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Wiktoria Gołaś
1
 

Związki frazeologiczne o negatywnych konotacjach 

zawierające komponent kwiatowy 

1. Wprowadzenie 

Frazeologia jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową. Jej początków należy 

upatrywać w byłym Związku Radzieckim. Wcześniej stanowiła ona część leksykografii 

i nie cieszyła się zbytnim zainteresowaniem wśród badaczy. Jednakże w połowie  

XX wieku, za sprawą rosyjskiego językoznawcy Vinogradova nowa dziedzina zaczęła 

przeżywać swój rozkwit nie tylko w byłym bloku sowieckim, lecz również w krajach 

Europy Zachodniej. Tak też w 1950 roku w Hiszpanii ukazało się niezwykle ważne 

dzieło Julio Casaresa „Introducción a la lingüística moderna”, które posłużyło za 

podstawę licznych prac z zakresu frazeologii w iberyjskim kręgu kulturowym
2
. 

Niniejszy artykuł również należy do opracowań podejmujących temat frazeologii. 

W istocie będzie on poświęcony związkom frazeologicznym, a więc połączeniom 

wyrazowym, będącym przedmiotem badań tej dyscypliny naukowej. Jego celem 

będzie wyodrębnienie hiszpańskich frazeologizmów nacechowanych negatywnie, 

zbudowanych wokół co najmniej jednego elementu językowego określającego kwiat. 

Aby ukazać pełniejszy kontekst, trzy z siedmiu związków frazeologicznych zostanie 

zestawiona ze stosownymi ekwiwalentami w języku polskim i włoskim. Badanie to 

może okazać się szczególnie interesujące, ponieważ, jak do tej pory niewielu języko-

znawców podejmowało się analizy związków frazeologicznych zawierających kom-

ponent kwiatowy i mających niepochlebne konotacje. 

2. Klasyfikacja związków frazeologicznych Glorii Corpas Pastor 

Na wstępie warto zaznaczyć, że niniejszy artykuł w dużej mierze oparty jest na ba-

daniach przeprowadzonych przez Glorię Corpas Pastor, hiszpańską lingwistkę i autorkę 

cenionego podręcznika „Manual de fraseología española”
3
. Według niej związki fra-

zeologiczne to: jednostki leksykalne złożone przynajmniej z dwóch słów graficznych, 

których górna granica znajduje się na poziomie zdania złożonego. Jednostki te 

charakteryzują się wysoką częstotliwością użycia oraz współwystępowania ich ele-

mentów składowych; instytucjonalizacją, wyrażającą się poprzez stałość i specjalizację 

semantyczną; potencjalną idiomatycznością i wariantywnością; a także stopniem, 

w jakim wszystkie te aspekty występują4.. 

Ponadto, klasyfikacja opracowana przez wspomnianą autorkę
5
 jest obecnie 

uważana za jedną z najbardziej kompletnych i adekwatnych typologii związków 

                                                                
1 wiktoria.g2525@gmail.com, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, www.umcs.pl. 
2 Lisciandro R., Las unidades fraseológicas en la enseñanza de una lengua extranjera (italiano – español), 

UCOPress, Córdoba 2018, s. 45-46. 
3 Corpas Pastor G., Manual de fraseología española, Gredos, Madrid 1996. 
4 Tamże, s. 20 (tłumaczenie własne autorki). 
5 Tamże, s. 50-213.  

mailto:wiktoria.g2525@gmail.com
file:///C:/Users/Komputer/Downloads/www.umcs.pl
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frazeologicznych w zakresie języka hiszpańskiego. Co więcej, na jej podstawie 

powstało wiele analiz frazeologicznych obcojęzycznych. W obrębie języka polskiego 

warto wyróżnić pracę Marcina Sosińskiego „Fraseologia comparada del polaco y del 

español”, w której autor podejmuje się stworzenia klasyfikacji polskich frazeologi-

zmów, polegającej na przeniesieniu koncepcji zaproponowanej przez hiszpańską ling-

wistykę na język słowiański z uwzględnieniem istniejących już klasyfikacji polskich
6
. 

Typologia Corpas Pastor jest oparta na następującym schemacie składającym się 

z trzech sfer: 

 

Wykres 1. Podział związków frazeologicznych na III sfery wg. Glorii Corpas Pastor7 

Jako że językiem wyjściowym niniejszej pracy jest język hiszpański, w kolejnych 

rozdziałach krótko opisana zostanie każda ze sfer w odniesieniu do tego języka romań-

skiego. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż jest to artykuł polskojęzyczny, hiszpańskie 

terminy zostaną przetłumaczone na podstawie klasyfikacji typologicznej Lewickiego
8
. 

2.1. Zwroty 

Według klasyfikacji Corpas Pastor, sfera I obejmuje colocaciones, które w polskiej 

terminologii nazywane są „zwrotami”. Są to utrwalone połączenia wyrazów zależne od 

kontekstu, dlatego też nie można uznać ich za autonomiczne akty mowy. Składają się 

one z dwóch jednostek leksykalnych, tj. z bazy kolokacyjnej, wyrazu semantycznie 

niezależnego oraz kolokatora, który jest podporządkowany i określany przez bazę
9
. 

  

                                                                
6 Sosiński M., Fraseología comparada del polaco y del español: su tratamiento en los diccionarios bilingües, 

Editorial de la Universidad de Granada, Granada 2016, s. 135-204. 
7  Opracowanie własne na podstawie Corpas Pastor G., dz. cyt., s. 50-213. 
8 Lewicki A.M., Składnia związków frazeologicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 

XL, 1986, s. 75-82. 
9 Corpas Pastor G., dz. cyt., s. 53. 
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2.2. Wyrażenia frazeologiczne 

Sferę II tworzą wyrażenia frazeologiczne, czyli związki charakteryzujące się 

stabilnością składniowo-semantyczną i jednością znaczeniową. Co więcej, konstrukcje 

te cechują się wysokim stopniem idiomatyczności i, podobnie jak zwroty, nie tworzą 

pełnych wypowiedzi oraz nie mogą funkcjonować jako samodzielne akty mowy
10

. 

Autorka analizowanej klasyfikacji wyróżnia następujące rodzaje: 

 wyrażenia rzeczownikowe: pez gordo („gruba ryba”); 

 wyrażenia adnominalne: de carne y hueso („z krwi i kości”); 

 wyrażenia adwerbalne: a sangre fría („z zimną krwią”); 

 wyrażenia grupy werbalnej: estar criando malvas („wąchać kwiatki od spodu”); 

 wyrażenia przyimkowe: en frente de („naprzeciwko”); 

 wyrażenia spójnikowe: tanto.., como… („tak…, jak i…”); 

 wyrażenia związku głównego: caérsele a alguien la venda de los ojos („spaść 

komuś zasłona z oczu”). 

2.3. Frazy 

Do sfery III zaliczamy frazy. Są to struktury utrwalone w mowie, które tworzą 

kompletne, autonomiczne wypowiedzi oraz stanowią akty mowy. Dzielimy je na dwa 

podtypy: paremie i formuły zwyczajowe
11

.  

Paremie to stałe jednostki językowe, które mogą funkcjonować niezależnie od 

kontekstu. W języku hiszpańskim przyjmują formę wypowiedzeń pragmatycznych el 

tiempo es dinero („czas to pieniądz”), cytatów el que no trabaje, que no coma12
 („kto nie 

pracuje, niech nie je”) oraz przysłów a la tercera, va la vencida („do trzech razy sztuka”).  

 Z kolei formuły zwyczajowe znajdują się w ścisłym związku z określonymi sy-

tuacjami społecznymi. W ich obrębie wyróżniamy formuły dyskursywne, których funk-

cją jest organizowanie dyskursu a propósito („à propos”) oraz formuły psychospo-

łeczne, które ułatwiają wyrażanie stanów psychicznych i uczuć lo siento („przykro mi”)
13

. 

3. Negatywna wizja kwiatów w hiszpańskich związkach frazeologicznych 

Kwiaty od zawsze były obecne w kulturze, a co za tym idzie, także w języku. Ludzie 

najczęściej utożsamiali je z pięknem, delikatnością czy niewinnością
14
. Nic więc dziw-

nego, że powstające związki frazeologiczne zawierające w swojej strukturze słowa okre-

ślające różnego rodzaju kwiaty, odnosiły się do takich uczuć, jak radość, podziw czy 

uznanie. Dlatego też w języku polskim możemy odnaleźć m.in. takie frazeologizmy, 

jak mieć życie usłane różami („mieć pomyślne, szczęśliwe życie”) czy być w kwiecie 

wieku („być młodym, w pełni sił”). W repertuarze języka hiszpańskiego także nie 

brakuje takich związków nacechowanych pozytywnie, jak na przykład la flor y nata de 

algo („elita, najlepsza część czegoś”) lub ver todo de color de rosa („patrzeć na 

wszystko z optymizmem”). Podobna sytuacja ma miejsce w języku włoskim, gdzie 

odnajdujemy takie wyrażenia, jak fresco come una rosa („wypoczęty, pełen energii”) 

                                                                
10 Tamże, s. 88-89. 
11 Tamże, s. 132. 
12  2 Tes 3, 10. 
13 Corpas Pastor G., dz. cyt., s. 171. 
14 Piekarczyk D., Dlaczego kwiaty są dobre i niewinne? O językowo-kulturowym obrazie kwiatu słów kilka, 

Etnolingwistyka, 29, 2017, s. 48-50. 
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oraz essere tutto rose e fiori („być w sytuacji szczególnie radosnej, szczęśliwej, bez 

problemów”). 

