, kulturowym, obyczajowym — zazwyczaj pojawiają się one w rozbu-
dowanych objaśnieniach znaczeń wyrazów, zwłaszcza takich, które odnoszą się do 
przebiegu uroczystości, obrzędów, zwyczajów, lub które opisują wygląd, funkcjono-
wanie czy przeznaczenie dawnych sprzętów; podają składniki tradycyjnych potraw 
lub napojów. Np.: „grotek” — specjalne naczynie do dojenia krów (z blachy z jednym 
uchem, pojemność około 6–7 l); „cep”  — przyrząd do młócenia zboża; składa się 
z rękojeści zwanej najczęściej dzierżakiem i z połączonego z nim mocnym rzemie-
niem bijaka; „marzanka” — zwyczaj: dwa tygodnie przed Wielkanocą kukłę wielkości 
kobiety umieszcza się na żerdzi i młodzież obchodzi z nią wieś; „maiczek” — „jeden 
ze  starych obrzędów na Szląsku. Wycinają drzewko leśne, pozostawiają wierzcho-
łek, resztę gałęzi obcinają. Wierzchołek przyozdabiają wstążkami, jajkami itp. I takie 
drzewko nazywa się maiczek. Troje dziewcząt ubranych obnaszają w wiosce od chaty 
do chaty maiczek śpiewając pieśni odpowiednie, za co małe datki odbierają”9. Infor-
macje te są również obecne w kontekstach ilustrujących użycie danego wyrazu, np.: 

 —  
10 — Góra św. Anny, pow. strzelecki; 

 —  j. (‘jako lekarstwo, lek’). 
—

11 — Góra św. Anny, pow. strzelecki.

Niektóre � szki zawierają także (należy to jednak do rzadkości) rysunki, stanowiące 
dopełnienie de� nicji znaczeniowej danego wyrazu, zwłaszcza w  sytuacji, kiedy obja-
śniany wyraz jest nazwą nieużywanego już dzisiaj narzędzia rolniczego lub jakiejś jego 
części (� szki 18, 19). Zamieszczony na � szce rysunek stanowi istotną pomoc dla lek-
sykografa przy formułowaniu precyzyjnych de� nicji znaczeniowych poszczególnych 
leksemów.

Ostatnim, nieobligatoryjnym elementem � szki terenowej jest zapis (pełny lub w po-
staci skrótu) nazwiska eksploratora, np.: Bizoń, Dobrzyński, Pluta, Gołąbek, Borek 
(zob. � szki 4, 6, 8, 9, 13). 

W kontekście rozważań na temat � szki terenowej nasuwa się pytanie nie tylko o przy-
datność tego typu materiału do badań dialektologicznych, a w szczególności do prac 
dialektogra� cznych, ale także pytanie o jakość tegoż materiału.

9 A. Cinciała, Słownik dialektyczny Księstwa Cieszyńskiego. Reprodukcja techniką oª setową z ory-
ginału znajdującego się w zbiorach rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 
Wisła 1998, s. 202.
10 R. Olesch, Der Vortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg, Tl 1, Berlin 1958, s. 114.
11 Ibidem, s. 74.
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Zasób materiałowy zgromadzonej kartoteki ma bowiem zasadniczy wpływ na osta-
teczny kształt powstającego słownika gwarowego, zaś jakość fi szek terenowych prze-
kłada się bezpośrednio na sposób opracowania zawartych w nim artykułów hasłowych 
oraz na prezentację różnych faktów językowych z danego regionu. Rezultat końcowy 
prac leksykografi cznych, jakim jest słownik gwarowy, zależy zatem od dwóch czynni-
ków: po pierwsze, od odziedziczonego stanu dokumentacji materiałowej; po drugie, od 
obowiązującej w czasie jej gromadzenia koncepcji badawczej12.

Prace nad organizacją kartoteki wydawanego współcześnie SGŚ podejmowane były 
w latach 60. XX w., a podstawowym założeniem metodologicznym w ówczesnych cza-
sach było nastawienie się na gromadzenie danych dotyczących samej jednostki lek-
sykalnej i  jej postaci fonetycznej. Z perspektywy trzynastu lat prac redakcyjnych nad 
Słownikiem z całą odpowiedzialnością stwierdzić niestety można, że przyjęte przed laty 
założenia metodologiczne w świetle potrzeb dzisiejszej dialektologii i współczesnej lek-
sykografi i są niewystarczające.

Lista problemów, z którymi boryka się leksykograf opracowujący hasła słownikowe 
na postawie zgromadzonego na fi szkach materiału, jest długa. Do problemów tych na-
leży między innymi opis znaczenia lub znaczeń wyrazu. Na fi szkach terenowych funk-
cjonuje kilka sposobów objaśniania znaczeń. Wyrazy gwarowe zazwyczaj wyjaśniane 
są za pomocą wyrazów literackich o tym samym lub bardzo podobnym znaczeniu, np.: 
„hawierz” — górnik, „potek” — ojciec chrzestny, „kosak” — sierp. Stosowane są także 
objaśnienia o charakterze realnoznaczeniowym („hyrcz” — guz na ciele od uderzenia), 
strukturalnoznaczeniowym („bijak”  — część cepów, którą się bije), etnografi cznym 
(„grotek” — cebrzyk z klepek na nóżkach (przedłużone klepki) do mycia naczyń) czy 
synonimicznym („babrać” — paprać, walać, brudzić). Skrajnym przypadkiem jest ich 
całkowity brak.

Trudności związane z  formułowaniem przez leksykografa słownikowych defi nicji 
znaczeń wynikają z kilku przyczyn. Po pierwsze, często jako objaśnienie wyrazu po-
dawany jest inny wyraz gwarowy („grotek” — szkopek) lub taki, który w polszczyźnie 
ogólnej funkcjonuje jako książkowy („dupa”  — przezw. safanduła), czy przestarzały 
(„grot” — duży ceber), a więc używany jest rzadko. Wyrazy gwarowe pojawiają się tak-
że w bardziej rozbudowanych omówieniach znaczenia. Po drugie, zdarza się, że wyraz 
objaśniany jest tożsamy z wyrazem objaśniającym („cep” — cep) lub w  łapkach zna-
czeniowych pojawia się skrót ‘ts.’ oznaczający „to samo” („cep” ‘ts.’). O ile w wyrazach 
jednoznacznych leksykograf, dysponując innymi fi szkami, może ustalić znaczenie w ten 
sposób objaśnionego leksemu, o tyle w przypadku wyrazów polisemicznych tego typu 
fi szki są całkowicie bezużyteczne. I wreszcie po trzecie, do szczególnie kłopotliwych na-

12 O przydatności kartotek słownikowych i problemach nieprzystawalności dawnych założeń me-
todologicznych do potrzeb współcześnie powstających słowników gwarowych oraz badań dialek-
tologicznych (zwłaszcza słowotwórczych) pisał J. Sierociuk; zob. J. Sierociuk, Słowniki gwarowe 
a możliwości opisu gwarowego słowotwórstwa, [w:] idem (red.), Gwary dziś, t. 2: Regionalne słow-
niki i atlasy gwarowe, Poznań 2003, s. 249–255.
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leżą objaśnienia za pomocą ciągu wyrazów bliskoznacznych, które z reguły nie oddają 
w pełni znaczenia defi niowanego wyrazu. 

Zbyt ogólne, często wieloznaczne i niedokładne objaśnienia znaczeń podawane na 
fi szkach przez eksploratorów; łączenie ze sobą w jednej defi nicji podobnych, jednakże 
nie tożsamych, sensów  — wszystko to nie tylko utrudnia opracowanie precyzyjnych 
defi nicji słownikowych, ale wpływa także na ustalanie synonimów, które podaje się na 
końcu artykułu hasłowego13. Przykładowo w objaśnieniu gwarowego wyrazu „tytrak”, 
czyli „brudas, ale także ten, co brudzi, psuje, fuszeruje” połączono aż trzy różne sensy. 
„Brudas” to 1. ten, kto jest brudny; 2. ten, co brudzi, czyli inaczej „bałaganiarz” oraz 
3. ten, co psuje, fuszeruje — inaczej „partacz, fuszer”. Każdemu z tych sensów odpowia-
da inny ciąg gwarowych synonimów, które ustalić i przyporządkować do znaczeń, musi 
leksykograf. 

Przykłady zbyt ogólnie wytłumaczonego znaczenia można znaleźć natomiast na fi sz-
kach rejestrujących takie wyrazy, jak „ciaper”, „ciapra”, „gryndas”, „gryndul”, „niechluja”, 
„paprak”, „plamkarz”, „obmazaniec”, „obszmudlaniec”, „ryjak”, „szmirus”, „szlomper”, 
„ślimak”, „udukaniec”, „zbabraniec”, „zmazak”, „zmazaniec”, które objaśnione zostały 
przez eksploratorów za pomocą jednego tylko — de facto bardzo pojemnego seman-
tycznie — słowa „brudas”. „Brudas” bowiem to nie tylko „ktoś, kto się nie myje” lub 
„ktoś, kto jest czymś ubrudzony”, ale także „ktoś, kto ma brudne ubranie”, „ktoś, kto nie 
dba o czystość swojego otoczenia”, czy wreszcie „ktoś, kto niestarannie, nieporządnie, 
niechlujnie wykonuje swoją pracę”. Poza tym z fi szek tych nie sposób ustalić, czy zapi-
sane na nich wyrazy są określeniami mężczyzny, kobiety, czy dziecka, gdy tymczasem 
inny materiał pokazuje, że w gwarach śląskich funkcjonują leksemy precyzyjnie rozróż-
niające człowieka brudnego, co do płci, np.: „chaćmaryna”, „ciachmarajda”, „ciaprula”, 
„cund”, „czutora”, „gryndula”, „szmoderhana”, „szmotrucha” są nazwaniami tylko i wy-
łącznie brudnej kobiety, zaś „fi frek”, „szczoch”, „ufi franiec”, „umazaniec” to wyłączne 
określenia brudnych dzieci.

Pomocne zazwyczaj w tego typu problemach są konteksty, które nie tylko pokazują 
funkcjonowanie wyrazu na szerszym tle, ale także ilustrują znaczenie leksemu. Niestety, 
czasami się zdarza, że zbyt wąski kontekst lub całkowity jego brak (często zamiast kon-
tekstu na fi szce podany jest tylko zapis fonetyczny wyrazu) nie pozwala na precyzyjne 
ustalenie znaczenia. 

Następny istotny problem stanowi słaba dokumentacja na fi szkach terenowych zjawisk 
stylistycznych, co uniemożliwia chociażby badanie zabarwienia emocjonalnego wyrazów. 
Jak przykładowo ocenić nacechowanie funkcjonujących w  gwarach śląskich wyrazów 
„dupa”, „łazić”, „pierdolić” czy „rzygać”? W języku ogólnym wszystkie one (z wyjątkiem 

13 W SGŚ ostatnim elementem budowy artykułu hasłowego jest odsyłacz synonimiczny, czyli ode-
słanie do hasła, będącego synonimem wyrazu hasłowego. Hasłem tym jest najdalszy w alfabecie 
synonim, przy którym zamieszcza się pełne gniazdo wyrazów bliskoznacznych. Zob. na ten te-
mat: Wstęp do: Słownik gwar śląskich..., t. 1, s. XXI, XXVII–XXVIII.
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potocznego „łazić”) są wyrazami wulgarnymi14, zaś w gwarach śląskich niekoniecznie — 
na zgromadzonych fi szkach brak bowiem jakichkolwiek informacji o ich wartości styli-
stycznej. Jak zatem w tej sytuacji powinien postąpić badacz? Uznać, że skoro na fi szkach 
brak adnotacji o nacechowaniu wyrazu, to jest on pod tym względem neutralny, niena-
cechowany czy też może — będąc świadomym różnych niedoskonałości i braków wy-
stępujących na fi szkach — powinien przypisać im taką wartość, jaką mają one w języku 
ogólnym? W tym miejscu rodzi się kolejne pytanie, czy badacz — zwłaszcza nieautoch-
ton, ktoś, kto pochodzi spoza danego środowiska kulturowego i gwarowego — ma prawo 
według własnego uznania i kompetencji językowej ustalać wartość stylistyczną wyrazu 
gwarowego? Czy stylistyczne zabarwienie wyrazu gwarowego w ogóle może być oceniane 
z punktu widzenia polszczyzny ogólnej?

Innym poważnym niedostatkiem jest brak na fi szkach danych o wieku informato-
ra. Powoduje to trudności w ustalaniu chronologii słów i uniemożliwia pokazanie ich 
zmienności w czasie. Nie do przecenienia są zwłaszcza informacje o społecznym statusie 
wyrazu, na przykład o jego znajomości biernej lub czynnej, o występowaniu w mowie 
osób najstarszych lub w wypowiedziach ludzi młodszych. Informacje tego typu pozwa-
lają bowiem śledzić różnice w mowie pokoleń. W kartotece słownikowej są one obecne, 
niestety w stopniu niewystarczającym, jedynie na nowszych fi szkach.

Na koniec wspomnieć też trzeba, że pewien procent bazy materiałowej stanowią fi sz-
ki całkowicie bezwartościowe i bezużyteczne — pozbawione objaśnień znaczeniowych 
i kontekstu nie wnoszą żadnych informacji o wyrazie (fi szka 20).

Z wymienionymi w artykule problemami, wynikającymi z materiałowych niedostat-
ków kartoteki, musi radzić sobie współczesny leksykograf. Dziś coraz częściej postuluje 
się, aby tradycyjne kartoteki, będące zbiorami niezliczonej liczby fi szek, zastępować kar-
totekami elektronicznymi. Digitalizacja kartotek z całą pewnością ułatwiłaby i przyspie-
szyła trwający zazwyczaj całymi latami mozolny proces opracowywania słowników, nie 
tylko gwarowych15. 

Pomimo wskazanych przeze mnie niedostatków, fi szka terenowa nie musi być dzisiaj 
źródłem anachronicznym. Dobrze opracowana, sporządzona według odpowiadającej 
współczesnym potrzebom dialektologicznym i  leksykografi cznym metodologii, może 
stanowić cenne źródło informacji dla badacza–dialektologa. 

14 Na podstawie: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego (wersja elektroniczna).
15 Obecnie działania takie podjęte zostały również w pracowni SGŚ, gdzie rozpoczęto digitalizację 
istniejącej kartoteki. Formę elektroniczną przybiera także każdy nowy, wprowadzany do kartote-
ki, materiał.
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Rycina 1. GROT. Fotografi a fi szki terenowej16

Rycina 2. KLEKOTKA. Fotografi a fi szki terenowej

16 Prezentowane na zdjęciach fi szki pochodzą z kartoteki SGŚ, będącej własnością PIN–Instytutu 
Śląskiego w Opolu.
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Rycina 3. MARZANKA. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 4. HYRCZ. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 5. BABRAĆ. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 6. HOLCIGEL. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 7. GROTEK. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 8. TUTAŁA. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 9. BABRAĆ. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 10. MIEĆ. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 11. GADKA. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 12. RZYGAĆ. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 13. CIPA. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 14. POTEK. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 15. PAPAĆ. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 16. DUPA. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 17. KOPACZKA. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 18. CEP. Fotografi a fi szki terenowej
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Rycina 19. KALENICA. Fotografi a fi szki terenowej

Rycina 20. KORONA. Fotografi a fi szki terenowej
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KRONIKA SZKOLNA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY 
O DYSKURSIE ETNICZNYM NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
(NA PRZYKŁADZIE ROZWOJU SZKOLNICTWA 
W KOŃCZYCACH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM)

„Rok 1922 jest rokiem przełomowym w dziejach Śląska”1. To banalne z dzisiejszej 
perspektywy zdanie zostało zapisane na jednej z ostatnich stronic I tomu szkolnej kro-
niki założonej pół wieku wcześniej, w  położonej na ówczesnych rubieżach pruskie-
go państwa niewielkiej miejscowości o  znaczącej nazwie Kunzendorf (dzisiaj jednej 
z dzielnic Zabrza), aczkolwiek w otwierającym kronikę krótkim rysie historycznym od 
razu w pierwszym zdaniu odnotowano również, iż Kunzendorf to „polnisch Kusznica” 
(Kuźnica)2. Szkolna kronika obecnego Zespołu Szkół nr  18 w  Zabrzu, który tworzą 
Szkoła Podstawowa nr 35 oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Pla-
styczne, jest bowiem prowadzona nieprzerwanie w kolejnych foliałach od niemal stu 
pięćdziesięciu lat. Szczególnie interesujące są dwa pierwsze tomy tych kronikarskich 
zapisków. Pierwszy tom obejmuje lata 1872–1926. Jest to zeszyt o wymiarach 17 cm 
na 20,5 cm, z oryginalnymi kartonowymi okładkami. Na okładce znajduje się zatarty 
niemieckojęzyczny napis i wyraźny dopisek „Tom I”, który pochodzi najprawdopodob-
niej z  lat 30. XX w., kiedy na stronie tytułowej kroniki, obok nagłówka Chronik der 
Katholischen Elementarer Schule in Kunzendorf ,wpisano sygnaturę: Vb–57 oraz posta-
wiono okrągłą pieczęć urzędową Publicznej Szkoły Powszechnej im. M. J. Piłsudskie-
go w Kończycach (pieczęci tej używano w latach 1936–1939). Strony I tomu kroniki 
są nieliczbowane. Znaczna część tekstu jest niemieckojęzyczna, po polsku zapisano 
tylko ostatnich kilkanaście stron. Tom drugi to opasły, kilkusetstronicowy foliał for-
matu A–4, oprawiony współcześnie w zieloną okładkę z wytłoczonym złotym napisem 
„Kronika”, obejmujący lata 1926–1994. Na stronie tytułowej znajduje się napis Kronika 
szkolna. Tom  II oraz również pieczęć urzędowa Publicznej Szkoły Powszechnej im. 

1 Kronika szkolna, t. 1, rps, Archiwum Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, nlb.
2 Nazwa używana była przejściowo ze względu na funkcjonującą w tym miejscu od 1830 r. Kuźni-
cę; por. J. Knosała, Bielszowice, Kończyce, Pawłów. Historyczny zarys, Katowice 1928. 
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M. J. Piłsudskiego w Kończycach i sygnatura: Vb–19. Tom ten częściowo był liczbo-
wany, w prawym górnym rogu znajdowały się pieczątki z numerami stron, jednak na 
skutek działań introligatorskich zostały one przycięte, co utrudnia ich odczytanie. Ten 
tom, w przeciwieństwie do poprzedniego, jest niemal w całości polskojęzyczny, zapiski 
po niemiecku obejmują jedynie okres od października 1939 r. do października 1944 r., 
tj. lata II wojny światowej.

Współcześnie kronikarskie zapiski są wciąż kontynuowane, co pozwala traktować tę 
rękopiśmienną, kronikarską narrację jako całość, a kolejne foliały, których objętość jest 
przypadkowa i podyktowana względami introligatorskimi, jako kolejne części jednego, 
zwartego tekstu kultury. 

Ilustracja 1. Kronika szkolna Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, t. 1, (obejmuje lata 
1872–1926), wym. 17 × 25 cm. Okładka
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Znaczenie kronik szkolnych wynika z faktu, iż — w przeciwieństwie do wielu innych 
historycznych dokumentów — przykryte kurzem przetrwały wszelkie dziejowe burze 
w szkolnych archiwach czy bibliotekach, niejednokrotnie dlatego, że świadomość ich 
istnienia najczęściej miała niewielka grupa osób, a rozmaici decydenci nie dostrzegali 
bądź nie doceniali dokumentarnej wagi tekstów, które wpisują się współcześnie w grupę 
źródeł tworzących tzw. kulturę pamięci. Dlatego wciąż do szkolnych archiwów zaglą-
dają przede wszystkim historycy, miłośnicy lokalnych dziejów czy też nauczyciele–pa-
sjonaci, którzy wydobywają szkolne kroniki z cienia niepamięci najczęściej przy okazji 
niezwykle popularnych w ostatnich czasach szkolnych jubileuszy, czyniąc je podstawą 
i punktem odniesienia okolicznościowych publikacji, w których z oczywistych wzglę-

Ilustracja 2. Kronika szkolna Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, t. 1, (obejmuje lata 
1872–1926), wym. 17 × 25 cm. Strona tytułowa

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Izabela Kaczmarzyk148

dów dominuje warstwa faktografi czna3. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zachowane 
kroniki szkolne to cenne źródła wiedzy o  historii lokalnej oraz materialne pamiątki, 
których pożółkły papier i czarno–białe fotografi e pozwalają na sentymentalną podróż 
w przeszłość, mającą szczególne znaczenie dla osób odnajdujących w ten sposób ścieżki 
wiodące ich w głąb własnych, rodzinnych dziejów. 

Jednak nie ulega wątpliwości, iż szkolne kroniki to również intrygujące teksty kul-
tury, które w swoim materialnym aspekcie należą do grupy tzw. rzeczy pamiętających, 
kodujących związek pomiędzy przechowywaniem a  dziedziczeniem4, a  w  aspekcie 
niematerialnym — rzucających nowe światło na proces odkrywania, interpretowania 
bądź reinterpretowania kulturowej przeszłości. Z tego punktu widzenia kroniki szkol-
ne umożliwiają nie tylko konstruowanie kalendarium lokalnych dziejów, ale stanowią 
jeden z konstytutywnych elementów dyskursu publicznego, pojmowanego jako budo-
wanie charakterystycznej dla danego czasu sieci znaczeń, opartej na właściwych dla 
nadawców i  odbiorców reprezentacjach pojęciowych5. Na terenach pogranicza owe 
reprezentacje pojęciowe zawsze mają charakter interetniczny, wchodząc we wzajemne 
relacje o różnym zabarwieniu: rywalizacji, wykluczenia bądź też najbardziej pożądanej, 
ale zarazem najtrudniejszej do osiągnięcia — wzajemnej współpracy. 

Spojrzenie na opisane w kronikach wydarzenia z takiej perspektywy pozwala podjąć 
próbę rekonstrukcji nie tylko suchej faktografi i, ale również, a może przede wszystkim, 
dziejów idei, mentalności czy mechanizmów wykorzystywania szkoły jako miejsca pro-
pagowania wzorców parenetycznych, uznanych w danym miejscu i czasie za ofi cjalnie 
obowiązujące. Kroniki szkolne umożliwiają też obserwacje natury lingwistycznej, a tak-
że analizę stosowanych zasad retorycznego uporządkowania tekstu, będącego z jednej 
strony zobiektywizowanym dokumentem, który okazać należało osobie wizytującej 
szkołę. Wizytator fakt takiej lektury kroniki potwierdzał podpisem6 (co zapewne na-
rzucało potrzebę jak najbardziej „pozytywnej sprawozdawczości”), a z drugiej tekstem 
nasyconym indywidualnością i subiektywnym, jednostkowym punktem widzenia oso-
by, która kronikę prowadziła, i która czasem w sposób mniej czy bardziej zawoalowa-
ny (a  czasem też w  sposób mniej czy bardziej świadomy) ujawniała swoją obecność 
oraz poglądy. Ten kronikarski dyskurs zyskiwał szczególny wymiar, kiedy dochodziło 
do zmian w obrębie symbolicznych domen, bądź kiedy następowała „nieoczekiwana 
zamiana miejsc” pomiędzy kulturą dominującą a mniejszościową, co natychmiast znaj-

3 Kroniki szkolne w takim znaczeniu zostały wykorzystane jako źródło faktografi czne publikacji 
Nasze Kończyce wydanej w 2010 r., w serii Dzielnice Zabrza przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Zabrzu oraz artykułu M. Smudy zatytułowanego Szkolnictwo w Zabrzu–Kończycach („Kroniki 
miasta Zabrze. Rocznik Muzeum Miejskiego w Zabrzu” nr 3 (20), Zabrze 2011).
4 J. Szydłowska, Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałatańskiego Okcy-
dentu, „Anthropos?”, 2011, nr 16–17, s. 130, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos9/texty/
szydlowska.htm [28.12.2012]
5 Por. T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001.
6 W kończyckiej kronice ostatni taki wpis pochodzi z 1948 r.: „Czytałem dnia 25/I.48. Walczyk 
[imię nieczytelne] podinspektor szkolny”.
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dowało (i znajduje) swoje odbicie w rzeczywistości szkolnej. Tak działo się również na 
Śląsku, a historia Kończyc jest tego procesu znakomitym przykładem. Kronikarskie ma-
nuskrypty — mówiąc językiem sztuk plastycznych — odzwierciedlają bowiem z żabiej 
perspektywy specyfi kę życia w „przechodnim pokoju”7, jaka stała się udziałem miesz-
kańców tej niewielkiej miejscowości.

Dzieje Kończyc są ściśle związane z procesami industrializacyjnymi, które zadecydo-
wały o obecnym kształcie urbanizacyjnym i demografi cznym Górnego Śląska. Obszar, na 
którym założono nową kolonię, położony był pomiędzy dwoma większymi wsiami: Biel-
szowicami (dzisiaj dzielnicą Rudy Śląskiej) oraz Zabrzem, gdzie w 1765 r. Izaak z Braban-
tu odkrył pierwsze pokłady węgla. Tereny te przeszły wówczas w ręce barona Matthiasa 
Wilczka. Proces ten związany był z akcją kolonizacyjną, którą rozpoczął Fryderyk II, kiedy 
Śląsk przeszedł w 1763 r. po wojnach śląskich spod władania Austrii pod panowanie Prus. 
Władca Prus liczył, że dzięki kolonizacji w miarę szybko uda się zaludnić i gospodarczo 
rozwinąć rozległe, niezamieszkane tereny Górnego Śląska, które przypadły mu w udzia-
le. W ten sposób na mapie Górnego Śląska pojawiły się również Kończyce, aczkolwiek 
niemal od początku w dokumentach urzędowych używana jest niemiecka forma nazwy: 
Kunzendorf. Początkowo wieś liczyła czternaście zagród, w których zamieszkiwało około 
siedemdziesięciu osób. Jednak dość szybko nowa miejscowość zaczęła się rozwijać i pod 
koniec XIX w. Kunzendorf był już typową robotniczą kolonią, która zachowała jednak 
wyraźnie agrarny charakter. Wielu mieszkańców tej kolonii codziennie wędrowało do po-
łożonych w jej sąsiedztwie kopalń, zwłaszcza do kopalni Delbrück w Makoszowach, gdzie 
najczęściej znajdowali zatrudnienie. Miejscowość położona była tuż nad Czarnawką, nie-
wielką rzeczką, która po plebiscycie urosła do rangi „rzeki granicznej”. 

Jednak zanim tak się stało, życie w  Kończycach toczyło się w  rytmie, do którego 
mieszkańcy przyzwyczajeni byli od pokoleń. Najmłodsi z nich, wędrowali codziennie 
do szkoły farnej w Bielszowicach8. Zajmowało im to zapewne ponad godzinę, a to — 
jak wszyscy uważali — było sporo, zwłaszcza zimą, dlatego, jak pisał ks. Knosała „[...] 
projektowano budowę własnej szkoły w Kończycach i przeprowadzono w tej sprawie 
różne pertraktacje. Do 1865 r. pozostało jednak wszystko bez skutku”9. Podejmowane 
różnorodne działania (łącznie z gminną zbiórką pieniędzy) wreszcie przyniosły pożą-
dany efekt i 4 lutego 1865 r. otwarto pierwszą, kończycką szkołę w zaadaptowanym bu-
dynku cechowni kopalni Double Zero10. W 1869 r. objął ją samodzielny nauczyciel Carl 
Kammel i to on w maju 1872 r. założył szkolną kronikę i zamaszystym duktem pisma 
zapełnił jej pierwsze stronice. 

Budynek szkoły, w której Kammel uczył, już dzisiaj nie istnieje, jednak dokumentar-
na łączność pomiędzy „dawnymi a nowymi laty”, dzięki niewielkich rozmiarów zeszyto-
wi zakupionemu niemal sto pięćdziesiąt lat temu, pozostała. Takie kroniki, stanowiące 

7 E. Kosowska, Syndrom przechodniego pokoju, Katowice 2001.
8 Por. J. Knosała, op. cit.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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współcześnie, jak już zostało zaznaczone, element szkolnej kultury pamięci, prowadzone 
były we wszystkich placówkach oświatowych, zwłaszcza że pruskie prawo nakładało taki 
obowiązek. Jest to zresztą zwyczaj wciąż kontynuowany, aczkolwiek współczesne zapisy 
zdominowane są zazwyczaj przez warstwę wizualną: zdjęcia, wycinki prasowe i rozmaite 
elementy zdobnicze, ponieważ kroniki najczęściej są swego rodzaju historiografi ą oko-
licznościową, w  dodatku niezwykle szczegółową. Nie ma dzisiaj jednego wzorca pro-
wadzenia szkolnej kroniki. Jej forma jest więc najczęściej mocno zindywidualizowana 
zarówno pod względem faktografi cznym, jak i  stylistyczno–retorycznym. To podsta-
wowa różnica pomiędzy zachowanymi kronikami z XIX w. i I połowy XX w. Nie sposób 
oczywiście wyznaczyć wyrazistej cezury stylistycznej, aczkolwiek nie bez znaczenia wy-
daje się fakt, że współcześnie kronika jest swego rodzaju szkolnym dokumentem „pry-
watnym”, a obowiązek jej prowadzenia nie jest regulowany żadnymi przepisami. 

Poetyka, jeżeli można użyć tego historycznoliterackiego pojęcia, dawnych kronik 
podporządkowana była przede wszystkim kwestiom sprawozdawczym. Zapiski prowa-
dzono z pewnej perspektywy czasowej, dlatego narracja miała charakter pamiętnikar-
ski, a  nie diariuszowy. Najczęściej na kilku stronach odnotowane były najważniejsze 
wydarzenia oraz dane statystyczne z  całego roku szkolnego: liczba dzieci, nazwiska 
nauczycieli i  ich krótkie życiorysy, jeżeli były nowymi osobami w  szkole informacje 
o stanie szkolnego budynku, wizytacjach i wynikach dzieci, które z tej okazji wizyta-
torzy egzaminowali. Niejako na marginesie tego faktografi cznego dyskursu, pomiędzy 
wierszami, pojawiały się informacje, które z dzisiejszego punktu widzenia, zwłaszcza 
kulturoznawczego, są szczególnie cenne, ponieważ dotyczą miejsc położonych z dala od 
ówczesnych centrów kulturalno–politycznych, ale obrazujących kulturowe skutki de-
cyzji w owych centrach podejmowanych. Decyzje te sprawiały, że ludność takich miej-
scowości, jak Kończyce, musiała zmierzyć się z różnymi aspektami kulturowych zmian, 
będących konsekwencją, jak już wspomniano, życia w „przechodnim pokoju”. W takich 
momentach sytuacja zazwyczaj się dynamizowała, ponieważ w obliczu zmian politycz-
no–administracyjnych komplikował się układ etniczny, a  rzeczywistość codziennych 
spotkań międzykulturowych prowadziła do konieczności defi niowania i redefi niowania 
wzajemnych relacji komunikacyjnych zarówno poprzez–, jak i pomiędzykulturowych11, 
czego dobitnym odzwierciedleniem stawała się szkoła, będąca zawsze i wszędzie „przy-
czółkiem” kultury ofi cjalnej. 

Kiedy miejscowość powstała, ta ofi cjalna kultura miała pruskie oblicze, jednak dla lo-
kalnego uniwersum kulturowego istotne było, iż pierwsi osadnicy, którzy przybyli w to 
miejsce w połowie XVIII w. wywodzili się nie z głębi Prus, ale z oddalonych o kilkadzie-
siąt kilometrów Opawy i Karniowa, Siewierza oraz położonych znacznie bliżej Paniówek 
i Chudowa, a także znajdujących się tuż „za miedzą” Bielszowic12. Najprawdopodobniej 

11 Por.  m.in.  J.  Mucha, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa 2006, 
s. 247; J. Mikułowski–Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykul-
turowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2007.
12 J. Knosała, op. cit., s. 50.
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dominowały więc polskie wzorce kulturowe, a językiem codziennej komunikacji była pol-
szczyzna w jej śląskiej odmianie. Taka sytuacja utrzymała się w Kończycach aż po 1922 r., 
ponieważ, jak wynika z dokumentów szkolnych, na które powołał się w swoim monogra-
fi cznym zarysie Bielszowice, Kończyce, Pawłów ks. P. Knosała, tylko nieliczne dzieci (jedno 
lub co najwyżej kilkoro) umiało w XIX w. czytać po niemiecku, pozostałe znacznie lepiej 
radziły sobie z czytaniem w języku polskim. Trzeba jednak pamiętać, że po pierwsze język 
nigdy nie stanowił w warunkach kulturowego pogranicza wyrazistego kryterium przyna-
leżności narodowej, a po drugie język polski i/lub niemiecki, jakimi mówiło się w Kończy-
cach, to w większości odmiany dialektalne (etnolekty?), a nie polszczyzna czy niemczyzna 
tożsame z  literackimi odmianami tych języków. Pochodzący z Kończyc Florian Śmieja 
(ur. 1925) w swoich wspomnieniach podkreśla, że jego rodzina mówiła „po polsku, czyli 
po śląsku, mówili tak jak ich przodkowie, i jak cała wieś [...] Po polsku śpiewano i modlo-
no się, po polsku odbywały się procesje po wsi czy do sąsiednich parafi i na odpust, czy 
dalej do miejsc świętych, na Górę Świętej Anny, czy do Częstochowy”13.

Słaba znajomość literackiej niemczyzny nie była bynajmniej stanem zadowalającym 
dla pruskiej administracji, ponieważ polityka narodowościowa państwa, którego czę-
ścią stał się w XVIII w. Śląsk, miała zdecydowanie asymilacyjny charakter14. Temu pro-
cesowi służyć miały m.in. szkoły ludowe, które zakładano w związku z wprowadzeniem 
w 1819 r. przymusu szkolnego. Szkołami ludowymi były również szkoła w Bielszowi-
cach i założone później szkoły w Pawłowie i Kończycach, podporządkowane realizacji 
pruskiej polityki szkolnej, która miała na celu przede wszystkim wychowanie lojalne-
go obywatela, który nauczy się myśleć kategoriami państwa i rządzącej nim dynastii15. 
Szkoły takie stawały się w  ten sposób oknem na świat, rozumianym jednak nie jako 
otwarcie na zidywidualizowane potrzeby uczniów, ale na potrzeby, jakie wobec uczniów 
miało państwo. Dlatego, chociaż wspomniane osady były niewielkie, do szkolnego gma-
chu (jak do wszystkich miejsc będących przyczółkami ofi cjalnego systemu państwowe-
go) zaglądała historyczna rzeczywistość. Działo się tak przede wszystkim przy okazji 
wydarzeń związanych z  możnymi tego świata, którym  — aby kreować parenetyczne 
wzorce — od zarania dziejów poświęca się szkolne akademie, poranki czy wieczornice. 

Ten rys szczególnego charakteru nabiera w miejscach kulturowego pogranicza oraz 
w momentach o przełomowym znaczeniu, co wyraziście odzwierciedla kronika z Koń-
czyc, zwłaszcza że zapiski od samego początku prowadzone były bardzo skrupulatnie. 
Kiedy szkoła w Kończycach powstała, na tronie Cesarstwa Niemieckiego zasiadał Wil-
helm I Hohenzollern (1797–1888). Ten pruski król, syn królowej Luizy, na cześć której 
nazwano pierwszą zabrzańską kopalnię, pojawia się na początkowych kartach kroniki 
regularnie, ponieważ 22 marca — dzień jego urodzin — w pruskich szkołach obchodzo-
no szczególnie uroczyście. Zapiski związane z „Feier des Geburtstages Seiner Majestät 

13 F. Śmieja, Zbliżenia i kontakty po raz trzeci, Katowice 2010, s. 35.
14 Por. M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żeberlik, Historia Śląska, Wrocław 2002, s. 197–198.
15 Ł. Borodziej, Pruska polityka oś wiatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu, Warsza-
wa 1972.
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des Kaisers und Koenigs Wilhelm I”16 to fakt dla kronikarskiego dyskursu znamienny, 
ponieważ otwiera on swoisty, szkolny panteon wielkich tego świata, na cześć których 
kolejne pokolenia szkolnej dziatwy recytować będą okolicznościowe wiersze, a  na-
uczyciele wygłaszać stosowne mowy. Zgodnie z logiką dziejów pogranicza panteon ten 
otworzył więc pruski cesarz, który ustąpił miejsca  Ignacemu Mościckiemu, Józefowi 
Piłsudskiemu, a ten z kolei Włodzimierzowi Majakowskiemu, który zejdzie ze szkolnej 
sceny wraz z przemianami w 1989 r. Kończycka kronika szkolna stała się w ten sposób 
swoistą soczewką, skupiającą historię tej części Europy, a zarazem odzwierciedleniem 
kolejnych odsłon interetnicznego dyskursu niemiecko–polskiego, który w obrębie kul-
tury ofi cjalnej toczył się o „rząd dusz” miejscowej ludności. 

Kronika ta ma dwa wymiary: materialny, będący poprzez swoją dwujęzyczność i wie-
loletnie continuum swoistym rekwizytem „przechodniego pokoju”, jakim stały się Koń-
czyce na przestrzeni ostatnich stu kilkudziesięciu lat, oraz niematerialny, utrwalający 
w sposób niezamierzony idee, jakie w owym „przechodnim pokoju” zadomawiały się 
na krócej lub dłużej, przy czym charakterystyczne jest, że ich mentalną podstawą była 
zmiana charakteru lokalnej, peryferyjnej w gruncie rzeczy, przestrzeni, likwidacja owej 
metaforycznej „przechodniości” na rzecz integracji i unifi kacji z kulturowo–politycz-
nym centrum. Te zamierzania odzwierciedla narracja wewnętrzna kolejnych tomów. 
Jest bowiem charakterystyczne, iż analizując kronikarskie zapisy, można użyć liczby 
pojedynczej, mówiąc o kronice szkoły w Kończycach, ponieważ — mimo całego dra-
matyzmu zmian historycznych — z punktu widzenia chronologii narracja prowadzona 
jest w sposób ciągły, natomiast w obrębie treści poszczególnych etapów rozwoju szkoły 
pojawiają się elementy, wskazujące na zmiany w obrębie paradygmatu kultury domi-
nującej. Zmianę tę do 1945 r. dodatkowo legitymizowała zmiana języka kronikarskiej 
narracji (po 1945 r. są to już wyłącznie zmiany natury ideologiczno–politycznej). Dzięki 
temu kronika odzwierciedla toczący się w  tym miejscu interetniczny dyskurs, stając 
się specyfi cznym, linearnym tekstem kultury, który — jak każdy artefakt na terenach 
pogranicza — nie ma nigdy charakteru wyłącznie użytkowego, jest bowiem etnicznie 
naznaczony. Jak słusznie konstatuje Joanna Szydłowska, analizując problem — Retory-
ki rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałtańskiego Okcydentu17 — rzeczy 
mają swoje etniczne defi nicje, które wynikają ze  sposobów użytkowania i  znaczenia 
symbolicznego, ponieważ w miejscu zetknięcia różnych kodów kulturowych, dyskurs 
interetniczny nabierał niejednokrotnie charakteru bardzo dramatycznego, a  stosunek 
do rzeczy odzwierciedlał mechanizm konfrontacji kulturowej w szerokim wymiarze za-
równo epistemologicznym, jak i estetycznym, lingwistycznym i symbolicznym18. Dzieje 
się tak, ponieważ, jak dalej pisze Autorka, „etniczne afi liacje rzeczy wpisane w etnicznie 
zorientowaną przestrzeń mają wymiar waloryzujący”19. Problem ten pojawia się w lite-

16 Kronika szkolna, t. 1, op. cit.
17 J. Szydłowska, op. cit, s. 127.
18 Ibidem, s. 135.
19 Ibidem, s. 136.
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raturze wspomnieniowej, w tekstach należących do tzw. literatury małych ojczyzn, w re-
lacjach żywych świadków historii, jest też przedmiotem naukowej refl eksji. Zmierzyć 
się z  problemem afi liacji pejzażu kulturowego musieli wszyscy, którzy z  historycznej 
konieczności znaleźli się w miejscu mentalnie odległym od świata swojej dotychczaso-
wej egzystencji. Kończyce nie są miejscem, które doświadczyło tego procesu w szerszym 
wymiarze, i jest to najprawdopodobniej jeden z ważnych powodów, które pozwoliły na 
zachowanie chronologicznej ciągłości szkolnej kroniki zarówno w okresie międzywo-
jennym, jak i po zakończeniu II wojny światowej. Jest to jednak owa wspomniana cią-
głość zewnętrzna, znaczona symbolicznym „odwróceniem strony”. Szkolni kronikarze 
najwyraźniej nie odczuwali bowiem potrzeby żadnych rewizjonistycznych zachowań, 
żadnego wyraźnego zewnętrznego „egzorcyzmowania”20 wizualnego pejzażu kulturo-
wego, jaki stanowił tekst kroniki. Następne historyczne odsłony nie stanowią bowiem 
osobnych kronikarskich tomów, nie ma też wydartych kart czy komentarzy na margi-
nesach (jedynym wyjątkiem jest wpisane ołówkiem, anonimowe sprostowanie na karcie 
relacjonującej początek roku szkolnego 1939/1940 w wówczas już nazistowskiej szkole, 
informujące że — wbrew temu, co odnotował niemiecki kronikarz — budynek szkolny 
był we wrześniu 1939 r. wysprzątany i gotowy na przyjęcie uczniów). Nie sposób jednak 
jednoznacznie stwierdzić, kto i kiedy ten komentarz zamieścił, aczkolwiek można do-
mniemywać, że był to ktoś z przedwojennego „nauczycielstwa”. Jest to w każdym razie 
wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ każdy z kończyckich Gallów Anonimów (a są-
dząc po dukcie pisma było ich na przestrzeni owych stu pięćdziesięciu lat kilkunastu) po 
prostu odwracał kolejną kartę zeszytu i zwyczajnie, aczkolwiek, co oczywiste, zgodnie 
z  duchem czasu i  aktualną opcją ideologiczną, nie szczędząc krytyki poprzednikom, 
pisał dalej... . I ta zasada to charakterystyczny rys toczącego się w tym miejscu dyskursu. 

Yi–Fu Tuan pisał, iż poprzez przedmioty zakotwiczony zostaje czas21. Żółknące 
stronice kończyckich kronik są świadectwem takiego właśnie zakotwiczonego czasu, 
kulturowego dziedzictwa, które — mimo dziejowych zawirowań — nie zostaje przer-
wane. Kolejny czas jest Inny i kronikarze ową Inność wyraźnie i zdecydowanie komu-
nikują, będąc jednak zarazem  — przez z  dzisiejszego punktu widzenia symboliczne 
odwrócenie strony  — depozytariuszami pokoleniowej pamięci, strażnikami tego, co 
napisali ich etniczni adwersarze. Kończycka historia nie zostaje bowiem, jak już zostało 
zaznaczone, przerwana, chociaż kolejne pokolenia nauczycieli to bez wątpienia „emi-
sariusze nowych idei”, „misjonarze”22, którzy mieszkańcom najpierw pruskich, później 
polskich, na powrót niemieckich i wreszcie na powrót polskich Kończyc niosą „kagan-
ki oświaty”, płonące różnym, również propagandowym światłem. Ma to prowadzić do 
stworzenia nowych pojęciowych reprezentacji wśród lokalnej społeczności, włączenia 

20 J. Grębowiec, Od egzorcyzmów do adoracji — o stosunku polskiej ludności Górnego Śląska do 
„śladów niemczyzny”, [w:] O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz (red.), Pogranicze kulturowe. Od-
rębność — wymiana — przenikanie — dialog, Rzeszów 2009, s. 387.
21 Yi–Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 234.
22 E. Kosowska, op. cit.
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w krwiobieg społecznej świadomości wyznaczników najpierw pruskiej, a później pol-
skiej racji stanu. Kronika nie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, na ile 
działania takie zmieniały bądź modyfi kowały lokalną rzeczywistość kulturową. Jak się 
wydaje, nigdy nie doszło w tym miejscu do wyrazistej zmiany kulturowego porządku 
w  obrębie kultury lokalnej. Rodzinne korzenie mieszkańców Kończyc tkwią głęboko 
w lokalnej glebie, czego nie zmienił ani 1922 r., ani później 1945 r. Dlatego w ich życie 
wpisane były takie kategorie, jak inność i zmiana, które paradoksalnie wzmagały pod-
stawowy życiowy paradygmat, jaki wykształca się na wszelkich pograniczach — tzw. 
długie trwanie. I ten paradygmat — przez sam fakt swojego istnienia i długiego trwania 
właśnie — obrazują kolejne tomy (a zwłaszcza dwa najstarsze) szkolnych kronik, któ-
re — jak mieszkańcy — pozostały na miejscu. Dzięki temu nabierają one dzisiaj nowych 
sensów, stają się specyfi cznym tekstem kultury, świadkiem Przeszłości, odzwierciedlają-
cym ów kulturowy konglomerat trwałości i zmiany, który dzięki tej niemiecko–polskiej 
mozaice parenetyczno–językowej, tworzącej właściwy dla tego miejsca interetniczny 
dyskurs, będący z dzisiejszego punktu widzenia przede wszystkim zwierciadłem, w któ-
rym odbija się kulturowa rzeczywistość Górnego Śląska z całą swoją złożonością czy pa-
limpsestowością: od czasów gwałtownej, dziewiętnastowiecznej industrializacji, przez 
okres międzywojenny, kiedy Kończyce przydzielone zostały do polskiej części Górne-
go Śląska, czasy II wojny światowej i komunistycznych zmian powojennych, po czasy 
współczesne, kiedy dawna niemiecka szkoła elementarna, której patronami, jak już zo-
stało wspomniane, byli Józef Piłsudski i Włodzimierz Majakowski, stała się pierwszą 
w Polsce samorządową szkołą plastyczną. 

Kończyce, podobnie jak położone nieopodal Bielszowice i Pawłów, są bowiem miej-
scowościami, których mieszkańcy czuli się przede wszystkim ludźmi „stąd”, są „miej-
scowi” (to poczucie jest zresztą silne, zwłaszcza wśród starszego pokolenia, również 
współcześnie). Zadecydowała o  tym specyfi ka historyczna Górnego Śląska, gdzie 
najsilniejsze  — w  obliczu doświadczenia życia w  historycznie „przechodnim poko-
ju”— stało się właśnie poczucie przynależności regionalnej. O „rząd dusz” ludności 
zamieszkującej miejsca takie jak Kończyce, bardzo często narodowo indyferentnej, 
w  momentach dziejowo przełomowych zawsze toczyła się ostra walka. Jej orężem 
stawały się symboliczne domeny (architektura, pomniki, epigrafi ka), a  także język, 
który z  roli narzędzia codziennej komunikacji, stawał się znakiem narodowej przy-
należności. Sprzyjał temu fakt, podkreślany przez językoznawców, iż przyswojenie 
konkretnego języka nie jest niczym zdeterminowane, języka nie nabywa się w drodze 
biologicznego dziedziczenia, ale poznaje przez socjalizację pierwotną. Język stanowi 
w  takim układzie istotny element tożsamości rodzinno–familijnej, jest nabywaniem 
„języka serca”, percepcją hierarchii wartości i emocjonalnych więzi z najbliższym oto-
czeniem23. W momencie, kiedy dziecko coraz głębiej wchodzi w świat społeczny, ta ro-
dzinno–familijna tożsamość poddana zostaje pierwszym procesom weryfi kacji, w tym 
procesie ogromną rolę odgrywa szkoła. 

23 J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009, s. 382.
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Na Górnym Śląsku od czasów Kulturkampfu aż do plebiscytu, tj. w latach 1872–1921, 
polaryzacja narodowościowa przybierała na sile, jednak nie zawsze pokrywała się ona 
z wyborami językowymi, ponieważ w tym czasie ani język, ani nazwisko nie były jed-
noznacznymi znacznikami narodowościowej przynależności24, zwłaszcza że w  tym 
regionie przeważało (i  jak się wydaje nadal przeważa) subiektywne kryterium naro-
dowościowe, a  linie podziału niejednokrotnie przebiegały wewnątrz poszczególnych 
rodzin25. Mieszkańców Kończyc, podobnie jak innych Górnoślązaków, cechowała też 
często podwójna kompetencja kulturowa. Stanowi ona niezwykle istotną, aczkolwiek 
nie zawsze zauważaną przez badaczy, cechę śląskiej tożsamości. Jak bowiem słusznie 
konstatuje Maria Śmiełowska — z socjologicznego punktu widzenia konstytutywnym 
rysem śląskiej kultury jest „[...] podtrzymywana od co najmniej stu lat [tj. od XIX w. — 
I.K.] tradycja równoczesnego uczestnictwa w  rodzimej kulturze tradycyjnej poprzez 
życie we własnych etnicznie odrębnych — od większości — enklawach lokalnych i rów-
noczesne uczestnictwo w zasobach wiedzy i strukturach gospodarczych społeczeństwa 
dominującego”26.

Kilkadziesiąt początkowych stron Chronik der Katolischen Elementarer Schule 
in Kunzendorf obejmuje lata 1872–1921. Kronikarskie zapiski prowadzone były wów-

24 Trudności związane z  mechanicznym przyporządkowywaniem narodowościowym na pod-
stawie nazwiska obrazuje kuriozalny przykład losów warszawskiej dentystki Heleny Steinha-
gen–Scheinkoenig, siostry Artura Steinhagena, współtwórcy pierwszego całkowicie polskiego 
samochodu WM, która straciła rodzinę i majątek w powstaniu warszawskim i po wojnie przyje-
chała do Mikulczyc (dzisiaj dzielnicy Zabrza) i starała się otworzyć gabinet stomatologiczny. Po 
wielu trudnościach obywatelstwo polskie udało się Helenie Steinhagen uzyskać dopiero w 1952 r. 
na mocy decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu!; por. M. Steinhagen, Steinhage-
nowie. Historia ze smakiem, Warszawa 2005; G. Kuźnik, W Mikulczycach nie wierzyli, że jest Polką, 
„Dziennik Zachodni”, 11.01.2013, s. 7.
25 W śląskich rodzinach zdarzało się, iż — jak mówiono w tym regionie — jeden brat był „Wielkim 
Polokiem”, a drugi „Wielkim Niemcem”, nie było też wykluczone, że w czasie powstania znaleźli 
się oni po przeciwnych stronach barykady. Mieszkańcy Śląska stanęli bowiem w obliczu wyboru, 
który z psychologicznego punktu widzenia niejednokrotnie bliższy był współczesnej decyzji o by-
ciu zwolennikiem jakiejś partii politycznej, a nie świadomego wyboru ideologicznej ojczyzny. Jest 
to jednak złożony i kontrowersyjny problem śląskiej tożsamości narodowej, który wciąż podda-
wany jest wieloaspektowej, naukowej refl eksji; por. np. D. Berlińska, Między Polską a Niemcami. 
Dynamika identyfi kacji narodowych Ślązaków, [w:] D. Berlińska, K. Frysztacki (red.), Inni. Swoi. 
Studia z problematyki etnicznej, Opole 1999; M. Szmeja, Naród śląski — dynamika powstawania, 
[w:] K. Klucznik, T. Zając (red.), Śląsk bogaty różnorodnością — kultur, narodów, wyznań, Czer-
wionka–Leszczyny 2004; K.  Dolińska, Potoczny i  ideologiczny poziom doświadczania śląskości. 
Ślązacy w  poszukiwaniu odrębności? Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i  Warmiacy. Między polskością 
a niemieckością, red. A. Sakson, Poznań 2008; J. E. Bjork, Neither German nor Pole. Catholicism 
and national indiff erence in a central European borderland, Ann Arbor. University of Michigan 
Press 2008. 
26 M. Śmiełowska, Etnos i demos w kulturze śląskiej, [w:] K. Kossakowska–Jarosz (red.), Śląskość — 
siła tradycji i współczesne problemy, Opole 2005. 
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czas z oczywistych względów w języku niemieckim. Jednak prowadzone w szkole pru-
skie wychowanie nie przełożyło się na wyrazistą zmianę w obrębie kultury tradycyjnej. 
Mieszkańcy Kończyc marzyli bowiem, że Polska, kiedy wreszcie nadejdzie, przyniesie 
im lepsze życie, podniesie społeczny status i materialną pozycję, dlatego wzięli udział 
w powstaniach, a w plebiscycie 63% mieszkańców (tj. 1584 osoby) głosowało za przy-
należnością Kończyc do odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Ten cel udało im się 
zrealizować, walkę o polskość upamiętniono pomnikiem zlokalizowanym w central-
nym miejscu Kończyc, nieopodal katolickiego kościoła, Czarnawka urosła do roli rze-
ki granicznej, a  Kunzendorf stał się na powrót Kończycami. Niestety, w  tej sytuacji 
po drugiej stronie granicznego szlabanu pozostały miejsca pracy wielu mieszkańców 
Kończyc, chociażby kopalnia Delbrück w  Makoszowach, utrudniony został również 
dostęp do Zabrza, najbliższego większego miasta (które co prawda do 1922 r. formalnie 
było wsią, ale spełniało wszelkie gospodarczo–administracyjno–kulturalne funkcje). 
Centrum Zabrza oddalone było bowiem od Kończyc zaledwie o parę kilometrów, na-
tomiast Katowice, które stały się stolicą autonomicznego województwa śląskiego, o po-
nad dwadzieścia27. 

W przededniu tych historycznych zmian, w 1921 r. do szkoły kończyckiej uczęszczało 
1270 dzieci. W szkolnej kronice (wówczas jeszcze prowadzona była w języku niemiec-
kim) w danych statystycznych odnotowano, że większość tych dzieci, tzn. 1257, była ka-
tolikami, 646 było polskojęzycznych, 300 niemieckojęzycznych, natomiast 324 to dzieci 
dwujęzyczne, przy czym podkreślić trzeba, że obowiązkiem szkolnym objęte były wszyst-
kie dzieci mieszkające w Kończycach. Podobnie było na całym Górnym Śląsku, dlatego 
w momencie przejęcia tego regionu przez polską administrację odsetek analfabetów był 
znacznie mniejszy, aniżeli we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. Gęstsza 
była również sieć szkół, aczkolwiek w przeświadczeniu wielu mieszkańców Śląska zawo-
dowy i społeczny awans w dalszym ciągu warunkowała znajomość języka niemieckiego. 
Zmiana statusu polszczyzny stała się więc jednym z pierwszych, ważnych zadań polskiej 
oświaty w momencie, kiedy zaczęto przejmować dotychczasowe szkoły niemieckie.