Jednakże, mimo że walory estetyczne kwiatów wywołują najczęściej pozytywne 

skojarzenia, mające swoje odzwierciedlenie we frazeologii, istnieje niewielka grupa 

frazeologizmów, która przełamuje tę regułę. Warto zaznaczyć, że jak do tej pory nie 

wzbudzała ona większego zainteresowania wśród językoznawców. Dlatego też w tym 

artykule zostaną omówione właśnie te wyrażenia. Niemniej jednak, ze względu na 

ograniczoną formę tej pracy, zbadane zostanie jedynie kilka związków frazeologicznych 

o negatywnym zabarwieniu. Ponadto, warto przypomnieć, że językiem wyjściowym 

tego badania będzie język hiszpański, a co za tym idzie, podstawą analizy będą fraze-

ologizmy hiszpańskie, a pojawiające się przykłady w języku polskim oraz włoskim 

będą jedynie ich ekwiwalentami.  

Pierwszym związkiem frazeologicznym będącym przedmiotem tego badania jest 

estar criando malvas. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą podstawowe informa-

cje na temat tego frazeologizmu oraz jego odpowiedników w języku polskim i włoskim. 

Tabela 1. Zestawienie frazeologizmu estar criando malvas z jego ekwiwalentami w języku polskim 

i  włoskim15 

Język Hiszpański Polski Włoski 

Związek 

frazeologiczny 
Estar criando malvas16 

Wąchać kwiatki od 

spodu 

Andare a far terra per 

i ceci17 

Definicja 
Estar muerto y 

enterrado18 

Ktoś nie żyje i został 

pochowany19 
Morire20 

Struktura 

wewnętrzna 
v. aux.+ ger.+ n. v.+ n.dim.+ prep.+ n. 

v.+ prep.+ n.+ prep.+ 

art.+ n. 

Typologia 
Wyrażenie grupy 

werbalnej 

Wyrażenie grupy 

werbalnej 

Wyrażenie grupy 

werbalnej 

Rejestr użycia Kolokwialny Kolokwialny Kolokwialny 

  

                                                                
15 Opracowanie własne. 
16 Dosłownie, „uprawiać malwy”. 
17 Dosłownie, „iść robić podłoże dla ciecierzycy”. 
18 Estar criando malvas, [hasło w:] Diccionario de la lengua española, https://dle.rae.es/malva. 
19 Wąchać kwiatki od spodu, [hasło w:] Wielki słownik języka polskiego, 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=963. 
20 Andare a far terra per i ceci, [w:] Dizionario dei Modi di Dire, https://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-

di-dire/C/cece.shtml. 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=963
https://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/C/cece.shtml
https://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/C/cece.shtml
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Użycie 
w kontekście 

Hay que aprovechar el 
momento y hacer que 
nuestras vidas sean 
extraordinarias, 
porque dentro de nada 
estaremos criando 
malvas21. 

Wszyscy, których 
cenię albo już nie 
żyją, albo są na 
najlepszej drodze do 
tego, by wąchać 
kwiatki od spodu22. 

A Roma sparita circolava 
la storia di quei pontefici, 
che non si erano voluti 
cambiare il nome di 
battesimo, e di lì a pochi 
giorni dall'incoronazione 
erano andati a far terra 
per i ceci23. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszystkie powyżej przedstawione związki 
frazeologiczne są eufemizmami, czyli wyrażeniami zastępującymi słowa uznawane za 
zbyt bolesne, wulgarne lub będące tabu w danej kulturze. W tym przypadku jest to 
śmierć. Co więcej, warto zauważyć, że rzeczowniki pojawiające się w ich strukturze 
wewnętrznej różnią się znaczeniowo, lecz nie wykraczają poza pole semantyczne 
roślin. Tak więc, w języku hiszpańskim człowiek po śmierci ukazany jest jako nawóz 
lub ogrodnik uprawiający malwy rosnące na cmentarzu. We frazeologizmie polskim 
ukazana jest czynność wąchania kwiatów, ale już pod ziemią, a wyrażenie włoskie 
nawiązuje do ciała zmarłego, które po pochowaniu użyźni glebę, na której wyrośnie 
ciecierzyca. 

W przypadku frazeologizmu hiszpańskiego oraz polskiego negatywna wizja kwia-
tów jest ściśle powiązana z obecnością tych roślin na cmentarzach. Skojarzenia, jakie 
wtedy wywołują, są często związane z cierpieniem i smutkiem. Ponadto ciekawe jest, 
że w języku polskim, aby jeszcze bardziej złagodzić doświadczenie śmierci, posłużono 
się zdrobnieniem kwiatki. 

Warto przyjrzeć się także frazeologizmowi no hay rosa sin espinas. 

Tabela 2. Zestawienie frazeologizmu no hay rosa sin espinas z jego ekwiwalentami w języku polskim 
i włoskim24 

Język Hiszpański Polski Włoski 

Związek 
frazeologiczny 

No hay rosa sin espinas25 
Nie ma róży bez 
kolców 

Non c’è rosa senza spine26 

Definicja 
Advierte que no se 
alcanza la dicha por 

Każde korzystne 
rozwiązanie ma 

Non c’è cosa gradita che 
non sia accompagnata da 

                                                                
21 Calabia M., Va de profesores buenistas, https://abcblogs.abc.es/bukubuku/otros-temas/va-de-profesores-

buenistas.html. Musimy wykorzystać ten moment i uczynić nasze życia niezwykłymi, ponieważ już niedługo 

będziemy wąchać kwiatki od spodu (tłumaczenie własne autorki). 
22 Blinkiewicz A., Zapytaj Wprost – Dorota Rabczewska, https://www.wprost.pl/tygodnik/115181/zapytaj-

wprost-dorota-rabczewska.html. 
23 Leggenda sul nome del papa. Meglio cambiarlo, altrimenti porta male, 

http://romacult.blogspot.com/2017/01/se-il-papa-eletto-non-cambia-il-nome-di.html. W zaginionym Rzymie 

krążyła opowieść o tych papieżach, którzy nie chcieli zmienić swojego imienia z chrztu, a w kilka dni po 

koronacji wąchali kwiatki od spodu (tłumaczenie własne autorki). 
24 Opracowanie własne. 
25 Dosłownie, „Nie ma róży bez kolców”. 
26 Dosłownie, „Nie ma róży bez kolców”. 

https://abcblogs.abc.es/bukubuku/otros-temas/va-de-profesores-buenistas.html
https://abcblogs.abc.es/bukubuku/otros-temas/va-de-profesores-buenistas.html
https://www.wprost.pl/tygodnik/115181/zapytaj-wprost-dorota-rabczewska.html
https://www.wprost.pl/tygodnik/115181/zapytaj-wprost-dorota-rabczewska.html
http://romacult.blogspot.com/2017/01/se-il-papa-eletto-non-cambia-il-nome-di.html
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completo, pues siempre 
hay algún sinsabor 27 

również swoje 
wady 28 

qualche pena29 

Struktura 
wewnętrzna 

part.+ v.+ n.+ prep.+ n. 
part.+ v.+ n.+ 
prep.+ n. 

part.+ v.+ n.+ prep.+ n. 

Typologia 
Fraza (paremia- 
przysłowie) 

Fraza (paremia- 
przysłowie) 

Fraza (paremia- 
przysłowie) 

Rejestr użycia Kolokwialny Kolokwialny Kolokwialny 

Użycie w 
kontekście 

Pero como no hay rosa sin 
espinas, su meteórica 
carrera discográfica 
plagada de éxitos y 
reconocimientos 
encadenados se estrelló 
con Self portrait30. 

Nie ma róży bez 
kolców, bowiem 
niektóre zioła 
mogą uczulać31. 

Ma non c'è rosa senza 
spine, perché Stalin è 
convinto che l'artista abbia 
una relazione con la sua 
Lidia: da qui, notti 
d'insonnia, interrogatori 
del Kgb, attese e 
pedinamenti32. 

Jak można zauważyć, analizowane powyżej związki frazeologiczne są swoimi 
ekwiwalentami absolutnymi. Posiadają zarówno takie samo znaczenie, strukturę, jak 
i rejestr użycia. Tworzą one autonomiczne, niezależne od kontekstu wypowiedzi, 
dlatego też zaliczamy je do fraz, a dokładniej do paremii. 

Z punktu widzenia semantycznego skupiają się one na budowie róży, podkreślając 
fakt, iż nieodzowną częścią tego kwiatu są kolce. To właśnie one sprawiły, że róża 
oprócz piękna, miłości i delikatności, symbolizuje też cierpienie, a nawet męczeń-
stwo

33
. W ten sposób, opierając się na opozycji róża/kolce, badane frazeologizmy 

ukazują, że nic, nawet rzeczy piękne i dobre, nie jest pozbawione wad i bólu.  
Kolejnym związkiem frazeologicznym będącym przedmiotem niniejszej analizy 

będzie ir de flor en flor.  