W Kończycach proces ten przebiegał w sposób ewolucyjny. W Kronice zanotowano: 
„Rok szkolny [1922/1923 — I.K.] rozpoczął się wprawdzie jeszcze przez nauczycieli nie-
mieckich, którzy w miarę obejmowania przyznanej dzielnicy przez Rzeczpospolitą stop-
niowo, dobrowolnie opuszczali swe dotychczasowe posterunki. Po wakacjach głównych 
w dniu 5 września rozpoczęto nowy rok szkolny”28. Tym samym w kulturowym pejza-
żu Kończyc zaszły istotne zmiany, budynek szkolny pozostał co prawda ten sam, jed-
nak za katedrą stanęli polscy nauczyciele. Tymczasowym kierownikiem został Marian 

27 Mieszkańcy tego nowego obszaru przygranicznego na mocy Konwencji Genewskiej posiadali 
co prawda tzw. karty cyrkulacyjne, umożliwiające przemieszczanie się w obrębie terenów obję-
tych plebiscytem, mogli też starać się o przepustki, które pozwalały przebywać w pasie do 5 km od 
granicy, jednak w praktyce było to ogromne utrudnienie. Nic więc dziwnego, że granica stworzyła 
nowy rodzaj „aktywności gospodarczej”— przemyt. 
28 Kronika szkolna, t. 1, op. cit.
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Wlekliński (wówczas nauczyciel tymczasowy) z  Poznańskiego oraz trzy nauczycielki 
pomocnicze ze Śląska: Marta Majowska, Aniela Kocurkówna i Gertruda Aleksikówna, 
do ich grona dołączyli wkrótce nauczyciele urodzeni i wykształceni z dala od Górne-
go Śląska, pochodzący z Krakowskiego, Kieleckiego, Lwowskiego oraz nowy kierownik 
szkoły: Alojzy Gałuszka z Frysztatu na Śląsku Cieszyńskim. Wszyscy oni, jak zanotował 
kronikarz, zaczęli pracę „[...] w imię Boże i dla Ciebie Ojczyzno”29. 

29 Ibidem.

Ilustracja 3. Kronika szkolna Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, t. 1, (obejmuje 
lata 1872–1926), wym. 17 × 25 cm. Strona dotyczy roku szkolnego 1923/1924
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Był to 1922 r., w całej Rzeczypospolitej powoli kończył się pierwszy etap ujedno-
licania systemu szkolnego, poważnego problemu oświatowego, przed jakim stanęło 
młode polskie państwo. Główne założenia opracowane zostały w czasie tzw. Sejmu 
Nauczycielskiego, obradującego w 1919 r. Wprowadzono przede wszystkim bezpłat-
ną, obowiązkową 7–klasową szkołę powszechną. Taki charakter przybrała też szkoła 
w Kończycach.

W pożółkłym zeszycie zostało już wówczas zaledwie dziesięć czystych stron, jednak 
nie był to — mimo wyraźnego polonizacyjnego zapału nowego kronikarza i jego konse-
kwentnej, antyniemieckiej retoryki — powód, by zacząć swoje zapiski w nowym zeszy-
cie. Kronikarz wpisał więc na kolejnej stronie już wówczas 50–letniego zeszytu nagłówek 
„1923/1924” i rozpoczął swoją narrację od słów o przełomowym 1922 r. zacytowanych 
na początku artykułu. Ta zasada będzie w kończyckiej kronice bezwzględnie przestrze-
gana, nabierając dzisiaj nowych, niemal symbolicznym sensów. Pierwsza strona 1. tomu 
kroniki to czas Wilhelma I, ostatnia — to „przełom majowy” i wybór Ignacego Mościc-
kiego na prezydenta Polski oraz... obchody „150–letniej rocznicy niepodległości Stanów 
Zjednoczonych”, czemu poświęcony był specjalny poranek, mający uświadomić dzie-
ciom zmiany, jakie nastąpiły w Polsce i na świecie. 

Kronika wyraźnie ujawnia bowiem „duszę nauczycielstwa” polskiego, które pracuje 
z kończyckimi dziećmi w głębokim poczuciu misyjności swoich działań, kronikarz (za-
pewne Marian Wlekliński) z emfazą pisał, że „[...] czuje się szczęśliwy, iż dożył tej chwili, 
iż w tej starej dziedzinie piastowej, pisze w języku polskim na pożółkłych już stronicach 
pierwsze zdarzenia z początków szkoły polskiej, która w tej formie powstaje pierwszy raz 
w dziejach na gruzach niemieckiej, narzuconej siłą temu pracowitemu, patriotycznemu 
i szczerze katolickiemu ludowi. Już nie wieje z gmachu szkoły duch pruski — ten, któ-
ry był zaprzeczeniem najwznioślejszych ideałów chrześcijańskich i   ogólnoludzkich”30. 
Ta metaforyka dominowała w kronikarskiej narracji czasów międzywojennych. Kon-
wencja Genewska, w artykule 41. rozdziału IV o szkolnictwie stanowiła co prawda, że 
„Każda z układających się stron będzie się również starała o to, ażeby w nauce szkolnej 
nie poniżano wobec uczniów w niewłaściwy sposób wartości narodowych i kultural-
nych drugiej strony”31, jednak w  praktyce nie był to zapis szczególnie przestrzegany. 
Agitację narodowościową prowadzono zarówno z polskiej, jak i z niemieckiej strony. 
Stylistyka kończyckiej kroniki do neutralnych również nie należy. Jak już zostało zasy-
gnalizowane, na tym poziomie organizacji tekstu uwidacznia się zmiana paradygmatu 
kultury dominującej. W kronikarskiej narracji nie ma natomiast śladów wspomnianej 
podwójnej kompetencji kulturowej mieszkańców Kończyc, kronikarz nie dostrzega też 
(a może jedynie nie koncentruje uwagi) etnicznej specyfi ki Górnego Śląska. Obraz jest 
wyraźnie czarno–biały. Niemcy są „ciemiężcami” o „ciężkiej pięści”, którzy prowadzili 

30 Ibidem.
31 Przepisy Konwencji Genewskiej w  sprawie Górnego Śląska. Prawa mniejszości narodowych 
w szkolnictwie. Dodatek do numeru 119 „Kuryera Śląskiego” z roku 1922, http://www.sbc.org.pl 
[29.01.2012].
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„system wynaradawiania i wydzierania dzieciom języka ich ojców”, a nauka była „spa-
czona tendencją do wyśmiewania kultury naszej”, Śląsk jest „starą dzielnicą piastową”, 
a jego mieszkańcy „starym szczepem lechickim” i „nieszczęśliwym ludem”32. Ta swoista 
kulturowa konfrontacja, w której obie strony posługiwały się bardzo do siebie podob-
ną retoryką, toczyła się przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Matthias 
Kneip trafnie podsumował tę zależność, podkreślając, iż „Powołując się na Konwen-
cję Genewską strona niemiecka każde najmniejsze, często i uprawnione ograniczenie 
języka niemieckiego przez władze polskie piętnowała jako międzynarodowy skandal. 
Strona polska natomiast środkami legalnymi, szczególnie administracyjnymi, ale i nie-
legalnymi starała się obejść postanowienia Konwencji Genewskiej — a to szczególnie 
od 1926 r., od momentu kiedy wojewoda Michał Grażyński, którego trudno jest nazwać 
przyjacielem Niemców, przejął w swe ręce kierownictwo województwa. Spór rozgorzał 
przede wszystkim i o to, którym dzieciom wolno chodzić do szkoły niemieckiej. Mniej-
szość niemiecka chciała oczywiście, by jak najwięcej dzieci uczęszczało do szkoły nie-
mieckiej, nawet takie, które w ogóle nie znały niemieckiego. Strona polska natomiast 
dążyła do tego, by jak najmniej dzieci chodziło do szkoły niemieckiej i dlatego wymaga-
ła bardzo dobrych znajomości językowych, które potwierdzić miały testy”33. 

Potwierdza tę zależność szkolna kronika z Kończyc. Polscy nauczyciele odczytywali 
jako swoją powinność, by etnicznej, rodzimej śląskości, która dla wielu mieszkańców 
Kończyc, co trzeba wyraźnie jeszcze raz podkreślić, była po prostu polskością (mimo 
że przybysze spoza Śląska, dostrzegali w niej niejednokrotnie kulturowe artefakty o ger-
mańskiej proweniencji), a którą Florian Śmieja nazywa „rozdartą konsekwencjami woj-
ny i sytuacji ekonomicznej”34, nadać bardziej ideologiczny charakter. Swoistym credo 
były wpisane do kroniki słowa: „Szkołę polską czekają wielkie zadania: wychowanie 
tej młodzieży, częściowo zgermanizowanej, w  duchu prawdziwie polskim, demokra-
tycznym, wszczepienie miłości do ojczyzny i jej wielkiej chwały przeszłości”35. To credo 
było konsekwentnie realizowane aż po 1939 r., chociaż „nauczycielstwo” napotykało na 
liczne trudności, spowodowane przede wszystkim niską frekwencją (w znacznej mie-
rze związaną z  panującą w  Kończycach biedą, którą spotęgował kryzys gospodarczy 
lat  30.  — jak szacują historycy w  latach 1929–1933 bez stałych środków utrzymania 
znalazło się 25% mieszkańców województwa śląskiego36), rotacją grona pedagogiczne-

32 Kronika szkolna, t. 1, op. cit.
33 M. Kneipp, Deutsche Sprache in Oberschlesien. Untersuchungen zur politischen Rolle der deut-
schen Sprache als Minderheitensprache in  den Jahren 1921–1998, Dortmund 2000; Znaczenie 
języka niemieckiego i  języka polskiego na Górnym Śląsku w  latach 1921–1950. Teksty referatów 
ze spotkania z udziałem doc. dr. hab. Piotra Madajczyka, historyka i pracownika naukowego In-
stytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie oraz dr. Matthiasa Kneipa, autora książki „Język 
niemiecki na Górnym Śląsku. Badania politycznej roli języka niemieckiego jako języka mniejszości 
w latach 1921–1998”, Gliwice, listopad 1999, www.haus.pl/pl/pdf/pub1/11.pdf [29.09.2012]. 
34 F. Śmieja, Zbliżenia i kontakty po raz trzeci, Katowice 2010, s. 29.
35 Kronika szkolna, t. 1, op. cit.
36 M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żeberlik, op. cit., s. 403.
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go, co nie ułatwiało, jak skarżył się jeden z  kolejnych kronikarzy, pracy wychowaw-
czej, a także obecnością klas mniejszościowych, do których część rodziców zapisywała 
swoje dzieci (w opinii kronikarza często pod naciskiem niemieckich pracodawców lub 
na skutek własnej ignorancji i wciąż pokutującego przeświadczenia, że niemczyzna jest 
kluczem do społecznego i materialnego awansu). 

Tym tendencjom polscy nauczyciele przeciwstawiali konsekwentnie realizowany pro-
gram wychowania patriotycznego37, starając się włączyć kończyckie dzieci i  młodzież 
w polską wspólnotę pamięci, przy czym to propagandowe oddziaływanie nie było ukie-
runkowane wyłącznie na przestrzeń szkoły. Uroczystości związane z obchodami 3 Maja 
zorganizowano po raz pierwszy w 1923 r., objęły one swoim zasięgiem całą osadę, zorga-
nizowano polowe nabożeństwo, capstrzyk, koncert i zabawy ludowe. Marian Wlekliński 
wygłosił odczyt o znaczeniu Konstytucji 3 Maja, a dzieci odtańczyły m.in. krakowiaka. 
Kończyckie „nauczycielstwo” wspomogły w tym czasie nowe „siły”, przybyłe z Tarnowa, 
a w czasie uroczystego ślubowania nauczycieli tymczasowych i pomocniczych, ówczesny 
inspektor szkolny Zdzisław Ligas podkreślił, że mają oni szczególne zobowiązania wobec 
„państwa i szkoły”. Jak się wydaje, zobowiązania te nauczyciele starali się konsekwentnie 
wprowadzać w życie, zwłaszcza że etos tego zawodu w dwudziestoleciu międzywojen-
nym był wysoki. Działania, które podporządkowane były włączeniu „dziatwy szkolnej” 
i  ich rodziców w obszar polskiego imaginarium narodowego, nie były bowiem bynaj-
mniej czczą agitacją czy też zwyczajną propagandą. Nauczyciele wprowadzili w  życie 
etyczne zasady sformułowane w kanonicznym już wówczas tekście Jana Władysława Da-
wida O duszy nauczycielstwa, który pisał „Dla agitatora człowiek nie jest celem sam przez 

37 Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie stanęło przed koniecznością stworzenia systemu 
szkolnego i likwidacji analfabetyzmu. Istotą działalności szkoły stało się nauczanie wychowujące, 
ukierunkowane na budowanie poczucia tożsamości i dumy narodowej, a także kształtowanie świa-
domości obywatelskiej. Treści nauczania, formy oraz metody pracy skupione były wokół propa-
gowania ważnych wydarzeń z historii Polski, kształtowania związków z polską tradycją narodową 
oraz zapoznawania dzieci i młodzieży z polskim dorobkiem kulturalnym, aby kształtować postawy 
patriotyczne integralnie związane z wychowaniem religijnym. Po przewrocie majowym w koncep-
cjach wychowawczych zaczęto silniej akcentować konieczność wychowania i nauczania w duchu 
państwowym, kształtowanie postawy obywatela świadomego swoich zobowiązań wobec ojczyzny 
i harmonijnie egzystującego w polskim społeczeństwie. Działania nauczycieli w tym względzie do-
stosowywano do potrzeb środowiska oraz wieku i rozwoju dzieci, a formy realizacji tego założe-
nia miał prawo wybrać kierownik szkoły oraz nauczyciele (regulował to Statut publicznych szkół 
powszechnych siedmioletnich. Załącznik do rozporządzenia Ministra WRiOP z  dnia 21  listopada 
1933 r. [Dz. Urz. MWRiOP, 1933, nr 14, poz. 194]). W praktyce w szkołach w całym kraju urządza-
no apele, capstrzyki, wieczornice, akademie itp. związane z obchodami rocznic urodzin lub śmierci 
ważnych postaci historycznych, upamiętniano istotne wydarzenia z dziejów Polski i świata, a także 
świętowano z okazji aktualnych wydarzeń państwowych, podnosząc do tej rangi również imieniny 
(19 marca) marszałka Józefa Piłsudskiego; por. m.in.  J. Draus, J. Terlecki, Historia wychowania. 
Tom 2. Wiek XIX i XX, Kraków 2005; A. Glimos–Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne woje-
wództwa śląskiego (1922–1939). Katowice 2000; W. Gałęcki, Najważniejsze zagadnienia wychowaw-
cze w dzisiejszej szkole powszechnej. [Dz. Urz. KOSK, 1937, nr 7, poz. 94].
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się, ale środkiem do celu, które leżą poza nim [...], chodzi mu o to, żeby pozyskać ludzi 
choćby chwilowo, nie dba o to, czy przekona ich istotnie [...]. Dla nauczyciela, jeśli nawet 
nie jest wolny od miłości własnej, ambicji, pobudką główną jest sam uczeń, celem — nie 
przypadkowe jego zachowanie się w tym lub innym wypadku, ale trwałe i głębokie od-
działywanie i urobienie jego wewnętrznej istoty, przekonania, woli”38.

Nauczycielom w Kończycach nie było łatwo te działania prowadzić, ponieważ zmagali 
się z bardzo prozaicznymi przyczynami, które wpływały przede wszystkim na frekwen-
cję dzieci na zajęciach. Dzieci nie miały butów, ciepłych ubrań, często były niedożywio-
ne. Był to skutek narastającego kryzysu gospodarczego. Władze wojewódzkie starały się 
temu problemowi zaradzić, przekazując kierownictwu szkoły subwencje pozwalające 
zorganizować w szkole akcję dożywiania (część dzieci otrzymała w szkole bułkę i ¼ litra 
gotowanego mleka lub kakao), w okresie świątecznym dodatkowo rozdawane były buty, 
pończochy, swetry, materiał na ubrania, a  nawet „majtki kombinowane”. Kronikarz 
skrupulatnie odnotował, ile dzieci co roku taką pomoc otrzymało. Notował również, 
że — mimo tych aprowizacyjnych trudności — szkolne życie toczyło się normalnym 
rytmem. Kronika dowodzi, iż proces wychowawczy podporządkowany był budowaniu 
przekonania o sile polskiego państwa i roli jego przywódców.

W  szkole tradycją stały się więc wspomniane obchody rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, Święto Niepodległości 11 listopada, podkreślano znaczenie powstania 
listopadowego, propagowano chóralne śpiewanie patriotycznych pieśni. Ogromne zna-
czenie miały również zawody w  lotach dookoła Europy, zwane Challenge, zwłaszcza 
w 1932 r., kiedy stanęli do nich Żwirko i Wigura. Niespodziewana śmierć zwycięzców 
zawodów odbiła się szerokim echem również w Kończycach i znalazła swoje miejsce na 
kartach kroniki, do której wklejono nawet obwieszczenie, na mocy którego, aby upa-
miętnić lotników w Kończycach, nazwano ich imieniem dwie ulice. 

Po przewrocie majowym nauczyciele przybliżali dzieciom postać Ignacego Mościckie-
go, powróciła również marcowa uroczystość „ku czci”, którą pamiętali jeszcze dziadkowie 
dzieci. Niegdyś 22 marca świętowano „geburtstag” cesarza, później 19 marca obchodzono 
uroczyście imieniny Pierwszego Marszałka — Józefa Piłsudskiego, któremu tradycyjnie 
i zgodnie z odwiecznym szkolnym zwyczajem towarzyszyły „przemówienia, deklamacje 
i pieśni”39. Działania te popierał Michał Grażyński40, który po przewrocie majowym objął 
władzę w województwie śląskim. Bez wątpienia był on dobrym administratorem, jednak 
budził na Śląsku kontrowersje, przede wszystkim ze względu na konfl ikt z  Wojciechem 

38 J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Kraków 1912, s. 37.
39 Kronika szkolna, t. 2, rps., Archiwum Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, nlb.
40 Michał Grażyński urodził się w  Gdowie (powiat myślenicki) w  1890  r., zmarł w  Londynie 
w 1965 r., był doktorem fi lozofi i i prawa, kapitanem rezerwy piechoty Wojska Polskiego, działa-
czem niepodległościowym i harcerskim, uczestnikiem II i III powstania śląskiego, w latach 1926–
1939 pełnił funkcję wojewody śląskiego, po II wojnie światowej pozostał na emigracji w Wielkiej 
Brytanii; por. K. Nowak (red.), Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu, Cieszyn 2000; J. Łą-
czewski, Michał Grażyński (1890–1965) — sylwetka polityka, Częstochowa 2000.
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Korfantym41 oraz fakt, że w  jego najbliższym otoczeniu nie było Ślązaków (sam Gra-
żyński pochodził z Galicji). Wszelkie działania, jakie podejmował, miały na celu szybką 
polonizację Śląska i jego integrację z resztą kraju. Podobne kontrowersje budził sam Mar-
szałek Piłsudski, ponieważ na Śląsku zdecydowanie więcej było „korfanciorzy”, a fakt, że 
najpierw Piłsudski uniemożliwił Korfantemu objęcie teki premiera, a kilka lat później 
zamknął swego przeciwnika w więzieniu, budziło społeczną dezaprobatę. W tym kon-
tekście uroczystości związane z obchodami imienin Marszałka były wyraźną próbą ide-
ologicznego oddziaływania przez szkołę, której śląski wojewoda poświęcał wiele uwagi, 
słusznie widząc w niej odpowiednie narzędzie realizacji patriotycznych celów, jakie mu 
przyświecały. Jednak od stuleci taka jest szkolna rzeczywistość — przed wielkimi tego 
świata szkolne akademie stoją otworem. Tak też działo się w Kończycach. Coroczne uro-
czystości poświęcone Piłsudskiemu były nie tylko ideologicznym, ale też obyczajowym 
novum, ponieważ na Śląsku nigdy nie świętowano i nie świętuje się imienin. Szkolną 
społecznością wyraźnie wstrząsnęła też śmierć Piłsudskiego. W kronice znajdują się dwa 
ciekawe, oryginalne dokumenty. Pierwszy to odpis listu kondolencyjnego, jaki uczniowie 
szkoły przesłali na ręce Marszałkowej Piłsudskiej: „Przejęci bardzo smutną wiadomością 
o zgonie Wielkiego Wskrzesiciela Polski, Wodza Narodu, łączymy się z Tobą, Dostojna 
Pani Uczestniczko Jego prac, w głębokim żalu. Niech li będzie ukojeniem to, że choć 
przeniósł się na drugi świat, jednak Duch jego zostanie między nami, a w szczególności 
między nami, dziećmi”42. Natomiast drugi to pismo, jakie w odpowiedzi do członków 
Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Powszechnej, skierował ówczesny minister wy-
znań religijnych i oświecenia publicznego — W. Jędrzejewicz, który wyrażał nadzieję, że 
nauczyciele przyczyniać się będą „nieustannie do pomnożenia Ojczyzny — którą nam 
Wielki Duch Zmarłego w nieśmiertelnym pozostawił dziedzictwie”43. To nieśmiertelne 
dziedzictwo upamiętnione zostało przez nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego. 

Kult Marszałka wpisywał się w program ideologiczny śląskiej sanacji, która od jesieni 
1930 r. dysponowała w Sejmie Śląskim największym klubem. Skutkowało to dynamicz-
nym wzrostem znaczenia wojewody Grażyńskiego, który systematycznie pozbywał się po-
litycznych przeciwników i obsadzał rozmaite stanowiska ludźmi, będącymi zwolennikami 
sanacji. Efektem tych zmian stało się również zintensyfi kowanie działań polonizacyjnych, 
ponieważ Grażyński obawiał się podwójnej kompetencji kulturowej licznych Górnośląza-

41 Wojciech Korfanty urodził się w Sadzawce (dzisiaj Siemianowice Śląskie) w 1873  r., był po-
litykiem, publicystą i działaczem narodowym na Śląsku, w  latach 1903–1912, 1918 posłem do 
Reichstagu i  Landtagu, a  później polskim komisarzem plebiscytowym na Śląsku, dyktatorem 
III powstania, a w latach 1922–1930 posłem Sejmu I i II kadencji. W 1923 r. sprawował krótko 
funkcję wicepremiera w rządzie W. Witosa. W 1930 r. osadzono go w twierdzy brzeskiej, po zwol-
nieniu zasiadał w Sejmie Śląskim i Senacie III kadencji, w 1935 r. emigrował do Czechosłowacji, 
kiedy wrócił w kwietniu 1939 r., został aresztowany, opuścił więzienie na Pawiaku ciężko chory 
i zmarł w Warszawie w sierpniu 1939 r.; por. A. Niesyto (red.), Wojciech Korfanty — portret poli-
tyka, Katowice 1991; J. F. Lewandowski, Wojciech Korfanty, Warszawa 2013.
42 Kronika szkolna, t. 2, op. cit.
43 Ibidem.
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Ilustracja 4. Kronika szkolna Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, t. 2. Odpis listu kon-
dolencyjnego uczniów do Marszałkowej Piłsudskiej
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ków i ich narodowej indyferencji, sądząc, że z tego względu łatwo ulegają oni germanizacji. 
Na gruncie szkolnym znalazło to swoje odzwierciedlenie właśnie w walce z mniejszościo-
wym szkolnictwem. Grażyński uważał bowiem, że nie ma w nim miejsca dla dzieci, które 
już na starcie nie mówią płynnie po niemiecku. Aby osłabić rolę tego języka jako narzędzia 
komunikacji, zniósł również obowiązek nauki niemieckiego w szkołach powszechnych44. 

W szkole w Kończycach, gdzie klasy mniejszościowe funkcjonowały od 1 września 
1927 r., również odbywały się egzaminy dla dzieci, które z woli rodziców miały uczęsz-
czać do klas mniejszościowych. W latach 30. XX w. takich dzieci było około 13–15%. Były 
to dzieci albo bezpośrednio do takiej klasy zgłaszane, albo przenoszone z klas polskich. 
Wyniki tych egzaminów za każdym razem dowodziły, że wybór szkoły nie korelował 
z umiejętnościami językowymi. Już w 1927 r. zapisano: „Do szkoły tej [tzn. mniejszo-
ściowej szkoły niemieckiej — przyp. I.K] przyjęto 64 dzieci, z których większa połowa 
nie władała językiem niemieckim i nie mogła należycie korzystać z nauki. Na podstawie 
wyników egzaminów Maurera, wysłanego z ramienia Ligi Narodów, 14 dzieci zostało 
ponownie przekazanych do szkoły polskiej”45, w 1934  r. „Po 3–krotnych egzaminach 
na 18 wpisanych i 18 przeniesionych cofnięto do szkoły polskiej ośmioro dzieci”46. Ten 
proces powtarzał się każdego roku, ponieważ rotacja kilku procent uczniów pomię-
dzy szkołą polską a niemiecką trwała w Kończycach aż do wybuchu II wojny świato-
wej. Sam fakt organizowania egzaminów cieszył się aprobatą grona pedagogicznego. 
W kronice można bowiem przeczytać „Egzaminy stały się koniecznością wobec agitacji 
niemieckiej, która zagarniała do szkoły mniejszości dzieci polskie, nierzadko byłych 
powstańców i uchodźców”47. W tej agitacji wykorzystywano przede wszystkim czyn-
nik ekonomiczny. Światowy kryzys spowodował, że po obu stronach granicy o pracę 
było niezwykle trudno, dlatego niejednokrotnie niemieccy pracodawcy stosowali nie-
ofi cjalny szantaż, wymagając, by rodziny pracowników mieszkających w województwie 
śląskim manifestowały związki z kulturą niemiecką, a przede wszystkim kształciły dzie-
ci w klasach bądź szkołach mniejszościowych, czego odzwierciedleniem jest ironiczny 
komentarz kronikarza „Do posyłania dzieci do szkoły niemieckiej zmuszają rodziców 
niemieccy pracodawcy i błędne przekonanie rodziców, że znajomość języka niemiec-
kiego jest już dostateczną mądrością”48.

Władze wojewódzkie doskonale zdawały sobie sprawę z tych tendencji, dlatego wo-
jewoda Grażyński postanowił podnieść rangę polskiego szkolnictwa w  bardzo spek-
takularny sposób — mimo trwającego kryzysu gospodarczego w pejzażu kulturowym 
górnośląskich wsi i miasteczek pojawiać się zaczęły nowoczesne, wizualnie i  funkcjo-
nalnie atrakcyjne gmachy szkolne (powstało ich wówczas na Śląsku ok. 100). O budowę 
takiego gmachu w Kończycach usilnie zabiegał Konrad Sitko, od 1926 r. naczelnik gminy. 

44 M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żeberlik, op. cit., s. 402–403.
45 Kronika szkolna, t. 2, op. cit.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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Sitko pochodził z Janowa (dzisiaj dzielnica Katowic), był synem górnika, współpracował 
z Korfantym, brał udział w III powstaniu śląskim. Był człowiekiem, który w okresie mię-
dzywojennym odegrał w Kończycach znaczącą rolę. Za swoją życiową postawę zapłacił 
ogromną cenę. Po wybuchu  II wojny światowej musiał bowiem szybko opuścić Koń-
czyce, niestety Gestapo wytropiło miejsce jego pobytu. Sitko został aresztowany i osa-
dzony w obozie koncentracyjnym. Zmarł w Dachau w maju 1941 r. Współcześnie jego 
imieniem nazwano ulicę, przy której stoi szkolny gmach — bez jego osobistego zaanga-
żowania zapewne by nie powstał. Nie znane są szczegóły rozmów naczelnika Sitko z ów-
czesnymi władzami wojewódzkimi, ale można domniemywać, iż argumentem na rzecz 
budowy nowego gmachu było położenie Kończyc, które stały się miejscowością granicz-
ną. W  tych okolicznościach przepełniony i  wymagający stałych remontów, a  ponadto 
wizualnie „pruski”, budynek szkoły w żadnej mierze nie był odpowiednią wizytówką siły 
polskiej oświaty, zwłaszcza że wielu mieszkańców Kończyc pracowało „po drugiej stro-
nie” i poddawani byli przez pracodawców presji kształcenia dzieci w języku niemieckim.

Najwidoczniej argumenty naczelnika przekonały Grażyńskiego, który zaakceptował 
projekty. Odchodziły one od powszechnych w tym regionie form neogotyckich, zdaniem 
Grażyńskiego, zbyt blisko powiązanych z estetyką niemiecką, na rzecz rozwiązań awan-
gardowych i modernistycznych, których odmienność pod względem funkcjonalnym sta-
nowiła o  ich propagandowej sile. Taką rolę odegrał np. gmach Urzędu Wojewódzkiego, 
katowicka Katedra (której pierwotny projekt z 1927 r. został zmodyfi kowany w czasach 
komunistycznych) i taką rolę miały również spełniać nowe gmachy szkolne. Ten w Koń-
czycach (oraz w sąsiednim Pawłowie) zaprojektował wspomniany wyżej wybitny architekt 
katowicki Tadeusz Michejda. Wśród kończyckich pól i niewysokich domów z czerwonej 
cegły powstał więc ogromny gmach „o stu oknach”49, jasny, ciepły, z szeroką klatką schodo-
wą, mieszkaniami dla nauczycieli w jednym bocznym skrzydle i nowoczesną salą gimna-
styczną w drugim, a nawet natryskami dla uczniów (kronika odnotowuje, że od 8 II 1934 r. 
„zaprowadzono kąpiele dla wszystkich dzieci [...] każda klasa kąpie się co 2 tygodnie”)50. 
Działka szkolna była na tyle duża, że pomieściła szkolny ogród, basen i korty tenisowe. 
Gmach przyćmił w ten sposób wszystko, co do tej pory w Kończycach wzniesiono, a już na 
pewno stary, pruski budynek szkolny z początku XX w51. Nowy gmach Publicznej Szkoły 
Powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kończycach poświęcono w 1936 r., uro-
czystości nadano szczególny charakter, a  fakt ten zilustrowany fotografi ami odnotowały 
najważniejsze ówczesne tytuły prasowe, funkcjonujące w województwie śląskim. 

Niestety, wielka historia znów milowymi krokami zbliżała się do niewielkich Koń-
czyc. Ostatnie polskojęzyczne wpisy przed wybuchem II wojny światowej odnoszą się 
do wydarzeń, jakie miały miejsce w szkole zimą 1939 r. Dnia 15 lutego Straż Granicz-

49 D. Walerjański, Zabrze krok po kroku, Bytom 2007; T. Wagner, Zabrze. Nieznane oblicza śląskiej 
architektury, Katowice–Zabrze 2003, s. 86.
50 Kronika szkolna, t, 2, op. cit.
51 Ten ponadstuletni budynek dawnej pruskiej szkoły powszechnej dalej służy dzieciom w Koń-
czycach jako placówka oświatowa, ponieważ dzisiaj mieści się w nim przedszkole i biblioteka. 
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na ofi arowała książki dla szkolnej biblioteki, jednak sytuacja polityczna stawała się co-
raz bardziej napięta, co w szkole odczuwała również młodzież, która — jak przeczytać 
można w kronice — „w związku z naprężoną sytuacją polityczną samorzutnie podjęła 
zbiórkę na POP i FON. Na POP zebrano 360 zł, na FON 108, 86 zł”52. Ten material-
ny dar niezamożnych dzieci symbolicznie zamknął przedwojenne dzieje kończyckiego 
szkolnictwa. Polski kronikarz miał jeszcze zamiar opisać bieżący ruch służbowy, jednak 
to już mu się nie udało. W kronice pozostały wymowne, dwie niezapisane kartki, ponie-
waż owa specyfi czna chronologiczna ciągłość znowu nie została przerwana. Niemiecki 
kronikarz dalsze dzieje nazistowskiej szkoły rozpoczął bowiem od umieszczenia na-
główka Chronik der Volksschule in Kunzendorf i złożenia niemieckiej pieczęci urzędowej 
(2 tom kroniki został oprawiony, niestety introligator przyciął strony, dlatego pieczęć 
można odczytać dzisiaj jedynie częściowo), następne kilkanaście stron to dzieje szkoły 
od września 1939 r. do października 1944 r. Jeden z ostatnich wpisów to dowód tra-
gicznej ironii losu, która jednego z uczniów szkoły, być może jednego z tych, których 
przedwojenne świadectwa zdobiła pieczęć z imieniem Marszałka Piłsudskiego, rzuciła 
„im August 1944” do Warszawy, skąd już nigdy nie dane mu było powrócić. 

Jednak, co charakterystyczne dla omawianej kroniki, po ostatnim niemieckojęzycz-
nym wpisie odnoszącym się do 19 października 1944 r. znowu pozostały dwie czyste 
strony, które, jak można domniemywać, gdyby sytuacja historyczna się zmieniła, po-
zwoliłyby na uzupełnienie informacji. Trudno wyrokować, czy było to świadome dzia-
łanie, czy też chęć większego zdystansowania się do wpisów poprzedników, jednak owe 
puste strony nabierają dzisiaj symbolicznych sensów, dowodzą, jak już zostało wspo-
mniane, że — mimo wszystkich tragicznych zawirowań — kończycka szkoła stanowiła 
dla mieszkańców swego rodzaju axis mundi. I może dlatego następne stronice to dzieje 
„Polskiej Szkoły Powszechnej w Kończycach po okupacji niemieckiej”, kiedy polscy na-
uczyciele, niemal tuż po przejściu frontu, stawili się do pracy i zmuszeni byli rozpocząć 
na nowo „pracę u podstaw”. Zapisy do szkoły zorganizowano od 16 lutego do 18 lutego 
1945 r., na tej podstawie przyjęto 514 dzieci, których rodzice — co kronikarz wyraźnie 
podkreśla — posiadali 3, 4 lub 5 grupę DVL53.

Zajęcia szkolne rozpoczęły się 1  marca 1945  r., wcześniej przeprowadzono w  bu-
dynku szkoły niezbędne prace remontowe. Początkowo dzieci przydzielono do klas na 
podstawie dat urodzenia, jednak szybko okazało się, że prezentują one różny poziom 
zarówno pod względem posiadanych umiejętności, jak i znajomości polszczyzny. W tej 

52 Ibidem.
53 Kwestia przynależności mieszkańców Śląska do poszczególnych grup Volkslisty oraz przyczyny 
i skutki wprowadzonych na Śląsku w czasie II wojny światowej nazistowskich regulacji prawnych 
do dzisiaj budzą kontrowersje; por. R. Kaczmarek, Niemiecka polityka narodowościowa na zie-
miach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, [w:] I. Panic, M. W. Wanatowicz (red.), Wieki Stare i Nowe, 
t. 2, Katowice 2001; R. Kaczmarek, Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym Śląsku (1939–
1945), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2 (6) 2004; R. Kaczmarek, 
Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010.
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sytuacji zastosowano bardziej pragmatyczne rozwiązanie, przeprowadzono badanie 
„poziomu naukowego” i na tej podstawie ponownie podzielono dzieci na klasy, w trak-
cie zajęć dokonując dalszych koniecznych roszad, ponieważ dzieci nie rozumiały wielu 
polskich wyrazów, nie umiały po polsku czytać ani pisać, nie znały polskiej historii i nie 
posługiwały się polską terminologią. W tej sytuacji niemal o 100% poszerzono godziny 
przeznaczone na naukę języka polskiego (w niektórych klasach było to nawet 21 go-
dzin tygodniowo), korzystając, jak można domniemywać, z edukacyjnych doświadczeń 
sprzed 25 lat, i przystępując do pracy z podobnym zapałem, mimo że warunki egzysten-
cji nauczycieli, którzy stawili się do pracy, nie były łatwe i nie sposób było ich porównać 
z sytuacją po plebiscycie. Kronikarz ubolewa, że „nauczycielstwo, które powróciło na 
swoje, albo przybyło z  innych stron Polski, chodzi obszarpane, z  pustym żołądkiem, 
czeka na to nędzne, miesięczne wynagrodzenie tygodniami [...]. Nie dziw więc, że bar-
dzo wiele nauczycieli kwalifi kowanych porzuca ten zawód, przechodząc do innych. To 
natomiast, które nie wyrzekło się swych idei, daje ze siebie wszystkie siły i zdrowie dla 
dobra całego społeczeństwa, narodu i państwa, które jednak kiedyś w przyszłości, do-
ceni może to nie tylko pustymi słowami, ale postawieniem na odpowiednim szczeblu 
społeczności, na który naprawdę zasługuje”54. 

Idee, o których wspomina kronikarz, to w pierwszym roku szkolnym, który zakoń-
czył się 10 lipca 1945 r., naturalne dla nauczycieli nawiązanie do form, metod i treści 
realizowanych w II Rzeczypospolitej. Zgodnie z przedwojenną tradycją, co kronikarz 
podkreśla, początek i koniec roku szkolnego miały religijną oprawę, urządzono też uro-
czystość z  okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, również w  kolejnym roku 
szkolnym — tak jak przed wojną — zorganizowano dla dzieci Mikołaja, a Rada Rodzi-
cielska przygotowała z okazji przystąpienia części uczniów do I Komunii Świętej uro-
czyste śniadanie na sali gimnastycznej, na które „się złożyły śląskie kołocze i kawa”55. 
Tradycje te wraz z dynamiką zmian społeczno–politycznych już w  II połowie lat 40. 
XX w. zniknęły ze szkolnej rzeczywistości, jednak zanim to nastąpiło, szkoła mozolnie 
odbudowywała swoje „długie trwanie” zarówno w materialnym, jak i niematerialnym 
znaczeniu. Pracownicy szkoły na podstawie przedwojennej księgi inwentarzowej, prze-
prowadzili spis z natury, odnotowując „rzeczy pozostałe i brakujące, dopisując rzeczy 
nabyte przez okupanta”56, ponownie rozdzielone zostały wśród nauczycieli ogródki, 
znajdujące się na terenie należącym do szkoły, ustalono również, jaka część terenu bę-
dzie ogródkiem szkolnym. Dbano o to, co w szkole pozostało, i niczego nie wyrzucano 
tylko dlatego, że trafi ło do szkoły w czasie II wojny światowej, dlatego nauczyciele ogra-
niczali się do zaklejenia nazw niemieckich i nadal użytkowali pozostawione w szkole 
meble oraz sprzęt, co było tym bardziej konieczne, że zanim gmach został zabezpieczo-
ny, wiele rzeczy rozszabrowano. 

54 Kronika szkolna, t. 2, op. cit.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
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Swoistą klamrą spinającą przedwojenną i powojenną historię polskiej szkoły był po-
wrót pod koniec maja 1945 r. dawnego kierownika szkoły — Stanisława Jelonka, który 
przeżył gehennę w obozach koncentracyjnych, najpierw w Auschwitz, później w Sach-
senhausen i  Buchenwaldzie. Stanisław Jelonek już po kilku dniach od powrotu zgłosił 
gotowość do pracy. Szkołę objął ponownie we wrześniu 1945 r. Miała ona wówczas 16 od-
działów, w których uczyło się 677 dzieci. To zwiększenie liczby dzieci wynikało z nowej 
regulacji prawnej, na mocy której dzieci do lat 14 stawały się pełnoprawnymi obywate-
lami Rzeczypospolitej, mimo że ich rodzice posiadali w czasie II wojny światowej 1 lub 
2 grupę DVL57. Dzieciom nie jest łatwo odnaleźć się w tej nowej szkolnej rzeczywistości, 
kronikarz tłumaczy, że „nieznaczny procent uczniów kończących klasę najwyższą spo-
wodowany jest brakami wiadomości i trudnościami w opanowaniu języka polskiego jako 
skutki uczęszczania dzieci do szkół niemieckich w okresie okupacji”58, o tych trudnościach 
wspominają również żyjący jeszcze świadkowie historii. Trudności te, w niektórych przy-
padkach traumatyczne, to cena, jaką zawsze płacą ludzie, mający swoje rodzinne korzenie 
w „przechodnim pokoju”. Tak było również w Kończycach, które od 1945 r. znalazły się 
w odległości nie trzech, a trzystu kilometrów od granicy z Niemcami59. 

57 Na temat historii polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku por. m.in. A. Barciak (red.) W 40–
lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego — szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, Katowice 2009; 
B. Bobik, Sytuacja szkolnictwa w Gliwicach, Bytomiu i Zabrzu po zakończeniu II wojny światowej, 
[w]: B. Szargot, I. Szpara (red.), Miasta i miasteczka górnicze, Bytom 2009.
58 Kronika szkolna, t. 2, op. cit.
59 Od tego momentu rozpoczyna się kolejny etap w historii szkoły, którego analiza przekracza 
jednak ramy tego artykułu. Dalsze karty 2 tomu kroniki są odbiciem wszystkich zmian, jakie 
w  obrębie rzeczywistości politycznej zdarzyły się przez kolejnych pięćdziesiąt lat, ponieważ 
współoprawny tom kończy relacja ze szkolnych wydarzeń, jakie miały miejsce w roku szkolnym 
1993/1994. Ta historia nie jest oczywiście zamknięta, szkoła działa bowiem nadal i  jest dzisiaj 
miejscem nauki młodych artystów, którzy kształcą się w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych 
i Liceum Plastycznym oraz dzieci z Kończyc, będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 35. Te 
trzy szkoły tworzą razem Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu, a uczniowie i nauczyciele dzień po dniu 
dopisują do dziejów szkoły w Kończycach nowe karty. Zachowane w Zabrzu kroniki szkolne są 
przedmiotem mojego zainteresowania naukowego. Artykuł Powojenna rzeczywistość Mikulczyc 
w kronikarskich relacjach polskich nauczycieli został opublikowany w tomie: B. Szargot, I. Szpara 
(red.), Miasta i miasteczka górnicze, Bytom 2009. Następny artykuł Kroniki szkolne jako źródła 
wiedzy o kulturze ukaże się w tomie Szkolnictwo polskie i niemieckie w Zabrzu w latach 1740–1999.
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Wanda Świątkowska

ZAPISKI AKTORSKIE JAKO ŹRÓDŁO I OBIEKT BADAŃ 
DLA HISTORYKA TEATRU — NA PRZYKŁADZIE RĘKOPISÓW 
JULIUSZA OSTERWY

Piszący aktorzy nie są w historii teatru ani we współczesnym życiu teatralnym ni-
czym niezwykłym. Od wieków zostawiali po sobie — przeznaczone do publikacji bądź 
nie — tomy wspomnień, autobiografi e, stosy korespondencji; publikowali na łamach 
prasy felietony czy polemiki. Jednak nawet na ich tle Juliusz Osterwa wydaje się feno-
menem, tym bardziej, że jego pisarstwo zostało odkryte przez historyków teatru sto-
sunkowo niedawno. Osterwa zasłynął przede wszystkim jako aktor, reżyser, założyciel 
„Reduty”, ale równie intensywnie wyrażał się przez pisarstwo. Prywatne zapiski towa-
rzyszyły mu właściwie od początków kariery scenicznej, kiedy to w wieku osiemnastu 
lat wstąpił na scenę Teatru Miejskiego w Krakowie — jako debiutujący w prapremierze 
Wyzwolenia statysta. Ostatnie zaś pochodzą z kwietnia 1947 r., kiedy umierał na raka 
w klinice w Warszawie. Pozostała po tym człowieku niezwykła, barwna i bardzo osobi-
sta spuścizna piśmiennicza i tu pojawia się właściwe dla tej książki pytanie — co można 
z nią zrobić? Jakie szanse i możliwości może dać badaczom? A jakie stwarza problemy?

Zasadnicza działalność Juliusza Osterwy, który urodził się w  1885  r. w  Krakowie 
jako Julian Andrzej Maluszek, przypadła na okres dwudziestolecia międzywojenne-
go. Jego lata młodości upłynęły w artystycznej atmosferze młodopolskiego Krakowa. 
Już w  latach gimnazjalnych złapał teatralnego bakcyla  — warto dodać, że uczył się 
w  jednej klasie z Leonem Schillerem, z którym później jako artysta niejednokrotnie 
współpracował. Debiutował w  teatrze krakowskim, współpracował z  „Zielonym Ba-
lonikiem”, jednak jego ambicji i oczekiwań nie spełnił staż teatralny w krakowskich, 
poznańskich ani wileńskich teatrach. Dla ówczesnego aktora marzeniem było wyrwać 
się do Warszawy — udało się to dwudziestopięcioletniemu Osterwie, gdy dostał angaż 
w Teatrze Letnim — w zespole farsy. Lekki komediowy repertuar dał mu szansę zabły-
śnięcia na stołecznej scenie, ale jednocześnie szybko przypiął łatkę amanta i przystoj-
nego młodego kochanka. Zachwycał przede wszystkim swym chłopięcym wdziękiem 
i delikatną urodą — co szybko miało stać się jego utrapieniem i ograniczającym go 
emploi. Angaż w  1915  r. do Teatru Rozmaitości umożliwił mu grę w  innym reper-
tuarze. Jednak rozkwitającą karierę wschodzącej gwiazdy przerwał wybuch  I  wojny 
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światowej, który zmusił Osterwę do wyjazdu do Rosji. Jako poddany austriacki został 
internowany najpierw w Samarze, później w Moskwie i Kijowie. Na wschodzie miał 
możliwość poznania nowych tendencji teatralnych, a także wybitnych artystów swego 
czasu, m.in. Konstantego Stanisławskiego. W 1919 r., po powrocie do Polski, założył 
wraz z Mieczysławem Limanowskim „Redutę”, pierwsze polskie laboratorium teatral-
ne, które działało z przerwami do wybuchu II wojny światowej — w Warszawie, w Wil-
nie, Grodnie i na prowincji. W tym czasie Osterwa stał się cenioną gwiazdą scen, nie 
tylko stołecznych, i pełnił funkcję dyrektora — m.in. Teatru Narodowego w Warsza-
wie i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Osterwa był inicjatorem objazdów 
„Reduty” po całej Polsce i organizatorem wielkich widowisk plenerowych. W czasie 
okupacji niemieckiej mieszkał w Krakowie — udzielał lekcji wymowy, konspiracyjnie 
recytował w mieszkaniach przyjaciół, oddawał się jednak przede wszystkim pisaniu. 
Zmarł w 1947 r. w Warszawie, pochowany został zgodnie z życzeniem na Cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie. 

Juliusz Osterwa za swoje największe zasługi zapewne poczytywałby stworzenie 
nowoczesnej pedagogiki teatralnej, opracowanie metod kształcenia i treningu akto-
ra, cierpliwą, warsztatową pracę nad spektaklem, która była dla niego ważniejsza od 
samego pokazu. Zapoczątkował laboratoryjne metody pracy nad przedstawieniem 
i zupełnie inne myślenie o teatrze — jako o powołaniu, nie o zawodzie. Był nieusta-
jącym w wysiłkach reformatorem i teoretykiem, także społecznikiem i propagatorem 
teatru w ośrodkach prowincjonalnych, inicjatorem teatrów szkolnych, w końcu pe-
dagogiem. Nie bez powodu jego biograf, Józef Szczublewski, nazwał go „mistrzem 
wieloboju teatralnego”. Ale osiągnięcia Osterwy dotyczą nie tylko dziedziny teatru, 
bowiem, na co zwraca się uwagę w ostatnich latach, był on również pisarzem, drama-
turgiem i adaptatorem. 

Ten skrótowy biogram z pewnością nie oddaje charakteru jego pięćdziesięcioletniej 
działalności, warto jednak uświadomić sobie, jakiego okresu i jak wielu spraw, dziedzin, 
miejsc, osobowości dotyczą, prowadzone przez prawie pół wieku, jego zapiski. Oster-
wa obracał się w kręgu najwybitniejszych artystów swej epoki, znał: pisarzy — Stefana 
Żeromskiego, Tadeusza Rittnera, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Boya–
–Żeleńskiego, Skamandrytów, Konstantego  Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Pe-
ipera, Tadeusza Micińskiego, Jana Augusta Kisielewskiego, Kornela Makuszyńskiego, 
Władysława Orkana, Jerzego Szaniawskiego; ludzi teatru — Leona Schillera, Adolfa 
Szyfmana, Stefana Jaracza, Edmunda Wiercińskiego, Iwona Galla, Hankę Ordonównę, 
a także nestorów sceny polskiej — Ludwika Solskiego, Józefa Kotarbińskiego, Wandę 
Siemaszkową, Wincentego Rapackiego, jak również dygnitarzy — Józefa Piłsudskie-
go, Edwarda Rydza–Śmigłego; prezydentów — Stanisława Wojciechowskiego i Igna-
cego Mościckiego. Miał dar zjednywania sobie ludzi, ale jak każda postać będąca „na 
świeczniku”, także umiejętność przysparzania sobie wrogów. Był człowiekiem barw-
nym i  oryginalnym, bohaterem skandali i  plotek, lecz przede wszystkim cenionym 
autorytetem dla artystów swej epoki i nauczycielem, który wychował zastępy polskich 
aktorów i reżyserów. 
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Opisując tego artystę, trzeba mieć na uwadze jego wszechstronność, urozmaiconą 
karierę zawodową, ludzi i instytucje teatralne, z którymi był związany, działalność re-
żyserską, aktorską i organizacyjną, ale także niespełnione projekty, pomysły zachowa-
ne w listach, raptularzach i diariuszach, które dają najpełniejszy obraz tego, co można 
by nazwać fi lozofi ą teatralną Juliusza Osterwy.

Spuścizna piśmiennicza

Szacuje się, że pozostało i dostępnych jest po Osterwie około 14 tysięcy stron rękopi-
sów. Ponad 130 różnej grubości zeszytów przechowywanych jest w Muzeum Teatralnym 
w Warszawie, część rękopisów znajduje się w krakowskim archiwum rodziny artysty pod 
opieką córki, Marii Osterwy–Czekaj, wiele jeszcze niezbadanych znajduje się w rękach 
prywatnych czy w depozycie w kurii krakowskiej. Jaki charakter mają te notatki?

Zeszyty ze  względu na ich zawartość i  charakter można podzielić na diariusze 
i raptularze. 

W dziennikach Osterwa utrwalał na piśmie wydarzenia z życia prywatnego i publicz-
nego. Codzienne notatki opatrywał datą. Najczęściej są to krótkie, kilkuzdaniowe ko-
mentarze dotyczące wydarzeń z danego dnia. Notował tam wizyty znajomych, własne 
wyjazdy, komentował przeczytane książki czy prasę, informował o  tematach prowa-
dzonych rozmów, wykonanej pracy, ale pisał także o pogodzie, swoim stanie zdrowia 
czy nastroju. Zachowane diariusze pochodzą z okresu okupacji, kiedy Osterwa skaza-
ny na artystyczną bezczynność, codziennie oddawał się pasji pisania. Przechowywane 
w Muzeum Teatralnym dzienniki obejmują okres od 31 sierpnia 1939 r. do 12 kwietnia 
1947 r. — są one dokumentem rzeczywistości okupacyjnej i powojennej, zawierają in-
formacje o okupacyjnych cenach produktów, przytaczane są w nich przemówienia nie-
mieckie i komunikaty wojenne, informacje o ruchach wojsk, wiadomości o wyzwalaniu 
ziem polskich, wypełnione są też wspomnieniami. 

Z okresu przedwojennego zachowały się: diariusz z lat 1934–1935 (w odpisie doko-
nanym przez Eugeniusza Szwankowskiego), który chyba można zaliczyć do kategorii 
dziennika intymnego, gdyż relacjonuje burzliwy związek Osterwy z Hanką Ordonówną. 
To perypetie ich rozstań, powrotów, zdrad — opis stanów emocjonalnych autora.

Dwa dzienniki dokumentują działalność artystyczną „Reduty” objazdowej — z wypraw 
ze spektaklami: Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego (latem 1938 r.) i Powrotem 
Przełęckiego Jerzego Zawieyskiego (latem 1939 r.). To swoiste notatniki z  tras. Osterwa 
opisywał w nich miejsca i warunki, w których występowali aktorzy, zmiany obsadowe, 
liczbę widzów i ich reakcje, spotkania z władzami miast, problemy, z jakimi się zetknęli 
czy poboczne wydarzenia towarzyszące podróży zespołu. Charakter dziennika z podróży 
ma opis wyprawy Osterwy do Ceuty (pomiędzy 6 a 30 kwietnia 1939 r.). Należy przypusz-
czać, że wiele przedwojennych dzienników Osterwy przepadło. Pozostały tylko świadec-
twa ich istnienia w późniejszych notatkach samego autora. Zaginęły podczas okupacji, 
zostały zniszczone, zgubione, ale także spalone przez samego Osterwę, który na przykład 
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w przeddzień ślubu z Wandą Malinowską zniszczył młodzieńcze diariusze (jak przypusz-
cza biograf opowiadające o jego kawalerskich przygodach1.

Drugi rodzaj zeszytów, określanych przez badaczy ogólnie jako raptularze, stwarza 
dość wiele różnych problemów — po pierwsze dotyczących ich gatunkowej klasyfi ka-
cji, po drugie datowania, a  w  konsekwencji rozmaitych wątpliwości edytorskich. Jak 
odnotowuje zasłużony edytor pism Osterwy, Ireneusz Guszpit, w raptularzach znaleźć 
można: „Akty prawodawcze i wizjonerskie koncepcje pracy teatru i obowiązków ak-
tora, plany repertuarowe i  rozważania nad wersyfi kacją, wiersze i aforyzmy, pomysły 
odbudowy po I wojnie światowej mostu Poniatowskiego w Warszawie i projekt okrętu 
składającego się z  dziewięciu małych statków, opisanie powstania z  Australii drugie-
go księżyca Ziemi, koncepcje bractw aktorskich i aktorsko–religijnych, uwagi o mowie 
polskiej i próby jej oczyszczenia z wyrażeń obcych, tworzenie własnego słownika nazw 
rodzimych, konspekty czytanych książek, polemiki na tematy językoznawcze, koncep-
cje uzdrowienia społeczeństwa (uczenie pracy, dobroci, rozsądku), plany wydawnicze, 
sprawy związków zawodowych, uwagi nad podnoszeniem życia kulturalnego wsi i śro-
dowisk robotniczych, wspomnienia o ludziach teatru, [...] modlitwy i pieśni religijne, 
rysunkowe propozycje budynków teatralnych (urządzenie wnętrza, zaplecza usługo-
wego etc.), brudnopisy listów do różnych osób, rozważania o wierze i Bogu, pomysły 
administracyjno–gospodarcze dotyczące całego kraju, sposoby wybierania władz pań-
stwowych, organizacja pracy poszczególnych działów administracji, handel z zagranicą, 
problem mniejszości narodowych w  odrodzonej po drugiej wojnie światowej Polsce, 
wzory odzieży dla członków przyszłych bractw aktorskich”2.

Zeszyty rzadko zawierają informację o dacie powstania, często natomiast opatrzo-
ne są hasłem wskazującym na tematyczny charakter zawartości. Mamy tu do czy-
nienia z  różnorodnym materiałem i  z  rozmaitymi gatunkami literackimi. W  tych 
zeszytach zapisał na przykład Osterwa parafrazy dramatów z klasyki światowej: swą 
własną wersję Hamleta Szekspira3, Antygony Sofoklesa czy biblijnego Misterium o To-
biaszu. Są to ukończone teksty dramatyczne, które doczekały się wydania w osobnej 
publikacji4. 

W zeszytach zamieszczone są także analizy i sceniczne adaptacje dramatów. To zapi-
sane ręką reżysera wizje sceniczne, zawierające koncepcje scenografi czne i kostiumowe, 
pomysły muzyki do spektaklu, projekty obsady, adaptacje tekstu do przedstawień zreali-
zowanych przez Osterwę po wojnie (np. Fantazego, Lilli Wenedy) lub tylko planowanych 
(jak Balladyna, Zemsta, Dziady). Zatem to notatniki reżysera dokumentujące jego pra-

1 Zob. J. Szczublewski, Żywot Osterwy, Warszawa 1973, s. 76.
2 I. Guszpit, Osterwowe „silva rerum”, [w:] J. Osterwa, Z zapisków, I. Guszpit (red.), Wrocław 1992, 
s. 10–11.
3  Tej wersji poświęciłam osobną monografi ę; zob. W. Świątkowska, Książę. Hamlet Juliusza Oster-
wy, Kraków 2009.
4 J. Osterwa, Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego, I. Guszpit i D. Kosiński (red.), 
Wrocław 2007.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Zapiski aktorskie jako źródło i obiekt badań dla historyka teatru... 173

cę, odsłaniające warsztat — jako materiał bezcenne dla historyka teatru rekonstruujące-
go dane przedstawienie (lub tylko jego zamysł).

Wśród zeszytów znaleźć także można niedokończoną powieść autobiografi czną, Po-
wieść o Witusiu, która wypełnia dwa stukartkowe zeszyty i sześć luźnych kart z trzecie-
go, rozpoczętego i nigdy nieukończonego zeszytu. Osterwa zaczął pisać powieść tuż po 
wybuchu wojny — jesienią 1939 r., a przerwał już w grudniu 1939 r. Autor pisze o sobie 
w trzeciej sobie — jako o Witku — i rozpoczyna w latach dzieciństwa, gdy Wituś miał 
cztery lata. Pierwszy tom obejmuje lata wczesnej młodości, drugi — lata gimnazjalne 
i początek kariery scenicznej bohatera. Ta nieukończona autobiografi a doprowadzona 
jest do sierpnia 1905 r., czyli początków kariery bohatera w Miejskim Teatrze w Krako-
wie i działalności w „Zielonym Baloniku”5. Jednak większość tych 130. zachowanych 
zeszytów wypełniają koncepcje teatralne i projekty reform teatru, które Osterwa chciał 
przeprowadzić po zakończeniu wojny. Jego plany reform dotyczyły właściwie każdej 
sfery działalności teatrów — od prawnych podstaw kontraktów z radą miejską lub rzą-
dem, poprzez praktyczne przygotowanie i wychowanie aktora, po plany repertuarowe 
i  kształt przyszłych widowisk. Znajdą się tu na przykład plany utworzenia nowator-
skich grup aktorskich (na wzór przedwojennej „Reduty”) o nazwach „Dal” i „Genezja”, 
wraz z precyzyjnym określeniem zasad obowiązujących ich członków, projekty strojów, 
odznak czy ustawy drobiazgowo określające kodeks zachowania — prawa i obowiązki 
„nowych aktorów”, których Osterwa nazywał spełnikami. 

Nie będę wchodziła w  szczegóły jego projektów, zaznaczam tylko, że są to pomysły 
kompleksowe, zakrojone na wielką skalę — obejmujące swym zasięgiem całą Polskę, na 
przykład prezentujące plany architektoniczne nowoczesnych budynków teatralnych zróż-
nicowanych dla ośrodków miejskich i  wiejskich, dopracowane jednak w  najmniejszych 
szczegółach — jak w rozplanowaniu co do godziny roboczego dnia aktora. 

Zwraca uwagę rozmach i radykalność tych koncepcji, przy ich jednocześnie drobiazgo-
wym i pieczołowitym dopracowaniu oraz próbie urealnienia — wpisania w domniemany 
kształt polskiej powojennej rzeczywistości. Przez niektórych teatrologów nazywane są 
utopijną wizją, jednak inni dostrzegają w  tym prawdziwie tytaniczny projekt  — „być 
może ostatni, a z pewnością jedyny tak dobrze udokumentowany”6. Biorąc pod uwagę 
rozmach reformatorskich pomysłów Osterwy, Dariusz Kosiński nazwał je „prawdziwie 
romantycznym zamachem na wszystkość”7. Jego idee obejmują bowiem przereformowa-
nie całego społeczeństwa polskiego — Wielką Przemianę sztuki, ludzi, myślenia. 

Planując reformę polskiej kultury, Osterwa dążył na przykład do odnowienia mowy 
polskiej — wykorzenienia z niej słów pochodzenia obcego i zastąpienia „polskomową”, 
stąd jego zeszyty wypełniają słowniczki nowo tworzonych wyrazów  — ich odmiany, 

5 Więcej na ten temat piszę w artykule: Powieść o Witusiu — niedokończona autobiografi a Juliusza 
Osterwy, [w:] A. Adamiecka–Sitek, D. Buchwald (red.), Nowe historie 03. Nowe biografi e, Warsza-
wa 2012, s. 91–111.
6 Zob. D. Kosiński, Wstęp, [do:] J. Osterwa, List do Stefana Jaracza, „Dialog” 2008, nr 12, s. 110.
7 Ibidem, s. 110.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wanda Świątkowska174

 warianty, analizy językoznawcze, defi nicje. Całe strony zapisane są odmianą neologi-
zmów i ich słowotwórczych kombinacji. 

Ze względu na różnoraki charakter raptularzy Ireneusz Guszpit określił je jako silva 
rerum (las rzeczy): archiwum myśli i rozważań autora, które urywa, komentuje na mar-
ginesach, do których powraca w innym zeszycie, lub zarzuca nie dokończywszy. Wiele 
raptularzy cechuje swoboda zapisów, prowadzonych bez dbałości o strukturę czy chro-
nologię, zaczynanie w dowolnym miejscu, na dowolnej stronie, w dowolnym punkcie 
rozważań. Zdarzają się tu rysunki, wiersze, cytaty czy luźne i niepowiązane z tematem 
notatki. Prawdziwa zmora dla edytora i wyzwanie dla badacza–detektywa. 

Ponadto w archiwum Osterwy znaleźć można luźne kartki, które trudno przyporząd-
kować, koperty z  plikami notatek, pojedyncze stronice włożone w  okładki zeszytów, 
niedatowane i pomieszane zapiski, albo też gotowe maszynopisy (listów, adaptacji, któ-
re najczęściej służą jako podstawa wydania, uznane za ostateczną wersję). Przy czym 
trzeba nadmienić, że mowa tu tylko o raptularzach wojennych i powojennych, kiedy 
Osterwa oddał się pasji pisania ze względu na zawodową bezczynność. A jest przecież 
jeszcze Raptularz kijowski w swoisty sposób dokumentujący dzieje pierwszej „Reduty” 
(spisywany w  latach 1918–1924) czy jeden z najstarszych zachowanych rękopisów — 
Zeszyt samarski, spisany podczas pobytu w Rosji w latach 1915–1916, a zawierający... 
wiersze autorstwa Osterwy i poetyckie melancholijne impresje spisane na obczyźnie. 
I pewnie jeszcze wiele innych dokumentów, o których nie wiemy.

Z tej ogromnej i bogatej spuścizny opublikowana była niewielka część, i co znaczą-
ce większość tych publikacji przypada na ostatnią dekadę — co należy wytłumaczyć 
w sposób prosty: wcześniejsi biografowie Osterwy i badacze „Reduty” nie cenili tych 
zapisków, uważając je za grafomanię i — to cytat z recenzji Edwarda Krasińskiego — 
„dziwactwa i bajdurzenia dziadka”. „Tu nie ma — pisał recenzent w 1983 r. — prawd 
objawionych, to zapiski żenujące, ośmieszające pomysłodawcę i  wydawcę”8. Zmianę 
perspektywy przyniosły ostatnie lata i podejście młodszego pokolenia badaczy, którzy 
przywracają rękopisom należną rangę, jako kluczowym źródłom informacji i przeno-
szą punkt ciężkości z Osterwy–aktora na Osterwę–myśliciela, –pisarza, –teoretyka, –
fi lozofa, –badacza słowa.

Dzięki temu ukazały się: Z  zapisków, wybór z  raptularzy Osterwy, opracowany 
przez Ireneusza Guszpita (1992); Przez teatr — poza teatr, wybór z raptularzy pod redak-
cją i w opracowaniu Ireneusza Guszpita i Dariusza Kosińskiego (2004); zbiór parafraz 
Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego, pod redakcją i w opracowaniu Ire-
neusza Guszpita i Dariusza Kosińskiego (2007); Raptularz kijowski, w opracowaniu Ire-
neusza Guszpita (2010); Zeszyt samarski, w opracowaniu Wandy Świątkowskiej (2011), 
dostępny wraz ze  skanami rękopisu on–line na www.grotowski.net, w  internetowym 
wydaniu pisma naukowego „Performer” 2011, nr 3.

8 E. Krasiński, Recenzja wewnętrzna z pracy: J. Osterwa, Przez teatr — poza teatr, I. Guszpit (red.), 
mps, 1983, s. 15.
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Kwestie problematyczne

Dwie publikacje zawierające fragmenty z raptularzy były arbitralnym wyborem redak-
tora/redaktorów: w pierwszym tomie zapiski zostały ułożone chronologicznie, w dru-
gim — tematycznie. Są to oczywiście ważne i cenne publikacje, gdyż dają jakiekolwiek 
wyobrażenie o tym, co znajduje się w rękopisach, jednak zawsze pozostają — mniej lub 
bardziej trafnym i subiektywnym — wyborem, tego, co według edytora było ważne.

Przy opracowywaniu spuścizny Osterwy pojawia się kilka ważkich problemów. 
To kwestie natury technicznej, metodologicznej, ale też moralnej, które można ująć 
w trzech słowach: wybór, zakres, podejście.

1. Każdy edytor, redaktor, wydawca zmaga się z koniecznym pytaniem: co publiko-
wać? czy warto / da się opublikować wszystko? Jak ten olbrzymi materiał ogarnąć, upo-
rządkować?

Sensownym rozwiązaniem jest publikacja samodzielnych, zamkniętych całostek: jak 
na przykład dzienników z  wypraw teatralnych, dziennika podróży do Ceuty, tomów 
dzienników wojennych, Powieści o Witusiu czy — co już miało miejsce — Raptularza 
kijowskiego, Zeszytu samarskiego, parafraz. Mamy tu do czynienia z kompletnymi toma-
mi, które niemal gotowe czekają na wydawców.

Ale co zrobić z zawartością raptularzy? Z rysunkami? Fragmentami? Czy ze słowni-
kami zawierającymi setki stron odmian? 

Pewnym wyjściem jest skupienie się na poszczególnych tematach (czyli jak to miało 
miejsce  — wybory tematyczne). I  tu otwierają się możliwości poszukiwań, bo bada-
cze, sięgając do tych notatek, wybierają odmienne ich aspekty, czy to kształt językowy 
(mamy kilku językoznawców pracujących nad archiwaliami Osterwy), czy tematy te-
atralne, czy religijne, czy fi nansowe, czy projekty polityczne. Istnieje już spis zawartości 
raptularzy i diariuszy znajdujących się w Muzeum Teatralnym, w formie elektronicznej 
przygotowany w ramach projektu KBN przez Ireneusza Guszpita i Dariusza Kosińskie-
go, który ułatwia poruszanie się w tym ogromnym materiale. Kwestia jego doboru i wy-
korzystania oddana została w ręce badaczy.

2. Drugim problemem jest różnorodność poruszanych przez Osterwę w  zapiskach 
tematów, ich gatunkowa niejednorodność, która domaga się odrębnych metod badaw-
czych, a  wręcz badaczy różnych specjalności. Każdy gatunek wymaga odmiennego 
podejścia, kontekstów i innej perspektywy. Na przykład, analizując w swojej pracy dok-
torskiej Hamleta Osterwy, umieściłam go w tradycji polskich adaptacji i przekładów, ba-
dając dostępne autorowi tłumaczenia dramatu Szekspira, i przeprowadzając szczegółowe 
studia porównawczo–translatorskie. Zachowane w rękopisach wersje scen i monologów 
umożliwiły natomiast odtworzenie i pokazanie przebiegu jego procesu twórczego. 

Z kolei powieść Juliusza Osterwy można badać w kontekście teorii autobiografi zmu, zaś 
próby poetyckie umieścić na tle ówczesnych prądów i poszukiwań. Historycy teatru znajdą 
tu bezcenne dane faktografi czne (włącznie z projektami kostiumów i przestrzeni teatral-
nych, informacjami o fi nansach i gażach aktorów). Do kwestii możliwości, jakie daje ten 
materiał, i różnorodnych informacji, jakich dostarcza, powrócę jeszcze w ostatniej części. 
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3. I wreszcie trzecią kwestią, wcale nie mniej istotną, jest problem natury moralnej. 
Muszą bowiem pojawić się pytania o sposób traktowania tego miejscami niezwykle in-
tymnego materiału, prawo wykorzystania go jako wiarygodnego źródła (np. biografi cz-
nego), a także granice ingerencji i dociekliwości, gdy badaczom towarzyszy świadomość, 
że życzeniem Osterwy było spalenie całej tej dokumentacji. Teściowa artysty, Matylda 
Sapieżyna z Windisch–Graetzów, przedstawiła w swoich wspomnieniach ostatnie chwi-
le jego życia: „Zajechałyśmy wprost do lecznicy i wprowadziły mnie do niego. Poznał 
mnie od razu i wyszeptał trzy życzenia: pochowanie go w Krakowie na Salwatorze, gdzie 
spoczywają poeta katolicki Rostworowski, katolicki architekt Mączyński, będzie więc 
i katolicki aktor, że wszystko, co posiada, ma być dla Tilki, wreszcie, że chce, aby wszyst-
kie jego notatki i pisma zostały zniszczone. Przy tym ostatnim punkcie nie mogłam się 
wstrzymać od uwagi: czy to nie szkoda? Lecz on odrzekł: »nie, nie«”9.

Rodzina zdecydowała się zachować archiwum po artyście10. A  o  jej stosunku do 
badania tych zapisów świadczą m.in. słowa córki i spadkobierczyni Osterwy — Marii 
Osterwy–Czekaj:

 —„Wanda Świątkowska: Chciałabym zapytać [...] o rękopisy Pani Ojca i Pani stosunek 
do ich publikacji.
 —Maria Osterwa–Czekaj: Nie mam najmniejszych oporów, by udostępnić wszystko — 
pod warunkiem, że to ma wartość — kulturotwórczą, a nie plotkarską. Na przykład 
dość interesujący jest fakt, że Osterwa chciał »przerobić« Ordonkę na aktorkę, ale czy 
z nią sypiał, to już zupełnie inna sprawa...
 —WŚ: [...] A co z pismami osobistymi? Listami, diariuszami, raptularzami, które nieko-
niecznie dotykają spraw teatru?
 —MOC: [...] to buduje osobowość człowieka — nie można tego utajnić. Myślę, że wszyst-
kie rodziny, które buntują się przeciwko temu, nie mają racji. Szczególnie, jeśli żyją oso-
by, które mogą to ewentualnie skomentować. Wolę, by było to opublikowane za mojego 
życia, kiedy jeszcze mogę to skomentować i powiedzieć na przykład, że moja Matka 
nie była zazdrosna o Ordonkę. Tak jest lepiej, niż gdyby to opublikowano, gdy mnie już 
nie będzie, a moje dzieci powiedzą: »nic o tym nie wiemy« i ktoś puści wodze fantazji.
Listy czy pamiętniki budują osobowość i budują pewne okoliczności działania, realia 
życia codziennego, które są przecież istotne”11.

9 M. Sapieżyna z Windisch–Graetzów, Indywidualność Juliusza Osterwy w życiu codziennym i sto-
sunkach z nami, [w:] eadem, My i nasze Siedliska, Kraków 2003, s. 707. 
10 Dramatyczne losy tej decyzji opisuje m.in. Ireneusz Guszpit w swym wstępie; zob. I. Guszpit, 
Osterwowe „silva rerum”, s. 7–9.
11 Córka społecznika, wywiad z Marią Osterwą–Czekaj, „Performer” 2011, nr 3, dostęp on–line: http://
www.grotowski.net/performer/performer-3/corka-spolecznika, protokół dostępu: 04.01.2013.
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Szanse i konieczności badań

Zapytajmy na koniec, co ten materiał oferuje? A zarazem, czego od nas, jako jego 
badaczy, się domaga?

Biorąc pod uwagę, że w tych zapiskach aktorskich Osterwa występuje jako: autor po-
wieści, dramatów, poezji, są tu szczegółowo wyłożone — jego teoria teatru i projekty 
reform, praktyczne notatki reżyserskie i  aktorskie (dotyczące prac nad rolą, koncep-
cji scenicznych spektakli), w końcu pojawia się amator językoznawca i autor zarówno 
nowatorskich słowników polszczyzny, jak i skrupulatny kronikarz życia codziennego, 
otwiera się w ten sposób obszar dla badaczy różnych specjalności. Jest to oczywiście ma-
teriał biografi czny, który został w znacznym stopniu wyzyskany przez biografa artysty, 
Józefa Szczublewskiego, w jego Żywocie Osterwy (1971). Autor powoływał się na diariu-
sze Osterwy, jego Powieść o Witusiu, wybrane raptularze, ale znaczącym milczeniem po-
minął wojenne reformatorskie koncepcje artysty, szczególnie te zabarwione religijnie, 
co było tłumaczone nakazem i ingerencją cenzury. Biografi a Osterwy udokumentowana 
w tych zapiskach domaga się z pewnością bezstronnej weryfi kacji.

Jeśli mowa o odkłamaniu cenzury, to weryfi kacji należałoby poddać także opubli-
kowaną już korespondencję Osterwy — a pomóc temu mogą właśnie listy zachowane 
w brulionach i maszynopisach — dokonał tego Dariusz Kosiński, publikując w 2008 r. 
na łamach „Dialogu” pełną wersję Listu do Stefana Jaracza — różną czcionką zaznacza-
jąc fragmenty pominięte przez wcześniejszych edytorów, przywoływanego już Edwarda 
Krasińskiego, a także Zbigniewa Osińskiego12.

Na materiał ten trzeba by  więc spojrzeć świeżym okiem  — w  sposób pozbawiony 
uprzedzeń i ideologii — i broń Boże — nie próbować chronić Osterwy „dla jego własnego 
dobra”. Kwestią budzącą dyskusję jest na przykład sprawa światopoglądu i  religijności 
Osterwy, o której uwzględnienie już wielokrotnie badacze się upominali13. Cenzurowanie 
zapisków skutkuje obrazem zakłamanym, a pomijanie wyznania Osterwy i jego stosunku 
do Kościoła jest, jak pisał Zbigniew Osiński: „nie tylko równoznaczne z metodologicz-
nym redukcjonizmem, lecz oznaczałoby przede wszystkim ucieczkę od problematyki zu-
pełnie tutaj podstawowej i esencjonalnej”14. Religijność bowiem stanowi ważny kontekst 
dla jego działalności i twórczych dokonań. Należy więc pamiętać, że zapiski odkrywają 
przed badaczami prywatny świat aktora i są bezcennym źródłem do poznania jego ży-
cia — zarówno świata myśli i intelektualnych koncepcji, jak i życia duchowego.

Zapiski odsłaniają jednak przede wszystkim kulisy pracy Osterwy jako praktyka: 
warsztat aktora i reżysera ujawnia jak pracował nad rolą, intonacją wiersza, charakte-
rystyką postaci, gestykulacją i ruchem scenicznym. Historycy teatru znajdą tu bezcen-
ne informacje, pozwalające odtworzyć proces i metody pracy Osterwy, dzieje „Reduty” 

12 Zob. J. Osterwa, List do Stefana Jaracza, s. 107–131.
13 Zob. np. D. Kosiński, Polski teatr przemiany, Wrocław 2007, s. 340–341, Z. Osiński, Samotność 
Osterwy. Co dalej w badaniach nad Redutą?, „Konteksty” 2002, nr 1–2, s. 219–228.
14 Z. Osiński, op. cit., s. 224.
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i teatrów, z którymi współpracował, ale też obyczaj teatralny tamtych lat. W zapiskach 
przywoływane są anegdoty z życia towarzyskiego, autor obnaża swoje antypatie i sym-
patie, cytuje polemiki i dyskusje zarówno personalne, jak i na tematy artystyczne. Dają 
one po prostu możliwość innego, bo subiektywnego, a  zarazem zza kulis, spojrzenia 
zawodowca na kulturę teatralną dwudziestolecia międzywojennego — Warszawy, Kra-
kowa, Wilna, Lwowa, a także prowincji. Warstwa obyczajowa jego dzienników otwiera 
pole do badań dla socjologów, historyków, biografów osób z Osterwą związanych, histo-
ryków kultury, badaczy dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko teatrologów.

Jego próby literackie — proza, wiersze, dramaty — domagają się analiz, odpowie-
dzi także ze  strony literaturoznawców. Przy czym na adaptacje sceniczne i  parafrazy 
powinni odpowiedzieć w  praktyce ludzie teatru. Czy Osterwa jest dziś dla nas inte-
resujący jako dramatopisarz? Czy jest anachroniczny? Takie wyzwanie zamieścili we 
wstępie edytorzy jego dramatów, pisząc: „parafrazy stanowią autonomicznie warto-
ściowy materiał artystyczny [...]. Czy znaczy to, że publikując je mamy nadzieję na ich 
pojawienie się na którejś z polskich scen? Być może zabrzmi to naiwnie, ale tak. W sce-
nariuszach tych bowiem tkwi, naszym zdaniem, spora dawka teatralnej mocy, czekająca 
na reżysera zdolnego ją »pobudzić do działania«”15. Jest to zatem materiał dla reżyserów 
i aktorów — tekst dla teatru. Czy aktualny, czy przestarzały — niech ma na to szansę 
odpowiedzieć dzisiejszy widz.

Jeśli mowa o  praktykach teatralnych, to oczywiście koncepcje teatralne Osterwy 
mogą być i były źródłem inspiracji dla tych, którzy w nowy sposobów chcieli spojrzeć 
na pracę w teatrze. Wiedział o tym doskonale Jerzy Grotowski, kiedy w 1966 r. przyjął 
za godło swojego teatru symbol „Reduty” i w miejsce „R” wpisał literę „L”. A powoły-
wał się on właśnie na koncepcje Osterwy, nieznane wówczas powszechnie, niepubli-
kowane i niepopularne. Był czytelnikiem jego rękopisów. Do tradycji laboratoryjnych, 
które Osterwa nieustannie rozwijał przez całe życie, przyznaje się przecież i Ośrodek 
Praktyk Teatralnych „Gardzienice” Włodzimierza Staniewskiego, i  studyjne grupy te-
atralne, takie jak „Chorea”, „Teatr Pieśń Kozła” czy „Teatr Zar”. Grupy, które pracują nad 
treningiem aktorskim, etyką aktora i swoistą „klasztornością” — które zapoczątkował 
w Polsce nie kto inny, tylko Osterwa. Tradycja ta wciąż czeka na swych badaczy. 

Tylko zasygnalizowany w tym artykule alians religii i praktyki teatralnej może być 
wyzwaniem dla teologów i  religioznawców. I nie ma w tym przesady. Podczas wojny 
Osterwa uczył sztuki wymowy kleryków w krakowskim i częstochowskim seminarium 
duchownym. Jego teczki pełne są zarówno sposobów intonacji modlitw, jak i własnych 
propozycji modlitw, analiz mszy, zestawień roli kapłana i aktora. Chciał, by aktorstwo 
było czynnością uświęconą — wymagał od członków stowarzyszenia „Genezji” nieska-
zitelnej postawy moralnej, ćwiczenia się w wierze i wyrzeczeń bliskich wyrzeczeniom 
mnicha, jak również — z drugiej strony — chciał nadać artystyczną oprawę liturgii i in-
teresowała go ona jako widowisko. 

15 D. Kosiński, I. Guszpit, Ku Teatrowi Społecznemu, [w:] J. Osterwa, Antygona, Hamlet, Tobiasz 
dla Teatru Społecznego, s. 18.
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Językoznawcy mogą badać wojenne pomysły Osterwy dotyczące reformy języka i ze-
stawiać je z jego lekturami i inspiracjami czy ówczesnymi koncepcjami odnowienia ję-
zyka i poszukiwaniami nowej formy wyrazu — nie tylko w poezji dwudziestolecia. 

Jestem przekonana, że ten materiał kryje nieprzebrane i nieprzebadane jeszcze skarby 
dla badaczy różnych specjalności. Podstawową obecnie kwestią jest przede wszystkim 
udostępnienie tych materiałów, opracowanie ich i wydanie w dopracowanej edytorsko 
i przemyślanej formie, na przykład utworzenie zakrojonej na wielką skalę i na lata prze-
widzianej serii wydawniczej. Do czego na pewno konieczny będzie zespół badawczy — 
specjalistów z kilku dziedzin, z różnym zapleczem naukowym, z odrębnymi podejściami 
i metodologiami. Spojrzenie z wielu perspektyw powoli odsłania zupełnie odmiennego 
Osterwę i umożliwia potraktowanie dzieła jego całego życia szeroko i kontekstowo, jako 
tekstu kultury właśnie, który ma szansę ją wzbogacić, a naszą wiedzę uzupełnić o nie-
znane czy pomijane fakty — a o to warto podjąć walkę. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Jacek Grębowiec

RÓŻNE FORMY PROPAGANDY WIARY. 
STUDIUM DAWNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEKSTÓW KULTURY

Każda periodyzacja dziejów propagandy, oprócz tego, że dzieli je na kilka faz zwią-
zanych z  odkrywaniem i  rozwojem technicznych środków komunikacji1, wskazuje 
na charakterystyczny moment  — 22  czerwca 1622  r. Tego dnia papież Grzegorz  XV 
w  bulli  Incrustabili Divinae powołał do życia Kongregację Propagandy Wiary (Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide), powierzając jej kontrolę nad wszelkimi działania-
mi misyjnymi służącymi „dobrowolnemu” przyjęciu doktryny Kościoła2. Wtedy też po 
raz pierwszy odnotowano użycie łacińskiego pojęcia „propaganda” (z łac. „która winna 
być krzewiona”) w odniesieniu do instytucji odpowiedzialnej za organizację perswazji 
i ukierunkowanie jej na konkretny cel.

Poza faktem powołania Kongregacji propaganda wiary uobecniona w  olbrzymiej 
liczbie rozmaitych testów kultury różnych epok wzbudza zaskakująco niewielkie zain-
teresowanie teoretyków komunikacji, tak jakby jej mechanizmy, wątki argumentacyjne 
i konteksty nie wnosiły zbyt wiele do ewolucji tej formy komunikowania społecznego3. 
Niniejsze rozważania będą zatem próbą zwrócenia uwagi na wybrane przykłady daw-
nych i aktualnych komunikatów służących krzewieniu wiary i religii, próbą pokazania, 

1 U Czesława Mojsiewicza czytamy o „okresie przewagi żywego słowa”, „okresie równowagi sło-
wa żywego i drukowanego” oraz „okresie środków masowego przekazu”; idem, Szkice z dziejów 
propagandy, Poznań 2000, s.  10–27. Bogusława Dobek–Ostrowska wymienia natomiast: „etap 
bezpośrednich form propagandowych, opierających się na słowie mówionym, trwający do wy-
nalezienia druku w XV w.” oraz „etap zróżnicowanych form propagandowych (bezpośrednich 
i pośrednich), od XVI w. do chwili obecnej”. Ten drugi dzieli na fazy: „propagandy nowożytnej”, 
„prasy masowej”, „kina i »złotych lat radia« oraz „dominacji telewizji”; eadem, Propaganda jako 
forma komunikowania, [w:] B. Dobek–Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagan-
dy, Wrocław 1999, s. 11–22. 
2 Zob. C. Mojsiewicz, Szkice z dziejów propagandy, s. 14; A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagan-
dy, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Warszawa 2003, s. 17. 
3 Co bardziej zaskakujące, informacje o charakterze propagandy wiary i jej przykłady traktowane 
są zdawkowo w rozprawach interdyscyplinarnych, zajmujących się jednocześnie teorią i historią 
propagandy; zob. O. Th omson, Historia propagandy, przeł. S. Głąbiński, Warszawa 2001. 
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że z  racji swej szerokiej dystrybucji i  redystrybucji, silnego i  względnie trwałego re-
zonansu, jaki wywoływały i wywołują, uznać je można za modelowe wręcz przypadki 
zastosowania zinstytucjonalizowanej perswazji, przy okazji należą zaś do tych tekstów 
kultury, dzięki którym uzyskujemy wgląd w „trzon kulturowego repertuaru”4 znaków, 
jakie w danym okresie i miejscu funkcjonowały. Analizując wybrane teksty propagan-
dowe, zwrócę zatem uwagę nie tylko na mechanizmy tego typu komunikacji, ale rów-
nież na to, co owe teksty mówią o kulturze danego czasu i miejsca. 

Propaganda f de w okresie kontrreformacji — przypadek wrocławski

Do najbardziej interesujących tekstów kultury dawnego Wrocławia, a  przy okazji 
dokumentów jego historii, należą inskrypcje. Niektóre z nich zdobią do dziś otwartą 
przestrzeń miasta — inkrustując m.in. pomniki, fasady, portale kamienic i kościołów. 
Te kruche szczątki barwnej przeszłości miasta wydają się szczególnie interesujące rów-
nież z tego powodu, że we współczesnych badaniach epigrafi cznych nie zwracano jak 
dotąd na nie zbyt dużej uwagi — w przeciwieństwie do inskrypcji sepulkralnych (obec-
nych w specjalnych, cmentarnych i przykościelnych zamkniętych przestrzeniach mia-
sta), które dobrze już opisano5. Napisy zdobiące otwarte przestrzenie Wrocławia, jeśli 
poświęcić im odrobinę uwagi, okazują się nierzadko wspaniałymi znakami jego kultu-
rowej różnorodności — dowodami spotkań i zderzeń nacji, wyznań, politycznych prze-
konań, dowodami wynikających z nich napięć, tarć i konfl iktów. Są również, w pewnej 
ich części, doskonałymi przykładami propagandy wiary. 

Takich epigramów, mimo wojennych i powojennych strat w ikonosferze Wrocławia, 
nie trzeba długo szukać. Odczytując np. napisy inkrustujące barokowe pomniki św. Jana 
Nepomucena, obecne w  reprezentacyjnych punktach wrocławskiego Starego Miasta 
i Ostrowa Tumskiego, przekonujemy się, jak żarliwie w XVII i XVIII w. toczono walkę 
o dusze mieszczan, podzielonych konfesyjnie, a w konsekwencji politycznie. Na jednym 
z osiemnastowiecznych pomników, posadowionym przy kościele św. Macieja, autor in-
skrypcji dedykuje obelisk praskiemu męczennikowi, słowami: 

SANCTO
IOANNI NEPOMVCENO

PRO SERVATO CONFESSIONIS SIGILLO
EPONTE PRAGENSI

IN AqVAS PRÆCIPITATO
QVI

4 E.  Baldwin, B.  Longhurst, S.  McCracken, M.  Ogborn, G.  Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, 
przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007, s. 54. 
5 Zob. J. Harasimowicz, Mors janua vitae. Śląskie epitafi a i nagrobki wieku reformacji, Wrocław 
1992; B. Czechowicz, Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003.
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HONORANTES SE HONORAT
INHONORANTES VERO INHONORAT

PII CLIENTES
VENERATIONIS ERGO

EXSTRVXERE

W  dosłownym tłumaczeniu powyższa sentencja powinna zabrzmieć następująco: 
„Świętemu Janowi Nepomucenowi za zachowanie tajemnicy spowiedzi, z mostu pra-
skiego w wodę strąconemu, który nagradza szanujących go, nie nagradza tych, którzy 
go lekceważą, pobożni poddani wystawili”. 

Pierwsza część inskrypcji powtarza wyrzeźbioną w kartuszu scenę zrzucenia św. Jana 
Nepomucena do Wełtawy. To podwójne, inskrypcyjno–plastyczne, odwołanie się do 
męczeństwa świętego kapłana jest zgodne z klimatem epoki baroku, w której z inspi-
racji jezuitów krzewiono kult bohaterów Kościoła katolickiego z użyciem rozmaitych 
kodów i kanałów informacyjnych. Przekaz plastyczny i słowny, oba silnie performatyw-
ne, wspierają i uzupełniają się wzajemnie, co ważne dla odbiorcy prymarnego, uczest-
nika tamtej zamierzchłej kultury Wrocławia, szczególnie zaś dla odbiorcy nieznającego 
dobrze łaciny. Bardziej enigmatyczna wydaje się jednakże formuła druga, następująca 
po zaimku względnym „QVI”: „nagradza szanujących go, nie nagradza tych, którzy go 
lekceważą”. Kontekst sytuacyjno–kulturowy każe w tych, którzy nie czczą Jana Nepomu-
cena, widzieć oczywiście wrocławskich protestantów. 

Ilustrowany przewodnik Waltera Nickla, wydrukowany w  1938  r., potwierdza to 
przypuszczenie. Autor odnotował, że katolicka część społeczności Wrocławia odnosiła 
się z wielką czcią do fi gury praskiego męczennika. Objawiało się to w geście uchylania 
czapki przed jego obliczem. Protestanci, odrzucający kult świętych, nie przykładali zaś 
wagi do tego katolickiego rytuału6. Nie mogli zatem liczyć na zaświadczone w funda-
cyjnej inskrypcji działanie błogosławieństwa. Warto zauważyć, że nie jest to informacja 
błaha. Okazuje się bowiem, że mamy tu do czynienia z epigramem pełniącym funkcje 
integrujące i wykluczające. Rozpowszechniony w Czechach i na Śląsku, jeszcze przed 
kontrreformacyjną ofensywą jezuitów, kult słynnego spowiednika, uobecniany nie tylko 
w ikonosferze świątynnej, ale i w rozmaitych tekstach kultury regionalnej (m.in. w ha-
giografi cznej literaturze ustnej), przeistoczył się w XVII i XVIII w. w tekst katolickiej 
ortodoksji. W propagandzie jezuickiej realizował dwa zadania: religijne — czyli kontr-
reformacyjne — i, niejako przy okazji, polityczne, albowiem w interesie panujących na 
Śląsku do połowy XVIII w. Habsburgów było podkreślanie wszelkich związków kultury 
regionu z wyznaniem dynastii panującej. Co ciekawe — gest rytualnego uchylania czap-
ki, o jakim wspomina Nickel, stanowi dowód niezwykłej trwałości kontrreformacyjnej 

6 „Die Figur gab zu mancherlei Streitigkeiten. Anlaß, da die katholiken wünschten, daß die Vo-
rübergehenden vor ihm den Hut zögen, die Protestanten das aber verweigerten”. (W. Nickel, Die 
öff entlichen Denkmäler und Brunnen Breslaus, Breslau 1938, s. 21–22).
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propagandy, która w  złagodzonej wersji, w  drobnym elemencie miejskiego folkloru, 
przechowała się do lat trzydziestych XX w.

Dużo skromniejszą fi gurę Jana Nepomucena umieszczoną przed kościołem św. Mau-
rycego, a więc tuż przy historycznym trakcie wiodącym w kierunku Oławy, zdobi epi-
gram pełniący podobne funkcje:

ViatorI
Te

reVerenter saLVtantI
faMaaVe perICLItantI

esto
Defensor

W przekładzie na język polski treść inskrypcji brzmiałaby zapewne tak: „Wędrow-
cowi pozdrawiającemu cię z  szacunkiem albo z  powodu dobrego imienia będącemu 
w niebezpieczeństwie bądź obrońcą”. 

Wpisuje się ona w ten sam porządek aksjologiczny, co napis zdobiący pomnik św. Jana 
Nepomucena umiejscowiony przy kościele św.  Macieja. Tam mieliśmy do czynienia 
z formułą HONORANTES SE HONORAT// INHONORANTES VERO  INHONORAT 
(„[...] nagradza szanujących go, nie nagradza tych, którzy go lekceważą [...]”), której uza-
sadnienie tkwi zapewne w odmiennych praktykach religijnych wrocławskich katolików 
i protestantów. W napisie umieszczonym na pomniku stojącym przy kościele św. Mau-
rycego dokonuje się podobnej waloryzacji. Już na poziomie dosłownym inskrypcja pre-
suponuje, że postronny przechodzień lub bywalec pobliskiego traktu może być ofi arą 
jakichś prześladowań czy choćby opresji. Dokonuje binarnego podziału: na wiernych po-
zdrawiających wizerunek Jana Nepomucena i ich prześladowców. W samym epigramie 
eufemistyczne wyrażenie famave periclitanti („[...] z powodu dobrego imienia będącemu 
w niebezpieczeństwie [...]”) może budzić pewne wątpliwości. Istotne jest więc odczyta-
nie jego sensów w kontekście fi zycznym, z perspektywy czasu jego genezy, i sytuacyjno–
–kulturowym, rekonstruując prawdopodobne okoliczności powstania tegoż komunika-
tu. Zważywszy na czas fundacji pomnika, 1729 r., naznaczony wzmożoną działalnością 
kontrreformacyjną na Śląsku, podyktowaną również wzrostem potęgi sąsiednich Prus, 
w kierunku których wielu wrocławskich protestantów spoglądało z nadzieją, można są-
dzić, że epigram implikuje antyluterańskie oskarżenie: przede wszystkim o brak toleran-
cji dla wrocławskich katolików. Stąd być może troska i lęk o współwyznawców, obecne 
w interesującej nas formule inskrypcyjnej. Łączy ją wiele ze słowami Chrystusa, zapisa-
nymi w Ewangelii według św. Mateusza: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu 
mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować 
będą w  tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie 
obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy” (Mt 10, 22–23)7. W niebezpieczeń-

7 Biblia Tysiąclecia, wyd. 3. poprawione, Poznań–Warszawa 1988, s. 1134.
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stwie „z powodu dobrego imienia” mieli być, per analogiam, śląscy katolicy. Prześlado-
wanym z tego samego powodu (z „powodu mego imienia”, czyli imienia Zbawiciela, co 
można odczytywać również jako prześladowanie z powodu wierności doktrynie) był, jak 
zaświadcza legenda, Jan Nepomucen (omawiany tu pomnik wystawiono w roku jego ka-
nonizacji). Mamy więc do czynienia już nie z jedną, ale z całym ciągiem analogii wzmac-
niających propagandowy charakter pomnika i inskrypcji. 

Niezwykle popularny na Śląsku święty stał się wiodącym motywem propagandy 
kontrreformacyjnej, a jego pomniki — niezwykle poręcznym medium. Widać również, 
że sama legenda o zgładzeniu św. Jana Nepomucena przez oprawców króla Wacława IV 
dnia 20 marca 1393 r. zaczęła po trzystu latach nabierać nowych, typicznych wręcz sen-
sów. Typem luteran stali się oprawcy Jana Nepomucena i zausznicy bezbożnego króla 
Wacława — profani sakramentu spowiedzi i sojusznicy władzy ziemskiej, nie boskiej. 
Antytypem oprawców królewskiego spowiednika — luteranie (którzy, jak wiadomo, sa-
krament spowiedzi odrzucili). W jezuickiej propagandzie argumentacja a simili znosi, 
jak widać, czasowe dystanse, z upływem wieków w ogóle się nie liczy. Średniowieczna 
legenda nabiera więc, dzięki mniej lub bardziej wiarygodnym analogiom, sensu typicz-
nego, mimo iż ten, wedle katolickiej noematyki, zarezerwowany jest tylko dla pewnych 
postaci i  opowieści Starego Testamentu. Sens ten pochodzić ma od samego Ducha 
Świętego8. Człowiek natomiast może być jedynie tych sensów odbiorcą, dostrzegającym 
z woli Ducha Świętego wypełnienie się wybranych obietnic Starego Przymierza w No-
wym Testamencie.

Można się jednak domyśleć, że doraźne cele propagandowe okazały się ważniejsze 
niż katolickie normy egzegetyczne. Wykorzystanie typowej dla retorycznych i erystycz-
nych sporów argumentacji pozalogicznej (per analogiam, a simili), wplecione w istotny 
tekst kultury lokalnej, dowodzi również, że kontrreformacyjna i  antypruska propa-
ganda miała naonczas wszelkie znamiona nowoczesnej komunikacji politycznej, była 
bowiem, jak dziś, instytucjonalnie zorganizowaną perswazją, uwzględniającą w swych 
rachubach rozmaite konteksty sytuacyjno–kulturowe i interakcyjne, skłonną do swo-
bodnego de– i rekontekstualizowania przywoływanych faktów, odwołującą się w prze-
myślanych proporcjach do emocji, które towarzyszą konfesyjnej identyfi kacji, wreszcie 
świadomą roli mediów, którymi dysponują. Za doskonałe medium propagandy trudno 
przecież nie uznać niezwykle licznych i dobrze wyeksponowanych w przestrzeni miast 
i wsi fi gur błogosławionych i świętych, wystawianych, jak wspomniane fi gury Jana Ne-
pomucena, z okazji beatyfi kacji czy kanonizacji (czemu zawsze towarzyszyły stosowne 
celebry). I  choć ich łaciński (na ogół) przekaz inskrypcyjny wyeksponowany na co-
kołach nie był dla wszystkich czytelny, nie można wykluczyć zapoznawania się z nim 
„z drugiej ręki”: z kazań, komentarzy i polemik. Dla wyższych warstw społecznych, 
w tym kleru i części mieszczaństwa (lepiej zatem wykształconych, odznaczających się 
również silną identyfi kacją polityczną i konfesyjną), łacińskie epigramy były z pewno-
ścią przekazem jasnym.

8 K. Bukowski, Biblia a literatura polska, Warszawa 1990, s. 23. 
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Nowe formy propagandy wiary w świecie zmediatyzowanych sporów o religię 

Propaganda fi de, której ciekawe przykłady odnaleźć można wśród zabytków epigra-
fi cznych, w  tym wśród inskrypcji znajdujących się na kontrreformacyjnych pomni-
kach świętych, nie kończy się oczywiście na XVII i XVIII w., kiedy to konfesyjne spory 
cechował wielki dynamizm. Napięcie, jakie powstawało pomiędzy podzielonymi wy-
znaniowo mieszkańcami Wrocławia, można bowiem porównać do tego, które jest dziś 
zauważalne na innej zupełnie linii — pomiędzy, mówiąc oględnie, zwolennikami sze-
roko pojętej modernizacji, w tym modernizacji doktryny i społecznej nauki Kościoła 
a tradycjonalistami. 

Propaganda czerpie swą siłę z podziałów i emocji, jakie one wywołują. Dziś takiej 
skali napięć na styku różnych konfesji próżno w Polsce szukać (poza przypadkami akcy-
dentalnymi, np. podczas incydentów antysemickich). Idea ekumenizmu, przynajmniej 
w  ofi cjalnej wersji, łagodzi napięcia, mimo iż samych podziałów nie likwiduje. Kon-
fl ikty, tarcia i nieporozumienia mają jednak miejsce nie na styku wyznań, lecz kultu-
ry świeckiej i kościelnej, szczególnie zaś w zderzeniu tekstów kultury eksploatujących 
wątki antyklerykalne, antykatolickie czy antypapieskie ze środowiskami, które depozyt 
wiary i kulturotwórczy charakter nauki Kościoła chcą brać w obronę. 

„Polska opinia publiczna  — jak piszą Zbigniew Pasek i  Katarzyna Skowronek  — 
często informowana jest przed media o sprawach, które dzieją się na pograniczu sztuki 
czy współczesnej kultury i sfery religijnej (głównie katolicyzmu), a wywołują społeczne 
emocje i dyskusje. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć tylko niektóre takie zjawiska: 
okładkę pisma „Wprost” z Madonną z Dzieciątkiem Jezus w maskach gazowych, rzeźbę 
Dziewiąta godzina Maurizia Cattelana przedstawiającą papieża przygniecionego me-
teorytem, którą jeden z prawicowych posłów uszkodził w czasie wystawy w Zachęcie, 
okładki „Machiny” i „Newsweeka”, na których piosenkarka Madonna stylizowała się na 
postać Matki Boskiej i Chrystusa (z koroną cierniową)”9. 

Pasek i Skowronek analizują głośne procesy o obrazę uczuć religijnych: przeciw Do-
rocie Nieznalskiej, która w swej instalacji plastycznej połączyła symbol krzyża z wize-
runkiem męskich ud i genitaliów, i przeciw Adamowi Darskiemu (Nergalowi), który 
podczas występu swojego zespołu Behemoth podarł Biblię i  rzucił pomiędzy fanów, 
a czynność tę komentował słowami: „Ja mówię: To jest księga kłamstw. Ja mówię: pie-
przyć to gówno, pieprzyć tę hipokryzję. Żryjcie z tego gówna”. Kościół zaś nazwał: „naj-
większą i  najbardziej zbrodniczą sektą, jaka istniała na ziemi”. Prowokujący występ, 
pomimo zakazu nagrywania i upubliczniania, zarejestrował i opublikował w serwisie 
You Tube dziennikarz „Gazety Świętokrzyskiej”10.

9 Z. Pasek, K. Skowronek, Rola mediów w kreowaniu konfl iktów społecznych. Trzy przypadki obra-
zy uczuć religijnych, [w:] I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński (red.), Media a religia, Wrocław 
2011, s. 93. 
10 Ibidem, s. 96–97.
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Przytoczone tu zajścia trudno jeszcze nazwać — w pełnym tego słowa znaczeniu — 
propagandą. Są one raczej symptomami różnic światopoglądowych i estetycznych, jakie 
zarysowują się zarówno w sztuce nowoczesnej, jak i w wolnej od cenzury debacie pu-
blicznej. Podlegają jednak silnej mediatyzacji — co wyraźnie podkreślają Pasek i Skowro-
nek, wskazując na pokaźne manipulacyjne instrumentarium używane w dziennikarskich 
relacjach z koncertu Darskiego czy z wystawy Nieznalskiej: uogólnienia, redukcje i se-
lekcje, wtórne pozytywne lub negatywne semantyzacje (zależne od opcji przyjętej 
przez medium, które konfl ikt opisuje), de– i  rekontekstualizacje relacjonowanych wy-
darzeń etc. Dziennikarskie pośrednictwo pomiędzy aktem artystycznej transgresji (czy 
kontrkulturowej prowokacji) a odbiorcą mediów masowych prowadzi więc do zaostrza-
nia konfl iktów, kreuje pole do debaty, której instrumentem jest m.in. opisywana przez 
Michała Głowińskiego „czarna retoryka”11, innym razem prowadzi do spektakularnych 
procesów sądowych o obrazę uczuć religijnych. Ryzykowne byłoby jednak stwierdzenie, 
że stała obecność w mediach przekazów mówiących o konfl iktach pomiędzy zwolenni-
kami liberalizacji i modernizacji, poszerzania granic wolności osobistej (w tym prawa do 
światopoglądowej ekspresji) i konserwatystami świadczy o tym, że to media ów konfl ikt 
w całości kreują. Łatwo także dostrzec, że na styku katolickiej ortodoksji i liberalizującej 
się obyczajowości pojawiło się miejsce nie tylko dla artystycznych aktów transgresji i to-
warzyszących im spontanicznych aktów obrony wiary, ale i dla nowych zupełnie form 
propagandy wiary, religii i tradycji, często bardzo zaskakujących. 

Przykładem takich nowych form propagandy wiary (w  tym również propagan-
dy religii, tradycji, polityki, czasem w  aspekcie globalnym) są reklamy zamieszczane 
w  istniejącym od 1993 r. kwartalniku „Fronda”, zgodne zresztą z charakterem pisma, 
„opartym — jak twierdzi Andrzej Horubała — na prowokacyjnym przekraczaniu norm 
i świadomym odwoływaniu się do kultury młodzieżowej”, a także na „transgresji, [...] 
buncie, przerysowaniu”12.

„Fronda” wchodziła w  latach dziewięćdziesiątych XX w. do debaty publicznej jako 
głos młodej katolickiej inteligencji, która, po pierwsze, nie identyfi kowała się z żadnym 
ugrupowaniem politycznym, po drugie, szukała nowego języka dla myśli tradycjonali-
stycznej: innego od kompromisowego głosu, jaki reprezentował „Tygodnik Powszech-
ny” i część Unii Wolności z Tadeuszem Mazowieckim na czele, innego od zepchniętej 
na margines kaznodziejskiej retoryki episkopatu. 

„Najważniejsze były dla nas — wyznaje Grzegorz Górny, redaktor i współzałoży-
ciel pisma — poszukiwania duchowe, dostrzeżenie tego wymiaru człowieczeństwa 
jako najbardziej konstytutywnego dla naszego jestestwa. Wszędzie panował reduk-
cjonizm — człowiek jako trybik w maszynie, jako obywatel, wyborca, konsument. 
A  nam brakowało pisania i  rozmawiania o  duchowości. Pisma katolickie, które to 

11 M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze — szkice dawne i nowe, Kraków 2009, s. 236–247.
12 A. Horubała, Strategia „Frondy”, [w:] idem, Marzenie o chuliganie, Biblioteka „Debaty”, War-
szawa 1999, s. 142–154.
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 proponowały, były strasznie koturnowe, pompatyczne, pisane językiem, którym my 
się nie posługujemy”13.

Redakcja kwartalnika (i  telewizyjnych programów publicystycznych nadawanych 
przez TVP pod tym samym tytułem), choć stroniła od jednoznacznych politycznych 
deklaracji i nie reprezentowała Kościoła w sposób ofi cjalny, bardzo szybko stała się in-
stytucją samą w sobie. Redaktorów „Frondy” — Grzegorza Górnego i Rafała Smoczyń-
skiego  — okrzyknięto głównymi ideologami młodej prawicy. Wystarczy wspomnieć, 
że tylko w ciągu pięciu lat od wydania pierwszego numeru „Frondy” w polskiej prasie 
doliczono się aż trzystu sześćdziesięciu recenzji, polemik i wzmianek o „Frondzie”, rów-
nież w wysokonakładowych dziennikach i tygodnikach, takich jak „Gazeta Wyborcza”, 
„Rzeczpospolita”, „Polityka”, „Niedziela”, „Tygodnik Powszechny”14.

„Fronda” dokonała rewolucji w języku propagandy wiary i tradycji, z pełną świado-
mością tego, że nowe czasy wymagają nowych środków perswazji, a także wielu kana-
łów informacyjnych do jej rozpowszechniania (stąd założeniu kwartalnika towarzyszyło 
również powstanie wydawnictwa i programów telewizyjnych). Samą retorykę „Frondy” 
można śmiało nazwać awangardową czy nawet postmodernistyczną. Polegała ona i po-
lega do dziś na ciągłej prowokacji, mieszaniu patosu, świętości i wzniosłości z estetyką 
plastikowych dewocjonaliów, odpustu, graffi  ti, punkowego fanzinu, komiksu i  spotu 
reklamowego. Retoryka „Frondy” czerpie swoją siłę nie tylko z otwartego radykalizmu, 
a w stylu uprawiania publicystyki z przedwojennych tradycji narodowej demokracji, ale 
również z ciągłego przekraczania granic. Warto zaznaczyć, że szatę grafi czną — bardzo 
ważny element „Frondy”, budujący osobny język wypowiedzi — wymyślił Wojciech So-
bolewski, współtwórca anarchizującej „Pomarańczowej Alternatywy”.

Działania „Frondy” w  obszarze propagandy wiary zdają się więc potwierdzać ob-
serwacje Józefa Majewskiego, który w rozprawie Religia, media, mitologia neguje po-
pularne przeświadczenie, że naturalną konsekwencją dezinstytucjonalizacji religii jest 
sekularyzacja, rozumiana również jako zanik zainteresowania życiem religijnym. Jego 
analiza zawartości współczesnych mediów, w  tym mediów masowych, prowadzi do 
zgoła odmiennych wniosków: „To, co religijne, jest dla mediów atrakcyjne [...], ale nie 
byłoby takie, gdyby nie przyciągało uwagi czytelników/słuchaczy/widzów i nie było dla 
nich ważne”15. Teorię sekularyzacji uznaje Majewski — zgodnie z diagnozą cytowanego 
przez niego Rodneya Starka — za „owoc myślenia życzeniowego”16. 

13 R. Mazurek, Pies mniej już poluje. Wywiad z Grzegorzem Górnym — redaktorem naczelnym 
„Frondy”, http://archiwum.rp.pl/artykul/930582_Pies_mniej_juz_poluje.html, 06.03.2010 (dostęp: 
07.09.2011).
14 K. Świrska, Pęknięcie w kulturze czyli o „Frondzie” bez afrontu, http://www.wz.uw.edu.pl/panel/
serwisy_wydzialowe/7392736c2a24077b7b19774e731a8440.pdf (dostęp: 10.04.2012), s. 6.
15 J. Majewski, Religia, media, mitologia, Gdańsk 2010, s. 12.
16 Ibidem, s. 12.
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W  niniejszych rozważaniach zwrócę zatem uwagę na zupełnie wyjątkowy sposób 
uprawiania propagandy, z jakim mamy do czynienia w kwartalniku „Fronda” — na re-
klamę wiary, tradycji, po części również na reklamę polityczną, która jak niegdyś współ-
istnieje wraz z wątkami religijnymi.