                                                                
27 No hay rosa sin espinas, [w:] Refranero multilingüe, 
https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59217&Lng=0. 
28 Nie ma róży bez kolców, [w:] Wielki słownik języka polskiego, 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=7168&ind=0&w_szukaj=Nie+ma+r%C3%B3%C5%BCy+bez+kolc%C3

%B3w. 
29 Non c’è rosa senza spine, [w:] Vocabolario Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario/spina/. 
30 Metropoli.com, El poeta del rock americano, 

https://www.elmundo.es/metropoli/2004/05/06/musica/1083841414.html. Ale jako że nie ma róży bez 

kolców, jego błyskawiczna kariera nagraniowa usiana sukcesami i uznaniami, rozbiła się o Self portrait 

(tłumaczenie własne autorki). 
31 Kijowska M., Zioła w kosmetykach. Dla ciała i ducha, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/1,96856,16845109,Ziola_w_kosmetykach__Dla_ciala_i_ducha.html?disableRedirects=true. 
32 Romani C., Lo zar Depardieu ora dà corpo alla leggenda di Stalin, 

http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/zar-depardieu-ora-d-corpo-leggenda-stalin-1328749.html; Ale nie ma 

róży bez kolców, bo Stalin jest przekonany, że artysta ma romans ze swoją Lidią: stąd bezsenne noce, 

przesłuchania przez KGB, czekanie i śledzenie (tłumaczenie własne autorki). 
33 Kuryłowicz B., Semantyka nazw kwiatów w poezji młodej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2012, s. 65-66. 

https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59217&Lng=0
https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=7168&ind=0&w_szukaj=Nie+ma+r%C3%B3%C5%BCy+bez+kolc%C3%B3w
https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=7168&ind=0&w_szukaj=Nie+ma+r%C3%B3%C5%BCy+bez+kolc%C3%B3w
https://www.treccani.it/vocabolario/spina/
https://www.elmundo.es/metropoli/2004/05/06/musica/1083841414.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,16845109,Ziola_w_kosmetykach__Dla_ciala_i_ducha.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,16845109,Ziola_w_kosmetykach__Dla_ciala_i_ducha.html?disableRedirects=true
http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/zar-depardieu-ora-d-corpo-leggenda-stalin-1328749.html
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Tabela 3. Zestawienie frazeologizmu ir de flor en flor z jego ekwiwalentami w języku polskim i włoskim34 

Język Hiszpański Polski Włoski 

Związek 
frazeologiczny 

Ir de flor en flor35 
Skakać z kwiatka na 
kwiatek 

Passare di fiore in fiore36 

Definicja 

Ser inconstante. 

Cambiar 

continuamente de 

idea o de lugar. 

Cambia con mucha 

frecuencia 

de pareja37 

Często zmienia 

poglądy, 

upodobania, 

zainteresowania lub 

partnerów 

erotycznych38 

- 

Struktura 

wewnętrzna 

v.+ prep.+ n.+ 

prep.+ n. 

v.+ prep.+ n.dim.+ 

prep.+ n. dim. 
v.+ prep.+ n.+ prep.+ n. 

Typologia 
Wyrażenie grupy 

werbalnej 

Wyrażenie grupy 

werbalnej 
Wyrażenie grupy werbalnej 

Rejestr użycia Kolokwialny Kolokwialny Kolokwialny/ wulgarny 

Użycie w 

kontekście 

[...]un neurótico 

director de doblaje 

va de flor en flor 

incapaz de estar solo 

y una viejecita 

enfermera encuentra 

su vocación 

destruyendo parejas 

felices39. 

W tej naszej 

współczesnej 

kulturze facet, który 

sobie skacze z 

kwiatka na kwiatek, 

jest nawet często 

podziwiany, 

postrzegany jako 

człowiek sukcesu40. 

Simon, [...] originario dello 

Zimbawe, con alcuna 

intenzione di proseguire la 

sua dinastia, ma il cui unico 

fine è quello di passare „di 

fiore in fiore” (spero che 

Google non mi banni per 

questa frase)41. 

Warto zaznaczyć, że odnalezienie włoskiego ekwiwalentu okazało się niezwykle 

trudne. Choć wyrażenie passare di fiore in fiore istnieje, nie figuruje ani w słownikach 

                                                                
34 Opracowanie własne. 
35 Dosłownie, „Iść z kwiatu na kwiat”. 
36 Dosłownie, „Przechodzić z kwiatu na kwiat”. 
37 Ir de flor en flor, [w:] Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa, Barcelona 2012, s. 371. 
38 Skakać z kwiatka na kwiatek, [hasło w:] Wielki słownik języka polskiego, 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=9510.  
39 Silió E., El cine latino del Festival de San Sebastián se exhibirá en Madrid, https://elpais.com/ 

diario/2003/09/26/cine/1064527211_850215.html; [...] neurotyczny reżyser dubbingu skacze z kwiatka na 

kwiatek, nie potrafiąc być sam, a stara pielęgniarka odnajduje swoje powołanie w niszczeniu szczęśliwych 

małżeństw (tłumaczenie własne autorki). 
40 Kozak A., Zakochujemy się w sekundę. Ale „chemia”, czyli „motyle w brzuchu”, ma termin ważności, 

https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163391,24265279,randkowanie-to-taka-rozmowa-kwalifikacyjna-

po-niej-zadecydujesz.html?disableRedirects=true. 
41 alessia.lfn@gmail.com, Bridgerton, la serie rivelazione Netflix!?, https://www.unavaligiaperamica.com/ 

bridgerton-la-serie-rivelazione-netflix/; Simon, [...] pochodzący z Zimbabwe, nie mający zamiaru przedłużać 

swojej dynastii, a którego jedynym celem jest skakanie „z kwiatka na kwiatek” (mam nadzieję, że Google nie 

zbanuje mnie za ten zwrot) (tłumaczenie własne autorki) 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=9510
https://elpais.com/diario/2003/09/26/cine/1064527211_850215.html
https://elpais.com/diario/2003/09/26/cine/1064527211_850215.html
https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163391,24265279,randkowanie-to-taka-rozmowa-kwalifikacyjna-po-niej-zadecydujesz.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163391,24265279,randkowanie-to-taka-rozmowa-kwalifikacyjna-po-niej-zadecydujesz.html?disableRedirects=true
https://www.unavaligiaperamica.com/author/alessia-lfngmail-com/
https://www.unavaligiaperamica.com/bridgerton-la-serie-rivelazione-netflix/
https://www.unavaligiaperamica.com/bridgerton-la-serie-rivelazione-netflix/


 

Wiktoria Gołaś 
 

14 

ogólnych, ani tych, poświęconych wyrażeniom idiomatycznym. Co więcej, jest bardzo 

rzadko używane oraz może być uważane za wulgarne.  

Niemniej jednak można zauważyć dużą zgodność znaczeniową frazeologizmu ir de 

flor en flor z jego polskim odpowiednikiem. Zarówno w języku hiszpańskim, jak 

i polskim obrazuje on niestabilność poglądów i brak stałości w obrębie życia 

codziennego oraz kładzie szczególny nacisk na upodobanie do częstego zmieniania 

partnerów seksualnych.  

Niezbyt pochlebny wydźwięk badanego wyrażenia skłania nas do refleksji nad jego 

pochodzeniem. Dlaczego wzbudziło ono w użytkownikach języków właśnie takie 

skojarzenia? Jak wskazuje Alberto Buitrago
42
, czynność będąca podstawą analizo-

wanego związku w swoim znaczeniu dosłownym może odnosić się do kolibra, który, 

by spijać nektar, przefruwa z kwiatu na kwiat, wciąż unosząc się w powietrzu i nie 

zatrzymując się na żadnej z roślin. Być może właśnie to szybkie przelatywanie między 

kwiatami przyczyniło się do skojarzenia tej czynności z brakiem przywiązania czy 

stabilności w postępowaniu.  

Ponadto, ważną rolę w poszukiwaniu etymologii omawianego frazeologizmu, od-

grywa symbolika kwiatów. Według Doroty Piekarczyk
43

 kwiat w kulturach europej-

skich niejednokrotnie utożsamiany jest z kobietą. Wspomniana autorka zwraca również 

uwagę na pierwotną i podstawową funkcję kwiatów, a więc ich przystosowaniu do 

rozmnażania płciowego. Prawdopodobnie także ten aspekt, wpłynął na powstanie 

metaforycznego postrzegania kwiatów jako partnerek seksualnych.  

Co więcej, ze względu na ograniczoną formę tej pracy, kolejne frazeologizmy zostaną 

przedstawione z pominięciem analizy ich ekwiwalentów polskich oraz włoskich. 

Pierwszym z nich będzie andarse a la flor del berro. 

Tabela 4. Analiza frazeologizmu andarse a flor del berro44 

Związek frazeologiczny Andarse a la flor del berro 45 

Definicja 
Darse a diversiones y placeres („Oddawać się 

rozrywkom i przyjemnościom”) 46 

Struktura wewnętrzna v.+ prep.+art.+ n.+ prep.+ n. 

Typologia Wyrażenie grupy werbalnej 

Rejestr użycia Kolokwialny (wychodzący z użycia) 

Użycie w kontekście 

Es vagamunda esta era; 

no hay moza que servir quiera, 

ni mozo que por su yerro 

no se ande a la flor del berro47. 

                                                                
42 Buitrago A., dz. cyt., s. 371. 
43 Piekarczyk D., dz. cyt., s. 52. 
44 Opracowanie własne. 
45 Dosłownie, „chodzić do kwiatu rukwi wodnej”. 
46 Andarse a la flor del berro, [w:] Diccionario de la lengua española, https://dle.rae.es/flor. 
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Jak można zauważyć w powyższej tabeli, frazeologizm andarse a la flor del berro 
należy do wyrażeń grupy werbalnej wychodzących z użycia, będących kiedyś częścią 
rejestru kolokwialnego. Jego znaczenie idiomatyczne nawiązuje do postawy człowieka, 
który poświęca zbyt wiele czasu na zabawę i przyjemności, nie przejmując się spra-
wami istotnymi czy trudnymi. Jego nieprzychylne konotacje związane są z rzeczowni-
kiem berro, tłumaczonym na język polski jako „brukiew wodna”. Jak wskazuje w swoim 
badaniu Di Noia

48
, jest to roślina niezwykle cenna ze względu na ponadprzeciętną 

gęstość substancji odżywczych. Niemniej jednak do spożycia nadają się wyłącznie jej 
liście. Niejadalny kwiat nie przynosi człowiekowi żadnych korzyści, co sprawiło, że 
został on uznany za bezużyteczny. Ponadto prawdopodobnie właśnie ten fakt przyczynił 
się do przyrównania go do bezwartościowych rozrywek. 