Zgodnie z poetyką tej formy komunikacji (reklamy) wspiera się ona na dwóch fi la-
rach — na kodzie plastycznym (fotografi ach, fotomontażach) oraz kodzie językowym, 
uobecnionym w  niezwykle syntetycznych i  dosadnych sloganach. W  dawnej propa-
gandzie, której przykłady podawałem wyżej, owo połączenie kodów wykorzystywano 
w broszurze, ulotce, a także na bardziej trwałych nośnikach znaczeń (pomnikach, statu-
ach i ich inskrypcjach). Łączy owe dawne teksty kultury z „Frondą” krzewienie ortodok-
sji, moralizatorstwo i liczne konotacje polityczne, z tym że reklamy wiary umieszczone 
na łamach kontrowersyjnego kwartalnika sięgają po zupełnie nowe środki wyrazu, po-
chodzące nie tylko ze świata kultury popularnej (legenda o Janie Nepomucenie należała 
zarówno do depozytu wysokiej kultury kościelnej, jak i depozytu kultury ludowej), ale 
przede wszystkim — młodzieżowej kontrkultury.

Wrocławscy jezuici wykorzystywali repertuar środków perswazji dobrze już rozpoz-
nany. Inna sprawa, że nie ogłaszali oni moralnej antymodernistycznej rewolucji, jak 
czyniła i czyni to w pewnym stopniu „Fronda”, lecz starali się prowadzić propagandę 
w duchu integracyjnym, typowym dla elit władzy, w celu „unifi kacji oraz wzmocnienia 
istniejących struktur”17. Propaganda „Frondy”, której ciekawym przejawem są morali-
zatorskie i prowokacyjne reklamy, ma natomiast charakter zarówno integracyjny, jak 
i demaskatorski oraz po części agitacyjny18.

W pewny stopniu analizowane tu reklamy wiary stanowią „moralną przypominaj-
kę” — jak o współczesnej komunikacji treści religijnych, mocno zwężonej, pisze Domi-
nik Lewiński19 — skupioną na odstręczaniu od rozmaitych tekstów kultury i wzorców 
zachowań, zagrażających rzekomo wiernym. Kościół według Lewińskiego pełni dziś 
rolę moralnego recenzenta, dopisując się w tej funkcji do rozmaitych debat (o in vitro, 
antykoncepcji, aborcji). Nie komunikuje jednak innych treści, nie szuka sposobów po-
dejmowania debaty stricte religijnej. 

Radykalizm „Frondy”, uwidoczniony zarówno w publicystyce20, jak i w szacie gra-
fi cznej (m.in.  w  owych reklamach wiary), przewyższa jednak ofi cjalne kaznodziej-
skie przekazy płynące z  mediów. Ironia, pomysłowość słowotwórcza, skłonność do 
zabawy słowem i obrazem innym razem dosadność, przekraczanie obyczajowego lub 

17 B. Dobek–Ostrowska, Propaganda jako forma komunikowania..., s. 29–30.
18 Ibidem, s. 30.
19 D. Lewiński, Dyfuzja strukturalna a religia, [w:] Media a religia, pod red. I. Borkowskiego, B. Ja-
strzębskiego, D. Lewińskiego, Wrocław 2011, s. 55– 56.
20 Zob. J. Grębowiec, Ekstremizm–postmodernizm–katolicyzm. Fenomen „Frondy”, [w:] „Znacze-
nia. Kultura–Komunikacja–Społeczeństwo” nr 07/2012, s. 75–80. 
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 estetycznego tabu, jawne odrzucanie politycznej poprawności — to następne elementy 
strategii perswazyjnych „Frondy”. 

„Frondyści” korzystają ze  statusu tolerowanych przez Kościół radykałów. Nie są 
ofi cjalną twarzą Kościoła (choć swoje pismo nazywają w podtytule „Pismem Poświę-
conym”, a przez wiele lat epatowali czytelników rubryką będącą pastiszem papieskie-
go  Indeksu Ksiąg Zakazanych). Widoczne w  ich reklamach „rozmoralizowanie” nie 
spycha ich bez reszty na margines publicznej debaty (można tak jednak powiedzieć 
o niektórych artykułach publicystycznych zamieszczanych w kwartalniku), wręcz prze-
ciwnie — wzbudza mocny rezonans, zarówno w gronie sympatyków, jak i zagorzałych 
wrogów. „Frondyści” to „moralni chuligani”, do tego świetnie obeznani z  doktryną 
i społeczną nauką Kościoła, których bronią zacieklej niż medialnie eksponowani i kon-
cesjonowani jego reprezentanci. W przeciwieństwie do licencjonowanych katolickich 
mediów i ich ekspertów starają się konfrontować społeczną naukę Kościoła i elemen-
ty doktrynalne z innymi sferami, takimi choćby jak polityka — i to w skali globalnej. 
Widać to choćby na kolażu zamieszczonym w 34 numerze kwartalnika z 2004  r., na 
którym w zdjęcie przystanku autobusowego wkomponowano plakat, w rzeczywistości 
nigdy nieeksponowany w przestrzeni otwartej polskich miast, a przedstawiający kopuły 
meczetów, pikujące nad nimi trzy bombowce odrzutowe i slogan: VI MIĘDZYNARO-
DOWY POKAZ DIALOGU Z ISLAMEM21.

Nie zawsze więc wiadomo, jak „Frondę” i jej reklamy wiary odczytywać. Uprawiana 
przez nią perswazja, jak wynika z deklaracji redaktorów kwartalnika, ma pełnić funkcje 
służebne względem Kościoła katolickiego, w rzeczywistości dość często odbiega od ofi -
cjalnych stanowisk Magisterium Kościoła. Przybiera również formy typowemu kazno-
dziejstwu nieznane, takie jak wywracający wszystko na nice subvertising czy adbusting, 
które polegają na swoistym pasożytowaniu na popularnych tekstach kultury (reklamach, 
plakatach, bilbordach, ulotkach etc.), przejmowaniu kontroli nad ich sensami za po-
mocą ironicznych dopisków i komentarzy. „Frondyści” nie boją się więc parodiowania 
ulotek reklamujących agencje towarzyskie, naśladowania ich poetyki do celów paradok-
salnie moralizatorskich (mieliśmy z tym do czynienia m.in. w jednej z reklam opubli-
kowanych w 2000 r. w numerze 19/20 kwartalnika, gdzie fotografi i ponętnej modelki 
towarzyszył slogan: DZIEWCZYNY CZEKAJĄ oraz dopisek: NA TWOJĄ MODLI-
TWĘ)22, tworzenia niezwykle sugestywnych kolaży fotografi cznych, jak ten o  kseno-
fobicznym antyislamskim wydźwięku (z przyczyn prawnych nigdy nie mógłby się on 
w przestrzeni publicznej pojawić), zwracają wreszcie uwagę na problematykę soteriolo-
giczną i eschatologiczną, wykorzystując w tym celu nie tylko parodie reklam dodatko-
wych fi larów ubezpieczeń emerytalnych (wedle reklamy z 19/20 nr „Frondy” jedynym 
godnym zaufania fi larem ubezpieczenia  — nie tyle emerytalnego, ile życia wieczne-
go — jest Kościół katolicki)23, ale również środków antykoncepcyjnych. W 2001 r. na 

21 Zob. „Fronda. Pismo Poświęcone” 2004, nr 34, s. 245.
22 Zob. ibidem, 2000, nr 19/20, s. 344. 
23 Zob. ibidem, s. 346.
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łamach nr 25/26 „Frondy” ukazała się np. niezwykle kontrowersyjna antyreklama pre-
zerwatyw, skomponowana ze  zdjęcia rozwiniętego kondomu i  dwóch haseł. Większe 
z  nich, złożone z  jednego zaledwie leksemu CONDEMNATION (ang. „potępienie”), 
przez umieszczenie wokół litery „E” większej litery „O” można odczytać jako neolo-
gizm CONDOMNATION, implikujący w  dość przejrzysty sposób związek używania 
środków antykoncepcyjnych z grzechem ciężkim i wykluczeniem z grona zbawionych. 
Enklawa, czyli wpisywanie jednej litery w drugą, to nie jedyny rebus, jakim posłużyli 
się tu redaktorzy „Pisma Poświęconego”. Pod zdjęciem znajduje się jeszcze przypis: Pre-
servatives do not preserve from hell. Mimo iż słowo „preservatives” oznacza w  języku 
angielskim „konserwanty”, „przetwory” lub „zabezpieczenia”, kierowane do polskiego 
użytkownika języka angielskiego zostanie w takim, a nie innym kontekście ikonogra-
fi cznym odczytane jako „prezerwatywy”, również dzięki etymologicznej i  fonetycznej 
zbieżności z polskim wyrazem24. Reklama ta doskonale ilustruje propagandową strate-
gię „Frondy”, polegająca na łączeniu treści religijnych i społecznej nauki Kościoła ka-
tolickiego z nowymi dla niego, choć też ironicznie podważanymi i dekonstruowanymi 
formami wyrazu, a także na balansowaniu „frondystów” pomiędzy powagą i strachem 
a dowcipem, parodią i prowokacją. 

Masowy charakter propagandy a ocena jej skuteczności 

W wielkiej rozprawie Anthony’ego Pratkanisa i Elliota Aronsona „wiekiem propa-
gandy” nazywa się XX w. — za sprawą mass mediów, których najbardziej dynamicz-
ny rozwój przypadł właśnie na ostatnie stulecie. To media masowe, przede wszystkim 
zaś telewizja, dostarczają autorom Wieku propagandy materiału badawczego: danych 
statystycznych i przykładów określonych strategii komunikacyjnych. Na ich podstawie 
formułują typologie, charakterystyki i  defi nicje propagandy. W  takim ujęciu historia 
propagandy zdaje się mieć znaczenie marginalne, mimo iż w pierwszych rozdziałach 
książki wspomina się o  pierwocinach propagandy określanych mianem „perswazji”. 
Pratkanis i Aronson w rozdziale pod znamiennym tytułem Rozwój propagandy postin-
dustrialnej wskazują więc pobieżnie na starożytną ateńską i rzymską tradycję retorycz-
ną, przypominają również o „pomnikach perswazji”, za jakie w Stanach Zjednoczonych 
uchodzą hala Faneuila (przemianowana na halę Quincy’ego), Old State House i  Old 
North House, gdzie od połowy XVIII w. toczono pomiędzy amerykańskimi kolonistami 
spory dotyczące niepodległości, niewolnictwa, abstynencji, kwestii emancypacji kobiet, 
a od 1812 r. wszystkich amerykańskich wojen. Za punkt przełomowy uznają zaś 1843 r., 
kiedy to w Filadelfi i „młody człowiek, niejaki Volney Palmer, otworzył pierwszą agencję 
reklamową”25.

24 Zob. ibidem, 2001, nr 25/26, s. 131.
25 A.  Pratkanis, E.  Aronson, Wiek propagandy, przeł. J.  Radzicki, M.  Szuster, Warszawa 2003, 
s. 15–16.
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Autorzy Wieku propagandy poświęcają więc odrobinę uwagi przeszłości najbliższej 
wiekowi dziewiętnastemu, widząc w nim zapowiedź technik zorganizowanej perswa-
zji. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie. Autorzy tegoż kompendium przyznają bo-
wiem, że odwołują się do czytelnika współczesnego, chcąc uchronić go przed fałszywą 
ich zdaniem alternatywą: wyborem pomiędzy „naiwną akceptacją owoców propagandy 
albo cynizmem połączonym z pragnieniem rozrywki”26. Ta dwojaka recepcja i dwojakie 
skutki obcowania z przekazami propagandowymi ich zdaniem dominują lub odbiorcy 
mediów masowych przynajmniej zagrażają. Cel rozprawy Pratkanisa i  Aronsona jest 
więc z  pewnością szlachetny. Z  ideą utylitaryzmu trudno bowiem polemizować. Ich 
kompendium posiada niezaprzeczalny walor dydaktyczny (a  może i  wychowawczy), 
mimo iż pomijają w nim niektóre etapy rozwoju propagandy i reprezentujące je teksty 
kultury dawnej, znajdujące nieoczekiwanie kontynuacje i nawiązania w XX i XXI w. 

Dokonane tu analizy przypadków skłaniają również do rozważenia innych, niż czyni 
się to zwykle w politologicznej i komunikologicznej literaturze przedmiotu, kryteriów 
oceny skuteczności tekstów propagandowych, przede wszystkim (choć nie tylko) tych 
sprzed „wieku propagandy”. Nie podważając danych płynących z  badań ilościowych, 
w  tym telemetrycznych badań oglądalności, badań poczytności, a  także jakościowej 
i ilościowej analizy zawartości mediów, warto wziąć pod uwagę, że takie techniki gro-
madzenia danych są czymś stosunkowo nowym. Nie dysponując analogicznymi da-
nymi z przeszłości, trudno oczywiście dokonywać analizy porównawczej podobnych, 
choć oczywiście nie tożsamych zjawisk lub tekstów kultury  — zwłaszcza pod kątem 
ich skuteczności czy w ogóle recepcji. Szczegółowe informacje pozwalające wnioskować 
o efektywności propagandy XX w. mogą również prowadzić do pewnej iluzji — np. do 
przekonania, że recepcja propagandy przedindustrialnej z racji nierozwiniętych niegdyś 
środków masowego komunikowania była znaczenie słabsza. Trudno jednak zestawiać 
wyniki badań telemetrycznych ze skąpymi danymi o recepcji propagandy sprzed kilku-
set lat. Potrzebne są tu inne metody, takie choćby jak szczegółowe studia przypadków, 
poprzedzone badaniami archiwalnymi i dokumentacyjnymi nad rozmaitymi tekstami 
propagandowymi i świadectwami ich recepcji (skupione na skali wywoływanych przez 
propagandę emocji i działań), wreszcie nad dowodami redystrybucji form i treści pro-
pagandowych w tekstach kultury prymarnie niepropagandowych (w literaturze, muzy-
ce, sztukach plastycznych, folklorze etc.). Potrzebne są też inne kryteria oceny recepcji 
danych tekstów kultury, przede wszystkim kryterium trwałości formacji kulturowej/
ideowej, ustanawianej/konserwowanej przez daną propagandę i jej komunikaty. Przyj-
mowanie współczesnego kryterium „oglądalności”, mierzonej dziś w milionach i dzie-
siątkach milionów widzów, prowadzić może do nietrafnego waloryzowania skuteczności 
dawnej i współczesnej propagandy. Ta pierwsza wyda się wtedy po prostu nieskuteczna 
albo w ogóle nie będzie postrzegana jako propaganda z racji rzekomej „niemasowości”. 
Jeśli więc obecnie w trzystumilionowym kraju oglądalność debaty politycznej utrzymuje 
się na poziomie siedemdziesięciu milionów widzów, nie oznacza to wcale, że „zaledwie” 

26 Ibidem, s. 6.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Różne formy propagandy wiary. Studium dawnych i współczesnych tekstów kultury 193

kilkutysięczna procesja Bożego Ciała w dużym dziesięciotysięcznym średniowiecznym 
mieście była owej masowości pozbawiona. Przyjmowanie popularnych dziś kryteriów 
skuteczności czy choćby zainteresowania tekstem propagandowym bez świadomości 
demografi cznych proporcji, wytwarza w  tym akurat przypadku fałszywy obraz prze-
szłości. Świadomi są tego historycy27, w małym zaś stopniu specjaliści od komunikacji 
społecznej zainteresowani diachronicznymi badaniami zorganizowanej perswazji. 

Podobny błąd wnioskowania, polegający na uprzywilejowaniu kryterium masowo-
ści (rozumianej wprost jako bardzo wysoka oglądalność i takież czytelnictwo), można 
popełnić w odniesieniu do współczesnych zorganizowanych perswazji. Prowadzić on 
może do zlekceważenia propagandy uprawianej przez środowiska mniejszościowe, ta-
kie choćby jak redakcja „Frondy”, która, choć nie dysponuje instrumentami masowego 
oddziaływania porównywalnymi z  narzędziami wykorzystywanymi przez sztaby wy-
borcze dużych partii czy grupy kapitałowe i wielkie koncerny medialne, stanowi swo-
isty fenomen w promowaniu tradycjonalizmu, jest rozpoznawalna, a jej poglądy ulegają 
stałej redystrybucji. Na pierwszy rzut oka owej wymiernej masowości, o której wnios-
kować można z  zaledwie kilkutysięcznego nakładu kwartalnika, nie posiada. Z  kolei 
analiza debaty publicznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych oraz zawartości polskich me-
diów prowadzi do zupełnie odmiennych wniosków. 

27 Przykładem rzetelnej, semiologicznej wręcz analizy skuteczności średniowiecznej propagandy 
wiary jest artykuł Hanny Zaremskiej dotyczący wrocławskich kazań Jana Kapistrana wygłasza-
nych w 1453 r., które skutkowały m.in. spaleniem przez mieszczan rozmaitych narzędzi zbytku, 
takich jak lustra, maski, kości, karty do gry i  szachy, a  także pogromem ludności żydowskiej; 
zob. H. Zaremska: Zmowa Żydów śląskich, [w:] W. Brojer (red.), Źródło. Teksty o kulturze średnio-
wiecza ofi arowane Bronisławowi Geremkowi, Warszawa 2003, s. 135–165.
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LOGO WE WSPÓŁCZESNYM APTEKARSTWIE

Dbanie o zdrowie w liberalnym modelu opieki medycznej, obowiązującym w Polsce 
po 1989 r., staje się obowiązkiem każdego obywatela, zadaniem, które społeczeństwo 
spełnia (m.in. pod wpływem reklamy) coraz chętniej. Dlatego też właściciele aptek nie 
bez przyczyny poświęcają coraz więcej uwagi kreowaniu swojej marki. Przy czym wo-
bec konkurencyjności na rynku aptek logo ma coraz większe znaczenie. W ciągu całego 
dnia liczba znaków, które zauważamy i rozpoznajemy, jest ogromna, dlatego „wymyśla-
nie i rysowanie takich łowców spojrzenia, działających na sferę pamięci i decydujących 
o  zapamiętywaniu, wypracowanie najsilniejszych bodźców wizualnych, najbardziej 
drażniących efektów grafi cznych, stało się najważniejszym [...]”1. Toteż chęć i potrzeba 
podkreślenia swojej indywidualnej tożsamości przez znak fi rmowy obecnie wydaje się 
naturalna, również we współczesnym aptekarstwie.

Logo jako znak wizualny jest wytworem kultury, a zatem stanowi także tekst kul-
tury. Celem mojego artykułu jest przedstawienie i analiza roli logo we współczesnym 
aptekarstwie. Z  perspektywy antropologiczno–kulturowej chciałabym odpowiedzieć 
na następujące pytania: dlaczego symbole związane z aptekarstwem nie przemijają i są 
wciąż aktualne, oraz jakie obecnie jest ich znaczenie i  sposób przedstawiania? Aby 
odpowiedzieć na te pytania w niniejszym artykule, przywołam kilka wybranych współ-
czesnych logo aptek.

Firmy, które chcą być konkurencyjne — w tym apteki — nie powinny dystansować 
się od tego, co dzieje się w ich otoczeniu. Wiąże się to z dbałością o tożsamość marki/
miejsca, kreowaniem wizerunku oraz stworzeniem odpowiedniego systemu identyfi -
kacji wizualnej. Kształtowanie wizerunku wymaga przemyślenia. Warto zadać pyta-
nie: jak apteka powinna być odbierana przez jej potencjalnych klientów? Stworzenie 
wizerunku, zdaniem Małgorzaty Michalik, wymaga czasu, wytrwałości i umiejętności 
poznania oczekiwań klientów. Wizerunek, o którym mowa, to pewien obraz tworzą-
cy się w świadomości osób, które mają bezpośredni kontakt z apteką lub w ramach 
komunikacji marketingowej. Dobry wizerunek apteki staje się jednym z czynników, 
mających wpływ na decyzję o  wyborze apteki przez pacjenta–klienta. Jest to także 

1 A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, tłum. C. Tomaszewska, Warszawa 2005, s. 270.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Katarzyna Sudoł196

związane z dobrą opinią konsumentów i ich nastawieniem wobec apteki, która dzięki 
logo nie jest anonimowa2.

Logo wraz z nazwą apteki w zarządzaniu marketingowym pozwala nie tylko odróżnić 
konkretną aptekę od pozostałych (konkurencji), powinno także tworzyć wartość do-
daną3. Małgorzata Michalik pisze o tym, że: „nazwa powinna być zrozumiała, w miarę 
możliwości tak sformułowana, aby jak najlepiej informować o prowadzonej działalności, 
i zwięzła (ze względów praktycznych — nazwa ta będzie wykorzystywana w reklamie 
apteki). Najlepiej, gdy nazwa jest oryginalna, interesująca, gdy informuje o celach apteki 
odpowiada jej wyjątkowemu wizerunkowi. [...] Nazwa apteki, aby przyczyniała się do 
budowania jej autorytetu, nie powinna za bardzo odbiegać od zakresu działania, przyję-
tych norm i standardów, a także nie powinna być używana w zdrobnieniach”4.

Jak pisze autorka: „nazwa ta będzie wykorzystywana w reklamie aptek”5, co zgodnie 
ze zmianami w Prawie farmaceutycznym, jakie nastąpiły 1 stycznia 2012 r., jest niezgod-
ne z prawem (art. 94a. 1. „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich 
działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub 
punktu aptecznego”)6. W  wyniku zakazu reklamy aptek logo apteki musi być wspie-
rane jakością usług i szeroką ofertą. W moim przekonaniu nazwa apteki niekoniecznie 
musi być zrozumiała, np. nazwa sieci aptek „Super–Pharm” nie oznacza żadnej znanej 
nam rzeczy. Podobnie jest w przypadku apteki „Anahit”. Jestem również zdania, że cele 
apteki zawsze są takie same, a różni je np. strategia marketingowa. Jeśli weźmie się pod 
uwagę kolejny wątek z powyższego cytatu — zrozumiała, zwięzła i zarazem jak najlepiej 
informująca o prowadzonej działalności — nazwa dla tego rodzaju podmiotu gospodar-
czego wskazuje na to, że powinna ona nosić nazwę apteka. Tymczasem możliwości nazw 
pospolitych wyczerpują się i należy wymyślić coś, co wyróżni daną aptekę, np. „Apteki 
dbam o zdrowie”. Pomimo tego, że nazwa jest długa, stała się rozpoznawalna. Podobnie 
„Świat Zdrowia” — to wyrażenie nie zawiera słowa apteka, a i tak w połączeniu z logo 
kojarzy się właśnie z apteką. 

2 M. Michalik, Rola apteki na rynku farmaceutycznym, [w:] M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, 
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Warszawa 2011, s. 195–196.
3 Wartość dodana jest dodaniem do produktów (usług, marek) cech, które przesądzą o ich prze-
wadze konkurencyjnej. Wiąże się to z  wywołaniem u  klienta poczucia, że konkretny produkt 
jest wyjątkowy, a kupujący zyska więcej, aniżeli produkt sam w sobie. http://www.google.pl/url?
sa=t&rct=j&q=warto%C5%9B%C4%87%20dodana&source=web&cd=7&ved=0CEkQFjAG&url
=http%3A%2F%2Fusfi les.us.szc.pl%2Fgetfi le.php%3Fpid%3D1269&ei=9HBqUIzHCcTJswaK1I
GABw&usg=AFQjCNE1PuoY9bU–fVXsf55ia5nb_1LOXw, 20.09.2012.
4 M. Michalik, op.cit., s. 197.
5 Ibidem.
6 W  związku z  zakazem reklamowania w  jakiejkolwiek formie apteki, jej działalności, asorty-
mentu itp. zakazano każdej formy gratyfi kacji dla pacjenta, tzn. nie można stosować programów 
premiowania sprzedaży, czy też programów lojalnościowych, http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-
z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-prawo-farmaceutyczne/rozdzial-7_apteki/?on=01.01.2012, 20.09.2012.
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Niegdyś sygnatury jako oznaczenia towarów swoją nazwą mówiły o funkcji i prze-
znaczeniu. Stąd też marki kupieckie, którymi kupcy importujący i eksportujący ozna-
czali swoje towary, były jednocześnie znakami identyfi kującymi towary — potwierdzały 
pochodzenie towaru i  dotychczasowe doświadczenie nabywcy. W  ten sposób marka 
właściciela przekształciła się w znak kupiecki7. „Logo było potrzebne jako identyfi kator 
i wyróżnik. Dla ludzi różnych kultur, posługujących się różnymi językami, w obrębie 
wielkich aglomeracji lub krajów pozostających poza miejscem pochodzenia logo, zro-
zumiałe były zwłaszcza symbole”8. 

A jak identyfi kowano apteki, kiedy nie było jeszcze logo we współczesnym rozumie-
niu? Nieodłącznym elementem dawnych aptek były godła oraz fi gury o symbolicznym 
znaczeniu. Podobnie, jak dzisiejsze znaki, miały one znaczenie informacyjne i reklamo-
we. Nie jest również zaskoczeniem, że od XVII w. umieszczano je na zewnątrz ofi cyn9. 
Niegdyś, podobnie jak teraz, wizerunek apteki, to jak wyglądała, i jak była postrzegana, 
oraz jak funkcjonowała w środowisku lokalnym, dla farmaceuty stanowiło sprawę naj-
wyższej wagi. Stąd też przekonanie każdego aptekarza o tym, że to, co pacjent zapamięta 
podczas pierwszej wizyty przełoży się na obiegową opinię w lokalnej społeczności. Jak 
już wcześniej wspomniałam, ważną rolę, w tym kontekście, pełniło godło apteki, które 
witało pacjenta. Godło z reguły nawiązywało do pożądanych przez ludność treści reli-
gijnych10, by  w  ten sposób uczynić aptekę miejscem „świętym”. Równie często godła 
aptek powiązane były z lokalnymi tradycjami11 oraz charakterystycznymi elementami 
fl ory12, fauny13 i typografi i14. W ten sposób aptekarze skutecznie wychodzili naprzeciw 

7 A. Frutiger, op. cit., s. 265–266.
8 M. Evamy, Logo, tłum. E. Gwis, Warszawa 2009, s. 7–9.
9 Łaciński termin offi  cina w  starożytnym Rzymie oznaczał małe wytwórnie, które prowadziły 
własną produkcję, http://www.nazdrowie.pl/artykul/urok-starych-aptek, 20.09.2012 r.
10 Np.: Apteka „Pod Opatrznością Boską” (Nisko); Apteka „Pod Aniołem” (Tarnowskie Góry), 
M. Pietrusiewicz, I. Pietrusiewicz, Farmaceutycznym szlakiem. Przewodnik po Polsce, Warszawa 
2012, s. 288–289, s. 358–359.
11 Np.: Apteka „Radziecka” (Toruń), założona w  budynku rady miasta, stąd nazwa. Warto za-
znaczyć, że bardzo długi czas służyła głównie rajcom miejskim i ich rodzinom. Dawniej w godle 
apteki znajdował się anioł z  rozpostartymi skrzydłami, trzymający tarczę z herbem miasta. Po 
przebudowie kamienicy na rogu budynku ustawiono fi gurę Atlasa dźwigającego kulę z napisem 
„Apteka”; ibidem, s. 70.
12 Np.: Dom „Pod Murzynami” (Kraków), na rogu kamienicy ulokowano płaskorzeźbę przed-
stawiającą dwóch Murzynów, trzymających między sobą kosz z owocami. W XVI w. postacie te 
były reklamą apteki. Świadczyły bowiem o tym, że można w niej kupić także egzotyczne (a przez 
to, jak często mniemano — skuteczniejsze) leki. Dlaczego kosz z owocami? Otóż, jak wiadomo 
w dawnych aptekach można było nabyć m.in. owoce oraz wina; ibidem, s. 152.
13 Np.: „Pod Złotym Jeleniem” (Wrocław); Apteka „Pod Niedźwiedziem” (Bydgoszcz); Apteka 
„Pod Lwem” (Toruń); Apteka „Pod Złotym Słoniem” (Kraków); ibidem, s. 36–37, 52, 68, 152–153.
14 Np.: „Dom Śląskiego Aptekarza” (Wrocław), wcześniej „Apteka Targu Wiankowego”, „Pod Po-
dwójnym Złotym Orłem” — od dwugłowego orła w herbie umieszczonym na froncie budynku; 
ibidem, s. 33–34.
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potrzebom związanym z lokalnym patriotyzmem15 i uwarunkowaniami historycznymi. 
Inne rodzaje godła mogły być powiązane z grupą potencjalnych pacjentów. Na ozdabia-
nie fasady kamienicy mieszczącej aptekę płaskorzeźbami przedstawiającymi symbole 
farmacji (czarę z wężem, Asklepiosa, Hygieę), stać było tylko najbogatszych farmaceu-
tów, zazwyczaj prosperujących w dużych miastach16. Godło aptek, które pojawiało się 
na przełomie XVII/XVIII w., spełniało rolę specjalistycznej reklamy. Zwyczaj, który stał 
się powszechny kilka stuleci temu, trwa nieprzerwanie do dziś. Zmieniły się jedynie 
jego formy.

Czym zatem obecnie jest logo i czemu służy? Termin „logotyp” zawdzięczamy grec-
kim słowom: logos (słowo) i  typos (obraz). „Inaczej logotyp to znak towarowy, znak 
fabryczny”, marka, a w mowie potocznej po prostu logo. Logo może być czcionką, sym-
bolem, obrazkiem, połączeniem tych elementów [...]”17. Wielu uznanych projektantów 
podaje następującą defi nicję logo: „Znak jest zarówno formą i  materiałem, obrazem 
i ideą. By był efektywny, jego forma musi być wystarczająco znajoma, by była rozpozna-
walna, i wystarczająco niezwykła, by zapadała w pamięć. Projekt powinien być prosty, 
bo musi być przeczytany w przeciągu chwili, a zarazem bogaty w szczegóły i znaczenia, 
by być interesującym. Musi też być wystarczająco współczesny, by odzwierciedlić epokę, 
ale też nie może się szybko dezaktualizować. Przede wszystkim musi zapadać w pamięć 
i odzwierciedlać idee i zadania, które reprezentuje”18. Logo jest powtarzającą się i praw-
nie chronioną sygnaturą — wyróżniającą się formą grafi czną o komercyjnej wartości19. 
Szczególną cechą kultowego logo jest to, że wystarczy na nie spojrzeć tylko raz, a jego 
obraz zapada nam w pamięć. Ponadto logo stanowi centralny punkt systemu identyfi -
kacji, jest swoistym tekstem kultury, który pozwala zidentyfi kować markę w  świecie, 
lokując ją w odpowiednim kontekście. Logo ma wzbudzić uczucia i emocje, wywoływać 
skojarzenia i odszukiwać je w naszej pamięci. Ważne, aby komunikując jasny przekaz, 
odpowiadało wartościom uznawanym przez klientów i tworzyło ich oczekiwania. Do-
dam, że „charakterystyczne logo, to takie, które łatwo wyróżnia się na tle konkurencji. 
Odznacza się unikalną jakością lub stylem, który precyzyjnie odzwierciedla podejście 
klienta do biznesu”20. 

15 Np.: Apteka „Pod Orłem” (Oleśnica), uczniowie Antoniego Cieszyńskiego wspominają, że 
dewiza profesora brzmiała: Salus Poloniae suprema lex esto (Zdrowie Polski jest najwyższym 
prawem); Apteka „Pod Białym Orłem” (Łódź), patriotyczna nazwa wpisuje się w tradycję nazew-
nictwa polskich aptek związanej z polskimi symbolami; Apteka „Królewska” (Toruń), nazwa od 
przywileju z 1652 r.; Apteka „Pod Koroną” (Kraków), żeliwne godło w fasadzie budynku przed-
stawia królewską koronę; ibidem, s. 22, 69, 116, 169.
16 http://www.aptekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=831&Itemid=
109, 20.09.2012 r. 
17 Q. Newark, Design i grafi ka dzisiaj, tłum. P. Broma, K. Broma, Warszawa 2006, s. 120.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 D. Airey, Logo Design Love, Zaprojektuj genialny logotyp, tłum. B. Sałbut, Gliwice 2010, s. 42.
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Jakie zatem są cele logo? Logo może być symbolem, ale nie musi. Z pewnością jed-
nak jego funkcją jest informowanie. To, jak bardzo logo będzie efektywne, warunku-
je przede wszystkim jego oryginalność, na którą składają się: typografi a, forma, kolor, 
symbolika21. 

W kontekście rozwoju sektora usług farmaceutycznych, zdaniem Ewy Sitko, na wize-
runek apteki mają wpływ trzy czynniki.

Postawa wobec pacjenta
(misja i strategia działania).
Zachowania
(kultura organizacji, fi lozofi a działania, schemat zachowań).
Identyfi kacja wizualna
(logo, materiały promocyjne).
Zdaniem autorki, język identyfi kacji wizualnej „pokazuje wszystkim sposób widze-

nia świata prezentowany tak przez właściciela apteki, jak i jej personel”22. Nazwa i logo 
stają się twarzą apteki, gdyż zdaniem Ewy Sitko, to ono ma zachęcić kupującego, aby 
wybrał dokładnie tę, a nie inną aptekę23.

Przejdę teraz do omówienia kilku wybranych logo aptek w Polsce. Pierwszym przykła-
dem będzie grupa aptek — „Apteki dbam o zdrowie”, znana również pod nazwą „doz”24.

Logo „Apteki dbam o zdrowie”25

To logo jest z pewnością jednym z najczęściej widywanych znaków aptek. Nic dziw-
nego, według danych ze strony internetowej http://www.doz.pl/apteki/ w Polsce istnieje 
1235 „Aptek dbam o  zdrowie”26. Słowo „Apteki” w  logo wyraźnie sugeruje sieć ap-
tek. A tym samym taka przynależność do grupy zobowiązuje i jednocześnie wyróżnia. 
Narzuca także standardy obsługi, a to znaczy, że klienci są obsługiwani według takich 
samych zasad, bez względu na miejsce, w  którym znajduje się apteka. Czy zatem to 
początek „makdonaldyzacji” w aptekarstwie, który ma wzbudzić nasze zaufanie i  za-
gwarantować znaną nam jakość obsługi? Znak ten posiada dość nietypową budowę. 

21 M. Evamy, op. cit., s. 14.
22 http://www.aptekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=
115, 29.08.2012.
23 Ibidem.
24 http://www.doz.pl/, 20.09.2012.
25 Logo pobrane ze strony www.multidiagnostica.pl, 20.09.2012.
26 http://www.doz.pl/apteki/, 17.09.2012.
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Sygnet27 oraz logotyp28 „Apteki” został umieszczony w negatywie. Sygnet jest w formie 
białego krzyża na niebieskim tle, który stosowany jest w Polsce jako znak dojścia, do-
jazdu do szpitali lub ośrodków zdrowia29. Masywne, białe litery logotypu na pomarań-
czowym tle potęgują jego widoczność, tym samym słowo „Apteki” mocno się odznacza 
od pozostałej części znaku. Poniżej znajduje się napis dbam o zdrowie, który swoją for-
mą przypomina tagline30, choć w rzeczywistości jest integralną częścią nazwy apteki. 
Komunikuje, że korzystając z tej apteki, dbam o zdrowie. A wypowiadane w pierwszej 
osobie może wyrażać styl życia. Pomimo, że nazwa jest długa, akcent na słowo „Apteki” 
wszystko wyjaśnia. 

Kolor pomarańczowy sprawia, że całość kompozycji jest wyrazista, a dzięki temu ła-
twiej zauważalna w gąszczu wielu innych form reklamowych. Znak jest prosty i czy-
telny, pozbawiony zbędnych ozdobników. Dzięki temu logo „Apteki dbam o zdrowie” 
widać z dużej odległości.

Kolejnym omawianym przykładem będzie apteka „Super–Pharm” 31. 

Logo „Super–Pharm Apteka”32

Apteki „Super–Pharm” są częścią sieciowych drogerii „Super–Pharm”. Rozszerzona 
działalność drogerii pozwala zrobić kompleksowe zakupy w zakresie zdrowia i urody. 
Zmienia to jednocześnie sposób postrzegania apteki, jako miejsca, do którego przycho-
dzimy kupić leki, aby wyzdrowieć. Już sam prefi ks super w nazwie sugeruje ponadprze-
ciętność tej apteki. W „Super–Pharm” można również nabyć różnego rodzaju produkty, 
jak kosmetyki i perfumy, które poprawiają naszą urodę oraz samopoczucie. Dzięki temu 
łatwiej o pretekst, by zajrzeć do apteki i kupić coś, co prędzej czy później (z naciskiem 
na później) „na pewno się przyda”. 

Logo w porównaniu do wcześniej omówionego znaku zostało zaprojektowane w trady-
cyjnej konwencji. Wyraz „Apteka” został zamieszczony pod „Super–Pharm”, co sugeruje, że 
w tym miejscu, oprócz np. kosmetyków, można ponadto nabyć farmaceutyki. W logotypie 

27 Sygnet jest częścią logo, znakiem grafi cznym, http://e-alw.com/varia/logo.pdf, 20.09.2012 r.
28 Logotyp także jest częścią logo, tekstowym przedstawieniem nazwy; ibidem. 
29 http://www.bezpieczniej.republika.pl/k.htm, 17.09.2012.
30 Tagline, inaczej slogan, to krótkie hasło reklamowe. Jego zadaniem jest opisać markę w sposób 
jak najkrótszy i  jak najbardziej konkretny. „W  warunkach komercyjnych musi wyjaśnić, czym 
zajmuje się dana fi rma”. http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/czym-jest-tagline-
i-jak-z-niego-korzystac/, 20.09.2012.
31 http://www.superpharm.pl/, 20.09.2012.
32 Logo pobrane ze strony www.barwy-wojenne.blogspot.com, 20.09.2012.
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zastosowano przejrzyste, masywne w swojej budowie, pismo bezszeryfowe33. Sygnet spra-
wia wrażenie abstrakcyjnego kształtu, jednak po dłuższym zastanowieniu można zobaczyć 
uproszczony, pozbawiony detali moździerz, który jest jednym z symboli aptekarstwa. 

Logo „Mediq Apteka”34

Z  kolei punktem centralnym systemu identyfi kacji apteki „Mediq”35 jest minima-
listyczne logo, gdzie sygnet w  formie krzyża równoramiennego oraz logotyp „Mediq 
Apteka” są zamknięte w  polu o  owalnym kształcie, natomiast całości nadano postać 
negatywu. Cechą specyfi czną tego znaku jest konsekwentnie zastosowana opływo-
wość. Ponadto dominacja koloru turkusowego sprawia, że znak jest przyjazny w od-
biorze, wzbudza zaufanie. Konstrukcja znaku jest zbliżona do tej, która wyróżnia 
„Super–Pharm”. W obu znakach zakres działalności określa słowo apteka, znajdujące 
się pod nazwą „Mediq”, która przywodzi na myśl skojarzenia z medycyną, a tym samym 
ze zdrowiem i leczeniem. Pomimo, że minimalizm w identyfi kacji jest bardzo ceniony, 
to jednak logo apteki „Mediq” w swojej prostocie niczym szczególnie się nie wyróżnia.

Logo apteki „Świat Zdrowia”36

33 Pismo bezszeryfowe (krój bezszeryfowy) to krój pisma, którego czcionki nie mają szeryfów, czy-
li krótkich kresek lub klinów, stanowiących zakończenia linii liter łacińskich, http://portalwiedzy.
onet.pl/64642,,,,szeryfy,haslo.html, 20.09.2012 r.
34 Logo pobrane ze strony www.damian.pl, 20.09.2012.
35 http://www.apteka-mediq.pl/, 20.09.2012.
36 Logo pobrane ze strony www.alw.pl, 20.09.2012.
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Kolejnym przykładem znaku apteki jest logo aptek „Świat Zdrowia”37. Budzi ono 
pewne kontrowersje nie tylko w Polsce, ale i za granicą38. Kwestią poruszaną w związ-
ku z tym jest duże podobieństwo polskiego znaku apteki do znaku „Unilever”, jednego 
z największych koncernów przemysłowych w Europie — produkującego głównie arty-
kuły spożywcze, środki czystości i higieny osobistej39. W sygnecie tego znaku zawarte są 
piktogramy kojarzące się z towarami dystrybuowanymi przez Unilever. Z kolei w sygne-
cie „Świat Zdrowia” zawarte są piktogramy związane z aptekarstwem, m.in.: moździerz, 
waga szalkowa, opakowania leków, motywy roślinne, wąż. Logo jest bardzo charakte-
rystyczne, co nie zmienia faktu, że grafi czna koncepcja znaku jest zbliżona do koncepcji 
Unilever. Niemniej podobieństwo może wynikać ze strategii marki („Świat Zdrowia”). 
Efekt korzystania ze skojarzenia z  liderem („Unilever”), a  szczególnie jego rozpozna-
walności, mógł być zamierzony. W końcu „Świat Zdrowia” to, jak sugeruje nazwa, nie 
(tylko) apteka, ale „pełen wymiar dbania o zdrowie”40, który jako znak towarowy został 
zarejestrowany w 2007 r. w Toruniu41.

Logo fi rmy „Unilever” i logo apteki „Świat Zdrowia”42

Dodam, że znak zielonego krzyża na białym tle stosowany jest w krajach Unii Euro-
pejskiej na oznaczenie aptek i punktów aptecznych43.

37 http://www.swiat-zdrowia.pl/, 20.09.2012.
38 http://www.mycorporatelogo.com/blog/2010/03/imitation-logos-the-sincerest-form-of-fl attery/; 
http://www.alw.pl/2008/01/ot-misz-masz-masz/;http://www.prografik.info/2011/11/13-fatalnych
-logo.html, 17.09.2012.
39 http://www.unilever.pl/o-nas/historia/, 17.09.2012.
40 http://www.facebook.com/SwiatZdrowia/info, 20.09.2012.
41 http://manager.money.pl/logo-znak-grafi czny/swiat-zdrowia-196117.html, http://ipu.uprp.pl/
portal/web/guest/wydawnictwawupbup?p_p_id=portletPublikacji_WAR_PortletPublikacji_
INSTANCE_RLtH&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column–2&p_p_col_count=1&_portletPublikacji_WAR_PortletPublikacji_INSTANCE_RLtH_
expand=46311#pub46311, 1.10.2012.
42 Porównanie obu logo pobrane ze strony www.mycorporatelogo.com, 20.09.2012.
43 http://www.bezpieczniej.republika.pl/k.htm, 17.09.2012.
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Logo „Anahit nowoczesna apteka”44

Następny przykład to z założenia logo nowoczesnej apteki. Charakteryzuje je oszczęd-
ność barw, prosta czcionka, co ma wpływ na czytelność przekazu. W  znaku apteki 
„Anahit” zastosowano symbol powszechnie znany i odnoszący się do tradycji w farma-
cji — kielich Hygiei, gdzie kielich oznacza zdrowie, a oplatający go wąż — długowiecz-
ność, uzdrawianie. Z kolei Hygiea, córka Asklepiosa (boga sztuki lekarskiej) i  siostra 
Panacei45 (bogini uzdrawiania) w mitologii greckiej była boginią zdrowia, do której na-
leżały atrybuty, takie jak kielich (czara) oraz wąż46. To nie wszystko, jeśli chodzi o to, 
co zdecydowanie nienowoczesne, a mitologiczne. Nazwa apteki — „Anahit” oznacza 
boginię płodności i uzdrawiania oraz mądrości i wody, której kult rozpowszechniony 
był w Armenii47. Sam fakt, że apteka jest internetowa, trudno określić jako nowoczesny. 
Tak więc nie do końca przemyślanym elementem znaku jest wyrażenie: „nowoczesna 
apteka”, gdyż nie pozostawia ono złudzeń, jak ta apteka powinna być kojarzona. Jednak 
nic poza słowem nowoczesna nie sugeruje, by ta apteka taka była48. 

Ostatni przykład to także apteka internetowa49. 

Logo „ProMedica Apteka”50

Na stronie internetowej „ProMedica Apteka” obok przedstawionego logo widnieje 
napis: „Nasza apteka w Twoim Domu”. Omawiane logo także posługuje się tradycyjnym 

44 Logo pobrane ze strony www.apteka-anahit.pl, 20.09.2012.
45 Łac. Panacea — Wszechlecząca, Wszech–lek, lek uniwersalny. 
46 http://www.eduteka.pl/temat/Kielich-Higiei, 20.09.2012.
47 http://books.google.pl/books?id=NyzDrkPG2nIC&pg=PA797&dq=Anahit&hl=en&ei=eEw
FTZncGs–dOt6zyaYB&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=Anahit
&f=false, 20.09.2012.
48 http://www.apteka-anahit.com.pl/, 20.09.2012.
49 http://www.aptekapromedica.pl/page/start, 20.09.2012.
50 Logo pobrane ze strony www.aptekapromedica.pl, 20.09.2012.
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symbolem zielonego krzyża na białym tle. To sprawia, że już podświadomie kojarzy-
my je z apteką. Smukłe litery nie odwracają naszej uwagi od zamierzonego przekazu. 
Przedrostek „pro” sugeruje pozytywny stosunek do tego, co oznacza drugi człon wy-
razu. I w zamyśle ma świadczyć o tym, że to, co jest „pro” jest lepsze od ogółu, działa 
na czyjąś korzyść51. Kolory zastosowane w  logo są kontrastowe. Proporcje pomiędzy 
napisem ProMedica i apteka są zaburzone. Wyraz „promedica” wyraźnie dominuje nad 
wyrazem „apteka”. Jest to oczywiście zamierzone działanie mające na celu wywoływanie 
odpowiednich sugestii. W formie znaku nie ma nic, co wskazywałoby na jego nowocze-
sność i charakter multimedialny.

Silny potencjał rynków wschodzących52, „nowi gracze” w  branży farmaceutycznej, 
konkurencja, nasilający się trend w  kierunku konsolidacji w  drodze fuzji i  przejęć, 
a  także starzenie się społeczeństw wielu krajów oraz duże, niezaspokojone potrzeby 
w zakresie ochrony zdrowia w krajach rozwijających się, w tym w Polsce53, sprawiają, 
że wśród systemu aptek „wygrywa” ta, która jest najbardziej widoczna, m.in. przez swoje 
logo, przez to, co ją wyróżnia. Należy zwrócić uwagę, że wizyta w aptece podyktowana 
jest potrzebą (np. self–care, poprawy stanu zdrowia lub pozbycia się bólu). A zatem do 
apteki wchodzimy w konkretnym celu. Inaczej niż do marketu, gdzie na wstępie nasze 
zamiary nie są w pełni określone i często zmieniają się pod wpływem emocji sterowa-
nych przez reklamę. Toteż logo dla aptek ma szczególne znaczenie. Jest tym, co prze-
konuje, zachęca i zaprasza lub przeciwnie, pozwala przejść (pacjentowi) — klientowi 
obojętnie, który w aspekcie zdrowia nie lubi eksperymentowć.

Logo apteki to połączenie koncepcji marki, dobrego projektu oraz kreatywności. Te 
idee są zintegrowane i w rezultacie przyczyniają się do stworzenia logo o nowoczesnym 
wyglądzie, ale wciąż z tradycyjnymi elementami. Warto tutaj podkreślić, że logo apteki 
reprezentuje nie tylko aptekę jako fi rmę i produkty, które można w niej kupić, ale także 
jakość, którą oferuje i lojalność wobec pacjentów–konsumentów, jaką reprezentuje.

Pierwszą i najważniejszą zasadą, jaka przyświeca projektantom przy kreowaniu zna-
ku apteki, jest stworzenie logo unikalnego w swojej formie, jednoznacznie określającego 
aptekę i jednocześnie będącego czytelnym już z daleka. Stąd też wielu twórców takich 
znaków skupia się nad znakiem krzyża równoramiennego54, jako podstawowego sym-
bolu kojarzonego z medycyną i farmacją, a tym samym ze zdrowiem. Wykonane logo 

51 E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997, s. 898.
52 Określeniem rynków wschodzących (ang. emerging markets) opisuje się niektóre regiony świa-
ta/kraje ze względu na ich cechy rozwoju gospodarczego oraz aktywności rynków fi nansowych. 
Takimi rynkami rozwojowymi są np. Indie czy kraje Europy Środkowo–Wschodniej, http://www.
ft .com/cms/s/be77e600-605f-11db-a716-0000779e2340.html, 20.09.2012 r. 
53 A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, tłum. B.  Sałbut, 
Gliwice 2012, s. 206–213.
54 Pojawił się on w kręgu kultury europejskiej w XIX w., stanowiąc poniekąd nawiązanie do pla-
cówek związanych ze służbą zdrowia i im odpowiednich.
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powinno również dawać wiele możliwości adaptacyjnych na różnych polach eksploata-
cji oraz kolorach tła55.

Z wybranych przykładów, które przedstawiłam powyżej, jednoznacznie wynika, że 
na idealne logo apteki składają następujące elementy: konsekwentna kolorystyka, pro-
fesjonalny i odpowiedni krój pisma, kreatywne podejście do projektu i profesjonalne 
wykonanie. A zatem logo apteki koniecznie powinno być atrakcyjne grafi cznie. Czcion-
ki nadają charakter logo, a mimo to są czytelne, co zawdzięczają swojej prostocie. Po-
nieważ właściciele aptek są świadomi faktu, że ich znak będzie jednym z narzędzi do 
zdobycia przewagi nad konkurencją, zmierzają do tego, by znaki aptek były wyraziste. 
Apteki wyróżnia się przez odpowiednio dobraną kolorystykę, która współgra z krojem 
pisma oraz pozostałymi elementami logo. Sam krój pisma powinien podświadomie bu-
dzić uznanie u klienta, gdyż ściśle wiąże się z ogólnym stylem logo. Ten z kolei zazwy-
czaj jest prosty, ale jednocześnie atrakcyjny i przystępny. Obejmuje trafne połączenie 
kolorów, odpowiedniej czcionki i elementów uzupełniających. Każde przywołane logo 
(choć w różnym stopniu) reprezentuje wizerunek fi rmy w sposób nowoczesny i profe-
sjonalny. A znaki sieci aptek odwołują się do wytworzonych już oczekiwań klientów wo-
bec modeli sieciowych, które gwarantują, np. wysoką jakość obsługi lub przynajmniej są 
w ten sposób identyfi kowane.

Wśród przedstawionych przeze mnie przykładów logo aptek wyróżnia się dwie kon-
wencje, które najczęściej się uzupełniają. Pierwsza związana jest z nawiązywaniem do 
znanych, istniejących w  świadomości klienta tradycyjnych symboli. Z  drugiej strony 
pojawia się styl pisma zdecydowanie nawiązujący do współczesności, którego zadaniem 
jest wykreowanie nowoczesnego wizerunku. Stąd też częstym zjawiskiem są zaokrą-
glone lub masywne litery, mające świadczyć o tym, że apteka jest solidna. Kolorystyka 
w wybranych przykładach jest różna. Pojawia się kolor pomarańczowy, który bezpo-
średnio nie kojarzy się z aptekarstwem, ale bezsprzecznie pozwala się wyróżnić. Poza 
tym nie brakuje tradycyjnych barw dla tego rynku, czyli koloru niebieskiego, mającego 
wzbudzać u konsumentów zaufanie oraz zielonego, oznaczającego naturę. Logo każdej 
z  omawianych aptek zawiera tradycyjny, wyraźnie kojarzony z  farmacją symbol, np.: 
krzyż równoramienny, moździerz, kielich Hygiei. Ze  względu na to, że wspomniane 
symbole są w naszej kulturze głęboko zakorzenione, pozwalają na podświadome skoja-
rzenia. Mimo upływu czasu ich znaczenie, choć może już nieco uproszczone, to jednak 
wciąż aktualne, stanowi nieodłączny element rynku farmaceutycznego, a ich obecność 
w  logo aptek (w wersji mniej lub bardziej nowoczesnej) pozwala konsumentowi wy-
obrażać sobie apteki jako fi rmy przyjazne pacjentowi. 

55 http://www.eosstudio.com.pl/logo-apteka.php, 20.09.2012.
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Część druga

Problemy i dyskusje teoretyczne
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Natalia Lemann 

KTO MÓWI O PRZESZŁOŚCI, JEST ZAWSZE BEZPIECZNY... — 
PRZE—PISYWANIE WYBRANYCH ANTYCZNYCH ŹRÓDEŁ 
HISTORYCZNYCH W TEKSTACH LITERACKICH XX W.

Kto mówi o przeszłości, jest zawsze bezpieczny,
Przeciwko niemu świadczyć nie wstaną umarli.

Jeśli zapragniesz, możesz przypisać im czyny,
Ich odpowiedzią zawsze będzie milczenie.