Kolejny związek, który zostanie poddany analizie to quedarse en agua de borrajas. 
Jako że określa on czynność, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, jego 
polskimi ekwiwalentami mogą być takie frazeologizmy, jak spełznąć na niczym czy 
spalić na panewce. 

Tabela 5. Analiza frazeologizmu quedarse en agua de borrajas49 

Związek frazeologiczny Quedarse en agua de borrajas50 

Definicja 

Resultar un fracaso o quedar sin ninguna importancia algo a lo 
que se daba una gran trascendencia („Okazać się być porażką lub 
czymś nieistotnym, choć wcześniej przwiązywało się do tego 
wielką wagę”)51. 

Struktura wewnętrzna v.+ prep.+ n.+ prep.+ n. 

Typologia Wyrażenie grupy werbalnej 

Rejestr użycia Kolokwialny 

Użycie w kontekście 
[...] lamentó que los objetivos del G-10 quedaran en „agua de 
borrajas”, es decir, que no se lograran las expectativas52. 

Także w przypadku tego związku frazeologicznego, znaczenie przenośne uwarun-
kowane jest przez roślinę, której nazwa stanowi część syntagmy nominalnej wyrażenia. 
La borraja, czyli „ogórecznik lekarski”, to kwiat o szorstko owłosionej łodydze i dużych 
liściach, występujący na terenach Aragonii. Dawniej wierzono, że wywar przygoto-
wany na bazie kwiatów tej rośliny ma właściwości lecznicze. Jednakże z czasem 

                                                                
47 Cervantes Saavedra M., Comedia famosa de Pedro de Urdemalas, http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/pedro-de-urdemalas--0/html/ff320b44-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html. Włóczęgą jest ta epoka; 
nie ma dziewczęcia które chciałoby służyć, ani młodzieńca, który będąc w błędzie nie oddawałby się 
uciechom (tłumaczenie własne autorki). 
48 Di Noia J., Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach, Preventing Chronic 
Disease, 11, 2014, https://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/pdf/13_0390.pdf. 
49 Opracowanie własne. 
50 Dosłownie, „zostać w wodzie po ogóreczniku lekarskim”. 
51 Quedarse en agua de borrajas, [w:] Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa, Barcelona 
2012, s. 582. 
52 Redacción EL MUNDO, Torero Español pide a los colombianos defender la tauromaquia, 
https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=209073; […] ubolewał, że cele G-10 
spełzły na niczym, to znaczy, że oczekiwania nie zostały spełnione (tłumaczenie własne autorki). 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/pedro-de-urdemalas--0/html/ff320b44-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/pedro-de-urdemalas--0/html/ff320b44-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/pdf/13_0390.pdf
https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=209073


 

Wiktoria Gołaś 
 

16 

okazało się, że w wyniku procesu gotowania zioło traci cenne składanki i nie wpływa 
znacząco na poprawę zdrowia. Stąd też aktualnie „woda po ogóreczniku lekarskim” 
utożsamiana jest z niepowodzeniem czy rozczarowaniem

53
. 

Jako kolejny związek frazeologiczny zostanie omówione wyrażenie ser flor de un día. 

Tabela 6. Analiza frazeologizmu ser flor de un día54 

Związek frazeologiczny Ser flor de un día55 

Definicja 
Durar muy poco. Ser algo o alguien efímero. („Trwać bardzo 
krótko. Być czymś lub kimś ulotnym”)56. 

Struktura wewnętrzna v.+ n.+ prep.+ art.+ n. 

Typologia Wyrażenie grupy werbalnej 

Rejestr użycia Kolokwialny 

Użycie w kontekście 
El impacto de la pandemia de coronavirus sobre la economía 
no será flor de un día57. 

Frazeologizm przedstawiony w tabeli powyżej służy do określania zjawisk, rzeczy 
czy cech, które uważane są za bardzo nietrwałe. Takie zastosowanie tego wyrażenia 
związane jest z jego budową wewnętrzną, której kluczową częścią jest syntagma flor 
de un día, czyli „jednodniowy kwiat”. Nawiązuje ona do kwiatów, które otwierają 
swoje płatki o poranku, a wieczorem przekwitają. Tak dzieje się m.in. w przypadku 
kwiatów magnolii, liliowców czy czystka

58
. Widzimy więc, że negatywne zabarwienie 

analizowanego związku zdeterminowane jest przez przyrównanie natury niektórych 
rośliny do ulotności elementów otaczającego nas świata. 

Ostatnim związkiem frazeologicznym poddanym niniejszej analizie będzie erudito 
a la violeta. 

Tabela 7. Analiza frazeologizmu erudito a la violeta59 

Związek frazeologiczny Erudito a la violeta60 

Definicja 

Hombre que solo tiene una tintura superficial de ciencias y 

artes. („Człowiek, który ma tylko powierzchowną znajomość 

nauk i sztuk”)61. 

                                                                
53 Buitrago A., dz. cyt., s. 582. 
54 Opracowanie własne. 
55 Dosłownie, „być jednodniowym kwiatem”. 
56 Ser flor de un día, [w:] Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa, Barcelona 2012, s. 636. 
57 Redacción Barcelona, Solo la mitad de empresas prevé preservar el empleo, 
https://www.lavanguardia.com/economia/20200629/482008788232/solo-la-mitad-de-empresas-preve-
preservar-el-empleo.html; Wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę nie będzie krótkotrwały 
(tłumaczenie własne autorki). 
58 Szweykowska A., Szweykowski J. (red.), Słownik botaniczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, 
s. 465-466. 
59 Opracowanie własne. 
60 Dosłownie, „fiołkowy erudyta”. 
61 Erudito a la violeta, [w:] Diccionario de la lengua española, https://dle.rae.es/erudito. 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200629/482008788232/solo-la-mitad-de-empresas-preve-preservar-el-empleo.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200629/482008788232/solo-la-mitad-de-empresas-preve-preservar-el-empleo.html
https://dle.rae.es/erudito
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Struktura wewnętrzna n.+ prep.+ art.+ n. 

Typologia Wyrażenie rzeczownikowe 

Rejestr użycia Kolokwialny 

Użycie w kontekście 
Nadie seguro de su propia estima puede dar pábulo a la 
demagogia de ese erudito a la violeta con coleta que hablaba 
de la triple alianza y bobadas similares [...]62. 

Wyrażenie rzeczownikowe zaprezentowane powyżej, używane jest w odniesieniu 
do ludzi, którzy podają się za osoby uczone, lecz w rzeczywistości takimi nie są. Sło-
wem, które nadaje temu frazeologizmowi negatywny wydźwięk, jest rzeczownik violeta, 
czyli „fiołek”. Warto zastanowić się, dlaczego właśnie ten kwiat został użyty, by określić 
„farbowanego lisa” erudycji. Związek frazeologiczny erudito a la violeta pojawił się 
po raz pierwszy w satyrycznym dziele José Cadalso (1741-1782) „Los eruditos a la 
violeta”. Było ono dedykowane młodym, którzy pragnęli wiedzieć dużo, nie ucząc się 
wiele. Jak przyznaje sam pisarz, inspiracją na tytuł stały się popularne w tamtejszych 
czasach perfumy wykonane m.in. na bazie fiołków, szczególnie cenione przez klasy 
zamożne. Według Cadalso „fałszywi uczeni” lubowali się pudrach, wymyślnych ucze-
saniach i pachnących wodach

63
. 

4. Podsumowanie 

Rośliny, w tym także kwiaty, od zawsze zajmowały ważne miejsce w kulturach 
europejskich. Ich wszechobecność w życiu codziennym odzwierciedlała się w języku 
i wpływała na powstawanie licznych wyrażeń idiomatycznych zawierających elementy 
kwiatowe. Choć symbolika tych jakże pięknych roślin w przeważającej mierze odwo-
łuje się do wartości, takich jak piękno czy dobro, w repertuarze związków frazeolo-
gicznych odnajdujemy także wyrażenia posiadające konotacje negatywne. Mimo że 
w niniejszym artykule zostało przeanalizowane tylko siedem frazeologizmów, zauwa-
żono, iż przyczyn mało przychylnego postrzegania związków zawierających nazwy 
kwiatów jest wiele. Niekiedy nasze negatywne podejście związane jest z budową 
zewnętrzną niektórych kwiatów. Aby bronić się przed roślinożercami, wytwarzają one 
ciernie lub kolce, mogące powodować ból u nieuważnych admiratorów. Ponadto, mało 
przyjemne skojarzenia mogą być wywołane miejscem częstego występowania kwiatów, 
takim, jakim są, na przykład, cmentarze. Negatywne zabarwienie związków frazeolo-
gicznych może być także powiązane z tematami tabu oraz brakiem właściwości lecz-
niczych bądź odżywczych w potrawach przygotowanych z danych roślin. Na koniec 
należy zaznaczyć, iż często na nieprzychylne konotacje frazeologizmów mają wpływ 
czynniki historyczne. 

Niemniej jednak warto przypomnieć, że ze względu na ograniczoną formę artykułu, 
analizie poddana została niezwykle wąska grupa frazeologizmów. Dlatego też, byłoby 
niezwykle ciekawe, gdyby niniejsza praca posłużyła za podstawę do dalszych badań 
nad przedstawionym typem wyrażeń. 