C. Miłosz, Dziecię Europy1 

Źródło historyczne, rozumiane jako tekst kultury, zostaje poddane już nie tylko rozu-
miejącej, wyjaśniającej heurezie, ale i empatycznej interpretacji, obnażającej kulturowe 
tło jego spisania. Głęboka kulturowa interpretacja źródeł historycznych praktykowa-
na była między innymi przez francuskich annalistów i kontynuowana z powodzeniem 
chociażby w obrębie Nowego Historyzmu2. Doskonale znane pytania z zakresu krytyki 
źródeł — kto i dlaczego tekst spisał? dlaczego tak, a nie inaczej? co i dlaczego zostało 
pominięte? — uzyskują w takiej optyce dodatkowe oświetlenie, stając się zwierciadłem 
odbijającym kulturę epoki, w której powstały, i jej pokłady ideowe: wartości, stereoty-
py, idee, lęki oraz obsesje i  tabu. Sytuacja kulturowego uwikłania źródła historyczne-
go o nieuchronnie przecież narracyjnej naturze, ulega dodatkowemu skomplikowaniu 
w momencie, gdy źródło historyczne zostaje włączone w tkankę powieści. Pokłady kul-
turowe natywnie w nim obecne i wydobywane ze źródła, uzyskują w nowym kontekście 
zduplikowaną czy wręcz pomnożoną tożsamość. Wchodząc w świat intertekstualnych 
palimpsestów3, źródło historyczne staje się literaturą drugiego stopnia. Zdolne jest już 
bowiem mówić nie tylko o  swym własnym zapleczu kulturowym, ale równocześnie 

1 C. Miłosz, Dziecię Europy (tom Światło dzienne, 1953), [w:] Wiersze wszystkie, Kraków 2011, 
s. 239. Wiersz powstał w Nowym Yorku w 1946 r.
2 Por. C. Gallagher, S. Greenblatt, Practicing New Historicism, Chicago 2000; S. Greenblatt, Czym 
jest historia literatury?, przeł. K. Kwapisz, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2; S. Greenblatt, Poetyka 
kulturowa. Pisma wybrane, przeł. K. Kujawińska–Courtney, Kraków 2006. 
3 G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, [w:] H. Markiewicz (red.), 
Współczesna teoria badań literackich za granicą, S. IV, t. 2, s. 317–366.
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i o epoce swego powtórnego „użycia”, gdy po raz kolejny pisarskim gestem dano mu 
głos, ale tym samym uczyniono elementem innej epoki, światopoglądu politycznego 
czy religijnego. W toku włączenia mowy źródeł w  tkankę nowego tekstu literackiego 
następuje więc jego prze–pisanie, czy re–formacja, wydobywająca, z  jak mogłoby się 
wydawać zastałego w swej interpretacji dokumentu historycznego, głos doń nieprzyna-
leżący, sprzeczny ideowo i kulturowo z czasami jego powstania. 

Każdorazowa aktualizacja tekstu źródłowego jest równocześnie jego interpretacją, 
w  której głos epoki historycznej jest w  zasadzie bezbronny wobec tych re–forma-
cyjnych gestów, skoro brak bezpośredniego dostępu do tego, co źródło historyczne 
reprezentuje  — do minionej rzeczywistości historycznej. Wiele lat przed history-
kami postmodernistami Robin G.  Collingwood pisał „przeszłość zniknęła i  nasze 
wyobrażenia o niej nie mogą zostać zweryfi kowane tak, jak weryfi kujemy hipotezy 
 naukowe”4. W  czasach holistycznej nowej humanistyki historiografi a jest (znów5) 
jednym z  gatunków szeroko pojętej literatury, a  według Marka Philipsa staje się 
wręcz systemem komunikacyjnym6. Franklin Ankermist jest pewien, że „Istota wizji 
przeszłości przedstawianej w dziele historycznym określana jest przez język, którego 
używa historyk. Z powodu relacji między wizją historyczną i  językiem używanym 
przez historyka w  celu jej przedstawienia  — relacji, która nigdzie nie krzyżuje się 
z samą przeszłością — pisarstwo historyczne posiada taką samą nieprzezroczystość 
i wymiar intensjonalny jak sztuka”7. 

Daleko już więc za nami czasy klasycznej powieści historycznej, w której zdaniem 
Kazimierza Bartoszyńskiego8 występowała strategia dokumentarna, polegająca na 
nasycaniu wypowiedzi literackiej odwołaniami, rozpoznawalnymi jako źródłowe. 
Nasycenie tkanki powieściowej mową źródeł miało być gwarantem wiarygodności 
i prawdziwości powieściowego historycznego „efektu realności”. By go osiągnąć, pi-
sarz musiał pozostać wierny źródłom i  ich przekazom, bo wierzono, że te są wehi-
kułem czasu odsyłającym do przeszłości, zakonserwowanej w  tekście źródłowym, 
niczym owad w bursztynie.

4 R. G. Collingwood, Th e Idea of History, Oxford 1961, s. 5.
5 Wzajemne relacje historii i literaturoznawstwa widziane w perspektywie longue dureè analizo-
wałam w pracy Literatura, historia, kultura popularna — Przestrzenie konwergencji. Wprowadze-
nie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, T. LV, z. 2 (110), s. 127–155.
6 M. Phillips, Mikroskopowe i literackie historie. Problemy gatunkowości i dystansu, przeł. M. Wró-
blewski, J. Płuciennik, „Teksty Drugie” 2011 nr 4, s. 127–145; por. idem, Society and Sentiment. 
Genres of historical Th ought in Britain, 1740–1820, Princeton 2000.
7 F. R. Ankersmit, Historiografi a i postmodernizm, przeł. E. Domańska, [w:] Postmodernizm. An-
tologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków1997, s. 158.
8 K.  Bartoszyński, Konwencje gatunkowe powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, 
s. 3–41.
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Obecnie, w  czasach metapowieści historiografi cznej (L.  Hutcheon9), surfi kacji 
(R. Scholes10), powieści palimpsestowej (Ch. Brooke–Rose11) czy epickiej historiogra-
fi i (N. Lemann12) źródło historyczne nie jest już dla pisarzy wskazującą drogę prawdy 
latarnią morską a pretekstem — choć wciąż jednak pre–tekstem, czyli „konkretnym 
zapisem wypowiedzi–źródła”13 — i środkiem narracyjnym. W czasach histotainment14 
czy tabloidyzacji historii, kiedy ta stała się rozrywką dla mas, jest już oczywiste, że 
dyskurs historyczny nie jest własnością jedynie zawodowych historyków. 

Przywoływany już Mark Phillips, rozszerzając pojęcie gatunków historycznych na 
m.in. biografi ę czy historię literatury, obserwuje w historiografi i „możliwość czynienia 
przeszłości na tyle bliską, by wywierała wpływ na przykład emocjonalny i polityczny na 
wydarzenie bieżące”15. 

Michel Foucualt w słynnej pracy Archeologia wiedzy twierdził zaś, że „Dokument nie 
jest już dla historii ową bierną materią, z której próbuje ona odbudować to, co ludzie 
zrobili i powiedzieli [..] Historia to pewien sposób nadawania przez społeczeństwo sta-
tusu i kształtu zbiorowi dokumentów, wciąż temu społeczeństwu towarzyszących”16.

Niniejszy artykuł ma więc za zadanie udowodnić, że źródło historyczne przeniesione 
w obręb dyskursu powieściowego zostaje „użyte”, a więc re–formowane zgodnie w wy-
mogami hipertekstu powieściowego. W ten sposób głos z minionej epoki zostaje nie 
tylko re–prezentowany17, od–tworzony, ale i może zostać od–twarzony18, pozbawiany 
oryginalnego głosu i znaczenia. W takim oto ujęciu źródło historyczne staje się tekstem 
podwójnie znaczącym, a zatem podwójnie interesującym dla badaczy Cultural Studies 
czy Nowych Historyków. Tak jak Stephen Greenblatt i Luis Montrose posługiwali się 

9 L. Hutcheon Historiografi czna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, przeł. J. Margań-
ski, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997, s. 378–398. 
10 Scholes R., Structural Fabulation. An Essay on Fiction of the Future, Notre Dame and London 
1975. 
11 Ch. Brooke–Rose, Historia palimpsestowa, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke–Rose, 
Interpretacja i nadinterpretacje, red. S. Collini, przeł. S. Biedroń, Kraków 1996, s. 123–134. 
12 N. Lemann, Epicka historiografi a we współczesnej prozie polskiej, Łódź 2008; eadem, Pomiędzy 
literaturą a historią — epicka historiografi a, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, R. 2007. T. L, 
z. 1–2 (99–100), s. 153–177.
13 W. Bolecki, Pre–teksty i  teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej 
XX wieku, Warszawa 1998, s. 19.
14 R. A. Ansorg, Dokufi ction? Living History? Histotainment? Der Archäologe im Fernsehen zwi-
schen Reenactment und Computeranimation, Hamburg 2012; M. Barricelli, J. Hornig (red.), Auf-
klärung, Bildung, „Histotainment”?: Zeitgeschichte in Unterricht und Gesselschaft  Heute, Frankfurt 
am Mein 2008. 
15 M. Phillips, Mikroskopowe i literackie historie, s. 134.
16 M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. i oprac. A. Siemek, Warszawa 2002, s. 9–10.
17 Zagadnienie reprezentacji jest kluczowe dla wspominanych już w tym szkicu badaczy z kręgu 
Nowego Historyzmu. W 1983 r. nowi historyści założyli pismo pod tytułem „Representations”.
18 P. de Mann, Autobiografi a jako od–twarzanie, przeł. M.  B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 
1986, z. 2, s. 3–7–318; R. Nycz (red.), Dekonstrukcja w badaniach literackich, Gdańsk 2000.
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geertzowskim „gęstym opisem”19, by z detalu kulturowego wyprowadzić całą relewant-
ną sieć znaczących praktyk kulturowych, tak samo konkretny dokument historyczny 
mówi nam, być może nawet więcej o epoce swego ponownego odczytania i użycia, niż 
o epoce powstania. Interesować mnie zatem będzie zakres i sposób uzależnienia narra-
cji powieściowej od mowy źródeł oraz ślady wtórnego ideologizowania przekazów epo-
ki, tak by uzasadniały przyjętą przez pisarza wizję przeszłości, historiozofi ę czy poglądy 
polityczne, ukrywając niebezpieczne, paraboliczne wątki za bezpiecznym płaszczykiem 
tekstu przeszłości. Wstępnie chcę zaznaczyć, że nie zawsze ową aktualizującą lekturę 
należy postrzegać jako zagrożenie dla integralności przekazu źródłowego. 

I purpurowy sok destyluj — obecność dzieł Herodota i Tukidydesa 
w wybranych tekstach literackich

Dzieje Herodota z Halikarnasu (ok. 484–426 p.n.e.) i Wojna Peloponeska Tukidydesa 
z Aten (ok. 470–393 p.n.e.) są jednymi z najczęściej komentowanych i przytaczanych 
w  tekstach literackich źródeł historycznych. Potencjał aktualizujący tych tekstów do-
strzega Czesław Miłosz w Traktacie moralnym:

Jeśli wiesz co było potem, 
To dziwnie ci nad Herodotem, 
Mając znajomość z nocy kresem,
Zasiadaj nad Tukidydesem

Szczególnie uderzający jest jednak kolejny fragment wiersza:

I purpurowy sok destyluj,
Aż palcem dotkniesz ziarna stylu,
I szukaj, jaki wtedy będzie
Ślad ludzkiej stopy na legendzie20. 

Destylacja „purpurowego soku” oraz dotykanie „ziarna stylu”, czyli zapożyczanie 
się u klasyków historiografi i w zakresie fabuły i poetyki, zdradza tendencję przyszłego 
noblisty do mówienia „poprzez” dzieła Herodota i  Tukidydesa. Obaj greccy history-
cy uznawani są za ojców historii, choć w przypadku Herodota mówi się współcześnie 

19 C. Geertz, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, [w:] Interpretacja kultur. 
Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005, s. 17–47; C. Geertz, O gatunkach zmąconych 
(Nowe konfi guracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] R. Nycz (red.) Postmodernizm. Anto-
logia przekładów, Kraków 1996, s. 214–235. 
20 C. Miłosz, Traktat moralny, (tom Światło dzienne, 1953), [w:] Wiersze wszystkie, s. 303.
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o  historii kultury, zaś Tukidydes pozostaje pierwowzorem historii stricte politycznej, 
współczesnej21. Herodot wybrał dla swej opowieści modus przestawiający, zaś Tukidydes 
wyjaśniający. Dzieje Herodota łatwiej poddają się aktualizacjom w tekstach poszukują-
cych powtarzalności i archetypiczności konfl iktów w historii, jej uniwersalnego tragicz-
nego charakteru, zaś Tukidydes jest bardziej funkcjonalny dla opowieści szukających 
zrozumienia przyczyn przebiegu konkretnych konfl iktów politycznych. Opisana przez 
Tukidydesa wojna peloponeska, toczona pomiędzy Atenami a Spartą, jest pod wieloma 
względami modelowa. Dzięki wpisaniu się w ciąg kolejnych interpretatorów klasyków 
możliwe staje się zgodne z teorią „lęku przed wpływem” Harolda Blooma22, postawienie 
własnego śladu „stopy na legendzie”23.

Traktat moralny, opublikowany w 1953 roku, był pisany niemal równocześnie z wy-
daną w 1952 r. pierwszą powieścią Miłosza, pod znamiennym tytułem Zdobycie władzy. 
Główny bohater utworu profesor Gil, po usunięciu go z pracy w czasach stalinowskich, 
tłumaczy Wojnę peloponeską, by w ten sposób zarobić na utrzymanie. Gil zaskoczony 
jest tym, jak wiele zjawisk współczesnych można wytłumaczyć dziełem Tukidydesa24. 
Notabene, przekład Wojny peloponeskiej dokonany przez Kumanieckiego ukazał się 
w Polsce w 1953 r. Dzieje Herodota przełożone przez Seweryna Hammera ukazały się 
w 1954 r., do księgarń trafi ły zaś w roku następnym. Ryszard Kapuściński pisze jednak, 
że przekład Hammera do drukarni trafi ł już w r. 1951, a dokonany został w połowie lat 
40–tych25. Obaj historycy greccy w czasach stalinowskich skłaniali do lektury aktuali-
zującej, stąd problemy z publikacją ich polskich przekładów. Mechanizmy antycznego 
despotyzmu tłumaczyły współczesne działania rządzących i nolens volens stawały się 
parabolą totalitaryzmu sowieckiego. Miłosz twierdził, że sam pomysł powieści Zdobycie 
władzy narodził się wówczas, gdy przypomniał sobie o słynnym wątku wojny domowej 

21 A. F. Grabski, Historia historiografi i, wprowadzenie R. Stobiecki, Poznań 2003, s. 15.
22 Siedem kolejnych tropów oznaczających sposób konstruowania przez twórcę własnego głosu 
dzięki odkształceniu i zminimalizowaniu głosu poprzednika, służące temu, by odciąć się od jego 
głosu, de facto jednak przyznając się tym samym do inspiracji: H. Bloom, Lęk przed wpływem. 
Teoria poezji, przeł. A. Bielik–Robson, M. Szuster, Kraków 2002.
23 Ewa Wiegandt sugeruje, że zdaniem Miłosza, to „Tukidydes[a], [który] potrafi  odnaleźć »ślad 
ludzkiej stopy na legendzie«”: E. Wiegandt, Literatura małych ojczyzn wobec historii, „Polonisty-
ka” 2005, nr 4, s. 197. Wydaje mi się jednak, że słowa Miłosza można potraktować jako wezwanie 
do zbudowania własnego głosu na oryginalnym tekście Tukidydesa.
24 Potencjał aktualizujący i symboliczny Tukidydesa wykorzystywany jest również przez badaczy 
prezentujących inne nauki. Marshal Sahlins w pracy Z przeprosinami dla Tukidydesa. Rozumienie 
historii jako kultury i odwrotnie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2011, wykorzystuje dzieło Gre-
ka do badań etnografi cznych i  antropologii historii. Sahlins uznał, że dzieło Greka doskonale 
tłumaczy wojnę domową na Fidżi z  połowy  XIX wieku, gdyż „wojna polinezyjska” przypomi-
na do złudzenia „wojnę peloponeską”. „Przegląd Polityczny” poświęcił numer monografi czny 
(nr 113/2012 r.) Wojnie peloponeskiej. Znajdują się tutaj artykuły poświęcone zarówno samemu 
dziełu Tukidydesa, jak i teksty z historii porównawczej, pokazujące niesłabnącą potencję parabo-
liczną dzieła Tukidydesa.
25 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2005, s. 9.
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na wyspie Korkyra (u Tukidydesa księgi III i IV). Wojna ta w Zdobyciu władzy znacząco 
i konsekwentnie zwana jest rewolucją. Okrucieństwa popełniane na Korkyrze nie były 
gorsze od innych, ale ich uniwersalna symbolika znalazła swe przełożenie na mechaniz-
my zdobywania władzy w Polsce i jako taka zainteresowała czytelników i cenzorów26. 
Stanisław Barańczak w Przedmowie do szwedzkiego i amerykańskiego wydania27 przy-
pomina, że także i w latach 70. i 80. XX w. powieść ta czytana była głównie ze względu 
na „nieoczekiwaną aktualność polityczną”28. Tryb aktualizujący zdominował refl eksję 
nad tą powieścią już w  momencie jej powstania. Miłosz w  liście do Stanisława  Vin-
cenza ujawnił, iż Jerzy Giedroyć kierujący paryską „Kulturą” był niechętny Zdobyciu 
władzy. Określił ją mianem „książki paskudnej”, w której jednak zdaniem Giedroycia, 
Miłosz paradoksalnie przedstawił Polskę jako kraj, „gdzie same reakcjonizmy i żadnych 
pozytywnych bohaterów, którzy by walczyli z komunizmem nie ma, bo co dobrego, to 
komuniści”29. Tymczasem, dla większości czytelników i cenzorów powieść Miłosza ude-
rzała właśnie w system komunistyczny i jego konkretnych przedstawicieli, vide ukazana 
w powieści aluzja do sprawy Piaseckiego. Giedroyć ostatecznie postanowił jednak prze-
mycić Zdobycie władzy do Polski, zamieniając okładkę, która wskazywała na powieść 
pt. Wyzwolenie niejakiego Zygmunta Kornagi, wydaną przez paryską sekcję Stowarzy-
szenia Budowniczych Polski Ludowej im. Wandy Wasilewskiej30. 

Dla techniki pisarskiej Miłosza charakterystyczne jest przedstawianie wszelkich 
dramatów historii poprzez parabole czy zastosowanie fi gury pars pro toto (odmia-
na synekdochy)31. Dlatego też dla pisarza bardziej przydatny jest patronujący historii 
politycznej piszący o  wojnie domowej Tukidydes, niż etnografi cznie zorientowany, 
zainteresowany zderzeniem skrajnie odmiennych kultur Herodot. To dzięki temu 
obecna w Zdobyciu władzy parabola sposobu przejmowania przez komunistów wła-
dzy w Polsce tuż po II wojnie światowej, była równie aktualna w zakresie opisu stra-
tegii jej utrzymania. Barańczak sugeruje, że wymowa powieści ma jednak bardziej 
ekstensywny charakter i zmierza do „analizy ukrytych mechanizmów w dwudziesto-

26 Analizy oceny Zdobycia władzy w oczach cenzury dokonuje Marzena Woźniak–Łabieniec, Powrót 
Miłosza, „Zdobycie władzy”, [w:] Obecny, nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce li-
terackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury, Łódź 2012, s. 265–275; por. B. Konopka, 
Operacja „Poeta”: Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza, Lublin 2007.
27 S. Barańczak, Przedmowa do szwedzkiego i amerykańskiego wydania, [w:] C. Miłosz, Zdobycie 
władzy, Olsztyn 1990.
28 Ibidem, s. 5.
29 M. Woźniak–Łabieniec, Powrót Miłosza, s. 265.
30 Ibidem, s. 265–266.
31 Na temat pisarstwa Miłosza i jego recepcji por. M. Rychlewski, Walka na słowa: polemiki literac-
kie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, Poznań 2004; A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława 
Miłosza, Warszawa 1993; J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998; J. Kwiatkowski (red.), Pozna-
wanie Miłosza: studia i szkice twórczości poety, Kraków 1985; A. Fiut (red.), Poznawanie Miłosza 2, 
cz. 1 1980–1998, Kraków 2000; A. Fiut, W stronę Miłosza, Kraków 2003; S. Chwin (red.), Miłosz: 
interpretacje i świadectwa, Gdańsk 2012. 
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wiecznej historii”32. W zderzeniu z totalitarnymi mechanizmami zdobywania i spra-
wowania władzy, przed bohaterami chcącymi uratować swój system wartości stoją 
jedynie możliwości takie jak śmierć czy izolacja, a dla bardziej skłonnych do ustępstw 
moralnych otwiera się ścieżka kolaboracji. W tym kontekście oskarżenia Giedroycia 
o nazbyt pozytywny wizerunek komunistów, wyłaniający się z powieści, są z perspek-
tywy czasu i nieco już wychłodzonej politycznej recepcji, trudne do zrozumienia. Co 
ciekawe, w aktach cenzury dotyczących Zdobycia władzy nie pojawił się wątek aktu-
alizującej lektury Wojny peloponeskiej Tukidydesa, a jedynie odniesienia do bardziej 
aktualnych i  politycznie jątrzących spraw politycznych, tj.  wspomniana już sprawa 
Piaseckiego33. Po latach, kiedy echa tej sprawy już nieco przycichły, a wiele doraźnych 
faktów i aluzji zatarło się w pamięci, uwagę krytyki znów przykuł wątek tłumacze-
nia przez prof. Gila fragmentów Tukidydesa, bo te są bardziej uniwersalne i podatne 
na aktualizację. Przykładowo, Barańczak pogłębia potencjał aktualizujący Zdobycia 
władzy, twierdząc że taka lekcja historii jest szczególnie przygnębiająca po Grudniu 
1981 r.34 (przedmowa Barańczaka jest datowana podwójnie: 1982 i 1989). Miłosz, ak-
tualizujący Tukidydesa, jest podatny na dalszą lekturę aktualizującą, włączając tym 
samym w to paraboliczne koło i autora Wojny peloponeskiej. Aby nie popaść w nad-
mierny pesymizm, Barańczak upomina się jednak o rozliczeniowy charakter powieści 
Miłosza, twierdząc że profesor Gil pewną pociechę znajduje w  lekturze Tukidydesa 
i jego intencji zachowania wiedzy o tym „co sprawiedliwe i niesprawiedliwe”35. 

Korykyra stała się więc dla Miłosza tym, czym wątek dżumy w Atenach dla Alberta 
Camusa, co zauważył już Jerzy Stempowski w eseju z 1957 r. pt. Czytając Tukidydesa36. 
Interpretacje historii Korykry Miłosza i Stempowskiego bardzo się jednak różnią i wiele 
mówią o poglądach autorów. Miłosz akcentuje fakt, że wojna toczyła się pomiędzy par-
tią ludową i arystokratyczną, a ta pierwsza wygrała dzięki obecności hegemona, jakim 
były Ateny. Ważną rolę odegrał też użyty przez partię ludową aparat ideologiczny. Mi-
łosz w całej powieści Zdobycie władzy, przeplatając fabułę tłumaczeniami dokonywany-
mi przez prof. Gila, „buduje [się] napięcie pomiędzy poczuciem uniwersalności praw 
historii a przywiązaniem do konkretu, mającego swój koloryt i określone, niepowtarzal-
ne miejsce na linii czasu”37.

Przyległość obu tekstów jest tak duża, że momentami można odnieść wrażenie, iż 
Tukidydes pisał de facto o Polsce lat powojennych, tudzież że Wojna peloponeska została 

32 S. Barańczak, Przedmowa do szwedzkiego i amerykańskiego wydania, s. 6.
33 M. Woźniak–Łabieniec, Powrót Miłosza, s. 272–273.
34 Przy pomocy Tukidydesa karnawał „Solidarności” aktualizuje również Maciej Strzembosz 
w tomie poetyckim Wojna peloponeska, Kraków 1989, którego nie analizuję z powodów odmien-
ności rodzajowej.
35 Ibidem, s. 7.
36 J. Stempowski, Czytając Tukidydesa, [w:] Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005, s. 87.
37 M. Czermińska, Dialogi z Herodotem (i nie tylko), [w:] W. Bolecki, J. Madejski (red.), Zapisy-
wanie historii. Literaturoznawstwo i historiografi a. Z dziejów form artystycznych w Polsce, t. 90, 
Wydawnictwo IBL PAN 2010, s. 265.
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sprokurowana przez Miłosza w celu użycia ezopowego kostiumu. Inaczej z tym samym 
fragmentem Tukidydesa postąpił w 1957 r. Jerzy Stempowski, odnajdując w tekście Woj-
ny peloponeskiej mechanizmy ogólne rządzące historią i polityką. Esej poprzedzony jest 
słowami Ernsta Jűngera „Wielki teatr świata ma nieliczny personel. W kostiumach hi-
storycznych, z językiem różnych epok na ustach, występują w nim wciąż te same posta-
cie, grając w paru odwiecznych konfl iktach”38. W eseju dla pięknej Heleny Stempowski 
powiada „Kto odkrył klasyków na osobisty użytek, ma słuch wyostrzony39”. Hostowiec, 
w miarę potrzeb, umiał wydobywać z tekstów antycznych uniwersalizm bądź przeciw-
nie, alegoryczny wręcz potencjał. Słowem, umiał je doskonale naginać do swego głosu. 
Nic więc dziwnego, że Konstanty Jeleński uznał, iż „Hostowiec obdarzony jest wyjąt-
kową wyobraźnią historyczną, dzięki której potrafi  on czytać Tukidydesa ze świeżością 
odczucia ateńskiego czytelnika z  V  w. p.n.e. Umie nie tylko ożywić ich, odtwarzając 
wokół ich dzieła tętno ich własnej epoki, ale również uaktualnić, wskazując nas ich nie-
przerwane związki z  XX wiekiem40”. Stempowski, zgodnie z  oceną Małgorzaty Czer-
mińskiej „interpretuje konfl ikt z  mieszkańcami Koryntu jako przykład poddania się 
małych satelickich państw naciskom i manipulacjom wielkich mocarstw, które walczą 
między sobą o  dominację”41. Inna od Miłoszowej optyka jest chyba efektem tego, że 
Stempowski bardziej niż Polakiem czuł się Europejczykiem. Jan Tomkowski, biograf 
Histowca, mawiał o nim „wytworny pan o nienagannych manierach, władający kilko-
ma językami, podróżujący do źródeł śródziemnomorskiej cywilizacji, studiujący przez 
całe właściwie życie, zgłębiający szaleństwa współczesności ponad granicami, jak zwykł 
określać nacjonalizmy i szowinizmy”42. 

Stempowski czuł się członkiem wielkiej wspólnoty kultury śródziemnomorskiej, za-
tem interesuje go los satelitów, a nie jedynie wąskie analogie z historią bieżącą, choć 
i takie interpretacje mu przydawano. Na przykład, Józef Czapski w eseju Przy Sybillach 
królowych o Czytając Tukidydesa mówił następująco: „Kiedy Hostowiec pisze o wojnie 
peloponeskiej czy o próbie oderwania Mityleny od Aten, o skazaniu na śmierć przyby-
łych posłów i wszystkich Mityleńczyków zdolnych do noszenia broni, o sprzedaniu ich 
kobiet i dzieci na rynku niewolników, naprawdę już nie wiemy, czy tu mowa o zbrod-
niach ateńskich, czy może o zbrodniach podobnych, któreśmy sami przeżyli wczoraj. 
Czytając Hostowca, tracimy poczucie przedziału między dziś i wczoraj, wszystko jest 
dziś”43. Interpretacja poglądów Hostowca dokonana przez Józefa Czapskiego jest spo-
wodowana jego wyraźnie antykomunistycznymi poglądami politycznymi, rzutującymi 

38 Cyt za: J. Stempowski, Czytając Tukidydesa, s. 70.
39 J. Stempowski, Esej dla pięknej Heleny, [w:], Eseje, s. 8.
40 K. A. Jeleński, Paweł Hostowiec, czyli o wysiłku wyobraźni, [w:] J. Timoszewicz (red.), „Pan Je-
rzy”: śladami „niespiesznego przechodnia”. Wspomnienia i szkice o Jerzym Stempowskim, Warszawa 
2005, s. 61.
41 M. Czermińska, Dialogi z Herodotem, s. 266.
42 J. Tomkowski, Jerzy Stempowski, Warszawa 1991, s. 9.
43 J. Czapski, Przy Sybillach królowych, [w:], „Pan Jerzy”..., s. 49.
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na lekturę Stempowskiego, który czyta Tukidydesa oraz komentuje Miłosza odczytanie 
Tukidydesa. W taki oto sposób uzyskujemy trzecią i czwartą kulturowo wartościową, 
zdialogizowaną warstwę palimpsestu od–twarzania i prze–pisywania dzieła Tukidyde-
sa. Wyraźnie jednak Stempowski, odwołując się do Tukidydesa, nie był zainteresowany 
historią Polski podbijanej przez komunistów, a en bloc losem wszystkich małych państw 
jako satelitów mocarstw. Przepisując Tukidydesa, bardziej chyba zaktualizował konfe-
rencje Wielkiej Trójki, niż „zdobywanie władzy”. Takiego celu aktualizacji dokonanej 
przez Hostowca dowodzi frazeologia. Stempowski konsekwentnie posługuje się termi-
nami „alianci”, „satelici”, anachronizm językowy jest czytelnym tropem uwspółcześnia-
jącym lekturę. Otwarta paralela pojawia się w zdaniu „Europejczycy też nie wybierają 
dzisiaj swych aliantów, i ich własne rządy nie potrafi ą zabezpieczyć ich od zesłania w ra-
zie czego na Syberię”44. 

Stempowski daje gorzką lekcję powtarzalności w dziejach, przemocy jako uniwersum 
kultury, nie dziwi więc, że jest on autorem formuły „historia zerwana z łańcucha”45. 

Współcześnie najsłynniejszym tekstem odsyłającym do Dziejów są oczywiście Po-
dróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Również tutaj proces czytania antycznego 
historiografa, zwanego pierwszym etnografem i reporterem46, konstruuje fabułę i na-
rzuca siatkę percepcyjną na współczesność. Nie sposób przewidzieć kierunku, w którym 
zmierza opowieść Kapuścińskiego, historia jest równie kapryśna jak pamięć; nigdy ra-
cjonalna, zawsze rządzą nią ludzkie emocje. Już Herodot wiedział, że prawda jest czymś 
ulotnym, a każda historia ma tyle wersji, ilu opowiadaczy: „Herodot jest uwikłany w pe-
wien nierozwiązywalny dylemat; z jednej strony poświęca życie staraniom, „aby dzieje 
ludzkości nie zatarły się w pamięci”, z drugiej — w jego dociekaniach głównym źródłem 
nie jest historia rzeczywista, ale historia opowiedziana przez innych, a więc taka, która 
im się wydawała, a więc selektywnie zapamiętana, i później intencjonalnie przedstawio-
na. Dlatego w sensie idealnym nigdy nie mamy do czynienia z historią rzeczywistą, ale 
zawsze z opowiedzianą, z przedstawioną”47. Kapuściński opisuje tym samym paradoksy 
tyleż historyka, co antropologa i reportera, wyczytując z Herodota niejako swą włas-
ną historię jako właśnie reportera i etnografa48. Zwie chociażby Herodota pierwszym 
globalistą49. Autor Podróży z Herodotem mnoży analogie pomiędzy historią, której był 
świadkiem, a tą wyczytaną z dzieł Herodota. Rzeczywistość, w której uczestniczy jest 
zatem dwustatutowa: rozwija się tu i  teraz, ale równocześnie rozgrywa się na kartach 
książki historyka greckiego. „Przeszłość istniała w teraźniejszości, oba czasy łączyły się, 

44 J. Stempowski, Czytając Tukidydesa, s. 83.
45 Idem, Kaprysy kosmiczne, [w:] Szkice literackie, t. 2, Klimat życia i literatury, wybór i oprac. J. Ti-
moszewicz, Warszawa 1988, s. 125.
46 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2005, s. 77–78.
47 Ibidem, s. 256.
48 Pisałam o tym szerzej w pracy Jestem tłumaczem kultur — pomiędzy antropologią a historią. 
Ryszarda Kapuścińskiego lekcja tolerancji wobec świata i Innego, [w:] G. Gazda, I. Hübner, J. Płu-
ciennik (red.), Literatura, kultura, tolerancja, Kraków 2008, s. 467–479.
49 R. Kapuściński, op. cit., s. 78.
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tworząc nieprzerwany strumień historii”50. Dzieje Herodota stają się historycznym, ale 
i antropologicznym zaczynem „gęstego opisu”, nieprzerwanego strumienia historii i lu-
dzi w  niej żyjących. Kapuściński twierdzi, że Herodot wiedział, iż historiografi a jest 
literacką opowieścią, tak jak ponad 2 tysiące lat później dla White`a stanie się historio–
grafi ą, pisaniem o historii, a jej wytworem „literacki artefakt”51, skoro „przeszłość jest 
krainą fantazji”52. Zatem metodologiczne nihil novi sub sole. 

Kiedy Kapuściński trafi ł do Indii, zastanawiał się nad tym, czy Herodot faktycznie 
tam dotarł, gdy patrzył na ruiny Persepolis w 1979 r. w Iranie, czytał fragmenty o lo-
sach Dariusza. Autor Szachinszacha miał też pewne wątpliwości co do prawdziwości 
Herodotowych anegdot. Wiemy, iż Herodot nazbyt chętnie przypisywał odmiennym 
kulturom kanibalizm (np. Indom). Wyraźnie jednak widać, że Kapuściński, podobnie 
jak Herodot, był zwolennikiem greckiego ideału wolności i demokracji, a nie perskiej 
satrapii. Nie może to dziwić u kogoś, komu doświadczenia totalitarne nie były obce, 
a ich mechanizmy znał doskonale i umiał je świetnie przedstawić w paraboli literackiej, 
tj. Cesarzu. Herodot, zamierzający ustalić przyczyny wojen perskich, opisuje imperium 
Kserksesa jako spotworniały twór polityczny, stanowiący kanoniczną realizacją tego, co 
zwykło się nazywać „wschodnią satrapią”, modelową tyranią. Imperium Perskie również 
w  świadomości społecznej stało się swoistym archetypem totalitaryzmu, wyrażające-
go się chociażby w obsesyjnym sprawowaniu kontroli nad poddanymi czy w rozlicz-
nych mordach. W  Podróżach z  Herodotem, urywki z  pism Herodota są więc idealną 
egzemplifi kacją zbrodniczych działań władz komunistycznych: „I oto ktoś opętany, za-
dręczony obsesją aluzji sięga po Herodota. Ileż tam znajdzie skojarzeń! [...] A ponury, 
maniakalnie podejrzliwy Kambyzes? Ileż w tej postaci aluzji, analogii, paraleli! Kamby-
zes był królem wielkiego ówczesnego mocarstwa — Persji. Panował w latach 529–522 
przed Chrystusem”53.

Co ciekawe, Kapuściński nie rozwinął potencjału aktualizującego przytaczanej opo-
wieści o zatrzymaniu (dzięki.... zającowi) przez Scytów nieuchronnego, jak mogłoby się 
wydawać, procesu podbijania przez Persów kolejnych plemion54. Kapuściński podaje 
jedynie informację, że dzisiejsi historycy są zgodni, iż to właśnie Scytowie zablokowali 
pochód Dariusza na Europę55. Scytowie, spokrewnieni z  Sarmatami, otwierają para-
bolę chociażby z Cudem nad Wisłą z 1920 r., kiedy powstrzymano parcie bolszewików 
na Zachód. Najwyraźniej czas, kiedy Kapuściński pracował nad Podróżami z  Hero-
dotem, nie sprzyjał aktualizacji tego wątku. Następnie Kapuściński przytacza kolejne 
ustępy z dzieła Herodota, opisujące kolejne mordy dokonywane przez Kambyzesa na 

50 Ibidem, s. 256.
51 H. White, Tekst historiografi czny jako artefakt literacki, przeł. M. Wilczyński, [w:] Poetyka pisar-
stwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 80.
52 H. White, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Poetyka pisarstwa..., s. 37.
53 R. Kapuściński, op. cit., s. 10, 11.
54 Ibidem, rozdział Zając, s. 131–138; Herodot, Dzieje, ks. 1.
55 R. Kapuściński, op. cit., s. 139.
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członkach rodziny (brat, siostra) i najbliższego otoczenia („kazał dwunastu najznako-
mitszych Persów głową w dół żywcem zakopać w ziemi, mimo że nie dowiedziono im 
żadnej znaczniejszej winy...”56). Wcale nie lepsi byli Cyrus i  Dariusz, którzy „poskra-
mia[ją] wszystkich, jakich po drodze napotka[ją].”57 Przykładem dostrzegania przez 
Kapuścińskiego analogii w działaniu władców perskich i komunistycznych „tyranów”, 
może być następujący fragment: „Ale nie dlatego zwołani Persowie nie ważą się wy-
powiedzieć przeciwnego zdania. Bo choć są oni tak ważni i wpływowi, choć stanowią 
elitę elit, wiedzą jednak, że żyją w państwie autorytarnym i despotycznym, i że wystar-
czy jeden ruch Kserksesa, aby każdemu z nich spadła głowa. Siedzą więc wystraszeni 
i ocierają pot z czoła. Boją się odezwać. Nastrój musi przypominać atmosferę posiedzeń 
Biura Politycznego, którym przewodniczy Stalin — ta sama stawka, którą nie jest tylko 
kariera, lecz i życie”58.

Wbrew kulturowym przeświadczeniom, historycy starożytnego Bliskiego Wschodu 
dawno temu obalili tezę o potworności wschodnich satrapii59. Tym właśnie tropem po-
dąża Gore Vidal w swej monumentalnej powieści Stworzenie świata z 1981 r., proponu-
jąc zupełnie inną lekturę i literacką re–formację Herodotowych Dziejów. Herodotowej 
wizji świata przeciwstawia aksjologicznie odwróconą opowieść, stanowiącą — dzięki 
epickiemu rozmachowi — prawdziwą kreację (oryginalny, angielski tytuł powieści to 
właśnie Creation), stworzenie na nowo antycznego świata. Cyrus Spitama, protago-
nista powieści, jest dyplomatą na dworze Achemenidów, przyjacielem z dzieciństwa 
Kserksesa, wysyłanym przez Dariusza w misje dyplomatyczne do Indii, Chin i Aten, 
czyli w dwóch pierwszych przypadkach tam, gdzie Herodot nie dotarł. Obraz wyła-
niający się z pierwszoosobowej narracji Spitamy jest konkurencyjny wobec Herodo-
towego, bo satrapie perskie w ogóle nie są takimi ojczyznami terroru, jak widział to 
piszący na zlecenie Ateńczyków Herodot, zaś Ateny okazują się być państewkiem za 
mocno przekonanym o swej własnej roli, dławiącym przeciwników politycznych: „Ci 
kapryśni ludzie potrafi ą zwołać jedno z owych zebrań, na których wszyscy obywatele 
mają prawo wypowiedzieć się, a co gorsza, głosować. Po wysłuchaniu któregoś z tych 
przekupnych lub obłąkanych demagogów obywatele zdolni są do złamania najświęt-
szych układów, co zrobili na przykład przed trzynastu laty, kiedy wysłali ekspedycję na 
podbój perskiej prowincji — Egiptu”60. Vidal swą powieścią odwraca cezury i aksjolo-

56 Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer; cyt za: R. Kapuściński, op. cit., s. 11.
57 R. Kapuściński, op. cit., s. 135.
58 Ibidem, s. 182.
59 Por. A. Otto (red.), Workshop Collective Governance and the Role of Palace in the Bronze Age 
Middle Euphrates Syria, [w:] G. Wilhelm (red.), Organization, Representation and Symbols of Po-
wer in  the  Ancient Near East, Winona Lake, Indiana, s.  85–166; E. von Dassow (red.) Work-
shop: Th e Public and the State, [w:] G. Wilhelm (red.), Organization, Representation..., s. 167–248; 
D.  Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors. Mari and  Early Collective Governance, Cambridge 
2004; M. Van De Mieroop, Urban Government: Kings, Citizens and Offi  cials, [w:] Th e Ancient Me-
sopotamian City, Oxford 1999, s. 118–141.
60 G. Vidal, Stworzenie świata, tłum. M. Michałowska, I. Szymańska, Kraków 1997, s. 9–10.
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gię Herodota. Z punktu widzenia poetyki jest to możliwe dzięki zastosowanej przez Vi-
dala narracji naocznej, bazującej na świadectwie osobistym, fi ngującym prawdziwość 
opisywanych wydarzeń (zawarty tu zostaje powieściowy pakt autobiografi czny61), a nie 
jak w narracji Herodota, przytoczeniu plotek. Herodot za sprawą powieści Vidala traci 
wiele ze swego i tak już od antyku nadwątlonego historycznego splendoru62. Polemika 
z Herodotem i jego wizją przeszłości i teraźniejszości jest elementem uzasadniającym 
podjęcie opowieści przez Spitamę. Pierwszy akapit Stworzenia świata przynosi taką oto 
ocenę dzieła ojca historiografi i: „Jestem ślepy, lecz nie głuchy. Więc jako że moje ka-
lectwo nie jest całkowite, zmuszony byłem wczoraj do słuchania w Odeonie przez pra-
wie sześć godzin samozwańczego historyka, którego ocena wojen, przez Ateńczyków 
zwanych „wojnami perskimi”, była tak bezsensowna, że gdybym miał mniej lat i więcej 
władzy, wstałbym z miejsca i zgorszył całe Ateny swoją odpowiedzią. No bo cóż, jak 
znam genezę wojen greckich”63.

Ślepy Spitama (czytelne nawiązanie do postaci Homera i  generalnie toposu ślepca 
jako wieszcza) przeciwstawia swą własną wersję Dziejów, podważając i  demonizując 
(H. Bloom), choć w istocie przy okazji równocześnie naśladując, obraną przez Herodota 
metodę opowiadania, obfi tującą w dygresje i przytoczenia (in. eksursy, logoi64): „Po słu-
chaniu przez wiele godzin Herodota nie mogę się zdobyć na logiczne przechodzenie od 
tematu do tematu. Herodot mówi tak, jak skacze konik polny. Ja go naśladuję”65. Vidal 
wprowadza również do powieści postać Tukidydesa, również poddając w wątpliwość 
jego wiarygodność. Kiedy bowiem Spitama wykazuje Herodotowi kardynalną nieznajo-
mość najnowszej historii perskiej — „Jestem rówieśnikiem Wielkiego Króla Kserksesa. 
Gdyby żył, miałby dzisiaj siedemdziesiąt pięć lat. Wstępując na tron trzydzieści cztery, 
a więc był w sile wieku. A wasz dziejopis wmawiał nam dopiero co, że Kserkses odzie-
dziczył tron po Dariuszu, będąc jeszcze porywczym chłopcem”66.

Ten poważny w  istocie zarzut Tukidydes skwitował słowami niegodnymi ojca hi-
storiografi i „nieważny szczegół”67. Co więcej, Vidal wydaje się dublować gest Edwarda 
 Saida, który w  słynnych pracach Orientalizm68 i  Kultura i  imperializm69 za pomocą 

61 Por. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografi i, red. R. Lubas–Bartoszyńska, 
przeł. W. Grajewski i in., Kraków 200.
62 Por. J. Marcincola, Herodotus and Poetry of the Past, [w:] C. Dewald, J. Marincola (red.), Th e Cam-
bridge Companion to Herodotus, Cambridge 2007, s. 13–28; A. Griffi  ths, Stories and Storytelling 
in the Histories, [w:] Th e Cambridge Companion to Herodotus, op. cit, s. 130–144; E. Baragwanath, 
Motivation and Narrative in Herodotus, Oxford 2008; A. Flemming, J. Nielsen, Th e Tragedy in Hi-
story. Herodotus and Deutoronomistic History, Sheffi  eld 1997. 
63 G. Vidal, Stworzenie świata, op. cit, s. 7.
64 A. F. Grabski, Historia historiografi i, op. cit, s. 16.
65 Ibidem, s. 11.
66 Ibidem, s. 13.
67 Ibidem. 
68 E. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., Warszawa 1991.
69 Idem, Kultura i imperializm, tłum. M. Wyrwas–Wiśniewska, Kraków 2009.
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lektury kontrapunktowej wykazuje, jak silnie zideologizowany i zsubalteryzowany był 
i jest w kulturze zachodniej Orient. Według Saida kulturowe odczucie Orientu to pro-
jekcja marzeń, kompleksów i  imperialnych zapędów Europejczyków, w tym głównie 
Brytyjczyków jako kolonizatorów. Kapuściński w Podróżach z Herodotem przypomniał, 
że w opisywanym przez Greka świecie rolę kulturotwórczą spełniała Azja, a Europa nie 
liczyła się ani politycznie, ani gospodarczo70. Tryumfalny pochód Europy, w roli kultu-
ry matrycującej dla reszty świata, zacznie się właśnie m.in. dzięki Herodotowym Dzie-
jom, które na stałe weszły do kanonu kultury zachodniej. Gore Vidal przypomniał więc 
Stworzeniem świata, że słynny postulat Ngũgĩ wa Th iong’o, iż „dekolonizacja to proces 
dekolonizacji umysłów”71, jest wciąż ważnym zadaniem. Nawet jeśli są to umysły nie-
żyjących od 2,5 tysiąca lat historyków, bo tych wciąż najczęściej czyta się bezrefl eksyj-
nie. Vidal przypomniał, że Herodot, wiedziony konkretnymi pobudkami politycznymi, 
„orientalizuje” Persję i Daleki Wschód. Fakt, iż Spitama nazywa wojny perskie — grec-
kimi, dowodzi istnienia antycznego konfl iktu kultur na miarę opisywanego przez Sa-
muela Huntingtona starcia cywilizacji (the clash of  civilasation)72. Wymiana ojkonimu 
sprawcy owych wojen uświadamia czytelnikowi, iż zgodnie z ideologią władzy–wiedzy 
(Foucault) dyskurs  — w  tym historyczny  — należy do (kulturowego) zwycięzcy, bo 
Dzieje od tysiącleci zaliczają się do kanonu kultury śródziemnomorskiej, i szerzej — 
cywilizacji zachodniej.

Spitama powiada „To co usłyszeliśmy [podczas przemowy Herodota — przyp. N. L.], 
jest tylko jedną wersją wydarzeń, do których doszło, zanim się urodziłeś, i jak podej-
rzewam, zanim urodził się ten historyk”73. Zakończenie powieści przynosi informację, 
że wspomnienia Cyrusa Spitamy ułożył i  spisał w dziewięciu księgach jego siostrze-
niec, fi lozof Demokryt z Abdery. Filozof ten ma świadomość, że „Przyczyną powstania 
wszelkich rzeczy jest nieustanny ruch wirowy, który nazywam koniecznością: wszystko 
co istnieje, podlega tej konieczności. W ten sposób światy są wciąż stwarzane i wciąż 
tworzą się na nowo”74. Vidal powieścią Stworzenie świata pokazał właśnie konieczność 
stworzenia nowego świata, odrębnego od hegemonicznej wizji Herodota. W multikul-
turowym świecie postulat „prowincjonalizowania Europy”75 musi objąć i historię, rów-
nież i tę antyczną.

70 R. Kapuściński, op. cit., s. 47–48.
71 Ngũgĩ wa Th iong’o, Decolonising the  Mind. Th e  Politics of  Language in  African Literature, 
London 1986.
72 S. P. Huntington, Th e Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York1996; 
idem, Th e Clash of Civilizations?, in „Foreign Aff airs”, vol. 72, nr 3, 1993, s. 22–49.
73 G. Vidal, Stworzenie świata, s. 12.
74 Ibidem, s. 600.
75 L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, posłowie E. Do-
mańska, Poznań 2008, s. 45.
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Owidiuszowe żale, czyli historią i poezją w politykę

Postacią wciąż podatną na aktualizujące polityczne odczytania76 jest Publiusz Owi-
diusz Nazo, najbardziej utalentowany elegik epoki panowania Oktawiana Augusta 
(16 stycznia 27 r. p.n.e. — 19 sierpnia 14 r. n.e.), powszechnie uznawany za ostatnie-
go wielkiego poetę Rzymu. Owidiusz ceniony był i  jest za lekkość pióra, niezrówna-
ny dowcip i bystrość obserwacji, a także genialność w opracowaniu materii mitycznej. 
Autor nieśmiertelnych Przemian (Metamorfozy) i wciąż aktualnej Sztuki kochania (Ars 
amatoria) nadal rozpala wyobraźnię i  ciekawość badaczy i  literatów, jednak głównie 
nie za sprawą swej wspaniałej poezji, lecz niewyjaśnionych dotąd przyczyn wygnania, 
na które musiał udać się wyrokiem Oktawiana Augusta w 8 r. n.e. Ostatnie 10 lat życia, 
jak się powszechnie uznaje77, spędził poeta w Tomi (forma oboczna: Tomis) nad Mo-
rzem Czarnym (dzisiejsza Konstanca w  Rumunii), nie zaprzestając jednakże pisania. 
Powstałe w  Tomi tomy poezji Owidiusza, Żale (Tristia) w  5 księgach i  Listy z  Pontu 
(Epistulae ex Ponto) w  4 księgach, kierowane do żony i  znacznie już z  obawy przed 
strachem cesarza przerzedzonego kręgu przyjaciół, stały się nieśmiertelnym wzorem 
poezji wygnańczej. Sam zaś Owidiusz to ikona poety prześladowanego przez władzę, 
niezłomnego twórcy, który mimo wygnania, bliski załamania, pozostaje wierny swemu 
najważniejszemu przeznaczeniu  — poezji. Poeta–lekkoduch, autor frywolnych elegii 
miłosnych, radzący młodym ludziom, jak zdobywać kobiety, a tym ostatnim, jak dbać 
o tak szybko przemijającą urodę, stroniący zarówno od kariery urzędniczej, jak i poezji 
politycznej i patriotycznej, stał się niespodziewanie symbolem opresyjnej, cenzurującej 
sztukę władzy. Owidiusz nawet po wygnaniu stanowił zagrożenie dla cesarskiej wła-
dzy–wiedzy. Twierdził nawet obrazoburczo, iż August nie jest bogiem, a  jedynie jest 
bogom „prawie równy”: „Niech was ostrzeże mój smutny przypadek,/ by nie zasłużyć na 
gniew tego, który/zdaje się równy prawie samym bogom”78. Owidiusz został zapamię-
tany głównie jako wygnaniec, który padł ofi arą niesprawiedliwego wyroku, nie znając 
zresztą jego przyczyn. Oktawian August, pierwszy cesarz rzymski, nie musiał się niko-
mu ze swych wyroków tłumaczyć, ani ich uzasadniać. Sam Owidiusz powiadał jedynie 
zagadkowo, że jego wina to carmen et error — „błąd i poezja — nieszczęść mych przy-

76 Por. N. Lemann, Literackie metamorfozy Owidiusza w cieniu wieży Babel. Powieści Nazo poeta 
Jacka Bocheńskiego i Ostatni świat Christopha Ransmayra — czyli pożytki płynące z rozplenienia 
dyskursów (historia — literatura — fantastyka), [w:] M. Cieszkowski, J. Szczepaniak (red.), My 
w wieży Babel, Bydgoszcz 2011, s. 129–148.
77 Pojawiają się co jakiś czas koncepcje innej datacji wygnania, m.in. już 2 r. n.e. (koncepcja wiążą-
ca wygnanie poety nie z wnuczką Augusta Julią, a jej matką, córką cesarza o tym samym imieniu) 
lub też pomysły, iż wygnanie to nigdy nie miało miejsca i zostało sfi ngowane przez Owidiusza 
poszukującego nowej materii poetyckiej. Jako dowód przytacza się tutaj nieprawdziwe informacje 
o Tomi, panujących tam warunkach klimatycznych i lokalizacji miejscowości, które Nazo zawarł 
w niektórych utworach z cyklu Żale. 
78 Owidiusz, Żale. Wybór, red i oprac. E. Wesołowska, Poznań 2002, s. 145. 
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czyny”79. W słynnej elegii autobiografi cznej, notabene głównym dostępnym nam źródle 
informacji o losach i życiu poety, Nazo powiada: „zbyt dobrze znana wszystkim mego 
wygania przyczyna!/ Niech się świadectw z ust moich nikt nie dopomina”80, otwierając 
tym samym pole do różnych, niekiedy fantastycznych spekulacji. 