                                                                
62 Ysart F., Vuelve la política, https://abcblogs.abc.es/federico-ysart/autor/fysart/; Nikt, kto jest pewny własnej 

wartości, nie może dać wiary demagogii tego „farbowanego erudyty” z kucykiem, który mówił o potrójnym 

sojuszu i podobnych bzdurach […] (tłumaczenie własne autorki). 
63 Cadalso J., Los eruditos a la violeta, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-eruditos-a-la-violeta--

3/html/ff14bdd2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html. 

https://abcblogs.abc.es/federico-ysart/autor/fysart/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-eruditos-a-la-violeta--3/html/ff14bdd2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-eruditos-a-la-violeta--3/html/ff14bdd2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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Wykaz skrótów 

art. – rodzajnik 

ger. – gerundium 

n. – rzeczownik 

n.dim. – rzeczownik w formie zdrobnienia 

part. – partykuła 

prep. – przyimek 

pron. – zaimek 

v. aux. – czasownik posiłkowy 

Związki frazeologiczne o negatywnych konotacjach zawierające komponent 

kwiatowy 

Streszczenie 

Artykuł stanowi próbę zbadania hiszpańskich frazeologizmów nacechowanych negatywnie, zbudowanych 

wokół co najmniej jednego elementu językowego określającego kwiat. W tym celu dokonano analizy 

siedmiu związków frazeologicznych pochodzących z języka hiszpańskiego. Aby ukazać pełniejszy 

kontekst, trzy z nich zostały zestawione ze stosownymi ekwiwalentami w języku polskim oraz włoskim. 

Badaniu zostały poddane definicje, struktura wewnętrzna, rejestr użycia oraz typologia. Zaprezentowano 

ponadto przykładowe użycie w kontekście każdego z przedstawionych związków. Zauważono, iż przyczyn 

mało przychylnego postrzegania kwiatów we frazeologizmach jest wiele. Między innymi mogą one wyni-

kać z budowy zewnętrznej roślin, ich miejsca częstego występowania lub tematów tabu, które poruszają. 

Co więcej, wskazano, że ze względu na ograniczoną formę, artykuł nie wyczerpuje on w pełni poruszo-

nego tematu i może stanowić podstawę do dalszych prac z tego obszaru frazeologii. 

Słowa kluczowe: związki frazeologiczne, negatywne konotacje związków frazeologicznych, nazwy kwiatów, 

język hiszpański, język polski 
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Przegląd badań językoznawczych w zakresie iloczasu 

samogłosek w języku polskim w latach 1976-2021 

1. Wstęp 

Wraz z rozwojem technologii zmienia się sposób analizy oraz badań w nauce. 

Dzięki coraz szerszemu dostępowi do informacji oraz możliwościom komunikacyjnym 

możliwe jest dokładniejsze zbadanie i klasyfikacja danych. Umiejętne wykorzystanie 

cyfryzacji prowadzi do postępu w nauce, precyzując dotychczasowe tezy i odkrywając 

niepoznane zjawiska. Rozwój możliwości badania zagadnień językoznawczych pozwala 

na dogłębniejsze analizy oraz zmusza do porównania wyników z tymi uzyskanymi 

w ubiegłych latach, gdy wykorzystywano inne, mniej zaawansowane metody. 

Kluczowym dla zrozumienia problematyki rozwoju metodyki pozyskiwania oraz 

przetwarzania danych jest uświadomienie sobie, że innowacje technologiczne, czy 

udogodnienie cyfrowe wpływają pozytywnie na rozwój nauki. Badając iloczas samo-

głoskowy występujący w języku polskim, na potrzeby mojej pracy magisterskiej, 

korzystałem niemal cały czas z programów i narzędzi komputerowych. 

W latach siedemdziesiątych, w których miały miejsce pierwsze badania iloczasu 

w języku polskim, badacze nie mieli dostępu do pracowni komputerowych, a cyfrowy 

standard zapisu sygnału audio nie był powszechny. Ramy czasowe, które obejmują 

problematykę poruszaną w artykule, są ściśle związane z jednymi z pierwszych badań 

w tej tematyce, przeprowadzonymi przez językoznawczynię Lutosławę Richter. 

Na temat iloczasu samogłosek występujących w języku polskim powstało niewiele 

publikacji. Jest to spowodowane tym, że iloczas w języku polskim nie jest cechą 

dystynktywną. W czasach, w których syntezatory mowy nie były powszechne oraz nie 

charakteryzowały się odpowiednią jakością produkowanego sygnały mowy brak było 

także możliwości zastosowań technicznych wiedzy na temat iloczasu. Badania 

normatywnych wartości cech prozodycznych w szerszym rozumieniu znajdowały 

natomiast zastosowanie w problematyce patologii mowy. Nad tą tematyką iloczasu, 

oprócz Richter, pochylili się tacy polscy naukowcy, jak Piotra Łobacz przeprowa-

dzając badania w 1996 roku, czy Maria Steffen-Batogowa pod koniec lat osiemdzie-

siątych oraz Grażyna Demenko w latach 1999 i 2015. 

Wyniki badań dla języków innych niż polski mogą wyznaczać nowe kierunki badań 

dla języka polskiego. Przykładami istotnych badań dla języka innego niż polski są 

badania pod przewodnictwem Davida Crystala, w których ustalono, że iloczas sylaby 

zależy od liczby fonemów na sylabę oraz akcentowania
2
 oraz badania prowadzone 

przez Nicka Campbella. Udowodniono w ich toku, że zmienność iloczasu dla wypowiedzi 

izolowanych jest niewielka (zakres średnich wartości oraz wariancji jest ograniczony)
3
. 

                                                                
1 piomal3@st.amu.edu.pl, Szkoła Doktorska z zakresu Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, phd.amu.edu.pl, amu.edu.pl. 
2 Crystal D., Articulation rate and the duration of syllables and stress groups in connected speech, 

Journal of the Acoustical Socciety of America, 88, 1990, s. 101-111. 
3 Campbell N., Synthesing Spontaneous Speech, Computing Prosody, 1997, s. 165-185. 



 

Przegląd badań językoznawczych w zakresie iloczasu samogłosek w języku polskim w latach 1976-2021 
 

21 

2. Samogłoski w języku polskim 

W języku polskim występują samogłoski właściwe: [a], [e], [i], [o], [u] oraz [y]. 

W badaniach iloczasu samogłoski nosowe [ą] ([  ], [  n ], [  n ] itd.) oraz [ę] ([ w ], [ n], 

[ m]) nie są rozważane osobno. Ich segmentację wykonuje się w taki sposób, że odpo-

wiednio [o] oraz [e] stanowią osobne segmenty względem nazalizacji. Charakteryzując 

samogłoski pod względem iloczasu właściwego wyróżnić można samogłoski krótkie 

([i], [y], [u]) oraz samogłoski długie ([e], [a], [o]). Innymi czynnikami mającymi 

wpływ na iloczas samogłoski są występowanie akcentu, pozycja sylaby we frazie oraz 

budowa sylaby końcowej we frazie
4
. 

Z punktu widzenia akustyki mowy parametrem pozwalającym na odróżnienie 

poszczególnych samogłosek od siebie są dwie pierwsze częstotliwości formantowe (f1, 

f2). Częstotliwości formantowe są to pasma w spektrum akustycznym, w których 

występuje koncentracja energii akustycznej. Poprzez zmianę ułożenia aparatu mowy 

dochodzi do zmiany przestrzeni rezonansowych, co skutkuje występowaniem innych 

częstotliwości w widmie sygnału mowy. Częstotliwości formantowe występujące 

w widmie powyżej f2 odpowiadają za identyfikację mówcy. Za percepcję wysokości 

mowy odpowiada parametr f0, czyli częstotliwość podstawowa. Poniższe zestawienie 

jest wynikiem badań autorstwa Wiktora Goneta i przedstawia dwie pierwsze 

częstotliwości formantowe: 

Samogłoska [a] 721 Hz oraz 1406 Hz, samogłoska [e] 494 Hz oraz 1807 Hz, 

samogłoska [i] 269 Hz oraz 2287 Hz, samogłoska [o] 518 Hz oraz 1075 Hz, 

samogłoska [u] 345 Hz oraz 899 Hz, samogłoska [y] 380 Hz oraz 1799 Hz
5
. 

3. Przegląd przeprowadzanych badań nad iloczasem 

Wcześniej wymieniona Richter była pionierem w badaniu iloczasu. Jej badania 

z 1973 roku opierały się na pomiarze iloczasu w wyrazach izolowanych w logatomach. 

Logatomy to słowa nieistniejące w danym języku, ale powstałe z sylab, które w nim 

występują. Są szeroko wykorzystywane w testach zrozumiałości mowy, aby znajo-

mość języka przez mówcę nie fałszowała wyników badań. Znajomość języka wpływa 

na zrozumiałość mowy ze względu na kontekst oraz słyszenie znajomych wyrazów
6
. 

Richter przy badaniach iloczasu samogłosek, oprócz barwy samogłoski, wzięła pod 

uwagę kontekst spółgłoskowy tj. bezdźwięczność lub dźwięczność następującej spół-

głoski (grupa 1 bezdźwięczna, grupa 2 dźwięczna) oraz obecność akcentowania. Spół-

głoski dźwięczne od bezdźwięcznych różnią się obecnością tonu krtaniowego. Ton 

krtaniowy powstaje dzięki więzadłom głosowym, które mieszczą się w krtani. Gdy 

więzadła głosowe znajdują się w pozycji zsuniętej, wydychane powietrze wprawia je 

w drgania, powodując występowanie tonu krtaniowego, którego obecność odbierana 

jest jako dźwięczność. Gdy więzadła głosowe znajdują się w pozycji rozsuniętej, 

wydychane powietrze nie napotyka przeszkody. Wypowiadane w ten sposób głoski 

                                                                
4 Demenko G., Korpusowe badania języka mówionego, Akademicka oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 

2015, s. 111-112. 
5 Gonet W., Próba określenia normy wymowy polskich samogłosek ustnych, Opuscula logopaedica: in 

honorem Leonis Kaczmarek, 1993, s. 232-252. 
6
 https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/logatom.html.
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odbierane są jako bezdźwięczne
7
. Dźwięczność jest w języku polskim cechą dystynk-

tywną, co znaczy, że obecność dźwięczności może decydować o znaczeniu wyrazu. Na 

przykład pary słów: bark i park, medal i metal, żyć i szyć. 