Mimo iż wydawałoby się, że gatunkiem uprawnionym do rozwikłania zagadki wy-
gnania Owidiusza jest tradycyjna powieść historyczna, to jednak najciekawsze kon-
statacje czy literacko testowane hipotezy przynoszą utwory znacznie wykraczające 
poza ramy tego gatunku. Nazo poeta81 Jacka Bocheńskiego82 (drugi tom tzw. trylogii 
rzymskiej wydany w  r.1970) i  Ostatni świat. Powieść z  dodatkiem Owidiuszowego re-
pertuaru83 Christophera Ransmayra (1988 r.) to powieści niemieszczące się w ramach 
gatunkowych tradycyjnej powieści historycznej. Ich autorzy przeprowadzili literackie 
śledztwo, na jakie nie mogą pozwolić sobie zawodowi historycy, pomni restrykcyjnych 
procedur naukowych. Co ciekawe, ich ustalenia korespondują jednak z najnowszymi 
ustaleniami historyków dotyczącymi Owidiusza. Znaczna część narracji Nazo poety 
jest ekfrazą — opisem twórczości Nazona i próbą rekonstrukcji jego procesu twórcze-
go. Oprócz tej strategii wykorzystania „cudzego słowa” pojawia się trudne, choć z góry 
skazane na niepowodzenie, zdzieranie nawarstwionego palimpsestu tradycji i zmyśleń 
w celu ustalenia przyczyn wygnania. Rekonstruując proces twórczy poety, pokazując, 

79 Ibidem, s. 85.
80 Owidiusz Ostatnia noc w Rzymie. Do potomności. Dwie elegie autobiografi czne, red. M. Wicho-
wa, Łódź 1998, 17 — Do potomności, Żale, księga IV, elegia 10, wrs. 99–100. 
81 J. Bocheński, Nazo poeta, Warszawa 1974.
82 Na temat utworów wchodzących w skład tzw. trylogii rzymskiej (Boski Juliusz, Nazo poeta, Tybe-
riusz Cezar) czyt. m.in. A. Chomiuk, Dokument jako obietnica sensu dziejów, [w:] eadam, Między 
słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwie-
cza, Lublin 2009, s. 106–121; A. Ładan, Historia, narracja, kreacja — „Boski Juliusz” i „Nazo po-
eta” Jacka Bocheńskiego, „Pamiętnik Literacki” nr 3, 2012, s. 127–141; B. Owczarek „Boski Juliusz” 
J. Bocheńskiego: konwersacja i reinterpetacja, [w:] Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa 1999; 
G. Grochowski, Portret, pamfl et, parabola. „Boski Juliusz” Jacka Bocheńskiego, [w:] Tekstowe hybry-
dy. Literackość i jej pogranicza. Wrocław 2000; J. Smulski, Kostium historyczny w popaździernikowej 
prozie rozrachunkowej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, nr 315, „Filologia Polska” z. 49 1997; 
T. Błażejewski, Antyczny paradygmat, [w:] idem, Historiozofi a retoryczna. Formy paraboliczne i apo-
kryfi czne w polskiej prozie współczesnej, Łódź 2002, s. 78–89; A. Krawczuk, Tętnienie i przemiany, 
„Nowe książki”, 1970, nr 7, s. 396–397; L. Szaruga „Boski Juliusz” i „Nazo poeta”: różnica i tożsa-
mość, [w:] Współczesna powieść polityczna. Sens literatury, sens historii, Warszawa 2001; J. Ługow-
ska, Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego, „Roczniki Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej”, 
Dział F, Nauki Filozofi czne i Humanistyczne, t. 49 (1971); A. Chomiuk, Maski i złudzenia przeszło-
ści. O trylogii rzymskiej Jacka Bocheńskiego, „Ruch literacki” 2011, z. 2, s. 181–194; J. Bocheński, 
Przypis do „Nazona poety”, [w:] Antyk po antyku, Warszawa 2010; s. 155–175; J. Bocheński, Przypis 
do „Boskiego Juliusza”, [w:] Antyk po antyku, Warszawa 2010; s. 116–154; J. Bocheński, Przypis do 
„Tyberiusza Cezara”, [w:] Antyk po antyku, Warszawa 2010; s. 176–207.
83 Ch. Ransmayr, Ostatni świat. Powieść z dodatkiem Owidiuszowego repertuaru, przeł. J. Buras, 
wstęp, A. Szczypiorski, Warszawa1998. 
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jak wiele w  jego twórczości było nawarstwień i  zapożyczeń z  poezji wcześniejszych 
epok, Bocheński charakteryzuje Nazona jako poetę, dla którego poezja była jedyną racją 
istnienia. Przewrotność poety, niemożność poniechania jakiegokolwiek, choćby najbar-
dziej niewygodnego i nierozsądnego politycznie tematu, jeśli tylko był on atrakcyjny 
literacko, widać chociażby w  fakcie stworzenia przez poetę swoistej palinodii. Nazo 
niemal równocześnie napisał dwa sprzeczne poematy: Sztukę kochania i Lekarstwa na 
miłość, na przemian udzielając rad, jak zdobyć kobietę, i jak się w niej odkochać. Tak 
oto zgromadzona w amfi teatrze publiczność może niejako in  statu nascendi dokony-
wać literackiego śledztwa, zbierając dowody winy poety. Co więcej, Bocheński twierdzi 
wręcz, że „Owidiusz widział małość Augusta84”, gdyż „Nikt nie przypuszczał, że te roz-
strzygnięcia okażą się w historii ludzkości trafniejsze i trwalsze niż inne decyzje, które 
na innym wzgórzu, na Palatynie, podejmował w innych sprawach, a może czasem tych 
samych, Boski August”85. Bo „Gdy zrozumiał powody, uświadomił sobie zarazem winę. 
Pisząc prawdziwie, czyli jak się pisze wobec Boga, nie mógł się liczyć nawet z Bogiem, 
lecz jedynie z owym przemożnym dyktatem intuicji i samorządnymi prawami poezji”. 
[...] Był poetą dlatego właśnie, że wynalazł taki właśnie, swój sposób pisania prawdy, 
która miała żyć poprzez epoki. Lecz ten wynalazek spychał go nieuchronnie w zdroż-
ność grzechu i winę”86.

Owidiusz konsekwentnie grał Boskiemu swymi utworami na nosie, naigrywając się 
z nowo kreowanego boga. Diagnozowana przez poetę przemienność jako podstawowa 
prawda o świecie godziła w plan Augusta stworzenia idealnego, niewzruszonego syste-
mu państwowego. Dalej, frywolność Sztuki kochania kpiła z reformy obyczajowej i do-
prawdy nie jest istotny w tym momencie fakt, że Nazo napisał to dzieło długo przed 
swym wygnaniem i kolejnymi edyktami obyczajowymi Augusta. Wreszcie, niefortunne 
zakończenie Metamorfoz stanowiło już jawne nieposłuszeństwo. Oczywiście, hipoteza 
zazdrości cesarza o poetę jest jeszcze mniej możliwa do obronienia, niż inne pozostałe 
postawione uprzednio w powieści. Ta „nieprawdopodobna” hipoteza jest jednak tym 
bardziej godna rozważenia, że została wyprowadzona wprost z poezji Owidiusza, bo 
„chociaż bowiem szczegóły nie pokrywają się z  rzeczywistością, całość jest odbiciem 
prawdy i ukazuje pewien ogólny wzór życia, który tętni na dole, pod Wzgórzem Ogro-
dów, tam gdzie w szerokiej perspektywie widać miasto”87. 

Bocheński nie bez przyczyny chyba kończy swą opowieść o niemożliwym w istocie 
śledztwie przypomnieniem, że Oktawian August na łożu śmierci upozował się staran-
nie, czesząc włosy i odświeżając twarz, po czym przywołał do siebie kilka osób i zadał 
pytanie: „Jak wam się podobało? Czy dobrze odegrałem komedię życia?” Bocheński 
sugeruje, że August wiedział, że jest „więźniem błędnego koła fi kcji88”, co mógł mu una-

84 J. Bocheński, Nazo poeta, op. cit, s. 353.
85 Ibidem, s. 133.
86 Ibidem, s. 358.
87 Ibidem, s. 135.
88 Ibidem, s. 284.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kto mówi o przeszłości, jest zawsze bezpieczny... 225

oczniać właśnie Owidiusz, bo ponieważ w istocie „Boski poczuł się kimś w pewnej mie-
rze podobnym do Owidiusza: iluzjonistą”89. „Komedianctwo” Oktawiana polegało na 
tym, że z jednej strony chciał być traktowany jak rzymski obywatel (stąd tytuły primus 
inter pares i princeps), z drugiej zaś kładł podwaliny pod cesarską teologię, konsekwent-
nie dopominając się czci należnej bogom. Chciał być równocześnie człowiekiem, jak 
i władcą wywodzącym się z odmiennej drabiny ontologicznej — bogiem90. Krawczuk 
pisze, że Oktawian był „geniuszem konsekwentnej, świadomej swych celów polityki91”, 
skoro zachowując fasadowość republiki, wprowadził monarchię. Owa iście karkołomna 
konstrukcja człowiek–bóg, obywatel–cesarz była szczególnie podatna na wszelkie rysy, 
ujawniające jej fasadowość, a to właśnie czynił poeta, Owidiusz. 

Tylko Boski August mógł być oklaskiwany za życia, tymczasem Owidiusz konse-
kwentnie kradł mu uwielbienie publiczności. Nic więc dziwnego, że ostatnie słowa 
konferansjera/narratora brzmią „Pozwolą państwo, że razem z nim zejdę ze sceny i ja– 
–konferansjer”92. Po rozważeniu dobrze znanych z prac naukowych hipotez, na scenie 
pozostaje tylko ta najmniej wiarygodna, choć zarazem najbardziej ludzka — zazdrość 
boga o człowieka. Wszyscy czytelnicy Owidiuszowych Metamorfoz doskonale wiedzą, 
że to właśnie zazdrość Olimpijczyków stała się powodem zguby tak wielu śmiertelników, 
choćby Arachne zamienionej przez zazdrosną Atenę w pająka czy Marsjasza obdartego 
ze skóry przez Apollina. Prawda, że w zestawieniu z  ich losami wyganianie poety do 
Tomi prezentuje się nader skromnie? Hipoteza o zazdrości Augusta wobec poety jest 
podskórnie budowana przez ekfrazy i interpretację twórczości poety, wypełniające dwie 
pierwsze części utworu. Powtórzmy za Bocheńskim, „chociaż szczegóły nie pokrywają 
się z rzeczywistością, całość jest odbiciem prawdy”. Prawda historyczna w tradycyjnym 
ujęciu karmi się twardym nieugiętym faktem, wywiedzionym ze źródeł. Skoro te jednak 
uparcie milczą i wiodą badacza na manowce, w takiej sytuacji sprawdza się raczej praw-
da literacka, prawda życia. Nic więc dziwnego, że przeprowadzając misterne literackie 
śledztwo, Bocheński przywdział kostium konferansjera. W ten sposób opowiedział się 
po stronie prawdy literatury i poezji, a nie skostniałej, bezsilnej w tym przypadku histo-
rii i jej archiwów. Ta właśnie hipoteza, choćby najmniej wiarygodna, okazuje się ocalać 
to, co w historii najważniejsze — konkretnego człowieka i  jego przeżycia, i psychikę. 
Jeśli historia i źródła historyczne mają naturę tekstualną, w istocie niereferencjalną, to 
zadaniem literatury, która nie rezygnując ze swego statusu fi kcji, chce jednak równo-
cześnie mówić coś istotnego o historii, jest wypełnienie palimpsestu historii „konkre-
tem ludzkim”. I to właśnie uczynił w Nazo poecie Bocheński. 

89 Ibidem.
90 Por.  N.  Lemann, Meta–fi zyczne związki (nie)możliwe  — w  mitologii, literaturze i  tuż obok, 
[w:] B. Płonka–Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona, Seria: Antropo-
logia miłości, t. 4, Wrocław 2010, s. 61–80. 
91 A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1995, s. 24. 
92 J. Bocheńki, Nazo poeta, s. 365.
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Nazo poeta Bocheńskiego niewątpliwie przynależy do literatury „odwilżowej” i wy-
korzystuje kostium antyczny w celach ezopowych. Jak przypomina Tadeusz Błażejewski, 
jedną z  reakcji na stalinizm był właśnie powrót do tradycji kultury śródziemnomor-
skiej93. Bocheński w Przypisie do „Nazona poety” przyznaje, że miał problemy z cenzurą 
dotyczące tej książki. Już pierwsza powieść Bocheńskiego, Boski Juliusz, wywołała nie-
mały skandal polityczny, cenzorzy i krytycy prześcigali się bowiem w wynajdowaniu 
aluzji do włodarzy Polski i komunistycznej Europy, w tym Stalina. Kluczową rolę ode-
grała tu kwestia opisanej przez Bocheńskiego postępującej łysiny Cezara, która miała 
być niczym innym, jak zawoalowanym przytykiem do Cyrankiewicza94. Dostrzeżono 
to nawet w amerykańskim tygodniku „Time”95. Faktu, że również Gomółka był łysy, po 
prostu bano się podsuwać opinii publicznej. Łysy był również Chruszczow, za to szczę-
śliwie Stalin szczycił się bujną gruzińską czupryną. Wbrew temu jednak po latach kry-
tyk Jan Walc kategorycznie stwierdził „W domyśle jest Stalin. I nie może nie być”96. Lata, 
które upłynęły pomiędzy opublikowaniem Boskiego Juliusza a  sądem Jana Walca, jak 
widać osłabiły rangę hair gate, przez którą posypały się głowy. Za przyznanie tej książce 
nagrody „Nowej Kultury” posadę stracił jej redaktor naczelny, Stefan  Żółkiewski97. Jako 
prowokacja został też odebrany Nazo poeta. Bocheńskiego oskarżano o to, że jest spryt-
nym manipulatorem literackim, który chce wygrać sławę na dwuznacznościach poli-
tycznych. Widziano Nazona jako głos w dyskusji nad usunięciem pamiętnych Dziadów 
Mickiewicza z Teatru Narodowego, zwłaszcza że Bocheński zaangażował się w obronę 
przedstawienia i studentów, a prace nad książką skończył w kwietniu 1968 r.98 Bocheń-
ski wyjaśnia jednak, że jego książka nie mogła być napisana jako reakcja na wydarzenia 
marcowe, skoro powstawała wcześniej. Sytuacja pomarcowa i data ostatecznego ukaza-
nia się Nazo poety spowodowały jednak, iż zarówno cenzorzy, jak i czytelnicy uznawa-
li, że książka w sposób bezpośredni mówi o represjach wobec kultury. Sam Bocheński 
otwarcie za to przyznaje, że książka była zaplanowana jako uderzenie w „przedmarco-
wego Gomółkę”99. Cenzorzy uznali jednak dość przewrotnie, że skoro jednak, zgodnie 
z polityką państwa, żadne represje nie miały miejsca, to książka Bocheńskiego powin-
na się ukazać po jej ocenzurowaniu100. Bocheński konstatuje, że „Chyba trafnie zauwa-
żyli, że skojarzenia wynikają niekoniecznie z  prostego podobieństwa historycznych 
i  współczesnych sytuacji, tu władza, tam władza, tu represje, tam represje, tu pisarz, 
tam pisarz. Represje w historii starożytnego Rzymy były faktem, Owidiusz im podlegał, 
Bocheńskiemu wolno je opisać, bo one dotyczą innej rzeczywistości, a cenzurze nic do 

93 T. Błażejewski, Antyczny paradygmat, [w:] idem, Historiozofi a retoryczna, Łódź 2002, s. 78.
94 J. Bocheński, Przypis do „Boskiego Juliusza”, s. 133.
95 Ibidem, s. 133.
96 J. Walc, Vae victis, [w:] idem, Wielka choroba, Warszawa 1992, s. 206.
97 Tamże, s. 130.
98 J. Bocheński, Przypis do „Nazona poety”, s. 162.
99  Ibidem, s. 173.
100 Ibidem, s. 164.
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antyku”101. Cenzorzy bezlitośnie tekst pocięli, usunęli np. nazbyt współczesne sformu-
łowania „klub poetów”. Pisarz, zmuszony do przeróbek, doszedł jednak do wniosku, że 
nowy tekst jest dużo lepszy niż oryginalny, przed ingerencjami102. Konkludując kwestie 
aktualizującego odbioru Nazona poety, Bocheński przyznaje, że na pytanie, czy nie pisał 
aluzyjnie, czy nie odczuwał uciechy z możliwości zagrania na nosie reżimowi, musiałby 
odpowiedzieć twierdząco, choć „nie po to pisałem”103. 

Odmienną optykę oglądu Owidiuszowych losów przyjął Christoph Ransmayr w po-
wieści Ostatni świat. Powieść z  dodatkiem Owidiuszowego repertuaru. W  przypadku 
tekstu austriackiego pisarza zmienione są okoliczności polityczne, nie ma mowy o ezo-
powych aluzjach wobec aktualiów politycznych. Ten świadomie postmodernistyczny 
tekst, łączący w  sobie elementy realizmu magicznego, o  silnie liryzowanym języku, 
tworzy fi kcyjne, nieprzyległe wobec aktualnego uniwersum104, w  którym postmoder-
nistycznie i  apokryfi cznie (nie)podobny przyjaciel Owidiusza Cotta (Cotta Maximus 
Messalinus) rusza do Tomi na wieść o  śmierci poety. Ransmayr postępuje podobnie 
jak Italo Calvino, który w utworze Niewidzialne miasta, tworzy ciąg jedynie podobnych 
do rzeczywistych metropolii. Tomi nad Morzem Czarnym jest i nie jest równocześnie 
historycznym Tomi. Żelazne Miasto, w którym ostatnie lata życia spędził Owidiusz, to 
zapadła dziura trwająca w  jakimś dziwnym mitycznym in  illo temporis. Pordzewiały 
autobus, przenośny kinematograf, puszki z żywnością sprawiają, że Tomi jest fantazma-
tem zawieszonym pomiędzy historią a teraźniejszością. Podobnie zresztą jak i wszyscy 
jego mieszkańcy, noszący imiona postaci mitycznych, unieśmiertelnionych przez Na-
zona na kartach Metamorfoz. Jeśli dostępne źródła historyczne  — w  tym przypadku 
poezja Owidiusza — nie dają nam możliwości wyboru pomiędzy prawdą a fałszem, hi-
storią a poezją, to Ransmayr wybiera trzecią drogę — poezję traktuje jak historię, czym 
zresztą nie odbiega od koncepcji Stagiryty. Jeśli w swych elegiach Owidiusz skarżył się 
na to, że w Tomi przez dwa lata nieustannie panuje zima, to Ransmayr czyni ów szczegół 
prawdziwym i konstytutywnym w obrębie kreowanego uniwersum, nie zadając pytań 
(jak czynią to historycy i badacze twórczości Owidiusza) o to, czy jest to możliwe, czy 
też nie. Przypomnę, że to właśnie „konfabulacje klimatyczne” w opisach pobytu w Tomi 
skłaniają niektórych badaczy do kwestionowania samego faktu wygnania Owidiusza, 
interpretując fragment: „trudno w to wierzyć?/ Po cóż miałbym zmyślać,/ więc wiarę 
dajcie opowieści świadka”105, jako błaganie przez poetę o wiarę czytelnika, wynikającą 
z  faktu radykalnego rozmijania się z prawdą. Ostatni świat jest efektem pełnego czy-
telniczego zawieszenia niewiary (termin T.  S. Coleridge`a  — suspension of  disbelief) 
Ransmayra wobec Owidiuszowej twórczości i domaga się od współczesnego czytelni-
ka tego samego w stosunku do swego dzieła. Unieważniając opozycję fakt/zmyślenie, 

101 Ibidem, s. 164–165.
102 Ibidem, s. 167, 172. 
103 Ibidem, s. 175.
104 Por. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Kraków 1998.
105 Owidiusz, Żale, s. 123.
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literatura/historia, oraz podporządkowując swą powieść żywiołowi fantastyki i speku-
lacji, Ransmayr dokonuje radykalnego otwarcia interpretacji postaci Owidiusza i jego 
losów. Pozwala to na wyeksponowanie kwestii rywalizujących ze sobą w obliczu twór-
czości poety dyskursów władzy–wiedzy i faktu, że poeta jest bezlitośnie wykorzystywany 
do własnych celów przez zwalczające się ugrupowania. W ten oto sposób sygnalizowany 
wyżej potencjał paraboliczności postaci Owidiusza, samotnego poety stającego do wal-
ki z systemem, zostaje wyrwany z naturalnego kontekstu historycznego, ulega transfor-
macji retorycznej, staje się wręcz ahistoryczną zasadą walki politycznej. Poeta jako Inny 
jest podatny na zawłaszczanie i  manipulacje  — na doraźne polityczne metamorfozy. 
Słowem, homo homini lupus est, która to maksyma znajduje się w Owidiuszowych Me-
tamorfozach, dokąd zawędrowała z komedii Plauta. 

Ransmayr, podobnie jak Bocheński, wplata w  swą powieść rozważania dotyczące 
przyczyn wygnania poety. Co ciekawe, idzie tym samym tropem, co polski pisarz. Głów-
nym powodem wygnania okazuje się zazdrość władcy o popularność poety, a owym 
zbrodniczym carmen nie Sztuka kochania, a Metamorfozy. Puszczając wodze fantazji, 
Ransmayr sugeruje jednak, że Owidiusz był niebezpieczny dla władzy już dużo wcześ-
niej, jeszcze przed napisaniem Metamorfoz. Przypisana poecie komedia Midas (zmyśle-
nie — strategia apokryfu i dezinformacji czytelnika) miała zawierać aluzje do znanej 
ze swej głupoty i łapownictwa elity Rzymian. Co ciekawe jednak, to lud „wyczytał” te 
aluzje wbrew woli samego poety. Owidiusz stał się więc ofi arą równocześnie władzy 
i ludu, „używającego” jego dzieł do doraźnej walki politycznej. Poeta, myśląc, że jego nie 
dotyczą prawa polityki, drażni Imperatora, nie respektując nienaruszalności i świętości 
jego władzy. Wygłaszając mowę na cześć otwarcia stadionu w Rzymie, zapomina o tytu-
laturze władcy, zwracając się jedynie do „ludu Rzymu”. Dalej, eksponuje przemienność 
świata i przypomina fakt upadku potężnej Eginy, mówiąc tym samym, że żadne, choćby 
najpotężniejsze Imperium, nie trwa wiecznie. Co ciekawe, według Ransmayra jednak to 
nie sam cesarz stoi za wygnaniem poety, a zagrożony przezeń aparat administracyjny. 
Sam cesarz, niewzruszony, pewien swej potęgi, zajmuje się głównie obserwacją ulubio-
nego nosorożca, pozostawiając urzędnikom wszelkie decyzje polityczne. I tak naprawdę 
to urzędnik „zinterpretował” ruch dłoni cesarza jako rozkaz wygnania poety poza gra-
nice Imperium, podobnie jak wcześniej „zinterpretował” Sztukę kochania i inne utwory 
poety jako zagrażające cesarstwu rzymskiemu. Szczególnie mocno pobrzmiewają tu-
taj nuty współczesnych metodologii literackich106, twierdzących że każda literatura jest 
polityczna i jako taka może zostać wykorzystana w obrębie danej wspólnoty interpre-
tacyjnej, posługującej się nią do realizacji własnych celów. Jeśli owa wspólnota interpre-
tacyjna włada monopolizowanym dyskursem władzy–wiedzy, na efekty owego nacisku 
interpretacyjnego i  procedury penalizacyjne oraz na stygmatyzację osoby autora nie 

106 Por. S. Fish, Interpretacja. Retoryka. Polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do wyd. pol. 
R. Rorty, przedm. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski, Kraków 2002; J. Płuciennik, Literatura, głup-
cze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Kraków 2009.
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trzeba długo czekać. Oryginalność ujęcia Ransmayra polega więc na tym, że Nazo jest 
niewygodny dla każdej ze stron politycznego konfl iktu. 

Poeta podlegał więc w Rzymie podwójnemu zawłaszczeniu, „petryfi kacji” (w  isto-
cie podobnej do tej, jakiej podlegali bohaterowie jego Metamorfoz) w  skonfl iktowa-
nych dyskursach władzy–wiedzy: cesarskim i  opozycyjnym. W  centrum ówczesnego 
świata, w Rzymie, Metropolii, jądrze dyskursu władzy–wiedzy, Owidiusz, Cotta i inni 
wolnomyśliciele nie mogą już dłużej czuć się bezpiecznie. To dopiero w Tomi, leżącym 
na obrzeżach, marginesach Imperium, możliwa jest wolność i umknięcie zawłaszcze-
niu przez zwalczające się dyskursy. Jeśli odczytać ten element zgodnie z metodologią 
postkolonialną, to oczywisty staje się fakt, że to właśnie Tomi jako margines jest miej-
scem radykalnego otwarcia107 i wolności słowa. Antropologiczna zasada metamorfoz, 
przemienności bytu, jaką diagnozował Nazon w  ludzkiej rzeczywistości historycznej 
i  społecznej, wydaje się niezwykle poręcznym narzędziem pozwalającym na wszelkie 
ironiczne próby przechwycenia dyskursu władzy–wiedzy i zwrócenia go przeciw rzą-
dzącej za jego pomocą władzy elity czy jednostki. 

Tak samo jak poezje Owidiusza mogły zostać uznane w czasach antycznych za wywro-
towe i skierowane przeciw władzy, tak samo przytoczone przeze mnie „lekcje czytania” 
i re–formacje antycznych źródeł historycznych okazują się podatne na wszelkiego ro-
dzaju operacje aktualizujące, bezbronne przez dystans czasowy wobec swych przyszłych 
odczytań/użyć. Umarli autorzy źródeł nie wstaną, aby zaprotestować przeciw nadinter-
pretacji, jak twierdził Miłosz. Czy jednak naprawdę „ci, którzy mówią o przeszłości, są 
zawsze bezpieczni”, skoro „Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta108”? Analiza ocalającej 
roli pamięci i świadomości historycznej przynależy już jednak do innego porządku.

107 B. Hooks, Margnies jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E.  Domańska, „Literatura na 
świecie” 2008, nr 1–2, s. 108–117.
108 C. Miłosz, Który skrzywdziłeś, tom: Światło dzienne, [w:] Wiersze wszystkie, s. 341.
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TEKST KULTURY JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE 

Temat określony przez redaktorów tomu brzmi: „Źródło historyczne jako tekst kul-
tury”. Takie ujęcie problemu zakłada określoną kolejność analityczną: od źródła histo-
rycznego do tekstu kultury. Sądzimy, że celowe jest opracowanie takiego zagadnienia, 
jeśli ustali się wcześniej, czym jest tekst kultury. Jest to istotne również z tego powodu, 
że współcześnie fraza „tekst kultury” używana bywa w oderwaniu od koncepcji, w ra-
mach których powstała — pojawia się w pracach przedstawicieli różnych dziedzin nauki 
i dyscyplin badawczych. Jest obecna również w programach szkolnych i w treści pod-
ręczników. Niestety — nie zawsze ci, którzy jej używają, zdają sobie w pełni sprawę z jej 
naukowego znaczenia. Wydaje się, że „tekst kultury” traktuje się jako rodzaj metafory, 
a nie narzędzie badawcze — termin wypracowany w ramach określonego ujęcia kultury. 

Tekst jako problem badawczy

Etymologia wskazuje, że tekst to pewien rodzaj złożonego (‘splecionego’, ‘utkanego’) 
wytworu1. Chociaż wyjściowe znaczenie wyraźnie sugeruje materialny aspekt tego, co 
nazywamy tekstem (jeśli chce się pisać o relacjach tekst kultury — źródło historyczne, 
nie można o takiej etymologii zapominać), badania nad tekstem prowadzone były zrazu 
przez językoznawców (a zatem budowanie i łączenie nie dotyczyło wytworów material-
nych). W 2 połowie XX w.: „Zainteresowanie językową strukturą tekstu zaowocowało 
wyłonieniem się nowej dyscypliny — teorii tekstu, która w systematyczny sposób ana-
lizuje budowę wypowiedzi i różne aspekty jej funkcjonowania w komunikacji między-
ludzkiej”. Teresa Dobrzyńska, autorka powyższych słów, zwraca także uwagę na to, iż 
„W powszechnej świadomości termin »tekst« odnosi się do przekazów pisanych. Jego 
odpowiednikiem w  komunikacji ustnej jest »wypowiedź«” i  dodaje: „W  teorii tekstu 
te dwa określenia używane są niekiedy wymiennie, przy czym oba odnoszą się do ko-
munikacyjnych całości werbalnych”. W  odróżnieniu od potocznego rozumienia tego 

1 Rzeczownik tekst pochodzi od łac. textum oznaczającego ‘tkaninę’ lub ‘budowę’, natomiast łac. 
texo to tyle, co ‘tkać’, ‘pleść’, ‘zrobić’, ‘dokonać’; B. Kruczkiewicz (kier. oprac.) Słownik łacińsko–pol-
ski do użytku szkół średnich, Lwów–Warszawa 1925, s. 874.
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słowa, w teorii tekstu „Tekst jest [...] zamkniętym układem zdań — układem, którego 
części składowe podlegają ponadto określonemu uporządkowaniu. Rozpoznanie granic 
ciągu językowego warunkuje uznanie go za tekst” 2. Tak jest chociażby w koncepcjach 
rosyjskich semiotyków3.

Aleksander Piatigorski przyjmuje, że tekst jest utrwalonym w przestrzeni komuni-
katem  — chodzi o  utrwalenie, np.  optyczne lub akustyczne; nie ma ono charakteru 
przypadkowego, lecz jest konieczne w procesie przekazywania go przez autora innym 
osobom; ponadto „tekst jest zrozumiały, tzn. nie wymaga rozszyfrowania, nie zawiera 
utrudniających jego rozumienie niejasności językowych itd. Oczywiście, mowa jedy-
nie o jakimś określonym w czasie i przestrzeni poziomie rozumienia, który wprawdzie 
dopuszcza możliwość interpretacji, ale jednak na ogół zakłada jakiś bardziej lub mniej 
adekwatny odbiór danego komunikatu”4. 

Piatigorski uważa, że tekst może być uznany zarówno za przedmiot lingwistyki, jak 
i teorii sygnalizacji — w jej obszarze funkcjonuje jako pojęcie elementarne. W ujęciu 
lingwistycznym tekst jest ograniczoną całością złożoną z różnych sygnałów, natomiast 
teoria sygnalizacji bada różnorodność tekstów z założeniem, że każdy z nich (oraz jego 
fragment) można traktować jako sygnał. Autor nie tłumaczy, w  jaki sposób rozumie 
termin sygnał. Wydaje się jednak, że zarówno sygnał, jak i tekst są dla niego jednostka-
mi konstytutywnymi pozwalającymi wyodrębnić całość i części składowe w zależności 
od przyjętej perspektywy. To każe nam zastanowić się nad problemem budowy tekstu. 

2 T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993, s. 7, 9.
3 W  tym artykule nazw przedstawicieli danych specjalności (semiotyk, semiolog) używamy 
zgodnie z  ich samookreśleniem lub przyjętą tradycją. Semiotyka i  semiologia (a wcześniej tak-
że — zwłaszcza w nauce polskiej — semantyka) to nazwy nauk o znakach (od gr. semeion ‘znak’, 
a semeiotikos to ‘dotyczący znaku’). Termin semiotyka jest starszy, w 1690 r. zastosował go John 
Locke, a w 1764 r. — Johann Heinrich Lambert, na przełomie XIX i XX w. pojawiał się w pracach 
Charlesa Sandersa Peirce’a; termin semiologia jest używany od drugiej dekady XX w. za sprawą 
Ferdinanda de Saussure’a. Tego drugiego terminu używano przeważnie w krajach romańskich, 
pierwszego — w USA, Niemczech i krajach słowiańskich. W Polsce przed II wojną światową na-
ukę o znakach nazywano semantyką. Stosunkowo wcześnie semantyka zyskała węższe znaczenia; 
dzięki m.in. Charlesowi Morrisowi zaczęto tak określać jeden z działów semiotyki (obok prag-
matyki i syntaktyki), natomiast za sprawą Romana Jakobsona nazywano tak naukę zajmującą się 
jedynie znakami językowymi (w tym ujęciu semiotyka zajmowałaby się różnymi typami znaków). 
Nie są ściśle ustalone relacje między semiotyką i semiologią. Bywa, że obszary dyscyplin okre-
ślanych tymi terminami pokrywają się (a zatem uznaje się synonimiczność obu nazw), według 
innych badaczy jeden z obszarów zamyka się w drugim (np. zdaniem Umberto Eco semiologia 
to ogólna teoria komunikowania, a semiotykami są różne systemy znakowe) lub oba są wyraźnie 
odrębne (np. Algirdas J. Greimas traktuje semiologię jako formalizację nauk humanistycznych, 
a semiotykę — przyrodniczych); U. Eco, Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, War-
szawa 1996, s. 375–407; J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1980, s. 8–31; por. także A. Schaff , 
Wstęp do semantyki, Warszawa 1960.
4 A. Piatigorski, O możliwościach analizy tekstu jako pewnego typu sygnału, tłum. J. Wajszczuk, 
[w:] E. Janus, M. R. Mayenowa (wybór i oprac.), Semiotyka kultury, Warszawa 1975, s. 115–116. 
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Budowa tekstu

Jeśli chodzi o  kwestię budowy tekstu lingwistycznego, można przyjąć dwie prze-
ciwstawne opcje: albo wychodzi się od tekstu jako większej całości, a następnie po-
szukuje się jednostek mniejszych, albo za punkt wyjścia bierze się jednostkę mniejszą 
(np. zdanie lub wypowiedź), która tworzy tekst5. Problem podstawowej jednostki opisu 
w akcie mówienia (parole) poruszył już Ferdinand de Saussure6, który w Kursie języ-
koznawstwa ogólnego (choć nie bez wahań) przyjął, że mówienie (parole) można roz-
łożyć na zdania składające się z wyrazów, natomiast język (langue) to system znaków 
(a nie zadań). Znak w ujęciu de Saussure’a składa się z dwóch, nierozerwalnie ze sobą 
połączonych elementów: obrazu akustycznego, który pojawia się, kiedy wymawiamy, 
np. słowo drzewo i pojęcia, do którego się odnosi. Obraz akustyczny (signifi ant — zna-
czące) i pojęcie (signifi é — znaczone) pozostają względem siebie jak dwie strony tej 
samej kartki papieru. De Saussure wskazuje również na arbitralność znaku językowe-
go: temu samemu pojęciu w różnych językach przypisana jest odmienna forma wyrazu 
(arbor, arbre, Baum). Nie można jednak traktować związku między obrazem akustycz-
nym a pojęciem całkowicie dowolnie, funkcjonuje ono bowiem na mocy umowy spo-
łecznej, tj. przyjętej konwencji7. 

Granice tekstu

Teresa Dobrzyńska w przywoływanej już pracy O tekście zauważa, że pomimo dys-
kusji toczących się na temat tego, czym jest tekst, które zostały zapoczątkowane przede 
wszystkim przez językoznawców, dookreślenie granic tekstu pisanego jest stosunkowo 
proste. Zamknięta forma wskazuje początek i koniec. Czasem występują formuły de-
limitacyjne, takie jak: „na początku tego tekstu...”, „pod koniec....”, „podsumowując...”. 
Podobne wskaźniki początku i  końca znajdziemy w  komunikacji oralnej, choć zda-
rza się to rzadziej. Ona bowiem często opiera się na szybkiej wymianie komunikatów 
między nadawcą i odbiorcą, i zakłada możliwość tworzenia tekstu „na żywo”, bezpo-
średnio, co wiąże się z każdorazowym ustalaniem, a nawet negocjowaniem jego granic 
przez nadawcę i odbiorcę. Wykorzystuje się w tym zakresie nie tylko środki  werbalne 

5 Por. P. Sgall, O pojęciu tekstu, tłum. A. Grochowska, [w:] M. R. Mayenowa (red.), Semantyka tek-
stu i języka, Wrocław i in. 1976, s. 7–16. Sgall uważa, że tekst może być traktowany jako łańcuch 
wypowiedzi. 
6 Według de Saussure’a można wyróżnić: langage (a właściwie faculté de langage, czyli zdolność 
mowy jako cechę ludzką), langue (czyli język — społeczny kod danej zbiorowości, dzięki któremu 
można korzystać ze zdolności mowy) i parole (czyli mówienie — działanie jednostki, która za po-
mocą konkretnego języka realizuje swoją zdolność mowy); F. de Saussure, Kurs językoznawstwa 
ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, wstęp i przypisy K. Polański, Warszawa 2002, s. 40–41. 
7 F. de Saussure, op. cit., s. 89–93, 128–130, 150. 
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( włączając w  to intonację wypowiedzi oraz elementy suprasegmentalne, takie jak 
np. tempo mówienia, akcent, intonacja), ale i niewerbalnej (gesty, sposób posługiwania 
się ciałem), które mogą współtworzyć informację, np. o zakończeniu lub chwilowym 
przerwaniu rozmowy8. Ważne jest też dookreślenie warunków sytuacji nadawczo–od-
biorczej: na przykład bard śpiewający pieśni czy poeta w kulturze oralnej, odtwarzający 
głosem i gestem wydarzenia eposu, ograniczony jest przede wszystkim przez obowiązu-
jące go reguły formalne, wynikające ze specyfi ki tekstów oralnych i przyjętych w danej 
kulturze konwencji ich przekazywania.

Schematy sytuacji komunikacyjnej

Tekst (rozpatrywany jako rodzaj komunikatu) zakłada nadawcę i odbiorcę. Tak jest 
na przykład w  schemacie komunikacyjnym wypracowanym przez Romana Jakob-
sona. Badacz zaproponował następujący układ czynników, które uznał za konstytu-
tywne „dla wszystkich aktów mowy, dla każdego przypadku komunikacji językowej”: 
nadawca (czyli osoba tworząca przekaz — czyli tekst), w kontekście (czyli szeroko ro-
zumianych warunkach, dzięki którym tekst jest zrozumiały) nadaje komunikat (tekst) 
wyrażony w określonym kodzie (czyli w pewnym języku) podczas kontaktu (którym 
dla Jakobsona jest „fi zyczny kanał i psychiczny związek między nadawcą i odbiorcą”) 
z  odbiorcą dekodującym komunikat nadawcy. Wymienionym czynnikom Jakobson 
przypisuje następujące funkcje: emotywną (wyrażającą postawę nadawcy), poznaw-
czą (zorientowaną na kontekst), poetycką (nastawioną na komunikat), metajęzykową 
(skupioną na kodzie), fatyczną (odnoszącą się do kontaktu) i konatywną (ześrodko-
waną na odbiorcy)9. 

Schemat wypracowany przez Jakobsona pojawia się także w refl eksji metodologicz-
nej z zakresu historii. Przywołuje go na przykład Józef Szymański. Autor pisze o rze-
czach, zdawałoby się — oczywistych: „źródło jest swoistą informacją, zwerbalizowanym 
i utrwalonym najczęściej w piśmie komunikatem”. Szymański, wymieniając elementy 
schematu komunikacji, stwierdza: „Wszystkie te zjawiska, nadawca, odbiorca, kontakt, 
kod, komunikat, dokonują się w kontekście, którym jest proces historyczny z wszyst-
kimi jego elementami. Konsekwencją tego stwierdzenia jest konieczność analizowania 
każdego z wymienionych składników informacji właśnie w ścisłym powiązaniu z kon-
tekstem, z miąższem historycznym, co zdaje się gwarantować, że wszelkie zabiegi doko-
nywane wokół źródła nie zostaną oderwane od rzeczywistości historycznej”10. Wydaje 
się jednak, że sytuacja nie jest tak prosta, jak sugeruje autor. Im dalej bowiem jesteśmy 
(zarówno w sensie przestrzennym, jak i czasowym) od danej sytuacji, tym kontekst jest 

8 Por. T. Dobrzyńska, op. cit., s. 17–21.
9 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. K. Pomorska, [w:] idem, W poszukiwaniu 
istoty języka, wybór, red. i wstęp M. R. Mayenowa, Warszawa 1989, s. 81–86. 
10 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 29–30. 
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nam bardziej obcy. Nie mamy, bo nie możemy, mieć do niego dostępu11. Mamy jedy-
nie — mniej lub bardziej — prawdopodobne na jego temat wyobrażenie. A to kontekst 
właśnie, czasem bardziej niż sam komunikat, jest nośnikiem znaczenia. Historyk, jeśli 
się odwołuje do schematu komunikacji, analizując źródło, musi pamiętać, że jednocześ-
nie nadbudowuje kolejną płaszczyznę odbioru, w której sam staje się odbiorcą tworzą-
cym nowy kontekst wynikający z innej, dodatkowo zapośredniczonej formy kontaktu. 

Odmienne schematy komunikacji proponuje m.in.  Umberto Eco, który wyróż-
nia dwie możliwości: „proces komunikatywny przeprowadzony przez dwie maszyny” 
oraz „proces komunikatywny przeprowadzony przez istoty ludzkie”. Sygnał, dotyczący 
np. poziomu wody w zbiorniku, przesyłany jest przez jedną z maszyn za pośrednictwem 
określonego kanału przekazu, dostosowanego uprzednio do rodzaju wykorzystywanych 
przez człowieka urządzeń, a następnie odbierany przez inną, zaprogramowaną w tym 
celu maszynę. Należy przy tym zadbać o ograniczenie szumów komunikacyjnych (czyli 
zakłóceń fi zykalnych), które mogą wystąpić w procesie przekazu. Trzeba także wskazać: 
elementy pozbawione znaczenia, elementy, które powinny być odebrane jako znaczą-
ce (np. poziom za wysoki, poziom za niski, poziom w granicach normy), kombinacje 
nieprzewidziane. Eco tłumaczy: „maszyna odbierała [...] i zgodnie z pouczeniem reago-
wała w należyty sposób; odbierała informację, ale nie znaczenie; maszyna [...] nie rozu-
miała, co to jest »poziom 0«, ani co to jest niebezpieczeństwo [...]. Na poziomie maszyny 
znajdowaliśmy się jeszcze w świecie cybernetyki, którą interesuje sygnał. Wprowadzając 
człowieka, weszliśmy w świat sensu”12. Człowiek, w odróżnieniu od maszyny, nie tylko 
odbiera informację o poziomie wody, ale także ją interpretuje, a dzięki jednostkowe-
mu rozumieniu przypisuje jej dodatkowe sensy13. W  przypadku procesu komunika-
cji, w której nadawcami i odbiorcami są ludzie, nadawca, korzystając z dostępnych mu 
kodów i subkodów, formułuje komunikat (komunikaty) i przekazuje je, wykorzystując 
odpowiedni dla ich charakteru kanał (kanały) przekazu. Adresat odbiera „komunika-
ty jako źródło informacji” w kontekście (w schemacie Eco kontekst został zaznaczo-
ny jedynie po stronie adresata) oraz interpretuje je, wykorzystując dostępne mu kody 
i  subkody. Po stronie nadawcy lokuje się „KOMUNIKAT–WYRAŻENIE jako źródło 
informacji”, po stronie adresata „KOMUNIKAT–TREŚĆ jako tekst interpretowany”. Re-
zultat tych interpretacji może być krańcowo różny od założeń adresata14. To człowiek 
nadaje sens temu, co dla maszyn było zaledwie sygnałem, nie tylko odbiera informacje, 

11 Por. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008, 
s. 313–322.
12 U. Eco, Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg i P. Bravo, Warszawa 2003, s. 39, 51, 77.
13 Informacja o poziomie wody może wzbudzić reakcję emocjonalną — strach przed powodzią, 
niepokój o bliskich etc. 
14 U. Eco, Teoria semiotyki, tłum. M. Czerwiński, Kraków 2009, s.  36, 151–153. Przywołujemy 
obie książki Umberto Eco z tego powodu, iż schemat komunikacji między ludźmi, zamieszczony 
w Teorii semiotyki (s. 151), w porównaniu ze schematem zamieszczonym w Nieobecnej strukturze 
(s. 77), wydaje nam się prostszy, choć jednocześnie nie tak jednoznaczny w porównaniu ze sche-
matem zaproponowanym przez Romana Jakobsona.
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ale również potrafi  je interpretować zgodnie z kompetencjami kulturowymi. W odróż-
nieniu od maszyn człowiek może być jednocześnie i  źródłem, i nadawcą informacji, 
może kwestionować kod (zarówno jako nadawca, jak i odbiorca), może wreszcie paść 
ofi arą nagromadzenia szumów komunikacyjnych.

Schematy zaproponowane zarówno przez Jakobsona, jak i przez Eco można stosować 
do badań komunikacji pozajęzykowej. 

Relacja: nadawca–odbiorca

Schemat Eco pokazuje, że aspekt nadawczy i odbiorczy procesu komunikacyjnego nie 
są symetryczne. Zwraca na to także uwagę Piatigorski (pisząc o sytuacji komunikacyj-
nej, którą — jak uważamy — można odnieść do wyróżnionego przez Jakobsona kontek-
stu): „Tekst powstaje w określonej niepowtarzalnej sy tuacji komunikacyjnej — sytuacji 
subiektyw nej — a odbierany jest w zależności od czasu i miejsca w nieskończonej ilości 
sytuacji obiektywnych, od których w naszych rozważaniach abstrahujemy. Pojęcie sy-
tuacji subiektywnej jest jednak o wiele bardziej złożone i o wiele bardziej konkretne niż 
pojęcie funkcji. Zakłada ono nie tylko konkretną rzeczywistość, w  której powstawał 
tekst, lecz także zmieniający się stan wewnętrzny jego autora, jego wewnętrzny stosunek 
do owej rzeczywistości. Sytuacja subiektywna może nie być opisana w tekście, co więcej, 
może się nawet okazać, że na podstawie tekstu nie można jej zrekonstruować”15. 

Piatigorski uważa, że w relacjach międzyludzkich może istnieć wiele rozmaitych sy-
tuacji komunikacyjnych, w wyniku czego teksty mogą pełnić różne funkcje. Oczywiś-
cie, funkcja w rozumieniu Piatigorskiego nie jest tożsama z rozumieniem funkcji przez 
Jakobsona. Dla Piatigorskiego tworzenie tekstu jest zawsze związane z  zachowaniem 
(lub zachowaniami) innego typu, a związek między tym rodzajami zachowania tworzy 
funkcję tekstu. Np. formułowanie w myślach tekstu może być związane z jego zapisywa-
niem — dla siebie (w celu zapamiętania) lub dla innych (w celu przekazania jakichś tre-
ści). Tak rozumiana funkcja jest uproszczeniem, którym można operować w zastępstwie 
sytuacji komunikacyjnej. Ma ona charakter nielingwistyczny. Dla dwóch identycznych 
tekstów różnicująca może być sytuacja subiektywna. Piatigorski postuluje zatem bada-
nie tekstów jako aktów zachowania się w odniesieniu do trzech elementów, które uważa 
za różnicujące: obiektu, czasu i przestrzeni. Każda zbiorowość ludzka generuje różnego 
typu więzi, m.in. więzi sygnałowe, część z nich można nazwać tekstowymi. Więź teksto-
wa pojawia się, gdy sygnały zostają utrwalone. Jeśli komunikat tekstowy przekazuje się 
w czasie, ma on funkcję mnemoniczną lub czasową, gdy w przestrzeni — przestrzen-
ną. Czas i przestrzeń mają tu sens fi zyczny, natomiast jeśli chodzi o obiekt, sprawa się 
komplikuje. Piatigorski twierdzi, że są dwa sposoby patrzenia na kwestię odbioru, czyli 

15 A. Piatigorski, op. cit., s. 117; por. także: E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacje. Św. Je-
rzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław i in. 1985, s. 13–27 (rozdz. 1: Pojęcie tekstu w folklorze 
i folklorystyce).
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obiektu — badacz–semiotyk uznaje, że istnienie tekstu zakłada odbiorcę, natomiast au-
tor konstruuje obiekt, buduje jego model (co także wpływa na sytuację subiektywną). 
Celem tekstu jest wywołanie działań obiektu. Obiekt i jego zachowania mogą mieć cha-
rakter idealny lub realny (czyli mogą się zgadzać lub nie z modelami zakładanymi przez 
autora). Są takie typy tekstów, w których zakłada się obiekt idealny, lub takie jego za-
chowanie (Piatigorski używa terminu więź idealna): „Oczywiście każda więź, która jest 
nieokreślona pod względem obiektu, jest więzią idealną. Najczęściej spoty kanym typem 
tekstu o funkcji więzi idealnej jest tekst dowolnego utworu literackiego”16. 

Kultura jako zbiór tekstów — koncepcja semiotyków tartuskich17

Te zagadnienia zostały szerzej omówione w artykule Aleksandra Piatigorskiego i Ju-
rija Łotmana Tekst i funkcja. W pracy tej, do sugerowanych tytułem obszarów, dochodzi 
jeszcze jeden — kultura. Zdaniem badaczy kultura może być rozumiana jako „całokształt 
tekstów” (wtedy funkcję można uznać za rodzaj metatekstów); jeżeli jednak potraktuje-
my ją jako „całokształt funkcji” (wtedy tekst trzeba będzie uznać za jego pochodną). Nim 
zreferujemy ustalenia obu semiotyków chcemy zwrócić uwagę na kwestię rozumienia 
terminu kultura. W przywoływanym artykule czytamy: „Pojęcie kultury jest syntetyczne, 
określenie go, nawet tylko operacyjne, jest bardzo trudne”18. To zdanie wskazywałoby na 
atrybutywne rozumienie kultury. W kolejnych akapitach badacze jednak piszą o różnych 
kulturach i zwracają uwagę na kontekstualne odmienności19. Co więcej — ich analiza 
dotyczy utekstowienia kultur z punktu widzenia ich przedstawicieli. 

16 A. Piatigorski, op. cit., s. 123.
17 Tartuską (lub tartusko–moskiewską) szkołą semiotyki nazywa się grupę badaczy rosyjskich 
z  różnych ośrodków naukowych, którzy spotykali się od lat 60. do 90. podczas letnich zajęć 
w  Uniwersytecie w  Tartu; do najbardziej znanych należą J.  Łotman, B.  Uspienski, A.  Piatigor-
ski, W. Toporow. 
18 A. Piatigorski, J. Łotman, Tekst i funkcja, tłum. J. Faryno, [w:] E. Janus, M. R. Mayenowa (wy-
bór i oprac.), op. cit., s. 100–101. Jeszcze wyraźniej problem atrybutywnego i dystrybutywnego 
rozumienia kultury pojawia się w pracy Jurija Łotmana i Borysa Uspienskiego: „w zależności od 
ograniczeń nakładanych przez badacza na rozpatrywany materiał, wolno mówić o kulturze ludz-
kiej w ogóle, o kulturze jakiejś określonej przestrzeni lub jakiegoś określonego czasu, i w koń-
cu  — o  kulturze jakieś określonej wspólnoty, której charakter może się zmieniać”; J.  Łotman, 
B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tłum. J. Faryno, [w:] E. Janus, M. R. Mayeno-
wa (wybór i oprac.), op. cit., s. 180–181. 
19 Ewa Nowicka objaśnia: „W obrębie opisowego rozumienia kultury [...] możemy wyróżnić dwa 
jego sposoby. W pierwszym znaczeniu mówi się o kulturze tout court, to znaczy o kulturze jako 
cesze stałej, czyli atrybucie życia ludzkiego. W tym znaczeniu kultura jest znamieniem ludzkości 
jako całości lub też człowieka jako przedstawiciela wspólnoty ogólnoludzkiej. W drugim ze zna-
czeń opisowych kultura jest rozumiana jako zbiór cech i  zjawisk występujących w  określonej 
zbiorowości. W  sensie atrybutywnym termin »kultura« może występować wyłącznie w  liczbie 
pojedynczej; można mówić tylko o kulturze, nigdy o kulturach. W znaczeniu dystrybutywnym 
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W innym artykule Łotman i Uspienski nazywają kulturę (tu także mamy do czynie-
nia z rozumieniem atrybutywnym) wtórnym systemem modelującym. Oznacza to, że 
jest pochodna w  stosunku do języka naturalnego20. Język ludzi danej kultury można 
nazwać „urządzeniem do matrycowania”, dzięki któremu możliwe jest organizowanie 
ludzkiego świata w sferę społeczną: „Dostarcza on członkom społeczeństwa intuicyjne-
go poczucia strukturalności, a z racji swej systemowości (przynajmniej na poziomach 
najniż szych) i przekształcania »otwartego« świata realiów w »zamknięty« świat imion 
zmusza ludzi do traktowania jako struktur takich zjawisk, których strukturalność nie 
jest oczywista. W wielu przypadkach nie jest istotne, czy jakiś pierwiastek sensotwór-
czy jest strukturą we właściwym sensie. Wystarcza, że uczestnicy procesu komunikacji 
uważają go za strukturę i posługują się nim jako strukturą, aby zaczął on zdradzać właś-
ciwości po dobne do strukturalnych. Rozumiemy zatem, jak bardzo ważna jest obecność 
w centrum systemu kultury takiego potężnego źródła strukturalności jak język”21.

Warto zadać pytanie, czy nie jest to nadinterpretacja. Czy posługiwanie się językiem 
jak strukturą zakłada, że użytkownicy uważają język za strukturę? Wydaje się to wątp-
liwe, zwłaszcza w odniesieniu do kultur oralnych. Pojęcie struktury zakłada umiejęt-
ność przeprowadzenia określonych działań intelektualnych. Umberto Eco w Nieobecnej 
strukturze zauważył: „Struktura to opracowany przez nas sposób traktowania przedmiotu 
umożliwiający analogiczne nazywanie rzeczy od siebie różnych. Pominiemy tu zagadnie-
nie, czy zabiegi myślowe dokonywane przy opracowaniu struktur nie odpowiadają może 
strukturalnie rzeczywistym relacjom między przedmiotami; zarysowuje się tu różnica 

termin »kultura« może być używany zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, moż-
na zatem mówić o kulturze i o kulturach. Używając w tym znaczeniu terminu «kultura», należy 
zawsze uściślić, o czyją kulturę chodzi. [...] można mówić o konkretnym i typologicznym sposo-
bie ujęcia kultury w sensie dystrybutywnym”. Możemy więc wskazać w ujęciu dystrybutywnym 
kultury określonego miejsca i czasu, np. kulturę Tuaregów, ale także „mówić o kulturze związanej 
ze  zbiorowością określonego typu. Przykładem może być kultura robotnicza, arystokratyczna, 
[...] pasterska”. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż „Kultury w sensie dystrybutywnym pojęte typo-
logicznie też mogą mieć wymiar czasoprzestrzenny”, jak np. kultura szlachecka w Polsce; E. No-
wicka, Świat człowieka — świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, 
Warszawa 1997, s. 58.
20 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tłum. J. Faryno, [w:] E. Janus, 
M. R. Mayenowa (wybór i oprac.), op. cit., s. 178–179; por. także W. W. Iwanow, J. M. Łotman, 
A. M. Piatigorski, W. N. Toporow, B. A. Uspienski, Semiotyczne badanie kultur. Tezy (W odniesie-
niu do tekstów słowiańskich), tłum. Z. Kłakówna, [w:] J. Pluta (wybór i oprac.), Od formalizmu 
do strukturalizmu. Antologia prac badaczy radzieckich, Kraków 1980, s. 257. Nazwanie kultury 
„wtórnym systemem modelującym” ma charakter operacyjny  — nie jest to defi nicja; badacze 
rozumieją kulturę zarazem historycznie i  normatywnie (na temat rodzajów defi nicji kultury: 
A. L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture, A Critical Review of Concepts and Defi nitions, New York 
1952) jako „niedziedziczną pamięć społeczeństwa znajdująca swój wyraz w określonym systemie 
zakazów i nakazów”; J. Łotman, B. Uspienski, op. cit., s. 180. 
21 J. Łotman, B. Uspienski, op. cit., s. 179–180.
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między strukturalizmem ontologicznym a metodologicznym”22. Eco uznał, że ten drugi 
jest wystarczający dla badacza–strukturalisty. Powyższe rozważania dotyczą badaczy, 
a nie użytkowników. Struktura nie jest rzeczywistym przedmiotem, lecz konstruktem 
badawczym, ma charakter abstrakcyjny, wymaga zatem umiejętności abstrakcyjnego 
myślenia. Wedle rozstrzygnięć proponowanych przez Waltera J. Onga myślenie ludzi 
kultur oralnych zasadniczo różni się od myślenia ludzi kultur cyrografi cznych, odmien-
ność polega na braku umiejętności abstrahowania. Ong, powołując się na badania Alek-
sandra Łurii, zauważył, że w kulturach oralnych przedstawienia fi gur geometrycznych 
interpretuje się jako konkretną rzecz, co oznacza, że wyobrażenia o charakterze struk-
turalnym mają znaczenie dopiero wtedy, gdy połączy się je z  tym, co konkretne; nie 
korzysta się z dedukcji, nie tworzy się defi nicji — myślenie jest zawsze sytuacyjne23. Nie 
chcemy przez to powiedzieć, że przedstawiciele kultur prostych lub oralnych nie potra-
fi ą szkicować lub konstruować modeli. Badania antropologów świadczą o tym, że takie 
modele powstają. Dotyczą one jednakże tego, co konkretne, a nie wytworów w takim 
stopniu abstrakcyjnych, jak język24. Struktura zatem — by wrócić do rozważań Eco — 
jest elementem procedury badawczej, a nie wewnątrzkulturową kategorią operacyjną. 