Dzięki badaniom Richter można poznać:  

 iloczas właściwy powiązany ze stopniem otwarcia samogłoski (samogłoski krótkie: 

[i], [y], [u]; samogłoski długie: [a], [e], [o]); 

 wpływ dźwięczności następującej spółgłoski na iloczas samogłoski; 

 wpływ obecności akcentu w wyrazie na iloczas
8
. 

Łobacz w badaniach przeprowadzonych do roku 1996 używała do pomiaru długości 

głosek wypowiadanych przez dzieci oscylografu oraz szerokowstęgowego spektrografu. 

Spektrograf jest urządzeniem pozwalającym na monitorowanie widma sygnału, 

czyli amplitudy w funkcji częstotliwości
9
. Jest to szczególnie użyteczne narzędzie pod-

czas segmentacji, ponieważ zapewnia wizualną realizację struktury formantowej głosek, 

dzięki czemu można wyznaczyć granice segmentów. Byłoby to niemożliwe na pod-

stawie samej oceny słuchowej ze względu na zbyt krótkie czasy trwania głosek. 

Również sam odczyt z oscylografu nie jest wystarczającą reprezentacją pozwalającą na 

określenie granic segmentu. 

Badania wykazały, że u dzieci nie występuje istotna statystycznie różnica pomiędzy 

iloczasem samogłosek w zależności od akcentowania. Brak takowej uznawany jest za 

normę dla osób dorosłych. Dokładność pomiaru wynosiła 3 ms, co uznane zostało za 

w zupełności wystarczające. Poza tym, Łobacz mierzyła wpływ długości wyrazów 
[liczba głosek w wyrazie] na iloczas głosek, jak również tempo mowy [liczba fonemów 

na sekundę]. Zebranie materiału badawczego przebiegało przy zastosowaniu metody 

hybrydowej. Przedmiotem badania były wypowiedzi sytuujące się pomiędzy imitacją 

mowy dorosłej osoby a mową swobodną. Wykonano również test nazywania obiektów 

(pozwala tylko na uzyskanie jednowyrazowych wypowiedzi). Zbadano odchylenie 

standardowe. Zbadano wpływ płci dziecka na wyniki, w rezultacie czego stwierdzono 

brak takiego wpływu na tempo mowy oraz istotny wpływ na iloczas. Samogłoski 

badano, tylko jeżeli były śródgłosowe (oznacza to, że nie badano samogłosek występu-

jących w nagłosie oraz samogłosek występujących w wygłosie)
10
. Wydaje się to 

uzasadnione, ponieważ jak wiadomo z późniejszych badań Demenko z 1999 roku oraz 

z moich badań z 2020 roku wpływ kończenia frazy samogłoską na jej iloczas jest 

bardzo duży
11
. Wynika to również z badań Delattre (1965), Umedy (1981), Kohlera 

(1983), przeprowadzonych dla innych języków niż polski
12

. 

Łobacz zauważa, że segmentacja [j] + [e; a] jest problematyczna ze względu na 

nieczytelne ugięcia formantowe. 

                                                                
7 Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 40. 
8 Richter L., The Duration of Polish vowels, Speech Analysis and Synthesis, 3, PWN, 1973. 
9 Puckette M., The Theory and Technique of Electronic Music, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 

2006, s. 263-264. 
10 Łobacz P., Polska fonologia dziecięca, Wydawnictwo Energia, Warszawa 1996, s. 128-133. 
11 Demenko G., Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999, Maleszewski P., Analiza 

iloczasu polskich samogłosek w dialogach, Poznań 2020. 
12 Demenko G., Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999. 
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Rysunek 1. Waveform oraz spektrum sylaby, opracowanie własne 

 

Rysunek 2. Waveform oraz spektrum sylaby [ba], opracowanie własne 

Powyższe rysunki przedstawiają przebiegi fal (waveform) oraz spectra sylab 

odpowiednio [ja] i [ba]. Zauważyć można, że wyznaczenie granic segmentów w przy-

padku sylaby [ba] jest prostsze. W przypadku sylaby [ja] częstotliwości formantowe 

zmieniają się w sposób płynny w czasie, co utrudnia jednoznaczne wyznaczenie 

granicy segmentów. 

Również połączenia [wu; wo] (czyli ortograficzne łu, ło) stwarzały problem 

z segmentacją. 
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Rysunek 3. Waveform oraz spektrum sylaby [wu], opracowanie własne 

 

Rysunek 4. Waveform oraz spektrum sylaby [bu], opracowanie własne 

Problem opisany w kontekście połączenia [j] + [a/e] jest jeszcze bardziej widoczny 

w przypadku łączenia [w] + [u/o]. Powyższe rysunki przedstawiają waveformy oraz 

spectra odpowiednio sylaby [wu] i sylaby [bu]. W przypadku sylaby [wu] wyznaczenie 

granicy segmentu jest bardzo trudne ze względu na brak zmian częstotliwości forman-

towych w czasie. 
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Rysunek 5. Waveform oraz spektrum sylaby [na], opracowanie własne 

Autorka zwraca również uwagę na trudność segmentacji w przypadku występo-

wania nazalizacji. Powyższy rysunek (rys. 5) przedstawia waveform oraz spektrum 

sylaby [na]. 

Powyższe rysunki (rys 1-5) wykonano w programie Praat. Materiał dźwiękowy 

nagrano z częstotliwością próbkowania 44 100 Hz. Oznacza to, że na każdą sekundę 

nagrania pobrano 44 100 wartości próbek, jest to wartość wystarczająca do bezbłęd-

nego odwzorowania sygnału zawierającego częstotliwości z pasma słyszalnego przez 

człowieka. Zakres spektrum wynosi od 0 Hz do 15 000 Hz – w tym zakresie mieszczą 

się wszystkie istotne informacje łącznie z częstotliwościami formantowymi. Długość 

okna czasowego wynosi 0.005s. Zakres dynamiki – 50 dB. 

Wyżej wymienione problemy, jak również problem z segmentacją nazalizacji 

w sąsiedztwie samogłoski, nie wydają się związane z ograniczeniami technicznymi, 

a raczej z naturą widma takiego sygnału samą w sobie. W swoich badaniach Łobacz 

przeanalizowała 489 samogłosek, co we współczesnych normach wydaje się bardzo 

małą liczbą – dla porównania na potrzeby pracy magisterskiej przebadałem ich ponad 

18 000. Łobacz użyła narzędzia ANOVA w oprogramowaniu CSS.Statistica. Ten 

program umożliwia dokładną i zaawansowaną analizę danych. Narzędzie ANOVA 

umożliwia analizę wariancji. Łobacz zbadała stosunek iloczasu głosek zgłosko-

twórczych do niesylabicznych. Badała dzieci, w związku z czym wystąpił problem 

z nieprawidłową artykulacją samogłosek. Ze względu na to, że dzieci nie mają jeszcze 

opanowanego rytmu, Łobacz porównała wyniki z testami na logatomach na próbie 

osób dorosłych. Innym problemem w badaniu mowy dzieci była desynchronizacja 

czasowa pomiędzy formantami (pojawiały się w różnym czasie)
13

. 

Do sporządzenia spektrogramu użyto okna Hamminga; obraz spektrum jest proble-

matyczny ze względu na bardzo małą rozdzielczość oraz binarny charakter (piksel 

przyjmuje barwę czarną lub białą – co w połączeniu z niewielką rozdzielczością daje 

obraz słabej jakości). 

 

                                                                
13 Łobacz P., Polska fonologia dziecięca, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1996, s. 98-133. 
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Rysunek 6. Spektrogram wyrazu „boki” źródło Łobacz polska fonologia dziecięca, s. 106 

W późniejszych latach swoje badania opublikowała Demenko. Pod koniec lat 90. 

Demenko zajmowała się fonetycznymi aspektami iloczasu, takimi jak: czas trwania 

fonetycznego segmentu, skrócenie czasu sylaby nieakcentowanej oraz sąsiedztwo spół-

głoskowe. 

Demenko w 1999 roku badała iloczas w określonych frazach (trzy kilkuzdaniowe 

teksty) dla uzyskania materiału badawczego o jednolitej strukturze segmentalnej, 

intonacyjnej oraz rytmicznej. 

Do badań w 1999 użyto cyfrowego zewnętrznego spektrografu KAY 5500 oraz 

karty dźwiękowej Sound Blaster. Segmentacja została wykonana ręcznie z dokładno-

ścią do 1 ms. Przypadki, w których niemożliwa była segmentacja – połączenie z gło-

skami [w] lub [j] (podobnie jak w badaniach Łobacz) – uznano za dyftongi. Analo-

gicznie za tryftongi uznano zbitki [eja] oraz [owo]. Demenko zwraca uwagę na takie 

czynniki, jak obecność akcentu, kontekst fonetyczny (sąsiedztwo spółgłoskowe) oraz 

kończenie frazy. Analiza uwzględnia średnie wartości oraz odchylenia standardowe
14

. 

Badania opisane przez Demenko w 2015 roku cechują się bardzo dużym postępem 

technicznym w stosunku do lat wcześniejszych. Użyto szerokiego spektrum specjali-

stycznego oprogramowania. Program Question Recorder (2009) pozwala na znaczną 

automatyzację sesji nagraniowej. Oznacza to, że program automatycznie pyta o ten 

sam rodzaj danych wejściowych dla każdej nagrywanej osoby, jak również automa-

tycznie nazywa pliki. Dane wprowadza się tylko raz podczas sesji. Materiał badawczy 

nagrano z częstotliwością próbkowania 16 kHz. 

Za pomocą takich programów, jak: Database Manager (oprogramowanie użyte do 

zarządzania anotacją), Salian (2006) (służący do automatycznej segmentacji), Tran-

scriber (2001) (program wykorzystywany do segmentacji i etykietyzacji) można bardzo 

zautomatyzować proces anotacji oraz segmentacji nagrań. Opracowany w ten sposób 

materiał wymaga jednak jeszcze końcowej oceny jakości przez człowieka. Kierunek 

rozwoju technologii to pełna automatyzacja segmentacji i anotacji nagrań mowy.  

Współcześnie badaniami nad iloczasem zajmują się naukowcy: Mariusz Owsianny, 

Jolanta Bachan, Agnieszka Wagner, Grażyna Demenko. Podczas moich studiów zbli-

żyłem się do tej części językoznawstwa, publikując moje badania w 2020 roku, które 

                                                                
14 Demenko G., Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy,  

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999, s. 109-111. 
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były przeprowadzone na korpusie powstałym w ramach projektu Harmonia pod tytu-

łem: „Automatyczna analiza konwergencji fonetycznej w systemach technologii mowy”
15

. 

Materiał badawczy stanowiły nagrania tekstu czytanego oraz nagrania dialogów. 

Segmentacja była wykonana ręcznie, z dokładnością teoretycznie do 0,02 ms. Do 

segmentacji i anotacji (również ręcznej) użyto programu Praat. Przeanalizowano 18 

000 samogłosek pod kątem barwy (iloczas właściwy), akcentowania, kończenia frazy, 

oraz położenia w nagraniu (istotne ze względu na cel badań – konwergencja). Analiza 

statystyczna zebranego materiału została wykonana w MS Excel oraz za pomocą 

narzędzia ANOVA w oprogramowaniu CSS.Statistica. Pozyskano następujące dane: 

liczbę samogłosek zakwalifikowanych do danej kategorii, średnie wartości iloczasu, 

odchylenia standardowe iloczasu, wartości iloczasu minimalne, maksymalne, medianę 

iloczasu. Wykazano, że istnieją różnice statystycznie istotne pomiędzy tekstem czyta-

nym, dialogiem oraz logatomami. 

4. Dyskusja 

Przedstawiony w artykule przegląd metod wskazuje na postęp w prowadzeniu 

badań wraz z rozwojem technologii. Charakteryzuje się on możliwością uzyskania 

większej ilości danych, jak również danych dokładniejszych. Postęp technologii zwią-

zanej z syntezą mowy powoduje, że badania mowy są użyteczne, z uwagi na pojawia-

jące się nowe techniczne możliwości implementacji (takich jak asystent głosowy 

wykorzystujący teorię akomodacji komunikacji). Spodziewany kierunek rozwoju na-

rzędzi wykorzystywanych do badań fonetycznych to pełna automatyzacja segmentacji 

oraz anotacji materiału. Można oczekiwać, że kierunek, który w przyszłości przybiorą 

same badania fonetyczne będzie miał na celu dokładniejsze poznanie natury sygnału 

mowy na poziomie zarówno segmentalnym jak i suprasegmentalnym. Pozwoli to na 

stworzenie technologii, które umożliwiać będą produkowanie sztucznego sygnału 

mowy cechującego się większą naturalnością. 

5. Podsumowanie 

W artykule ujęto przegląd metodyki prowadzenia badań nad iloczasem wraz 

z danymi źródłowymi. Pomijając oczywiste spostrzeżenie, że użycie technologii cyfro-

wej w badaniach ma tę przewagę nad użyciem technologii analogowej, iż możliwe jest 

korzystanie z wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego na każdym etapie 

badań, sformułować można następujące wnioski: 1) w pierwszej dekadzie XX w. na-

stąpił znaczny postęp technologiczny narzędzi wykorzystywanych do badań fonetycz-

nych. Dzięki możliwości znacznej automatyzacji sesji nagraniowej oraz automatycznej 

anotacji i segmentacji zebranego materiału możliwe jest zgromadzenie i przetworzenie 

większej ilości danych w krótszym czasie. 2) Dzięki obrazowi widma o większej roz-

dzielności, zarówno w dziedzinach czasu i częstotliwości (odpowiednio pozioma oraz 

pionowa oś wykresu), jak i w dziedzinie amplitudy (stopień zaczernienia wykresu) 

możliwe jest pozyskanie danych o większej dokładności. 3) Obecnie badania ukierun-

kowane są w większym stopniu na możliwe zastosowanie ich wyników w techno-

logiach związanych z przetwarzaniem mowy oraz syntezą mowy niż w dziedzinie 

patologii mowy. 

                                                                
15 Demenko G., Korpusowe badania języka mówionego, Akademicka oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 

2015, s. 132-134. 
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Przegląd badań językoznawczych w zakresie iloczasu samogłosek w języku 
polskim w latach 1976-2021 

Streszczenie 
Współczesne badania fonetyczne są przydatne w rozwoju nowych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Celem artykułu jest prezentacja technologii oraz metodyki prowadzenia badań językoznaw-
czych w ujęciu iloczasu samogłoskowego. Praca przedstawia obserwacje oraz wnioski z badań nad iloczasem 
samogłosek w języku polskim. Podczas analizy wzięto pod uwagę  również  badanie wpływu takich czyn-
ników, jak: akcentowanie, kontekst rozmowy, grupa badawcza, kończenie frazy. W artykule przestawiono 
historię badań nad iloczasem samogłosek w języku polskim przeprowadzanych od lat siedemdziesiątych 
XX wieku. Dopełnieniem artykułu jest analiza technologii użytej do pozyskania danych. 
Słowa kluczowe: językoznawstwo, fonetyka, iloczas, akustyka mowy, prozodia 

Review of linguistic research in the field of vowel length in Polish in the years 
1976-2021 

Abstract 
Contemporary phonetic research is useful in the development of new information and communication 
technologies. The aim of the article, entitled "Review of linguistic research in the field of vowel length in 
Polish in the years 1976-2021", is to present the technology and methodology of linguistic research in 
terms of vowel length. The work presents the observation and conclusions from the research on the vowel 
length in Polish. During the analysis, the influence of such factors as: stressing, context of the conversation, 
research group, and ending the phrase was also taken into account. The article presents the history of 
research on the vowels length in Polish conducted since the 1970s. The article is complemented by an 
analysis of the technology used to obtain the data. 
Keywords: linguistics, phonetics, vowel length, speech acoustics, prosody  
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Trzy warstwy tekstu literackiego:  

emocjonalna, narracyjna i kulturowa interpretacja 

powieści Jima Thompsona „Morderca we mnie” 

1. Wprowadzenie 

Bez wątpienia każdy odbiorca czyta tekst literacki w inny sposób. Niektórzy 

czytelnicy są emocjonalni i łatwo identyfikują się z fikcyjnymi postaciami, inni badają 

język i zwracają uwagę na słowa, które niosą za sobą ukryte przesłanie, i wreszcie są 

tacy, którzy wychodzą poza świat przedstawiony i interpretują powieść jako odzwier-

ciedlenie rzeczywistości. Z pewnością niektóre narracje posiadają większy ładunek 

emocjonalny, inne są bardziej wyrafinowane pod względem językowym, a jeszcze inne 

służą jako alegorie. Niemniej jednak istnieją powieści, takie jak „Morderca we mnie” 

Jima Thompsona, które można interpretować pod względem wpływu emocjonalnego 

na czytelnika, struktury językowej i sposobu narracji, jak również ich przesłania 

w kontekście społeczno-kulturowym, ponieważ zawierają wszystkie elementy nie-

zbędne do zaangażowania emocji, intelektu i zrozumienia kulturowego czytelnika. 

Artykuł omawia trzy aspekty powieści: empatyczny wpływ, jaki powieść może mieć 

na odbiorców, język i środki narracyjne, ich rolę i wpływ na czytelnika, i wreszcie, tło 

historyczne i odbiór społeczny powieści w latach pięćdziesiątych, a także sposób, 

w jaki może być interpretowana obecnie. 

2. Lou Ford jako postać empatycznie niejednoznaczna 

Odnosząc się do pierwszej warstwy tekstu – emocjonalnej – powieść Thompsona 

przedstawia bohatera, który jest empatycznie niejednoznaczny. Lou Ford jest postacią 

bardzo tajemniczą, co czyni z niego jeszcze bardziej osobliwego narratora. Oprócz bycia 

przykładnym stróżem prawa, Lou jest jednocześnie seryjnym mordercą. Czytelnicy są 

zatem zmuszeni poznawać świat przedstawiony przez pryzmat doświadczeń zabójcy. 

Z uwagi na to, iż nie mają oni dostępu do perspektywy ofiar zabójstw, czy też do rzetel-

nego narratora wszechwiedzącego, czytelnicy poznają jedynie zniekształconą rzeczy-

wistość przedstawioną przez Lou Forda. Czytelnicy mentalnie symulują przeżycia 

i doznania Lou i są niejako transportowani do umysłu zabójcy. Dzięki takim zabiegom 

są oni również, przynajmniej do pewnego stopnia, w stanie współczuć Fordowi, gdy 

ten przedstawiany jest jako ofiara. Jednakże Lou Ford nie jest postacią, z którą łatwo 

można się identyfikować. 

Ford jest zastępcą szeryfa w małym miasteczku Central City w Teksasie. Jest miły, 

uprzejmy i szanowany przez miejscowych. Niemniej jego życie to gra i maskarada, 

gdyż Ford wytworzył sztuczną osobowość, która umożliwia mu funkcjonowanie 

w społeczeństwie. Dorothy Clark stwierdza, że ta sztuczna osobowość stworzona na 

                                                                
1 ewa.antoniak.mail@gmail.com, Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej, Instytut Literaturoznawstwa, 

Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

https://pracownik.kul.pl/ewa.antoniak. 
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potrzeby ukrycia swojego prawdziwego oblicza jest połączeniem stereotypów i ba-

nałów – jest hollywoodzką wersją policjanta z Teksasu, miłego i kulturalnego dżentel-

mena
2
. Niestety, pomimo tak doskonałego kostiumu Lou Ford nie może uciec od 

swojej prawdziwej, psychopatycznej natury i popełnia serię zbrodni, których czytelnik 

jest świadkiem. 