Tekst i nie–tekst — próba typologii

Łotman i Piatigorski wskazują, że „Dla kulturowego pojęcia tekstu momentem wyj-
ściowym jest to, że sam fakt wypowiedzi językowej nie jest odbierany jako wystarczający 
do traktowania danej wypowiedzi jako tekst. W związku z  tym cała masa przekazów 
językowych krążących w  spo łeczeństwie odbierana jest jako nie–teksty, na których 
tle wyróżnia się grupę tekstów posiadających jeszcze inne dodatkowe cechy, znaczące 
w  danym systemie kulturowym. Tak na przykład z  chwilą powstania kultury pisma, 
wyrażenie przekazu w  jednostkach fonologicznych zaczyna być odbierane jako brak 
wyrażenia. Przeciwsta wia się mu grafi czne utrwalenie pewnej grupy przekazów, któ-
re z punktu widzenia danej kultury uważa się za jedy nie istniejące. Nie każdy przekaz 
godny jest zapisania: jednocześnie wszystko, co zapisane, zyskuje specjalne zna czenie 
kulturowe, przekształca się w tekst”25. Są kultury, w których wtajemniczenie ma charak-
ter zezwolenia na sięgnięcie do pisma lub na przekaz ustny tego, co zostało utrwalone. 
Utrwalenie i materiał, na którym się zapisuje, wyznaczają hierarchię ważności. Natomiast 
w kulturach oralnych utrwaleniu odpowiada „dodatkowa organizacja  nadjęzykowa na 

22 U. Eco, Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996, s. 67.
23 W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 78–86.
24 Na temat map rysowanych na piasku oraz wykorzystywania liści i  oznaczonych nacięciami 
patyków jako modeli mnemotechnicznych redukujących rzeczywistość do prostych schematów 
pisze B. Malinowski, Magia, nauka, religia, [w:] idem, Magia, nauka, religia, tłum. B. Leś, D. Pra-
szałowicz, red. nauk. A. Paluch, Warszawa 1990, s. 387–388. 
25 A. Piatigorski, J. Łotman, op. cit., s. 101.
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poziomie planu wyrażania”26, może nim być forma przysłowia, aforyzmu etc. Obecność 
owego naddatku pozwala odróżnić prawdę od nie–prawdy — nie jest ona już potrzebna 
od momentu pojawienia się cyrografi czności i  typografi czności. Łotman i Piatigorski 
zgadzają się, że można sobie wyobrazić sytuację odwrotną, w której przekazy pisemne 
służyłyby temu, co praktyczne, a teksty ustne przekazywałyby to, co ważne i lokujące się 
w obszarze sakralności, moralności etc. 

Takich sytuacji nie trzeba sobie wyobrażać  — są kultury, w  których nie wszystko 
można zapisać: „Z punktu widzenia braministycznej ortodoksji każda tradycja pisana 
należeć będzie w pewien sposób do kultury niższej, bowiem to, co podlegało najściślej-
szej kodyfi kacji, pozostawało przez stulecia zastrzeżone dla przekazu ustnego. Właśnie 
teksty najświętsze, najsilniej normatywne, były tekstami ustnymi”27. 

Nie zgadzamy się w  pełni z  poprzednimi stwierdzeniami Łotmana i  Piatigorskie-
go — czytanie tekstów jako tekstów nie jest równoznaczne z uznawaniem określonej 
hierarchii28. Badając daną kulturę, trzeba uznać lokalną hierarchię wartości, natomiast 
przyjęte przez badaczy rozumienie opozycji tekst — nie–tekst ma charakter etyczny29. 

26 A. Piatigorski, J. Łotman, op. cit., s. 102. Jak zauważa Kazimierz Polański, plan wyrażenia: to ‘to, 
co znaczące’ (signifi ant), plan treści to natomiast ‘znaczone’ (signifi é). „Plan wyrażenia to strona 
dźwiękowa (czy też grafi czna w odmianie pisanej) i formalna tworów językowych. Obydwa pla-
ny wzajemnie się warunkują: istnienie, funkcjonowanie, analizowanie jednego bez drugiego jest 
niemożliwe. Żaden twór językowy nie może być ciągiem tylko kolejno po sobie następujących 
dźwięków lub znaków grafi cznych (liter). [...] odpowiadają [mu] określone elementy znaczeniowe 
w planie treści”. I dalej: „Rozróżnienie to przeprowadzili lingwiści z kręgu duńskiej (kopenha-
skiej) szkoły strukturalnej zwanej glossematyką”; K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa 
ogólnego, Wrocław 1999, s. 436.
27 Tę wypowiedź Wilhelma Halbfassa (tłum. T. Fiałkowski) znajdziemy w Dyskusji z Ernestem 
Gellnerem i Bernardem Lewisem; K. Michalski (przygot. i przedm.), Europa i co z tego wynika. 
Rozmowy w Castel Gandolfo 1985, t. 2, Warszawa 1990, s. 328.
28 Trzeba pamiętać, że przywoływane w  naszym artykule pisma semiotyków tartuskich należą 
do ich stosunkowo wczesnych prac. W latach 60. semiotyka kultury skupiała się na badaniu pro-
stych systemów znakowych (sygnalizacja uliczna, gra w szachy, etykieta etc.), a także na budowie 
wstępnych modeli teoretycznych. Jak pisze Bogusław Żyłko: „Zdawano sobie sprawę z różnicy 
między ujęciem teoretycznym, abstrahującym od wielu istotnych aspektów badanego zjawiska, 
a jego rzeczywistym sposobem istnienia”, B. Żyłko, Przedmowa tłumacza, [w:] B. Uspienski, Hi-
storia i semiotyka, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1998, s. 6. Mimo to korzystamy z prac starszych, one 
bowiem bardzo silnie wpłynęły na refl eksję poświęconą problematyce tekstu kultury. Uważamy 
także, że mają one nie tylko wartość historyczną — do tej pory są ważnym głosem w dyskusji na 
temat badania kultury. 
29 „emic/etic [...] para terminów stworzonych przez amerykańskiego lingwistę K. Pike’a w celu 
wyodrębnienia dwóch różnych procedur analitycznych stosowanych w badaniach językach i kul-
tury. W ramach współczesnej antropologii kulturowej [...], w znaczeniu szerszym, podejście etic 
oznacza tyle, co badanie systemu kulturowego z pozycji zewnętrznego obserwatora [...]. Badanie 
systemów kulturowych z pozycji wewnętrznego obserwatora (którym może być w szczególnym 
przypadku antropolog) określa się mianem emicznego”; W. Burszta, emic/etic, [w:] Z. Staszczak 
(red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa–Poznań 1987, s. 74. Ewa Kosowska zauwa-
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Łotman i Piatigorski odróżniają tekst i przekaz (nazywany także komunikatem). Ten 
drugi jest kategorią szerszą, na którą składają się teksty i nie–teksty30. Tekstem stają się 
przekazy uznane za wartościowe i prawdziwe. Teksty niosą ze sobą nie tylko znaczenie 
językowe (podtekstowe), ale także dodatkowe, czyli tekstowe, które wynika z pewnego 
naddatku organizacji. Teksty w systemie kultury pełnią określone funkcje (religijne, na-
ukowe, magiczne etc.). Jeśli chce się opisać dany system kulturowy, trzeba wziąć zatem 
pod uwagę przekazy podtekstowe oraz system tekstów wraz z ich funkcjami31. 

Nie zgadzamy się także ze zdaniem Łotmana i Piatigorskiego, że tylko komunikaty 
z pewnym naddatkiem można uznać za teksty kultury. Uważamy, że wszelkie struktury, 
które w ujęciu lingwistycznym są uznane za teksty, można uznać za teksty kultury. Nie 
odnoszą się one wtedy do takich sfer życia jak religia, nauka lub sztuka, ale informują 
chociażby o konwencjach komunikacyjnych, które są wytworem kulturowym. Te kon-
wencje uzależnione są od takich elementów, jak: status nadawcy, odbiorcy, kontekst etc. 
Tekstami kultury mogą być różnego typu wytwory materialne (w tym np. ubiór32, narzę-
dzia, przedmioty etc.), a także zachowania (zarówno rytualne, jak i codzienne). Należy 
zwrócić uwagę na relacje między tekstem a znakiem: strój uznać można za tekst zbu-
dowany z poszczególnych znaków, ale też pojedynczy element takiego stroju (zapaskę, 
korale etc.) można odczytywać jako odrębny tekst. Podobnie w rytuale, traktowanym 

ża: „Jakąś próbą pogodzenia subiektywizmu poznawczego z możliwościami dotarcia do obiektu 
obserwacji staje się rozróżnianie postawy emic(znej) i etic(znej). Pierwsza z nich zakłada potrze-
bę immanentnego badania kultury oraz sugeruje — na podstawie doświadczeń terenowych — że 
możliwe jest badanie kultury uwzględniające punkt widzenia jej użytkowników. Postawa typu 
etic spotykana w  klasycznym, zewnętrznym, morfologicznym opisie kultury traktowana bywa 
jako ekwiwalent idei relatywizmu kulturowego, zwłaszcza w procesie poznawania kultur obcych”; 
E. Kosowska, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Katowice 2003, s. 13. Postawa 
typu etic sprzyjać może — jak w wypadku Łotmana — próbom tworzenia typologii kultur.
30 Badacze opisują również inne warianty, uważamy jednak, że w odniesieniu do tego artykułu 
takie uszczegółowienie jest niepotrzebne. W  innym artykule autorstwa semiotyków rosyjskich 
reprezentujących szkołę tartuską ten podział jest podtrzymany, choć wzięte zostały pod uwagę 
także inne systemy semiotyczne: „Pojęcie »tekst« używane jest w specyfi cznie semiotycznym zna-
czeniu i z jednej strony odnosi się nie tylko do komunikatów w języku naturalnym, ale także do 
jakiegokolwiek jednolitego (»tekstowego«) znaczenia — obrzędu, dzieła sztuk plastycznych lub 
sztuki muzycznej. Z drugiej strony nie każdy komunikat w języku naturalnym reprezentuje tekst 
z punktu widzenia kultury. Z całego zbioru komunikatów w języku naturalnym kultura wydziela 
i uwzględnia tylko te, które mogą być zakwalifi kowane jako pewien gatunek werbalny, np. »mo-
dlitwa«, »prawo«, »powieść« i in., tj. dysponujące pewnym jednolitym znaczeniem i spełniającym 
wspólną funkcję”; W. W. Iwanow, J. M. Łotman, A. M. Piatigorski, W. N. Toporow, B. A. Uspienski, 
op. cit., s. 240.
31 A. M. Piatigorski, J. M. Łotman, op. cit., s. 107–113. W nowszych pracach Łotman nieco inaczej 
podchodzi do tego zagadnienia. 
32 Por. np. P. Bogatyriew, Funkcje stroju ludowego na obszarze morawskosłowackim, tłum. Z.  Saloni, 
[w:] idem, Semiotyka kultury ludowej, wstęp, wybór i oprac. M. R. Mayenowa, Warszawa 1979, 
s. 163–232. 
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jako spójny tekst o jasno wytyczonych granicach, można wskazać elementy składowe 
i uznać je za znaki, które wraz ze sposobami ich połączeń tworzą całość wyższego rzę-
du. Za tekst można uznać również wszelkie złożone wytwory człowieczej działalności 
w ramach określonej kultury33, np. efekty sposobów organizowania przestrzeni, konkre-
tyzacje wzorców proksemicznych34 i sposobów operowania ciałem35, a nawet kulturowo 
wypracowane metody i formy uczenia36. 

Za tekst kultury można uznać nie tylko przekazy o charakterze językowym (ustne 
lub pisane), ale wszystko to, czemu z punktu widzenia nadawcy lub/i z punktu widzenia 
odbiorcy można przypisać status komunikatu. 

Łotman i  Piatigorski zaproponowali podział komunikatów na teksty i  nie–teksty. 
Wyznacznikiem tej typologii było istnienie lub nieistnienie w komunikacie pewnego 
naddatku, który u ludzi danej kultury intensyfi kował przekonanie o ważności pewnych 
przekazów i  to przekonanie pozwalało część komunikatów uznawać za tekst. Ta ty-
pologia zainspirowała nas do zaproponowania następującej gradacji, której kryterium 
byłby raczej stopień intencjonalności skontaminowany z  wyrazistością nadawanego 
komunikatu.

33 Ten wątek był już sygnalizowany, ale nie został ostatecznie rozstrzygnięty — problemem jest 
bowiem kwestia ontologii kultury i przyjętej defi nicji kultury. Główne pytanie z zakresu ontologii 
kultury brzmi: czym jest kultura (wytworem, ideą, zachowaniem, jednym z tych aspektów czy też 
każdym z nich jednakże w odpowiedniej kolejności); mówił o tym Eugeniusz Jaworski podczas 
seminarium antropologiczno–lingwistycznego zorganizowanego przez Zakład Językoznawstwa 
Ogólnego i Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego (maj 2000). Następnym pro-
blemem jest przyjęcie określonego rodzaju defi nicji kultury: deskryptywnej (kładącej nacisk na 
wskazanie obszarów lub dziedzin kultury), historycznej (zwracającej uwagę na związki z tradycją 
lub dziedzictwem), normatywnej (podkreślającej wagę norm społecznych lub wartości), psycho-
logicznej (skupionej na problemie uczenia się albo przystosowania), strukturalnej (wskazującej 
na wewnętrzne powiazania w konkretnych kulturach rozumianych dystrybutywnie) oraz gene-
tycznej (która odwołuje się do relacji kultura–natura); por. A. L. Kroeber, C. Kluckhohn, op. cit.
34 Proksemika — nauka zajmująca się istnieniem człowieka w przestrzeni. Skupia z się zarówno 
na dystansach personalnych, czyli relacjach przestrzennych między ludźmi (w konkretnych kul-
turach), jak i na relacjach człowieka z otoczeniem materialnym (przestrzenią trwałą i półtrwałą). 
Na temat organizacji przestrzeni pisali m.in. E. T. Hall, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, War-
szawa 1976 i Y.–F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987. 
35 Na ten temat por.  np.  W.  La Barre, Parralinguistics, Kinesics, and  Cultural Anthropology, 
[w:] T. S. Sebeok (ed.), Approaches to Semiotics, Hague 1972, s. 191–220; R. Birdwhistell, Kine-
sics and context. Esseys on body motion communication, London 1970 oraz M. Brocki, Język ciała 
w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001. 
36 Por. E. T. Hall, Bezgłośny język, tłum. R. Zimand, A. Skarbińska, Warszawa 1987, idem Poza 
kulturą, tłum. E. Goździak, przedm. i red. nauk. J. Burszta, Warszawa 1984. W pierwszej z prac 
Hall opisuje szczegółowo Podstawowe Systemy Przekazu (PSP), które są formami procesu ko-
munikacji. Należą do nich: interakcja, wspólnota (oparta na współdziałaniu), pożywienie, dwu-
płciowość, przestrzeń (terytorialność), czas (istnienie w czasie), edukacja (uczenie się), zabawa, 
obrona, technika (czyli eksploatacja). „Jedynie pierwszy PSP zakłada istnienie języka”; s. 57–58. 
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Przekazy nazwane w ujęciu Łotmana i Piatigorskiego tekstami to te, które uznaje się 
za wyraźnie wyodrębnione, specyfi czne lub bardziej wartościowe, czyli komunikaty 
o wzmocnionej semiozie. Komunikaty te mają charakter nadsemiotyczny, czyli nie tylko 
komunikują, ale podkreślają własne, specyfi czne znaczenie. Nie–teksty (w ujęciu Łotma-
na i Piatigorskiego) stanowią, naszym zdaniem, drugą grupę komunikatów o neutralnej 
semiozie. Zdajemy sobie sprawę, że wyróżnione typy mają jedynie charakter teoretycz-
ny. Wskażmy przykład: dla kultur tradycyjnych strój świąteczny może zostać uznany za 
przekaz nadsemiotyczny, w odróżnieniu od stroju codziennego, który jest semiotyczny 
bez naddatku. Lecz ubiór codzienny także komunikuje m.in. o zamożności, statusie, płci 
i wieku nosicieli oraz np. o warunkach pogodowych. Ludzie żyjący w danej kulturze „czy-
tają” go w ten sposób, staje się on dla nich wyłącznie informacją, a nie manifestacją. Może 
się zdarzyć, że założenie takiego ubioru będzie rodzajem manifestacji, a  nie po prostu 
standardowym użyciem — wtedy trzeba będzie je traktować jako komunikat o wzmoc-
nionej semiozie. Istnieje także trzeci rodzaj komunikatów, które nie mieszczą się w ty-
pologii Łotmana i Piatigorskiego. Są to komunikaty generowane w oparciu o kulturowo 
wytworzone kody, niemniej ich nadawanie nie ma charakteru intencjonalnego, chociaż 
zdarza się, że w kontaktach międzykulturowych bywa tak odbierane. Komunikaty te mają 
charakter podsemiotyczny. Proksemikę można uznać za ten rodzaj komunikowania. 

Zaproponowana typologia jest także uproszczeniem, ponieważ wytwory, o których 
mówimy, powstają w  różnych kodach (podporządkowanych odmiennym semioty-
kom37), może to znaczyć, że w obrębie jednego tekstu kultury będziemy mogli wskazać 
różne subteksty, które da się analizować jako odrębne teksty. Ponadto gradacja ta nie 
obejmuje wszystkich sposobów komunikowania; pominęłyśmy m.in. pewne idiolekty38 
(nie tylko w znaczeniu mowy, ale i innych sposobów zachowania39), ruchy i gesty o pod-
łożu m.in. biologicznym, np. tiki nerwowe, jąkanie się i  inne, które mogą być odczy-
tywane i interpretowane jako nadane z określoną intencją. Co więcej — uważamy, że 
obie kategorie łączą się skomplikowanymi relacjami z systemami kulturowymi, jednak 
dokładne omówienie tych kwestii wymagałoby poszerzonych badań. 

W  przypadku tekstów kultury ich granica może zostać dookreślona przez nadaw-
cę, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z celowo intencjonalnie nadanym komunikatem 
o  dokładnie zaprogramowanej treści, najczęściej jednak to my, odbiorcy tego komu-
nikatu, dookreślamy jego granice, które mogą, choć nie muszą, pokrywać się z wyty-
czonymi przez nadawcę. Co więcej, jeśli uznamy, że tekst składa się z poszczególnych, 
powiązanych ze sobą części, to odbiorca może uznać za tekst kultury „całość”, a więc 
zaakceptować wytyczone uprzednio granice, ale też może zwrócić uwagę na zupełnie 
inne elementy, nawet takie, które z punktu widzenia nadawcy były zupełnie nieistotne 

37 Por. U. Eco, Nieobecna struktura, s. 373–407. 
38 Idiolekt  — specyfi czny język konkretnego użytkownika na określonym etapie jego rozwoju. 
Jego powstanie wiąże się z przynależnością rodzinną, kulturową, wykształceniem etc.; K. Polański 
(red.), op. cit., s. 243.
39 Można mówić na przykład o idiolekcie chodzenia. 
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lub wręcz niezauważalne. Chodzi tu więc nie tylko o hierarchię poszczególnych składo-
wych, budujących tekst i o to, co ustanawia wzajemne relacje między nimi, ale również 
o to, co odbiorca uzna za tekst. Bez względu też na poszczególne funkcje, które można 
przypisać tekstowi kultury, odbiorca nie musi mieć świadomości ich zróżnicowania. 
Więcej: bez wiedzy na temat, co oznacza każdy pojedynczy element ubioru, postrzegać 
może strój jako „nasz” (znany i własny), „nie nasz” (odmienny), podobnie jak rozpo-
zna różnicę pomiędzy strojem odświętnym i codziennym (nawet jeśli w funkcji stroju 
codziennego będzie występować znoszony, starszy strój odświętny). Można więc mó-
wić o tekście mającym wytyczone granice i tekście o granicach potencjalnych, których 
kształt i  rozciągłość wykreśla odbiorca zgodnie z  jego kompetencjami. Szczególnym 
przypadkiem odbiorcy takiego tekstu jest badacz, dla którego jedną z większych trud-
ności jest wytyczenie zakresu badań i dookreślenie ich przedmiotu.

W powyższych rozważaniach nie wyczerpałyśmy tematu wykorzystania pojęcia tek-
stu kultury jako narzędzia w badaniu kultury, nie pojawiła się na przykład propozycja 
Stefana Żółkiewskiego, który przedstawił własną (choć nawiązująca do ujęcia semiotyki 
tartusko–moskiewskiej) koncepcję tekstu kultury40. 

Podsumowując, chcemy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie tekstu kultury i  źród-
ła historycznego należą do dwóch porządków. Obiekt, zjawisko, ba  — nawet proces 
w pewnej optyce teoretycznej — jest tekstem kultury, jego funkcją jest komunikowa-
nie. Natomiast istotą źródła historycznego jest raczej funkcja epistemiczna. Wojciech 
Wrzosek napisał: „Nic nie jest źródłem tak po prostu, to jest ze swojej natury. Dowolny 
stan rzeczy staje się źródłem historycznym wtedy, gdy sytuuje się w orbicie poznania 
historycznego, zajmuje odpowiednie miejsce w procedurze badawczej i to wtedy tylko, 
gdy owo poznanie zakłada odwołanie się do swoistej empirii”41. Tekst kultury może stać 
się źródłem historycznym, funkcja bycia źródłem zawłaszcza poniekąd samodzielne ist-
nienie tekstu — źródło (by użyć metafory opartej na etymologii) pożera tekst kultury 
i przetwarza go w wiedzę o historii42. 

Tekst kultury (jako wytwór) sugeruje możliwość „czytania” — zarówno przez osoby 
połączone prymarną sytuacją komunikacyjną, jak i przez badacza, który kreuje wtórną 
sytuację komunikacyjną. Koncepcja źródła zakłada tylko tę drugą.

40 Zob. S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988, zwłaszcza część pierwsza: Pożytki 
poznawcze i granice stosowania analizy tekstów kultury, s. 5–78.
41 W. Wrzosek, Losy źródła historycznego (refl eksje na marginesie idei R. G. Collingwooda), „Rocz-
nik Antropologii Historii” 2011, R. 1, nr 1–2 (1), s. 210. 
42 Rzeczownik źródło pochodzi od psł. *žerdlo oznaczającego ‘gardziel’, ‘ujście czegoś, wylot’; 
przyrostek *–dlo oznaczał narzędzie od psł. *žerti ‘pochłaniać, pożerać’; stąd być może ‘otwór, 
z którego wypływa woda’; W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 749. 
O niektórych kulturowych warunkach tworzenia tekstu, traktowanego z czasem jako źródło hi-
storyczne, pisze Ewa Kosowska, Powieści Henryka Sienkiewicza. Historia jako przedmiot wyboru, 
[w:] B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), Opowiedzieć historię. Prace ofi arowane profesorowi Stefano-
wi Zabierowskiemu, Katowice 2009, s. 99–107.
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CODZIENNOŚĆ JAKO LOCUS ANTHROPOLOGICUS

1

Czym jest — czym może być i czym bywa — codzienność dla antropologa jako an-
tropologa (a nie po prostu zwykłego, takiego jak wszyscy „obywatela codzienności”)? 
Po pierwsze, codzienność jest — może być i bywa — przedmiotem jego badawczych 
zainteresowań. Ponieważ słowo „przedmiot” znaczy tu tyle, co „temat”, obranie sobie 
codzienności za przedmiot badania to uczynienie jej tematem pojęciowych i teoretycz-
nych namysłów oraz — przy choćby umiarkowanym poznawczym realizmie — tematem 
wyodrębniającym określoną sferę lub aspekt rzeczywistości — tej społecznej i tej kul-
turowej — „przeznaczonej” do empirycznego rozpoznania, czyli intencją badacza od-
danej poznaniu wykraczającemu poza naukowe abstrakcje i domagającemu się wyjścia 
ku życiowym konkretom1. Codzienność jako temat zajmowała (także historycznie zo-
rientowaną) antropologię kulturową albo społeczną od dawna. Prac antropologicznych 
poświęconych codzienności, rozumianej zwłaszcza jako życie codzienne, wspomnieć 
by się dało bardzo wiele, wśród nich również prace dotyczące doświadczenia — rozu-
mienia i  przeżywania  — codzienności przez „zwykłych ludzi”, także w  związku z  jej 
„mitycznością” i „mistycznością” (antropologia nastrojona fenomenologicznie zawsze 
w  tym właśnie znajdowała wdzięczny przedmiot, czyli temat dociekań). Zechciejmy 
jednak teraz pomyśleć o antropologii, która samą siebie tematyzuje za pomocą pojęcia 
codzienności (albo życia codziennego)2. Chodzi mi o antropologię — tę kulturową i tę 

1 W  sprawie utożsamienia przedmiotu badawczych zainteresowań z  ich tematem, zwłaszcza 
gdy chodzi o przedmiot, czyli temat naukowego tekstu, pomocne mogą być rozważania zawarte 
w pracy: W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977, s. 199–200, 223–
224. W rozważaniach tych pojawia się ponadto przydatna wskazówka, że w tekście naukowym 
„tematy są mniej więcej tym samym, co pojęcia kluczowe”; ibidem, s. 159. Pojęcia kluczowe mają 
w tekście swoje słowne odpowiedniki — to słowa kluczowe, a więc takie właśnie, jak tutaj słowo 
„codzienność”. „Obrazowe porównanie do kluczy dobrze oddaje funkcję słów kluczowych: otwie-
rają one dostęp do określonych obszarów treści tekstów”; ibidem, s. 175.
2 Pojęć codzienności i życia codziennego nie chcę tu brać za znaczeniowo identyczne, choć nie 
chcę też zupełnie odrywać od siebie ich znaczeń. W niektórych kontekstach mogą one występo-
wać jako swoje zamienniki, w innych — zwłaszcza uwzględniających jakieś szczególne spojrzenie 
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społeczną — która pojęcie codzienności umieszcza tuż obok pojęć kultury czy społe-
czeństwa jako swoją poznawczą kategorię, to znaczy jedno z najbardziej podstawowych 
pojęć, a może wręcz pojęcie fundujące ją w nowy sposób. O antropologu uprawiającym 
taką antropologię pomyślmy więc ze  szczególną sympatią  — może jako o  odkrywcy 
nowego antropologicznego paradygmatu, może jako o kimś, kto dokonuje przeglądu 
fundamentów antropologii i znajduje dla nich, nieco zwietrzałych i kruchych, dodatko-
wy wspornik, krzepki i płodny w podpowiedzi teoretyczne oraz zachęty do poszukiwań 
empirycznych3.

Po drugie, codzienność jest — może być i bywa — terenem badawczych dokonań 
antropologa: przestrzenią, rozumianą dosłownie, ale i metaforycznie, którą się prze-
bywa  — przedreptuje w  daj Boże wygodnych butach albo przemierza w  myślowej 
wędrówce, daj Boże na skrzydłach intuicji rozmnażającej idee i nakładającej na oczy 
„antropologiczne okulary”, niegubiące tego, co w  codzienności ważne, choćby było 
wcześniej niedostrzegane i lekceważone4. Słowo „teren” zbiera dziś w antropologii całą 
rozmaitość dawniejszych i nowszych konotacji — jest, co może niepokoić, pojęciem 
gąbką: wygodną do zmycia posądzeń o czysto gabinetowe spekulacje, ale też przez swo-
ją niejednorodność pełną semantycznych porów. Jeśli, jak chcieliby niektórzy, straciło 
już ono stary denotacyjny związek z konkretną przestrzenią i konkretnym miejscem 
(czyli z owym antropologicznym „tam”), to wciąż trzyma się jeszcze dzięki takiemu 
samemu związkowi z konkretnym czasem: to czas „badania”5. W narracjach badaw-
czych pojawia się dzięki temu osobliwy chronotop terenu: narracyjne „zamrożenie” 
w czasie określonych dokonań badawczych, takie więc, a nie inne — przez opowieść — 

teoretyczne czy fi lozofi czne — różnica ich znaczeń będzie nawet uwypuklana, por. R. Sulima, Zni-
kająca codzienność, [w:] idem (red.), Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w., Łomża 
2003, s. 233–255; P. Sztompka, Życie codzienne — temat najnowszej socjologii, [w:] P. Sztompka, 
M. Bogunia–Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków 2008, s. 15–52.
3 W  słowach tych ukryta jest pewna aluzja, dotykam nimi bowiem sprawy siły czy raczej sła-
bości pojęciowych podstaw antropologii, szczególnie tej, którą opatruje się mianem kulturowej. 
Słabość tę próbują od jakiegoś czasu ujawniać autorzy, kwestionujący choćby naukową przydat-
ność pojęcia, dotąd zda się co do swej rangi niepodważalnego, a mianowicie pojęcia kultury. Na 
gruncie polskiej antropologii kulturowej wypowiedział się tak całkiem niedawno Dariusz Czaja; 
w szerszym kontekście o tego rodzaju krytycznych ujęciach pisał natomiast Grzegorz Dziamski; 
por. D. Czaja, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004, s. 61–98; G. Dziam-
ski, Kłopoty z kulturą, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, nr 2 (8), s. 7–16.
4 Niezwykle inspirujące w tym względzie, przede wszystkim dla antropologów codzienności miej-
skiej, są dociekania Michela de Certeau i jego uczniów; por. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. 
Sztuki działania, tłum. K. Th iel–Jańczuk, Kraków 2008; M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Wyna-
leźć codzienność 2. Mieszkać, gotować, tłum. K. Th iel–Jańczuk, Kraków 2011.
5 Por. w związku z tym niedawno wydaną pracę zbiorową — prawdziwie erudycyjną, nie tylko 
odzwierciedlającą rozmaitość badawczych stanowisk, lecz ponadto wspartą własnymi doświad-
czeniami terenowymi autorów: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyki ba-
dawcze we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań 2011.
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247Codzienność jako locus anthropologicus

„zawieszenie” badania w czasoprzestrzeni6. Kłopot sprawiają ci badacze, którzy — jak 
Roch Sulima — z całą mocą utrzymują, iż jako antropologowie codzienności zawsze 
są „w  terenie” czy też — by być całkiem wiernym jego sformułowaniu — zawsze są 
„na badaniach”, nawet podczas snu7. Antropologia, która „wyrusza w codzienność”, to 
znaczy uznaje ją za teren swoich poszukiwań, nie tyle odwraca się od innych badaw-
czych terenów, ile ten akurat wyróżnia — jako „własny”. Nie mogę jednak wykluczyć, 
że niektórzy „imperialnie” nastawieni albo tylko nadgorliwi antropologowie chętnie 
przedstawiliby codzienność jako teren badawczy obowiązujący całą współczesną an-
tropologiczną naukę.

Po trzecie, codzienność jest  — może być i  bywa  — źródłem antropologicznego 
poznania czy też antropologicznej wiedzy. Sprzyja temu uznanie codzienności za te-
matyzującą badawcze poszukiwania kategorię (i  ontologicznie, i  epistemologicznie 
rozumianą), służy wskazanie codzienności jako ich terenu. Ale jako źródło miałaby co-
dzienność pełnić jeszcze jedną funkcję: z samej siebie wyłaniać poznawcze inspiracje, 
wskazywać na to, co istotne i ważne, decydować o  tonach i profi lach analizy i  inter-
pretacji antropologicznej. Antropologia czerpałaby z codzienności wiedzę o kulturowej 
i społecznej rzeczywistości, w niej rozjarzałyby się antropologiczne epifanie, w czasie 
jej poznawania kształtowałoby się szczególne antropologiczne wyczulenie na szczegół 
i  konkret, również na to, co dziwaczne, niezwykłe i  zagadkowe, chociaż często tylko 
omiatane wzrokiem8. Przydawałaby więc codzienność antropologowi w  obcowaniu 
z sobą wrażliwości i dawałaby przekonanie, że jest czymś, od czego w badaniu — w każ-
dym antropologicznym badaniu — „powinno się zaczynać” (to znów oczywisty akcent 
fenomenologiczny)9. Mówię tutaj o codzienności innych ludzi, lecz także o  codzienności 

6 Pojęcie chronotopu jako narracyjnej formy ukształtowania relacji czasu i przestrzeni wprowa-
dził Michaił M. Bachtin. Posłużyła się nim z wielką starannością, twórczo przenosząc je do roz-
ważań i terenowych badań antropologicznych, Aleksandra Krupa w swojej rozprawie doktorskiej 
poświęconej Bałutom, dzielnicy Łodzi, i ich „opowiadanej codzienności”: A. Krupa, Bałuty. Opo-
wieść antropologiczna, Łódź 2010 (niepublikowana rozprawa doktorska).
7 R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000, s. 8.
8 O wrażliwości właściwej antropologii współczesności, rozumianej jako antropologia codzienno-
ści, przekonująco wypowiadał się przed laty Wojciech Burszta, na przykład w pracy: W. J.  Burszta, 
Barwy codzienności, albo antropologia dzisiaj, [w:]  idem, Czytanie kultury. Pięć szkiców, Łódź 
1996, s. 131–160. Pisał on więc o wrażliwości antropologa na te aspekty świata, „które wydają się 
albo trywialne, albo dziwaczne, ale w których dostrzega się pewne podstawowe tematy, obsesje 
i motywy towarzyszące człowiekowi” (ibidem, s. 158), wskazywał, że postawę „autentycznego” 
antropologa współczesności cechuje czynienie terenem zainteresowań tego, „co znajduje się na 
wyciągnięcie ręki, a co zwykle omijamy i czego nie dostrzegamy” (ibidem, s. 159). Postawa taka, 
dodajmy jeszcze, eksponuje detale, zwraca uwagę na drobiazgi z codzienności i fragmenty — tak 
właśnie, a nie poprzez wielkie teoretyczne idee, wypatruje jej niepowtarzalnych „barw”.
9 Nawiązuję tutaj do fenomenologii Alfreda Schütza i  wszystkich kroczący po jego śladach, 
por.  A.  Schütz, Potoczna i  naukowa interpretacja ludzkiego działania, tłum. D.  Lachowska, 
[w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, 
t. 1, Warszawa 1984, s. 137–192; A. Schütz, Fenomenologia i nauki społeczne, tłum. D. Lachowska, 
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samego badacza (choćby żywił on przekonanie, że swoją codzienność z nimi „podzie-
la”), zwłaszcza zaś o  codzienności innych lub codzienności badacza opowiadanej, 
przedstawianej w  ich „codziennych” i  jego „ekstracodziennych” raportach10. Ich opo-
wiedziana, ale i moja opowiedziana codzienność, ta miejska bodaj, staje się surowcem 
„autoantropologii” czy też „autoetnografi i”. Z codziennego ich, lecz i mojego doświad-
czenia płyną najwyższej rangi poznawcze impulsy: nie dość, że antropologia kuchni, 
antropologia parku i antropologia miasta są uprawiane na co dzień w kuchni, w parku 
czy mieście, to jeszcze tam i wtedy uzyskiwałoby się dostęp do istoty tego, co wspólne 
kulturowo i społecznie, co w gruncie rzeczy tworzy tkankę życia i doświadczenia życia 
w kulturze i społeczeństwie11. Jeśli codzienność nie jest całym życiem, lecz — to idea 
zwana logiką sfer — poza nią występuje coś jeszcze, dajmy na to jako czas i przestrzeń 
wyodrębnione święto, warto ją z pewnością przyjąć za opozycyjne tło, zapewniające po-
znawczy kontrast12. Można wszakże obstawać przy tym, że w takim pojęciowym ukła-
dzie codzienność jest istotniejsza niż święto, że to ona — by użyć żartobliwych określeń 
Simona Blackburna, fi lozofi a  — jest obwarzankiem, święto zaś „dziurą defi niowaną 
przez obwarzanek”13. Powie się wtedy zapewne, iż w codzienności występuje szczególna 
kondensacja, esencjalne zagęszczenie tego, co leży u  podstaw ludzkiego życia w  kul-
turze i  społeczeństwie. Uchwycenie źródłowej funkcji codzienności jest przeto, jak 

[w:] Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Warszawa 1989, s. 107–
130; P. L. Berger, Th . Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa 
1983. O fenomenologii codzienności wspomina też R. Sulima, Znikająca codzienność..., s. 238, 
obszerniej natomiast pisze na jej temat P. Sztompka, op. cit., s. 34–37.
10 Słowa „raport” używam jak Roch Sulima, Antropologia..., s. 8–9; za „ekstracodzienność”, czyli 
wykraczanie refl eksją i antropologiczną narracją poza potoczne ujmowanie i opisywanie codzien-
ności (na przykład przy rodzinnej kolacji albo podczas sąsiedzkiego spotkania), odpowiadam już 
sam.
11 Wzmianka o antropologii miejskiej codzienności uprawianej w parku i gromadzonych tam an-
tropologicznych epifaniach nie jest przypadkowa, ponieważ chcę nią przywołać mój własny tekst: 
A. P. Wejland, Latem w parku. Epifanie codzienności, [w:] R. Godula–Węcławowicz (red.), Lato 
w mieście. Różne oblicza kultury, Kraków–Warszawa 2010, s. 145–162.
12 Dotykam tu — często rozważanej na poziomie teoretycznym i równie często badanej w tere-
nie — kwestii, czym jest w naszym życiu codzienność, a co nią w nim nie jest. Zgodnie z feno-
menologiczną linią myślenia, jest „coś z codzienności we wszystkim”, logika sfer wszakże — jak 
tłumaczy Eeva Jokinen — każe to życie rozdzielać: przestrzennie (gdy to, co dzienne, lokujemy 
w pewnych tylko miejscach, zwłaszcza w domu), normatywnie (gdy niektóre obszary życia uzna-
jemy za „najbardziej codzienne”, głównie życie rodzinne) i wyróżniająco (kiedy twierdzimy, że 
sprawy „wielkie” rozgrywają się poza codziennością, dotyczą więc „niecodzienności”, w tym na 
przykład wyłącznie święta); por. E.  Jokinen, Th e Questionable Nature of Everyday Life, presen-
ted at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference, 
August 20–24, 2003, Lund University, Sweden, s. 3–8 http://www.aletta.nu/epublications/2003/
gender_and_power/5thfeminist/paper_179.pdf (dostęp: 15.09.2012).
13 S. Blackburn, Pojęcia biegunowe, tłum. M. Szczubiałka, [w:] idem, Oksfordzki słownik fi lozofi cz-
ny, Warszawa 1997, s. 297.
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249Codzienność jako locus anthropologicus

widać, wskazaniem na jej fundamentalne znaczenie w ustanawianiu horyzontu antro-
pologicznego: antropologicznej wiedzy i antropologicznych zainteresowań, ostatecznie 
więc wraz z  tym — antropologicznego obrazu świata. Praktyczne konsekwencje tego 
stanowiska są naprawdę doniosłe: do wiedzy czerpanej z codzienności — tej własnej 
zwłaszcza, i to czerpanej na sposób „codzienny” (za taki uchodzi zbieranie opowieści 
jakby przy okazji, a zatem spontanicznych, nawet pojedynczych) antropolog może mieć 
większe zaufanie, niż do wiedzy czerpanej z  jej przekraczania  — na podstawie „nie-
naturalnie” wciskających się w codzienność wywiadów badawczych i kreujących złudę 
reprezentatywności opracowań statystycznych.

2

Nie bez powodu twierdzę, że codzienność nie po prostu jest, ile raczej może być 
i bywa dla antropologa — a to przedmiotem jego badań, a to ich terenem, a to źródłem, 
z  którego wyłania on, i  na którym osadza swój poznawczy horyzont. Dla metodolo-
gicznego purysty są to analitycznie różne kwestie, w żywym dyskursie antropologów 
zazwyczaj występujące w  sensownym powiązaniu, choć czasem, to prawda, w  zmie-
szaniu i galimatiasie objawiającym (niedostrzegany lub założony) brak precyzji14. Me-
todologiczny purysta widzi wszak, iż zagadnienie przedmiotu pojawia się w związku 
z metapytaniem „co badam” (czyli co z rzeczywistości kulturowej i społecznej uznaję za 
obiekt swoich badawczych zainteresowań i działań), sprawa terenu wynika z metapyta-
nia „gdzie badam i kiedy” (czyli w jakim miejscu i w jakim czasie), kwestia zaś źródła 
dojrzewa, gdy metapytanie brzmi: „jak i po co badam” (czyli z jakim poznawczym za-
miarem). Żywy dyskurs antropologiczny nie spełnia oczekiwań metodologicznego pu-
rysty nie tylko dlatego, że gdy zajmuje się codziennością, cierpi na brak precyzji. Gdyby 
bowiem metodologiczny purysta uznał jeszcze, że zajmujący się codziennością antro-
pologowie powinni ją bezwzględnie czynić i przedmiotem, i terenem, i źródłem swojej 
podstawowej wiedzy, gdyby więc nie tylko opisywał prace antropologów, ale i formuło-
wał dla nich takie jak ta normy (wynikające z jakichś ideałów naukowości), mógłby go 
spotkać srogi zawód. A przynajmniej gorzkie rozczarowanie, ponieważ — stwierdzam 
to z  całym przekonaniem  — jedynie dla garstki antropologów codzienność jest tym 

14 Założony brak precyzji, w szczególności niechęć do defi niowania pojęć, ponieważ w pracy ba-
dawczej zawężają horyzont, a nawet paraliżują ruch myśli i intelektualną żywość, jest cechą ujęć, 
które ogólnie scharakteryzować można jako strategię pojęciowego uwrażliwienia, odróżniając ją 
od strategii pojęciowej precyzji. Strategia pojęciowego uwrażliwienia sięga po celowo niedefi nio-
wane „pojęcia uwrażliwiające” (czyli uczulające), jak nazywał je Herbert Blumer. Por. w związku 
z tym: M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk, Poznań 2000, 
s. 217–218; Z. Bokszański, Tożsamość. Interakcja. Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teo-
rii socjologicznej, Łódź 1989, s. 125; P. Willis, Wyobraźnia etnografi czna, tłum. E. Klekot, Kraków 
2005, s. 11–13.
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wszystkim naraz (jeśli nawet jedno z drugim, i  trzecim, trochę czasem mieszają). To 
właśnie tę garstkę chcę teraz wyposażyć w taki sposób mówienia o codzienności, który 
scala wszystkie trzy kwestie, odważnie podkreśla ich syndromatyczność15. Ów sposób 
mówienia (ale i myślenia) polega na tym, że gdy codzienność czyni się i przedmiotem, 
i terenem, i źródłem antropologicznego poznania, to uznaje się ją — i dobrze to wyraź-
nie podkreślić — za locus anthropologicus.

Locus anthropologicus to wyrażenie łacińskie, ale wolałbym na nim — bez przekła-
du  — poprzestać. Dwa są tego powody. Pierwszy to ten, że wyrażeniem locus anth-
ropologicus, jako wyrażeniem metodologicznym, nawiązuje się do pojemnej, a  przez 
to niezwykle owocnej, idei loci theologici. Idea ta uwydatnia, co nie jest dla mnie bez 
znaczenia, źródłową funkcję „miejsc teologicznych”. Nie o przedmiot naszej obserwacji 
zatem tu chodzi i nie o to, gdzie się wyprawiamy, by tę obserwację prowadzić, ale o to 
przede wszystkim, że nasze badawcze postępowanie ma docierać do podstaw i na nich 
budować wiedzę, dla teologów — wiedzę o Bogu i poznanie Boga. Zauważmy, że idea 
loci theologici — idea bardzo stara, kojarzona z nazwiskiem Melchiora Cano — jest ideą 
empirycznego, naukowego badania świata po to, by — na miarę ludzkich możliwości — 
poznać jego transcendentne oparcie16. Drugi powód, dla którego wolę termin łaciński 
od polskiego, jest zgoła innej natury. Otóż wyrażenie „miejsce antropologiczne” zostało 
już poniekąd zarezerwowane: posługują się nim także antropologowie codzienności, 
zwłaszcza gdy w badaniu nie–miejsc pomaga im Marc Augé. Jego termin les lieux anth-
ropologiques, tłumaczony jest właśnie jako „miejsca antropologiczne”17. Używam więc 
wyrażenia locus anthropologicus (w liczbie mnogiej — loci anthropologici), bez preten-
sji jednak, by miało dla wszystkich — jak ma dla mnie — znaczenie metodologiczne 
i by odnosiło się — jak w moich rozważaniach — jedynie do codzienności. Ponadto 
świadom jestem tego, że występuje już ono — i to nie od dziś — w zupełnie innych na-
ukowych kontekstach, na przykład w bioetyce, kiedy stawia ona fundamentalne pytania 

15 Sięgam tutaj do koncepcji pojęć syndromatycznych przedłożonej przez Stefana Nowaka, od-
nosząc ją co prawda nie tyle do rzeczywistości badanej, ile do antropologicznej rzeczywistości 
badawczej; por. S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1985, s. 147–152.
16 Przystępne objaśnienie, czym są loci theologici, znaleźć można w obszernym słownikowym ha-
śle: ks.  J.  Szymik, Loci theologici, [w:]  ks.  M.  Rusecki (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, 
Lublin–Kraków 2002, s.  757–761. Płodność idei „miejsc teologicznych” ujawniają prace, któ-
re chętnie umieszczam na pograniczu teologii i  antropologii codzienności, na przykład praca 
ks. Jana Sochonia, w której rozważany jest „patriotyzm codzienności”: ks. J. Sochoń, Literatura 
jako „miejsce patriotyczne”, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2007, t. 20, nr 1, s. 255–264. Lek-
tury te pozwalają przy okazji uświadomić sobie związek pojęcia locus anthropologicus z pojęciem 
locus communis (w liczbie mnogiej — loci communes), a więc również z pojęciami topos i topoi 
(albo — w spolszczonej formie — toposy). Jakiś wyobrażony zestaw „miejsc antropologicznych” 
mógłby być przeto określony — i bywa już przecież określany — jako topika antropologiczna.
17 M. Augé, Nie–miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R.  Chymkowski, 
Warszawa 2010, s. 27–48.
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251Codzienność jako locus anthropologicus

dotyczące pochodzenia i przeznaczenia istot ludzkich, w literackiej i estetycznej refl eksji 
poświęconej obrazom, bliskiej co do przedmiotu antropologii wizualnej itd.18

3

Termin locus anthropologicus  — w  rozważaniach dotyczących codzienności i  jako 
przedmiotu, i  jako terenu, i  jako źródła poznania — to termin–parasol. Niewątpliwie 
więc termin ochronny, bo broniący przed metodologicznym rozproszeniem, z pewno-
ścią też jednak termin, za pomocą którego określić można, co stanowi diff erentia speci-
fi ca dziedziny, chcącej się nazywać antropologią codzienności. W mocnym programie 
antropologii codzienności — a taki właśnie program podpowiada użycie ogarniające-
go i scalającego terminu locus anthropologicus — codzienność jest dla badacza przed-
miotem, terenem i źródłem jednocześnie. Słabsze programy antropologii codzienności 
mogą poprzestawać na fragmentach tego syndromu. Mocny program antropologii 
codzienności mocny jest nie tylko dlatego, że stawia badaczowi wiele wymagań, lecz 
również przez to, że domaga się od niego głębokiej świadomości i wrażliwości metodo-
logicznej. Kiedy więc antropolog bada codzienność — i kiedy przyjmuje ją za swój locus 
anthropologicus — nie unika pytania o istotę codzienności, które na poziomie antropo-
logicznego tekstu przekształca się w pytanie o to, jak rozumie lub wprost defi niuje on 
codzienność, albo i — jeśli to nie to samo — życie codzienne. Nie omija prócz tego pro-
blemu, po czyjej codzienności się przemieszcza. Może po tej wspólnej, dzielonej przez 
niego, na przykład jako mieszczucha, z innymi mieszczuchami? Antropolog miejskiej 
codzienności musi sobie jakoś na to pytanie odpowiedzieć19. Decyzja o tym, że miej-
ską codzienność poznaje dzięki jej epifaniom, i  że epifanii tych oczekuje i  szuka we 
własnym codziennym doświadczeniu, siedząc latem na ławce w miejskim parku, jest 
na swój sposób radykalna: badacz zgadza się na to, by jego antropologia codzienności 

18 Użycie terminu locus anthropologicus w  refl eksji bioetycznej wiąże się głównie z  tekstem: 
D. Roy, Orientations and Tendencies in Bioethics (1970–1990), [w:] R. Dell’Oro, C. Viafora (red.), 
History of Bioethics: International Perspectives, San Francisco–London 1996, s. 53–82. Ten sam 
termin pojawia się w estetycznej refl eksji poświęconej obrazom w chrześcijaństwie w rozprawie: 
E. Salmann OSB, Bilderstaccato — Simple Vue — Metaphernsynopse. Beobachtungen zum Chri-
stentum als Blickphänomen, [w:] M. Neumann (red.), Anblick / Augenblick. Ein interdisciplinäres 
Symposion, Würzburg 2005, s. 51–59.
19 I o antropologii codzienności Rocha Sulimy, i o mojej pisałem, że to „antropologia mieszczu-
cha, kogoś, kto, mimo wszystkich utrapień i niewygód, lubi miasto, a może nawet żyć bez miasta 
nie umie, kto swoje miasto (niekoniecznie zapominając o innych przestrzeniach) traktuje właśnie 
jako źródło poznania i badawczy teren, owszem — wygodny, bo na miejscu, ale przy tym (waż-
niejsze to przecież) arcyciekawy, niezmiernie intrygujący i pociągający”, A. P. Wejland, op. cit., 
s. 146. Problem współdzielenia doświadczeń z tymi, których opowieści z miejskiej codzienności 
się słucha, wyraźnie postawiła także G. E. Karpińska, Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład 
łódzkich kamienic czynszowych, Łódź 2000 („Łódzkie Studia Etnografi czne” t. 38), s. 21–22.
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była autoantropologią20. Czy autoantropologiczne doświadczenie codzienności daje się 
uogólnić, to znaczy traktować tak, by dotyczyło nie tylko mnie, ale i innych? Czy oparta 
na takim doświadczeniu i tworząca je antropologiczna narracja nie sprowadza się do — 
nawet pięknej i retorycznie bogatej — literatury autobiografi cznej? A przy okazji: czy 
pisanie o codzienności w codzienności miałoby ujawniać albo uwydatniać paradoksal-
ność praktyki antropologicznej, o której się dziś twierdzi, że poprzez pisanie — bada?21 
Mocny program antropologii codzienności związany jest zwykle z przeświadczeniem, 
że codzienność ma wartość antropologiczną, to znaczy ludzką i — jako taką — głęboko 
kulturową czy społeczną. Codzienność, czy też życie codzienne, to — cytuję Elżbietę 
Hałas opierającą się i na Florianie Znanieckim (choć z socjologów nie tylko na nim), 
i na (późniejszym od niego) fenomenologu Alfredzie Schützu — „niebanalny obszar 
wspólnego pierwotnego doświadczenia ludzi”22. O jej wartości antropologicznej mówić 
zaś można tak, jak mówi się o jej wartości estetycznej. Kiedyś — konstatowała Maria 
Gołaszewska — „zwyczajną codzienność, powszedniość uznawano za banalną, nudną 
czy też niegodną, by stać się tematem dzieła sztuki”, dziś wszakże „»zwyczajność« zosta-
ła nobilitowana artystycznie i można ją uznać za swoistą wartość estetyczną”23. Podobną 
drogę przeszła antropologia, a także nauki pokrewne: od nieco wstydliwego i nieekscy-
tującego zajmowania się codziennością, życiem codziennym, do szukania w nim tego, 
co najgłębsze i najbardziej fundamentalne, a przez to najważniejsze24. George E. Marcus 
słusznie zauważył, iż w wielu wypadkach objawiło się w  ten sposób ideologiczne za-
angażowanie antropologów i innych badaczy społecznych w „codzienność”: badawcze 
wyróżnienie — jak w brytyjskich cultural studies — sceny codzienności, ponieważ tam 
właśnie (co przyjęto za niepodważalny punkt wyjścia dociekań i poszukiwań empirycz-
nych) „kultura jest zwyczajna”25.

Antropologia uznająca codzienność za locus anthropologicus musi się zmagać z jeszcze 
jednym problemem, na pozór tylko problemem „technicznym”. Musi ona od ogólnego 
i abstrakcyjnego (może fi lozofi cznego) wyobrażenia o codzienności jako źródle przejść 

20 O autoantropologii, czyli autoetnografi i miejskiej codzienności, por. R. Sulima, Antropologia 
codzienności..., s. 7–11; A. P. Wejland, op. cit., s. 159–160.
21 Sprawie tej, rozpatrywanej na szerszym tle problemu statusu antropologii jako dyscypliny 
naukowej, poświęcona jest książka: M.  Brocki, Antropologia. Literatura  — dialog  — przekład, 
Wrocław 2008. Por także: B. Walczak, Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do 
wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa 2009, s. 65–86.
22 E. Hałas, Intymne wartości domu, [w:] L. Dyczewski OFMConv, D. Wadowski (red.), Kultura 
dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Lublin 1998, s. 31.
23 Tak poglądy Marii Gołaszewskiej referowane są w pracy: H. Gosk, Milczenie i [wy]mowa lite-
rackiego obrazu codzienności w prozie polskiej lat sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych, [w:] eadem 
(red.), Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, 
Izabelin 2002, s. 40.
24 Por. P. Sztompka, op. cit.
25 G. E. Marcus, Everything, Everywhere: Th e Eff acement of the Scene of the Everyday, Brasília 1993 
(„Série Antropologia” nr 151), s. 4.
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do szczegółowego i  konkretnego wskazania, do czego i  po co w  codzienności sięga 
i  z  czego nabiera hausty informacji, przemieniane następnie na badawcze materiały26. 
Z codzienności i pośród codzienności zagarnia się więc coś, co miałoby mówić o co-
dzienności w jej głębokim, podstawowym wymiarze, tak naprawdę zatem — o istocie co-
dzienności, na przykład miejskiej. Czy o codzienności — znaczeniowa migotliwość tego 
słowa będzie tutaj dobrze widoczna — mówią choćby codzienne gazety? Roch Sulima 
z pewnością by przytaknął. Bo przecież pisze: „Nowożytna antropologia codzienności 
[...] wywodzi się z codziennej gazety. Narodziła się wraz z gazetą codzienną i w niej się 
społecznie potwierdza. Antropolog codzienności odnajduje w gazecie to, co tradycyjna 
etnografi a określała źródłem i terenem badań. Gazeta jest wciąż jeszcze modelem struk-
turalnym codzienności [...]. Interpretacja, którą uprawia antropolog natrafi a w gazecie 
na obraz rzeczywistości wziętej w cudzysłowy, a więc rzeczywistości już uprzednio zin-
terpretowanej, czy chociażby tylko ustrukturowanej, tzn. »umieszczonej« w działach, ru-
brykach, specjalistycznych dodatkach, stałych komentarzach, notowaniach, rankingach 
itp. Jest to obraz rzeczywistości włączony w realne ciągi praktyki życiowej, ukonstytu-
owany w imieniu codzienności, czyniącej z niej tak potrzebną pewność”27. Przeciwnego 
zdania na temat gazet codziennych i  ich zdolności odzwierciedlania codziennego ży-
cia był, uważany przez Dariusza Czaję za twórcę oryginalnej antropologii codzienno-
ści, Georges Perec28. Charakter jego tekstów  — ewidencyjny, oparty na wyliczeniach, 
indeksowy, katalogujący — zdaniem Czai jasno wskazuje na to, że „pamięć jego odno-
towuje nie wielkie wydarzenia z pierwszych stron gazet, ale rzeczy, fakty, postacie, które 
okazują się całkowicie zwykłe, banalne, należące bez reszty do żywiołu nieefektownej 
codzienności”29. Perec stwierdzał więc, że zajęcie się „najgłębiej własną” codziennością, 
„tym, co endotyczne, oznacza stawianie pytań tak dotąd milczącym interlokutorom życia 
codziennego, jak »cegły«, beton, szkło, nasze maniery przy stole, nasze utensylia, nasze 

26 Przedstawienie tej badawczej procedury bywa rozmaite, zależnie od dyscypliny i autora, an-
gażuje ponadto inne „techniczne” pojęcia. Wystarczyłoby przywołać tutaj jej opis podawany 
w metodologicznych pracach historyków czy socjologów — przedstawicieli dziedzin, które na 
„techniczne” pojmowanie źródeł przez antropologów mieli niezbywalny wpływ.
27 R. Sulima, Antropologia codzienności..., s. 10–11, wyróżnienie w oryginale.
28 Wyjątkowość literackiego dorobku Georges’a Pereca została dostrzeżona również przez innych, 
zastanawiających się — jak Dariusz Czaja — nad tym, czy trafne i bogate, w swoim tonie antro-
pologiczne lub socjologiczne, albo też etnografi czne, obserwacje codzienności oraz diagnoza jej 
„istoty” upoważniają do uznania myśli Pereca za par excellence antropologiczną lub socjologicz-
ną, a może etnografi czną, jego samego zaś po prostu za antropologa lub socjologa, a może etno-
grafa codzienności. Por. krytyczne stanowisko wypowiedziane w pracy: H. S. Becker, Sociologie, 
sociographie, Perec, and Passeron, [w:] J.–L. Fabiani (red.), Le goût de l’enquête: pour Jean–Claude 
Passeron, Paris 2001, s. 63–76; skrócona wersja tego tekstu ukazała się jako: H. S. Becker, Georges 
Perec’s Experiments in Social Description, „Ethnography” 2001, t. 2, nr 1, s. 63–76. Na twórczość 
literacką Georges’a Pereca oraz jej odczytanie przez Dariusza Czaję zwraca ponadto uwagę (pod-
nosząca kwestię literatury jako antropologii) praca: M. Brocki, op. cit., s. 69–75.
29 D. Czaja, op. cit., s. 86.
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narzędzia, sposób, w jaki spędzamy czas, nasze rytmy«”30. Nie w ten sposób zajmują się 
życiem codziennym gazety. Co i  jak mówią one do nas? „Tym, co do nas przemawia, 
jest, jak się wydaje, zawsze wielkie wydarzenie, to, co nieprzewidziane, niezwykłe: wybi-
cie na pierwszej stronie, wielkie nagłówki”31. Perec nie tyle gazet codziennych nie lubił, 
ile nie miał zaufania do ich zdolności opowiadania o tym, co naprawdę tworzy tkankę 
codzienności. Michael E.  Gardiner, wytrwały badacz codzienności i  jej teoretycznych 
ujęć, a przy tym życzliwy interpretator Pereca, tak tę myśl dopełnia: „Gazety codzienne, 
zauważa Perec dowcipnie, są źle nazwane, ponieważ zajmują się wszystkim z wyjątkiem 
tego, co rzeczywiście pojawia się w codziennym życiu, we wzlotach i upadkach naszej 
powszedniej, przyziemnej egzystencji. To świat, do którego tak przywykliśmy, że często 
zamieszkujemy go jakby znieczuleni, po którym błąkamy się w koło w roztargnieniu, 
jak w swego rodzaju »bezsennym śnie«”32. Podawane w nich wiadomości, czyli newsy, 
opowiadają o wydarzeniach szczególnych, pomijają zaś „codzienne blabla”, ekscytują się 
niezwykłościami, podczas gdy codzienność wielu z nas — na co zwracała uwagę Doreen 
Massey — wciąż składa się „z czekania z zakupami pod wiatą na autobus, który nigdy 
nie przyjeżdża”33. Czy wobec tego w „technicznym” sensie gazeta codzienna jest w ogóle, 
albo czy jest właściwym i dobrym źródłem dla badacza codzienności, życia codziennego? 
Czy — w świetle tej krytyki — właściwszym i lepszym źródłem byłyby tu na przykład in-
formujące o codzienności listy prywatne, pisane w codzienności dzienniki lub wyrastają-
ce z niej i do niej nawiązujące pamiętniki? A może coś jeszcze innego? Każda odpowiedź 
na te pytania na wierzchu bądź w ukryciu niesie jakieś pojęciowe intuicje, jakieś nawet 
tylko przeczucia, czym jest codzienność, z rzadka — bo to przy znaczeniowej mglistości 
naprawdę trudne — zamykane w precyzyjnych defi nicjach. Każda taka odpowiedź doty-
ka zresztą kłopotliwej korespondencji między naszym jako badaczy obrazem rzeczywi-
stości kulturowej i społecznej, tu akurat obrazem codzienności, a naszymi jako badaczy 
możliwościami jej empirycznego poznania.

30 M. E. Gardiner, Everyday Utopianism. Lefebvre and His Critics, „Cultural Studies” 2004, t. 18, 
nr 2/3, s. 229. We fragmencie tym wykorzystany został, bez dokładnego wskazania miejsca, cytat 
z Approaches to What?, pióra Georges’a Pereca; można się domyślać, że pochodzi on z wydanego 
po angielsku zbioru jego prac; por. następny przypis.
31 G. Perec, Species of Spaces and Other Writings, Harmondsworth 1999, s. 210, cyt. za: M. E. Gar-
diner, op. cit., s. 229.
32 Ibidem.
33 D. Massey, A Place Called Home?, „New Formations” 1992, t. 17, s. 8, cyt. za: J. Moran, History, 
Memory and the Everyday, „Rethinking History” 2004, t. 8, nr 1, s. 55.
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ŹRÓDŁA HISTORYCZNE W „TRZECIEJ KULTURZE”: 
OD BIOLOGII DO INFORMATYKI

Początek  XXI stulecia okazał się także początkiem nowej ery. Zrodziła się ona 
w  wyniku gwałtownego rozwoju tak zwanych nowych technologii: elektronicznych, 
cybernetycznych, biotechnologicznych, telekomunikacyjnych i  przede wszystkim in-
formatycznych. Nieprzypadkowo więc najczęściej spotykanym określeniem tej nowej 
epoki jest: informacjonalizm bądź społeczeństwo informacyjne. W Informacjonalizmie 
pojawiła się też nowa postać kultury, która przenika różne sfery życia współczesnych 
społeczeństw. Najczęściej nazywa się ją: cyberkulturą1  — dla podkreślenia faktu, że 
jej kształt też jest w decydującym stopniu zdeterminowany przez wspomniane „przed 
chwilą” nowe technologie. W informacjonalizmie zmienia się także praktyka naukowa. 
Rodzi się nowy model nauki: nauka 2.0 czy nauka sieciowa. Ta nowa nauka ma już inny 
przedmiot badań, a także wykorzystuje inne metody.

W krajach anglosaskich (przede wszystkim w USA) pojawił się jeszcze w latach 90. 
XX w. ruch zwany: „Trzecią Kulturą”. Początkowo miał być reakcją na totalitarne zapę-
dy postmodernistycznych humanistów. W  XXI stuleciu staje się on bardziej platfor-
mą współpracy humanistów z przyrodnikami. Taką współpracę wymusza do pewnego 
stopnia sam informacjonalizm. I jedni i drudzy bowiem eksplorują wspólny teren ba-
dań, czyli cyberkulturę oraz wykorzystują te same narzędzia badawcze.

Historiografi a jest tą dyscypliną, w  obszarze której paradygmat „Trzeciej Kultury” 
przyniósł całkiem niezłe rezultaty. Dobrym na to przykładem jest praca ze  źródłami 
historycznymi. Przeszczepienie na grunt nauk historycznych określonych technik i spo-
sobów interpretacji wypracowanych przez biologów czy informatyków zaowocowało 
rozwiązaniem starych łamigłówek historycznych i pojawieniem się nowych ustaleń czy 
wręcz faktów. Nie trzeba dodawać, jak może to zdynamizować tę dyscyplinę. Przyjrzyj-
my się zatem: co nowego wnieśli do pracy ze źródłami (będącymi przecież podstawą 
empiryczną Klio) rzecznicy „Trzeciej Kultury”?

1 Równie popularną nazwą jest: kultura 2.0.
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I

Najpierw jednak, chciałbym poczynić parę uwag na temat nowej rzeczywistości, któ-
ra narodziła się na przełomie stuleci, i  która stanowi kontekst działania dla rzeczni-
ków „Trzeciej Kultury”. Jak już wspomniałem we wstępie, decydujący wpływ na kształt 
współczesnego świata mają różnego typu nowe technologie oraz wyrosła na mariażu 
biologii i informatyki: bioinformatyka, inżynieria genetyczna czy biotechnologia. Nowe 
media i ich pochodne stworzyły nowy świat — fundamentalnie różniący się od dotych-
czasowego. Ten „wczorajszy” był materialny, ale niepoślednią rolę w jego funkcjonowa-
niu odgrywały też takie sfery kultury symbolicznej, jak mit, religia czy światopogląd. 
Ten nowy opiera się na zupełnie innej podstawie ontologicznej. Jego fundamentem są 
bowiem: bity, piksele czy bitmapy. Są to jednostki niematerialne. Mają więc one charak-
ter wirtualny bądź, używając innego określenia: cyfrowy. Ich zbiór tworzy również nową 
przestrzeń — zwaną przestrzenią wirtualną albo cyberprzestrzenią. 

Wszystkie wytwory cyfrowe są nieciągłe (dyskretne inaczej). Zatem cyberprzestrzeń 
wypełniają nieciągłe obiekty cyfrowe. Cyberprzestrzeń eliminuje tradycyjne parametry 
świata fi zycznego (materialnego) typu: czas i przestrzeń. Takie wirtualne światy — po-
łączone od początku lat 90. ubiegłego stulecia ze sobą za pomocą nowej sieci (WWW, 
też wirtualnej) stworzyły alternatywną rzeczywistość, w której można przebywać, pra-
cować, bawić się, uczyć się i np. prowadzić badania. Nowymi punktami orientacyjnymi 
sieci WWW stały się węzły i punkty przebywania. Jednym kliknięciem (klawisza, myszy 
bądź joysticka) możemy, w ułamku sekundy, znaleźć się w dowolnym punkcie mającym 
swój adres w WWW. 

Nowa rzeczywistość błyskawicznie zastępuje tę tradycyjną. Tworzą się nowe prak-
tyki, nowe reguły działania, nowe profesje i nowe ośrodki władzy2. Podstawą działania 
jednostek jest wytwarzanie informacji. Najcenniejszym źródłem kapitału i  bogactwa 
staje się kapitał intelektualny (a nie ziemia, surowce czy maszyny). Cały świat pomału 
staje się jedną wielką bazą cyfrowych danych3. Co więcej, na potęgę przekształca się 
ten materialny, analogowy świat, w świat cyfrowy. Stąd, w niedalekiej przyszłości, cały 
dotychczasowy dorobek ludzkości może zostać zdygitalizowany. Świat materialny sta-
nie się wówczas marginesem. Zatem, chcąc nie chcąc, większość z nas żyje już obecnie 
w informacjonalizmie czy społeczeństwie informacyjnym.

W informacjonalizmie wykształciła się nowa postać kultury — zwana cyberkulturą 
(ew. kulturą 2.0). Cyberkultura rodzi się z połączenia sztuki, nauki i nowych technolo-

2 D. Tapscott i A. D. Williams owo zjawisko nazywają: wikinomią. Charakteryzuje się ona, ich 
zdaniem, czterema głównymi parametrami: a) otwartością, b) udostępnianiem swoich zasobów 
innym, c) partnerstwem, d) działaniem na skalę globalną. Poglądy te czytelnik znajdzie w  ich 
wspólnej pracy: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, tłum. P. Cypryański, 
Warszawa, 2008, s. 40–41.
3 Metaforę tę sfomułował Lev Manovich w monografi i: Język nowych mediów, tłum. P.  Cypryański, 
Warszawa 2006.
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gii. W jednej z defi nicji tego pojęcia czytamy, że cyberkulturę można pojmować: jako 
specyfi czny zestaw praktyk odnoszących się do posługiwania się mediami cyfrowymi 
w celu stworzenia nowego modelu kultury opartej na synergii tego, co online, z tym, co 
offl  ine4. Do głównych cech cyberkultury zalicza się zazwyczaj: a) immaterialność, b) wi-
zualność, c) hipertekstualność, d) nielinearność, e) teelobecność5 i f) interaktywność.

Informacjonalizm zmienia także praktykę naukową. Powołuje nowe jej formy i mo-
dele6. W  tytule niniejszego tekstu użyłem określenia: Trzecia Kultura. Jest to ruch 
(ukształtowany na początku lat 90. XX w.), który wpisuje się w tworzenie alternatyw-
nych paradygmatów działalności naukowej czy szerzej wiedzotwórczej, jaka ma miejsce 
w informacjonalizmie. 

Ruch „Trzeciej Kultury” jest (do pewnego stopnia) kolejną odsłoną starego sporu 
między humanistami a przyrodoznawcami7. Gwoli przypomnienia we wspomnianym 
zatargu chodziło/i o: 1) czy światy przyrody i kultury mają wspólną podstawę ontolo-
giczną, czy też należą do zupełnie różnych bytów, 2) czy mogą istnieć wspólne metody 
i narzędzia poznawania przyrody i kultury, czy też (ze względu na zakładaną odmien-
ność tych sfer) powinno się stosować inną metodologię dla poznawania tych światów?

Początkowo twórcy „Trzeciej Kultury”8 promowali punkt widzenia naturalizmu 
i w ten sposób chcieli ograniczyć totalizujące zapędy postmodernistów (jak też przeciw-
stawić się kreacjonizmowi) — uważających ustalenia przyrodników za wytwór kultury, 
a nie efekt wejścia w kontakt z naturą za pomocą racjonalnych metod (z przydawką na-
ukowe). W deklaracjach z początku lat 90. ubiegłego stulecia mogliśmy przeczytać min., 
że: „Trzecia Kultura” jest ideą takiego rozumienia świata, w której humaniści staliby się 
rzecznikami nauk ścisłych i  przyrodniczych. Albowiem dwie dotychczasowe kultury 
były od siebie odizolowane. W pierwszym obozie spotykaliśmy: pisarzy, fi lozofów i hu-
manistów, a w drugim świat nauki, rozumiany jako zbiór dyscyplin ścisłych i przyrod-
niczych9. Wymowny może tu być następujący pogląd: „Trzecią Kulturę” tworzą uczeni, 
którzy wiedzę o świecie zdobywają ze świadectw empirycznych. Przedstawiciele huma-
nistyki mówią o sobie, naukowcy mówią o świecie. Naukowcy ci uznają, że świat realny 
jednak istnieje, a  ich celem jest zrozumienie i wyjaśnienie tego świata w kategoriach 

4 P. Zawojski: Cyberkultura. Syntopia, sztuki, nauki i technologii, Katowice 2010, s. 100.
5 Przez teleobecność rozumie się zazwyczaj przemieszczanie się po rzeczywistości elektronicznej 
bądź wirtualnej.
6 Należy tutaj wspomnieć o takich ruchach, jak: open source, open access, creative commons, siti-
zens scientists, medialaby, hackerspace, thatcampy, barcampy czy sieciowe uprawianie badań — 
jednym słowem: nauka 2.0.
7 Pisałem o tym szerzej w artykule: Spór naturalizmu z antynaturalizmem a perspektywa pragma-
tyczna we współczesnej nauce, [w:] My i Wy. Spory o charakter racjonalności nauki (red. B. Płon-
ka–Syroka), Warszawa 2010.
8 Za symboliczny początek powstania tego ruch uchodzi artykuł J. Borckmana: Powstaje trzecia 
kultura, który ukazał się w biuletynie „Edge” w 1991 r.
9 J. Brockman (red.), Trzecia kultura, tłum. P. Szwajcer, Warszawa 1996, s. 16.
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logicznej spójności, mocy wyjaśniającej, zgodności z empirycznymi faktami10. Liderzy 
„Trzeciej Kultury” ogłosili nieprzydatność i wręcz zbędność humanistyki (w tym fi lozo-
fi i!), oświadczając jednocześnie, że tylko twórcy nauk ścisłych mogą przedstawić spójny 
i prawdziwy obraz świata, stworzyć prawdziwie naukową fi lozofi ę przyrody i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi na fundamentalne, egzystencjalnie najważniejsze, pytania 
człowieka11.

W  ostatnich latach ubiegłego stulecia głównym forum „Trzeciej Kultury” stała się 
platforma internetowa: Edge (www.edge.org). Jest to serwis grupujący aktywnych 
uczestników tego ruchu, a  także ich sympatyków. Przeważają przedstawiciele nauk 
przyrodniczych i stosowanych. Spotyka się tam również humanistów — podzielających 
główne założenia tej nowej kultury.

W ostatnich latach jednakże idea „Trzeciej Kultury” uległa pewnej przemianie. Było 
to w głównej mierze spowodowane ekspansją  Informacjonalizmu. Została stworzona 
nowa rzeczywistość i również uczeni musieli zrewidować wiele sądów na temat świata 
i człowieka. Przede wszystkim straciły na ważności główne tezy postmodernistów wy-
mierzone przeciw oświeceniu, rozumowi, racjonalności, itp. Soft ware zaczyna rządzić 
by użyć tytułu słynnej książki Lva Manovicha12. Oczywiście chodzi tu o oprogramowa-
nie, które steruje nie tylko komputerami czy siecią, ale także całą masą współczesnych 
urządzeń we wszystkich praktykach ludzkich. Zwyciężył zatem technopol oparty o ze-
rojedynkowe algorytmy, które są pisane za pomocą odpowiednich języków programo-
wania. Kody tych języków przebiegają: zmienne, funkcje czy macierze. Podstawą jest 
więc matematyka i  logika. Nowy świat został więc zaprogramowany. Również natura 
została włączona w ten wszechogarniający proces informatyzacji. Narodziła się nowa 
forma kultury — czyli cyberkultura, która również została zaprogramowana. Zatem za-
równo przyrodnicy, jak i humaniści znaleźli się w nowym świecie, odpowiednio: natury 
2.0 i kultury 2.0.

Stąd koncepcje „Trzeciej Kultury” i  nowego renesansu traktować można, twierdzi 
Piotr Zawojski, jako swoisty symptom powracającego przekonania o konieczności prze-
kraczania granic pomiędzy historycznie ukształtowanymi obszarami, które tworząc 
swoje „kultury”, w gruncie rzeczy zamykały się w monokulturowych klatkach13. W po-
czątkach XXI stulecia nie da się jednak tak dalej postępować — gdyż narodził się nowy 
świat, który zburzył te dotychczasowe. Uczeni zatem muszą znaleźć nowe sposoby jego 
penetrowania i pokazywania. Zarówno humaniści jak i przyrodnicy muszą posługiwać 
się tymi samymi narzędziami badawczymi. Muszą ze sobą współpracować.

Cyberkultura łączy dokonania artystów, wynalazców, aktywistów sieciowych oraz 
tych, którzy zajmują się badaniem, opisem i  teoretyczną refl eksją dotyczącą techno-

10 J. Brockman (red.), Nowy Renesans, tłum. P. J. Szwajcer, A. Eichler, Warszawa 2005, s. 16.
11 http://autodafe.salon24.pl/64902,ponowoczesnosc-trzecia-kultura-i-nowa-fi zyka.
12 Dokładnie brzmi ona: Soft ware Takes Command (dostępna w  Internecie na licencji Creative 
Commons).
13  P. Zawojski, Trzecia kultura a cyberkultura, [w:] www.wiedzaiedukacja.eu.
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kultury14. Nowa elita, czyli cyberelita myśli coraz częściej liczbami, formami, kolorami, 
dźwiękami, a w coraz mniejszym stopniu słowami15. Zatem dzisiejsza „Trzecia Kultura” 
już nie przeciwstawia sobie przyrodników i humanistów, już nie namawia tych ostat-
nich do stania się rzecznikami tych pierwszych — tylko raczej nakłania do współpracy, 
która wydaje się niezbędna w nowej rzeczywistości. I jedni i drudzy bowiem zmuszeni 
są radykalnie zmienić swój warsztat pracy: metodologię, narzędzia badawcze i sposoby 
komunikacji, a także wizję świata i człowieka.

II

Podział na dwie odrębne kultury (humanistów i przyrodników), który jeszcze do nie-
dawna dominował w nauce, owocował min. tym, że ci pierwsi nie orientowali się, czym 
tak naprawdę zajmują się ci drudzy, jakie stosują procedury, jakie tworzą teorie, i czy 
ich wyniki badań mogą być również użyteczne dla nauk o kulturze (humanistycznych 
i społecznych). Sporą barierą w rozumieniu prac przyrodniczych była/jest także słaba 
znajomość matematyki czy fi zyki, biologii albo informatyki wśród humanistów. Efekt 
jest taki, że nawet ci, którzy mają świadomość wagi tego, co się dzieje u przyrodoznaw-
ców, nie są często w stanie przebić się przez zmatematyzowany język tych prac. Istnie-
ją również inne powody braku wzajemnego zrozumienia czy współpracy między tymi 
dwiema kulturami. Przedstawię to na konkretnym przykładzie.

W połowie lat 80. XX w. ukazała się książka Zbigniewa Kuchowicza — znanego bada-
cza dziejów kultury: O biologiczny wymiar historii16. Napisał ją historyk, który uważał, 
że badanie dziejów (i to nie tylko kultury), nie może pomijać biologicznego wymiaru 
człowieka ani ustaleń dyscyplin przyrodniczych. Jego główne tezy przedstawiały się na-
stępująco:
1. Do pełniejszego zrozumienia człowieka konieczna jest wiedza z  zakresu biologii 

i dyscyplin pokrewnych.
2. Istnieje ścisły związek między określonymi cechami kultury a biologicznymi właści-

wościami ludzi17.
3. Sądy o  genetycznym powiązaniu kultury z  naturą są powszechnie przyjmowane 

w płaszczyźnie ontologicznego wyjaśniania. Kultura jest wytworem kory mózgowej 
i ukształtowała się ona ewolucyjnie jako pewien właściwy naszemu gatunkowi me-
chanizm adaptacyjny, uzupełniający adaptację biologiczną18.

4. Kultury nie można więc rozpatrywać jako dziedziny samoistnej19.

14  Idem: Cyberkultura, Warszawa 2010, s. 16.
15 Ibidem, s. 31.
16 Z. Kuchowicz, O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji, Warszawa 1985.
17 Ibidem, s. 7.
18 Ibidem, s. 46.
19 Ibidem, s. 58.
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5. W związku z tym winna nastąpić modyfi kacja pewnych wykładni aktywistycznej in-
terpretacji dziejów20.
Zarysowane przez Kuchowicza postulaty nie mogły z różnych przyczyn
zostać wdrożone w czasach, w których się pojawiły. Ale o tym nieco później. Nato-

miast w wydanej kilkanaście lat później książce: Między biologiczną egzystencją czło-
wieka w dziejach a historią nauki, jej autor: Tadeusz Srogosz, stwierdził: „W aktualnym 
stanie nauki historycznej wydaje się, że wszelkie uzasadnienie znaczenia biologiczne-
go wymiaru historii należy już do przeszłości. Mimo to znajdują się jeszcze historycy, 
którzy uznają pierwszeństwo dziejów politycznych [...] A przecież, jeśli użyć banalne-
go określenia, człowiek jest bytem bio–psycho–społecznym, dlatego też powinno się 
uwzględniać wszystkie aspekty jego historycznej egzystencji”21.

Problemy z przebiciem się naturalistycznego punktu widzenia w humanistyce były/
są pochodną nie tylko czynników wewnątrznaukowych, ale także światopoglądowych 
i politycznych. Czas, w którym pisał wspomniany Kuchowicz, to w Polsce dominacja 
ideologii marksistowskiej i realnego socjalizmu, który nie respektował pluralizmu w na-
uce i poza nią, a na świecie (zachodnim) — postmodernizmu. Lata 80. XX w. to szczyt 
dyskusji postmodernistycznej w Europie zachodniej i USA. Postomodernizm był/jest 
stanowiskiem na wskroś antynaturalistycznym. Ponadto jest ściśle powiązany z orienta-
cją lewicową. Ojcowie myśli postmodernistycznej (Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard 
czy Rorty) w większości byli związani z ruchem socjalistycznym. Dążyli (począwszy od 
końca lat 60. XX w.) do określonych zmian politycznych — czy szerzej — kulturowych. 
Postmodernistyczna fi lozofi a i humanistyka miały być orężem transformacji społecz-
nych. Rzeczników naturalistycznego rozumienia kultury i  historii oskarżano o  chęć 
zachowania istniejącego ładu społecznego, istniejących nierówności i  podziałów. Dla 
antynaturalistów, postmodernistów i  lewicowych intelektualistów konstytutywne wy-
dają się następujące tezy:
1. Człowiek jest kimś wyjątkowym w świecie ze względu na fakt posiadania języka i kul-

tury (zwierzętom odmawia się tego atrybutu/ów).
2. Kultura jest bytem samoistnym — niedającym się wywieźć z natury.
3. To kultura określa tożsamość człowieka, a nie przyroda (człowiek nie posiada jakiejś 

stałej natury).
4. Umysł człowieka jest jak niezapisana karta, na którym kultura zapisuje określone 

wzorce, role czy wartości.
5. Kultura kształtuje także cały ludzki świat. Jest władzą (wpływa również na nasze ro-

zumienie przyrody — wręcz konstruuje przyrodę).

20 Mówiąc o aktywistycznej interpretacji dziejów miał na myśli Kuchowicz teorię procesu histo-
rycznego, wypracowaną przez Jerzego Topolskiego. Teoria ta całkowicie abstrahowała od czynni-
ków naturalistycznych.
21 T. Srogosz, Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa, 
2003, s. 61.
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6. Filozof czy humanista winien ujawniać opresywność kultury i walczyć o inne jej obli-
cze (antyfundamentalistyczne, antymetafi zyczne, pluralistyczne czy egalitarystyczne).

7. Środki i narzędzia badania przyrody nie nadają się do poznawania kultury/ur, społe-
czeństwa czy historii.
Znamienny jest też fakt, że na wielu uczelniach zachodnich (zwłaszcza amery-

kańskich) bojkotowano zwolenników odmiennych poglądów. Rzeczników myśle-
nia naturalistycznego na gruncie nauk o  kulturze czy nauk historycznych oskarżano 
np. o krzewienie ideologii konserwatywnej, darwinizm społeczny, rasizm, seksizm itp. 
Utrudniano badania i publikacje książek, a nawet miały miejsce akty czynnej agresji 
(tak jak to było np. w przypadku Edmunda Wilsona).

III

W latach 90. XX w. nastały bardziej sprzyjające warunki do szerszego upowszechnia-
nia się idei naturalistycznych w społeczeństwie. Niewątpliwie główną przyczyną tego 
stanu rzeczy był gwałtowany rozwój nowych technologii, a także biotechnologii czy in-
żynierii genetycznej. Wkroczyły one szerokim strumieniem w świat ludzkiej codzienno-
ści. Ostatnia dekada XX stulecia to czas spektakularnych zmian. To czas powszechnego 
używania komputerów osobistych. To okres debiutu światowej sieci WWW (1991), 
sklonowania owcy Dolly (1996), pojawienia się telefonii komórkowej, zaawansowanych 
prac nad rozszyfrowaniem genomu ludzkiego. Jednym słowem technopol w informa-
cjonalistycznej wersji przybierał na sile. Efektem tego stały się inicjatywy, jak opisana 
wcześniej idea „Trzeciej Kultury”, twórcy której zaczęli rościć sobie prawo do wypowia-
dania się również na tematy zmonopolizowane do tej pory przez humanistów22. 

Symbolicznym potwierdzeniem owej doniosłej przemiany może być ukazanie się 
głośnej książki: Płeć mózgu23. I bynajmniej nie chodziło tu o tytułowy temat — tylko 
fakt przedostania się do opinii publicznej ogromu informacji na temat człowieka, kul-
tury czy natury, które zostały wytworzone w laboratoriach przyrodniczych. Podważały 
one wiele obiegowych poglądów, stereotypów czy teorii — serwowanych nam przez hu-
manistykę i nauki społeczne. Nie trzeba dodawać, jak Internet pomógł w rozpowszech-
nianiu się tych wieści.

W drugiej połowie XX w. na gruncie przyrodoznawstwa powstało wiele dyscyplin, 
które zajęły się badaniem człowieka i  jego relacjami ze  światem przyrody i  kulturą. 
Wielkim przełomem było odkrycie kodu DNA (1953), które, jak twierdzi wielu badaczy, 
umożliwiło naukowe (z zastosowaniem aparatu matematycznego) badania świata przy-
rody ożywionej. Dzięki biologii ewolucyjnej, etologii, socjobiologii, psychologii ewolu-
cyjnej, neurofi zjologii, genetyki, a później: cybernetyki, bioinformatyki czy  badaniom 

22 Chodzi tu o takie kwestie, jak np.: co stanowi o istocie człowieczeństwa, skąd wzięła się kultura, 
co determinuje ludzkie zachowania.
23 A. Moir, D. Jessel: Brain Sex. Th e real diff erence between men and women, 1989.
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nad sztuczną inteligencją otrzymaliśmy nowy obraz człowieka i jego związków ze śro-
dowiskiem, który ostatnimi czasy zaczyna coraz skuteczniej konkurować z tymi o pro-
weniencji humanistycznej, nie mówiąc już o  religii (kreacjonizm). Zatem w  świetle 
współczesnej wersji naturalizmu człowiek to:

Gatunek zwierzęcy, który wyewoluował w długim procesie przemian w świecie przy-
rody.
1. Jego określone cechy i właściwości są realizacją uniwersalnego programu, zwanego 

kodem DNA.
2. Zmiany w kodzie DNA są wynikiem procesów adaptacyjnych do zmieniającego się 

otoczenia zewnętrznego. W każdym pokoleniu zachodzą mutacje, które dostarczają 
danej populacji nowych wariantów24.

3. Wewnątrz człowieka nie istnieje żadna dusza, rozum, umysł czy ja — tylko mózg.
4. Świadomość jest rozumiana w kategoriach biologicznych.
5. Język służy do gromadzenia i przekazywania informacji drogą pozagenetyczną.
6. Kultura może być rozumiana jako zbiór informacji, które są tworzone i przetwarzane 

przez mózgi.
Jedną z kluczowych kategorii w powyższym zestawie jest pojęcie DNA. Ma ono, jak 

się ostatnio okazało, także duże znaczenie w badaniu dziejów człowieka. Otóż materiał 
genetyczny jest nie tylko zawarty w plemnikach i komórce jajowej. Zawiera go każda 
komórka danego organizmu (mającego zdolność replikacji). Ta wiedza stała się podsta-
wą do wielu zastosowań metod i technik badań opartych na analizie DNA, a właściwie 
należałoby powiedzieć na materiale zawierającym ślady DNA. Nie inaczej jest i w przy-
padku historiografi i. Co więcej, równie owocne jest także analizowanie mitochondrial-
nego DNA, które dziedziczymy zawsze po matce. 

Ślady DNA mogą znajdować się w każdych zachowanych szczątkach zwierząt ludz-
kich bądź nie ludzkich, na różnych przedmiotach, z którymi stykali się ludzie, a tak-
że wydalinach oraz wydzielinach poszczególnych organizmów. I w ten sposób pojawia 
się kategoria nowych źródeł. Do tej pory archeolodzy czy historycy za źródła uważali 
głównie wytwory działań ludzkich. Szczególnie ceniono tzw. źródła pisane. Teraz, dzięki 
przyrodoznawcom, możemy wykreować kolejny gatunek źródeł: źródła biologiczne.

Ponadto, jeśli przystaniemy na znaturalizowaną wersję człowieka  — to zaczniemy 
uwzględniać informacje czy dane, które były zawarte w  dotychczasowym materia-
le źródłowym. Cały problem z nimi polegał na tym, że były one marginalizowane czy 
wręcz pomijane przez historyków — ponieważ respektowali oni antynaturalistyczną wi-
zję człowieka. W ramach tej ostatniej uważano, że wpływ czynników pozakulturowych 
na bieg dziejów czy podejmowanie określonych działań przez poszczególnych aktorów 
wydarzeń historycznych był najzupełniej drugorzędny lub wręcz nieistotny. Stąd ci ba-
dacze, którzy na serio traktują opowieści biologów na temat człowieka, będą szukali 
w klasycznych źródłach pisanych (bądź innych) wiedzy o:

 —psychicznych źródłach zachowań;

24 A. Orr: Dobór naturalny dziś, [w:] „Świat Nauki”, 2009, nr 2, s. 28.
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 —biologicznych uwarunkowaniach osobowości;
 —wpływie patologii na postawy, zachowania czy ludzkie reakcje;
 —przemianach somatycznych związanych ze starzeniem się organizmu;
 —stanie zdrowia a możliwościach działania określonych osób (np. dowódców woj-
skowych);
 —wydolności psychofi zycznej a aktywności (np. w pracy);
 —lęku i stresie w sferze w sferze społecznej czy obyczajowej;
 —seksie jako podłożu zjawisk politycznych, artystycznych, itp25.
O wiele większy przełom w kreowaniu nowych źródeł przynoszą tzw. nowe technolo-

gie — na czele z informatyką. Zjawisko to występuje w dwóch odmianach. Po pierwsze, 
świat informacjonalizmu, jako nowa epoka, kreuje także nowe rodzaje źródeł. Codzien-
nie ludzie piszą miliony maili, wysyłają miliony sms–ów, umieszczają setki tysięcy po-
stów (wpisów) na forach dyskusyjnych czy czatach, przesyłają tysiące zdjęć i  fi lmów 
itd. Zostawiają zatem tzw. cyfrowe ślady ze swej działalności i aktywności. Znaczna ich 
część jest archiwizowana i w ten sposób stają się one potencjalnymi źródłami dla histo-
ryków dziejów najnowszych i oczywiście przyszłych pokoleń.

Drugą tendencją jest dygitalizacja wszystkich dotychczasowych źródeł. Cały dorobek 
ludzkości (nazwijmy go analogowym) jest obecnie skanowany i przekonwertowywany 
do postaci cyfrowej. I w ten sposób są kreowane następne nowe źródła. Dygitalizacja 
nie polega na tym, jak chcą niektórzy, że np. tekst drukowany staje się tekstem elektro-
nicznym. Takie bowiem cyfrowe źródło stwarza zupełnie nowe możliwości jego anali-
zowania czy interpretowania, a  także obrazowania za pomocą różnych infografi k czy 
grafi ki, powiedzmy, trójwymiarowej. David Staley (jeden z prekursorów historii cyfro-
wej) tak o tym pisze: dostęp i sposób korzystania z dokumentów został nieodwracalnie 
zmieniony. Coraz więcej dokumentów jest dygitalizowanych każdego dnia. Zmienia to 
nasz sposób prowadzenia badań. Historycy zbudowali heroiczny mit uczonego, który, 
tak jak Indiana Jones, przemierza świat, aby przesiać dokumenty z zakurzonych archi-
wów, niewidocznych dla ludzkich oczu od setek lat [...], na pewno jest mniej romanty-
zmu w siedzeniu w salonie z laptopem i wyszukiwaniu w bazie danych. „Szukaj” jako 
sposób na prowadzenie badań oznacza jednak większą wygodę i  mniej podróży, ale 
przede wszystkim poszukiwanie w bazach danych prowadzi do nowego sposobu bada-
nia starych dokumentów. Ponieważ coraz więcej dokumentów jest zdigitalizowanych 
i  są przechowywane we wciąż powiększających się bazach danych, dane te mogą być 
analizowane i interpretowane w zupełnie nowy sposób26. 

Źródło cyfrowe pozwala na zupełnie inną pracę nad nim. W takim przypadku bo-
wiem mamy do czynienia z tekstem nieciągłym (dyskretnym, jak mawiają matematycy). 
Możemy więc wykonywać na nim różne operacje — jak np. przeszukiwanie i sumowa-
nie określonych słów (np. za pomocą programu Wordle).

25 Przykłady zaczerpnięte z książki Z. Kuchowicza: O biologiczny wymiar historii.
26  D.  Staley, How we research, w:  http://www.chicagohumanities.org/Blog/Guest-Blog/David-
Staley.asp.
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Jedną z ciekawszych konsekwencji digitalizacji analogowych źródeł jest to, że histo-
ryk ma/będzie miał do dyspozycji cały zgromadzony do tej pory zasób archiwalny. Bę-
dzie zatem pracował z ogromnymi zasobami informacji źródłowych. Powstaje zatem 
nowy rodzaj danych: big data. Wymagają one też, do analizy, odpowiednich programów 
komputerowych. W  związku z  tym rodzą się nowe nauki pomocnicze historii, które 
zastępują te klasyczne. Są to: analityka historyczna, infografi ka historyczna, historia 
maszynowa czy visual studies.

Historia wizualna, maszynowa, audiowizualna czy visual studies to nowy model hi-
storiografi i, który generalnie rzecz biorąc, polega na przeniesieniu ciężkości w bada-
niu i prezentowaniu dziejów: z pisma na obraz. Korzystając z najnowszych osiągnięć 
nauk komputerowych i nowych cyfrowych mediów, dąży się do wizualizacji przeszło-
ści, a więc ukazywania określonych wydarzeń czy postaci za pomocą animacji, grafi ki 
(w tym i 3D) czy cyfrowych fi lmów. Co więcej, za pomocą wspomnianych nowych tech-
nologii historycy mogą tworzyć swoiste laboratoria do przeprowadzania eksperymen-
tów (więcej o tym w ostatniej części).

Analityka historyczna (czy szerzej: kulturowa) to interpretacja olbrzymiej liczby da-
nych (big data), które tworzy społeczeństwo informacyjne, albo które powstały w wy-
niku procesu digitalizacji klasycznych źródeł. Wykorzystuje się tu liczne narzędzia 
analityczne (programy) typu: Wordle, Google Analitics, Google Trends, Gogle Alerty, 
Iceroket, Socialseek, Addict–o–matic, Many Eyes, Twittercounter czy Processing. Po-
zwalają one na szukanie w tym morzu informacji ogólnych (bądź lokalnych) trendów, 
tendencji czy prawidłowości, a  także relacji, korelacji lub związków przyczynowych. 
Uzyskane rezultaty przedstawiamy za pomocą tekstu i obrazów (z naciskiem na te ostat-
nie) — czyli: infografi k bądź timelinów. Podam teraz konkretne przykłady.

IV

Przeszłość zostawiła nam wiele łamigłówek, „białych plam” czy spornych kwestii. 
Znaczna ich liczba stanowi/ła nie lada wyzwanie dla historyków. Nowe źródła wykre-
owane w informacjonalizmie i metodologia pracy stworzona przez paradygmat „Trze-
ciej Kultury” przyczyniły się do rozwiązania wielu problemów, z którymi nie potrafi ła 
sobie poradzić tradycyjna, antynaturalistycznie zorientowana historiografi a.

Przykład 1. 

Historyków zawsze interesowały migracje ludności i wędrówki ludów. Największym 
problemem w tego typu badaniach jest brak źródeł (i  to nie tylko pisanych). Skazani 
więc jesteśmy na hipotezy czy wręcz spekulacje. Tymczasem można do sprawy podejść 
inaczej — czyli wykorzystać innego typu źródła i metody pracy z nimi. O tym, że daje 
to świetne rezultaty, świadczą badania nad kolonizacją Ameryki Północnej. Do tej pory 
powszechnie podzielaną koncepcją była hipoteza „długiego marszu” — czyli migracji 
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osadników z Azji na kontynent amerykański około 13 tysięcy lat p.n.e. Co prawda ar-
cheolodzy odkrywali dziwne narzędzia, które mogły należeć do innych mieszkańców — 
to nie sposób było ustalić: z jakiego okresu mogły one pochodzić. Przełomem okazało 
się odkrycie w jaskiniach Paisley (stan Oregon) koprolitów — czyli ludzkich i nie ludz-
kich odchodów. Okazało się, że zawierają one zachowane fragmenty DNA. Zostały one 
przebadane przez niezależne laboratoria. W wyniku czego ustalono, że należały do in-
nych osadników i pochodzą one z jeszcze wcześniejszego okresu — co podważyło do-
tychczasowe poglądy o kolonizacji kontynentu północnoamerykańskiego. Okazało się 
zatem, że było kilka odrębnych faz migracji, która była dziełem różnych plemion27.

Przykład 2.

Jedną z największych zagadek historii było (jest?) pochodzenie Całunu Turyńskie-
go. Płótnem tym (przechowywanym obecnie w  Katedrze w  Turynie) miało być owi-
nięte ciało Chrystusa po jego ukrzyżowaniu. Historycy jednakże wątpili w  ten fakt. 
Nie potrafi li go ostatecznie zweryfi kować. Alternatywna hipoteza mówiła, że mamy do 
czynienia z fałszerstwem — przygotowanym najprawdopodobniej w XIV w. W końcu 
sprawy w  swoje ręce wzięli przyrodnicy. Pierwszym był chirurg Pierre Barber, który 
jeszcze w latach 30. XX w. przeprowadził analizę anatomiczną ze śladów znajdujących 
się na płótnie. Intensyfi kacja badań naturalistycznych nastąpiła dopiero od 1978 r., kie-
dy Całun wystawiono na widok publiczny i władze kościelne udzieliły pozwolenie na 
badania — z zastrzeżeniem, że metody muszą być nieinwazyjne. Wówczas płótno pod-
dano drobiazgowej analizie: fl uorescencyjnej, mikroskopowej, biochemicznej (badania 
DNA), mikrobiologicznej (analiza pyłków), fi zycznej (datowanie pochodzenie za po-
mocą izotopu węgla C14) i zrekonstruowano przypuszczalny wygląd człowieka, ciało 
którego zostało odciśnięte na tym płótnie, stosując trójwymiarową grafi kę komputero-
wą. W wyniku powyższych zabiegów udało się ustalić, że 1) na płótnie leżało ciało męż-
czyzny, 2) Całun był uszyty około 1350 r., a ślady krwi pochodziły najprawdopodobniej 
ze zbrodni dokonanej na kimś innym — oczywiście też w tym okresie (informacje za-
czerpnięte z  fi lmu dokumentalnego: Jezus Chrystus. Tajemnica Całunu Turyńskiego). 
Na uwagę zasługuje fakt, że te wszystkie rezultaty badań były możliwe do osiągnięcia 
dzięki pracy: chirurga, radiologa, genetyka, mikrobiologa i informatyka oraz ich natu-
ralistycznym procedurom. Rola archeologów i historyków sprowadzała się głównie do 
dostarczenia materiału wyjściowego, a także różnych zapisków źródłowych28.

27 Wyniki badań przedstawił tygodnik „Science”, a informacje te zostały zaczerpnięte z portalu: 
www.wyborcza.pl (13 VII, 2012).
28 Przykład zaczerpnięty z  fi lmu, Wielkie tajemnice historii. Całun Turyński, płyta DVD, GM 
Records. Należy zaznaczyć, że wyniki badań przedstawione w tym fi lmie nie zyskały akceptacji 
wszystkich badaczy i były kontynuowane. W szczególności nadal przedmiotem sporu jest dokład-
na data powstania tkaniny oraz sposób powstania na Całunie wizerunku postaci.
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W 1954 r. znaleziono w jednej z dwóch komór piramidy Cheopsa zachowane frag-
menty łodzi sprzed 4 tysięcy lat. Ich rekonstrukcja trwała 13 lat. Uczeni podejrzewali, 
że w drugiej komorze też może znajdować się podobna łódź. Istniało jednak poważ-
ne niebezpieczeństwo, że otwarcie komory i przedostanie się doń zanieczyszczonego 
(współczesnego) powietrza może zniszczyć ewentualnie znajdującą się tam łódź. Arche-
olodzy i historycy postanowili więc inaczej poradzić sobie z tym niebezpieczeństwem. 
Postanowili nie otwierać komory  — tylko do jej penetracji wykorzystać najnowsze 
technologie. O tym, jakie osiągnięto w ten sposób efekty, traktuje fi lm dokumentalny 
przygotowany przez National Geographic29, który to min. sponsorował te badania. Na 
fi lmie widzać, jak badacze, za pomocą specjalnie skonstruowanego wiertła, przebijają 
właz komory. Wiertło jest tak zbudowane, że nie powoduje napływu powietrza z ze-
wnątrz. Po wywierceniu otworu zostaje wprowadzona do starożytnej komory specjalnie 
skonstruowana kamera. Widzom ukazuje się niezwykły obraz — sprzed kilku tysięcy 
lat. Zdjęcia potwierdzają hipotezę o istnieniu drugiej łodzi faraona. Mamy wrażenie jak-
byśmy odbyli podróż w czasie. Kamera bowiem nie podświetliła obiektu badań! — więc 
go nie zmieniła! Komentator National Geographic uważa, że w ten sposób otwiera się 
nowy etap badań. Nie dość, że możemy zobaczyć świat, który mógłby ulec zniszczeniu, 
gdybyśmy go próbowali badać tradycyjnymi metodami, to przypuszczalnie możemy 
dowiedzieć się, jaki był skład atmosfery w czasach antycznych itp. 

Przykład 4.

Językoznawców i historyków od dawna interesował problem kolebki języków indoeu-
ropejskich. Hipotezom w tym zakresie nie było końca. Brytyjski archeolog i paleojęzy-
koznawca Andrew Renfrew postawił hipotezę, że ojczyzną języka praindoeuropejskiego 
była Anatolia — czyli tereny dzisiejszej Turcji. Trudno jednak było dowieść, czy tak było 
istotnie. Za wyjaśnienie tej łamigłówki zabrali się ostatnio młodsi badacze — otwarci 
na nowe technologie i nieklasyczne teorie. Do pracy użyli komputerów i teorii sformu-
łowanych na gruncie biologii ewolucyjnej. Potraktowali elementy języka tak, jak biolo-
dzy śledzą szerzenie się mutacji genetycznych i dzięki temu np. ustalają ślady migracji 
człowieka. Postępując podobnie, zaczęli badać elementy języka tak, jak biolodzy badają 
geny. Użyli do tego celu wyrazów pokrewnych, a więc takich, które pochodzą z różnych 
języków i mają wspólnego przodka. Resztę przeanalizował już komputer. I z tej gene-
tycznej analizy statycznej wyszło, że istotnie (z dużym prawdopodobieństwem) można 
przyjąć, że języki indoeuropejskie miały wspólnego przodka na terenie dzisiejszej Turcji 
i narodziły się jakieś 8 tysięcy lat p.n.e.30

29 National Geographic, Sekrety historii, płyta DVD, wyd. G+J RBA.
30 Przykład opisany w  „Science” z  dnia 24  VIII 2012, jego streszczenie w  artykule: Stąd nasza 
polska mowa, w: www.gazeta.pl.
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Przykład 5.

W znanej książce Lva Manovicha pojawia się opis możliwości współczesnych su-
perkomputerów, które pomagają nam na nowo modelować i odczytywać przeszłość. 
Można to pokazać na przykładzie malarstwa. Zeukis z Heraklei to legendarny grecki 
malarz żyjący w V w. p.n.e. Według legendy Zeukis namalował winogrona tak wpraw-
nie, że zlatywały się ptaki, by się nimi raczyć. Manovich pisze, że Reality Engine to 
bardzo wydajny komputer grafi czny wyprodukowany przez Silicon Graphics w ostat-
niej dekadzie XX w. Został zoptymalizowany do generowania w czasie rzeczywistym 
interaktywnej, fotorealistycznej grafi ki 3D. Obrazy generowane przez Reality Engine, 
uważa, niekoniecznie muszą być lepsze od namalowanych przez Zeukisa, ale kom-
puter zna sztuczki, o których nawet nie słyszał grecki malarz. Na przykład pozwala 
na poruszanie się wokół wirtualnych winogron, dotykanie ich, podnoszenie ich na 
dłoni. A  dana użytkownikowi możliwość wchodzenia w  interakcje z  przedstawie-
niem ma co najmniej takie samo znaczenie w tworzeniu wrażenia realności, co sam 
 obraz31. W tym wszystkim nie chodzi oczywiście o złudzenie realizmu, poczucie bycia 
„tam” — tylko przede wszystkim o możliwość zupełnie nowego zobrazowania danego 
dzieła czy jakiegokolwiek innego wytworu. Stwarza to dla historyka nowe perspekty-
wy pracy z takim cyfrowo wygenerowanym obrazem czy innym „przedmiotem”, który 
do tej pory miał charakter analogowy (materialny), i był widoczny z jednej, określonej 
perspektywy.

Przykład 6.

Znakomitą ilustracją zagadnienia, jak tworzenie trójwymiarowych modeli może 
być potraktowane jako nowy rodzaj źródeł i  to w  dodatku pozwalający weryfi ko-
wać różne hipotezy, może być projekt: Wirtualny Rzym. Prace nad jego stworzeniem 
trwały prawie 10 lat. Za wzór wybrano miasto z 320 r. n.e. Wirtualny Rzym zawiera 
animacje ponad 10 tysięcy budynków, a 30 z nich można obejrzeć od środka. Są to 
główne budowle — np. Coloseum czy Świątynia Westy. Obecna wersja projektu ma 
służyć przede wszystkim celom naukowym: pierwsze efekty naukowego wykorzysta-
nia animacji już są. Do trójwymiarowej rekonstrukcji Koloseum naukowcy zapędzili 
wirtualnych ludzi, by sprawdzić podejrzenia, że pewien korytarz w środku budowli 
był wąskim gardłem, które mogło znacznie spowalniać ruch widzów. Eksperyment 
potwierdził przypuszczenia naukowców32. Trwają także prace nad animacjami dla 
turystów. Ci ostatni, którzy odwiedzą Rzym dzisiejszy, będą mogli — dzięki progra-
mowi 3D Rewind Rome — przespacerować się po antycznej metropolii i zobaczyć 
walki wirtualnych gladiatorów. 

31 L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, 2006, s. 281.
32 Rzym odrodzony, [w:] WWW.archeowieści.pl, s. 2 (ostatnia aktualizacja, 2008–12–06).
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Zaprezentowane przykłady, jak i wcześniejsze stwierdzenia, pozwalają na wyciagnię-
cie kilku ogólnych wniosków. Oto one:
1. Świat informacjonalizmu i cyberkultury wytworzył nowe rodzaje źródeł. Są to źródła 

cyfrowe, które wymagają innych narzędzi analitycznych i interpretacyjnych.
2. Dzięki współczesnym technologiom i  nowym mediom możemy ze  zdygitalizowa-

nych źródeł tworzyć różnego typu wizualizacje historycznego świata — począwszy 
od infografi k, a skończywszy na modelowaniu trójwymiarowym.

3. Cyfrowa historiografi a i cyfrowe źródła stwarzają zatem nowe możliwości poznawa-
nia przeszłości.

4. We współczesnej nauce zanikają podziały między dyscyplinami i historiografi a musi być 
otwarta na współpracę już nie tylko z poszczególnymi naukami społecznymi, lecz także 
z dyscyplinami przyrodniczymi (biologią, geografi ą, fi zyką, chemią, medycyną itp.).

5. Dzięki wykorzystywaniu bardziej naturalistycznych źródeł (zwłaszcza materiałów 
zawierających DNA) historyk — we współpracy np. z biologiem — może rozwikłać 
wiele zagadek historycznych i to z dużym stopniem prawdopodobieństwa.

6. Rodzi się zatem nowy paradygmat badań  — nazywany „Trzecią Kulturą”, który 
przezwycięża dotychczasowe podziały, jakie istniały między humanistyką a przyro-
doznawstwem. Miejsce rywalizacji zastępuje współpraca przy wykonywaniu określo-
nych projektów.
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Seria Wydawnicza Antropologia Wiedzy
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dotychczas ukazały się

Tom I  Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny, pod red. Bożeny Płon-
ki–Syroki, Wrocław 2005, ss. 132

Tom II   Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina 
(1905–2005), pod red. Bożeny Płonki–Syroki, Warszawa–Wrocław 2006

Tom III  Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, pod red. Bożeny 
Płonki−Syroki, Warszawa 2008, ss. 474

Tom IV  My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki, pod red. Bożeny Płonki−Syroki, 
Warszawa 2010, ss. 260

Tom V  Nauka w  kontekście wzorców kultury, pod red.  Bożeny Płonki−Syroki 
i Agnieszki Kaźmierczak, Warszawa 2011, ss. 197

Tom VI  Źródło historyczne jako tekst kultury, pod redakcją Bożeny Płonki−Syroki 
i Mateusza Dąsala, Warszawa 2014, ss. 272
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