Ford nie jest typem „dobrego” zabójcy, który morduje złoczyńców, chroni kobiety, 

czy też, zwalczając niesprawiedliwość, próbuje przywrócić porządek. Przeciwnie, Ford 

morduje niewinnych. Czytelnik musi więc naprawdę poddać się manipulacji narratora, 

aby zaufać mu i być w stanie wytworzyć z nim więź sympatii. Patrick C. Hogan 

twierdzi, że bez empatycznej reakcji ze strony czytelnika narracja nigdy nie będzie 

wciągająca
3
. Powieść Thompsona można z całą pewnością uznać za porywającą, tak 

więc musi istnieć narzędzie literackie, które umożliwia czytelnikowi nawiązanie kon-

taktu emocjonalnego z fikcyjnym mordercą. W przypadku Lou Forda wyzwalaczami 

empatycznej reakcji czytelnika są jego trauma z dzieciństwa i choroba psychiczna. Po 

otrzymaniu wystarczającej ilości informacji dotyczących przykrych doświadczeń 

protagonisty, czytelnik angażuje się emocjonalnie i wytwarza więź z seryjnym zabójcą. 

Zaczyna on też postrzegać niepowodzenia na drodze protagonisty jako względnie czy 

też subiektywnie niesprawiedliwe
4
. 

Chociaż narracja Lou jest dość dokładna i wyczerpująca, istnieją pewne aspekty 

jego życia, do których się nie odnosi lub komentuje je bardzo zdawkowo. Z bardzo 

powściągliwych i krótkich relacji czytelnik dowiaduje się, że Lou był ofiarą molesto-

wania seksualnego w dzieciństwie. Zmanipulowany psychicznie przez swoją opiekunkę 

Helen, Lou został przez nią wykorzystany seksualnie. Z pewnością zdarzenie to 

odcisnęło piętno na psychice chłopca i do pewnego stopnia tłumaczy morderstwa oraz 

zachowanie Forda względem kobiet.  

Lou podkreśla, że jego zbrodnie nie są bardziej brutalne niż krzywda, której doznał. 

Ebru Cecker stwierdza, że osoba skrzywdzona w przeszłości powtarza traumatyczne 

wydarzenie, aby zyskać przewagę nad ciemiężcą i, pokonując swoją słabość, zmienić 

bieg wydarzeń. Ford identyfikuje się z Helen i próbuje przezwyciężyć swój niepokój 

i strach, prześladując innych
5
. Celia Harding dodaje, że skłonność do powtarzania 

traumatycznego wydarzenia wywodzi się z konieczności odrzucenia własnej słabości
6
. 

Lou jest produktem świata przepełnionego złem; świata, który wyrządził krzywdę 

dziecku. W jego rozumowaniu dopuszczając się morderstwa, Lou zdobywa kontrolę 

nad własnym życiem, której nie miał, będąc ofiarą molestowania. Poznając prawdę 

o przeszłości Lou, czytelnik jest w stanie zrozumieć przyczyny zabójstw, których Lou 

dokonuje i do pewnego stopnia je uzasadnić. Ford zabija Joyce i Amy, ponieważ jego 

                                                                
2 Clark D.G., Being’s Wound: Evil and Explanation in The Killer Inside Me, [w:] Tymieniecka A.T. (red.), 

The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature, Springer, Nowy Jork 2005, s. 19. 
3 Hogan P.C., What Literature Teaches Us about Emotion, Cambridge University Press, Nowy Jork 2011, 

s. 36. 
4 Hogan P.C., The Mind and its Stories: Narrative Universals and Human Emotion, Cambridge University 

Press, Nowy Jork 2003, s. 209. 
5 Ceker E., The Sadomasochistic Serial Killer Protagonist in The Killer Inside Me, International Journal of 

Arts & Sciences, nr 7/4, 2014, s. 191. 
6 Harding C., The Victim’s Revenge: ‘He Is „Crime” and I Am „Punishment”, [w:] Harding C. (red.), 

Aggression and Destructiveness: Psychoanalytic Perspectives, Routledge, Nowy Jork 2006, s. 140. 



Trzy warstwy tekstu literackiego: emocjonalna, narracyjna i kulturowa interpretacja  

powieści Jima Thompsona „Morderca we mnie” 
 

31 

zniekształcone poczucie sprawiedliwości zmusza go do zemsty na kobietach. Zabijając 

kobiety, Lou odzyskuje kontrolę nad własnym życiem.  

Dorothy Clark stwierdza, że Ford angażuje nasze kulturowe zrozumienie roli 

zemsty w życiu ludzkim. Ford nie jest zimnokrwistym, wyrachowanym mordercą, ale 

ofiarą
7
. Lou wyznaje: Każdy, kto przypomni mi o moim brzemieniu, każdy, kto zrobi to, 

co ona pierwsza zrobiła, zostanie zabity… Każdy. Amy. Joyce. Każda kobieta, która, 

choć na chwilę, stanie się nią. Zabiję ją8
. Relacje Lou z kobietami są skrajnie nie-

zdrowe i wręcz patologiczne. Z pewnością bycie ofiarą wykorzystywania seksualnego 

nie daje mu prawa do znęcania się i zabijania kobiet; służy jednak czytelnikom jako 

„bodziec empatyczny”, umożliwiający im skonstruowanie mentalnego obrazu zabójcy, 

który jest nie tylko sprawcą, ale i ofiarą. Wszystkie kobiety w życiu Forda są namia-

stkami Helen. Zabójstwo to jego sposób radzenia sobie z traumą z dzieciństwa.  

Kolejnym bodźcem empatycznym i powodem psychotycznych zabójstw Lou jest 

jego choroba. Trauma z dzieciństwa odcisnęła piętno na psychice Lou i wywołała cho-

robę, która prześladuje go od tamtej pory. Ma on świadomość, że musi z nią walczyć, 

aby przeżyć i uniknąć więzienia. Kiedy po raz pierwszy wchodzi do mieszkania Joyce, 

zdaje sobie sprawę, że grozi mu niebezpieczeństwo: Musiałem się stamtąd wydostać. 

Wiedziałem, co się stanie, gdy się nie wydostanę, i wiedziałem, że nie mogę na to poz-

wolić. Mógłbym ją zabić. To przywróciłoby chorobę9
. Ford cierpi na chorobę psychiczną, 

dlatego też jego umiejętności rozumowania są wyraźnie zniekształcone. Choć narrator 

stara się to ukryć przed czytelnikiem, jest on niestabilny emocjonalnie i psychicznie, 

a więc nie jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.  

Pomimo tego, że Lou Ford jest psychotycznym zabójcą, który morduje niewinnych, 

dzięki zastosowanym w tekście bodźcom empatycznym Lou może wywołać u czytel-

nika pobudzenie emocjonalne, prowadzące do empatii. Przede wszystkim fakt, że to on 

jest pierwszoosobowym narratorem, opowiadającym historię z własnej perspektywy, 

utrudnia całkowite odrzucenie jego punktu widzenia i zignorowanie jego emocji. Nie-

zależnie od tego jak chaotyczny i frustrujący jest styl narracji protagonisty, czytelnik 

zostaje zmuszony, aby podążać za jego logiką i tokiem rozumowania. Niejednoznacz-

ność odczuć czytelnika wobec Forda może wynikać ze skomplikowanego charakteru 

jego postaci i faktu, że ilekroć dzięki empatycznym bodźcom Lou zaczyna wyzwalać 

w czytelnikach pozytywne odczucia, dokonuje on czegoś, co temu zaprzecza, zdra-

dzając tym samym zaufanie czytelnika. Mimo to jest on postacią szczególnie intrygu-

jącą i niezwykłą, z którą czytelnik może nawiązać empatyczną więź. Bohater „Mordercy 

we mnie” nie jest protagonistą, którego czytelnik ma lubić. Lou Ford jest postacią, 

która oczarowuje swoją dwuznacznością i nieprzeciętnością. 

3. Banały jako narzędzie nierzetelnego narratora 

Kolejną warstwą tekstu literackiego, która będzie interpretowana w tym artykule, 

jest warstwa narracyjna. Już na pierwszych stronach powieści czytelnik odkrywa spe-

cyfikę języka głównego bohatera. Z pewnością można zlekceważyć znaczenie frazesów, 

                                                                
7 Clark D.G., Being’s Wound: Evil and Explanation in The Killer Inside Me, [w:] Tymieniecka A.T. (red.), 

The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature, Springer, Nowy Jork 2005, s. 23. 
8 Thompson J., The Killer Inside Me, The Orion Publishing Group, Londyn 2006, s. 196 [Tłumaczenie 

własne]. 
9 Thompson J., The Killer Inside Me, The Orion Publishing Group, Londyn 2006, s. 8 [Tłumaczenie własne]. 
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których Ford nadużywa i skupić się jedynie na akcji powieści; jednakowoż banały, 

którymi posługuje się Ford, są w istocie niebanalne. David Anshen stwierdza, że 

w powieści Thompsona truizmy bez wątpienia nie są jedynie statycznym językiem. 

Frazesy te oddziałują zarówno na odbiorcę, jak i na nadawcę wiadomości; przekształ-

cają publiczną tożsamość Forda z naiwnego, niewinnego zastępcy szeryfa w coraz 

dziwniejszą, agresywną i niespokojną osobę
10
. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób 

tak niepozorne działanie, jak stosowanie powiedzeń, banałów czy też frazesów, może 

wskazywać na agresywne lub pobudzone zachowanie. Rzeczywiście może, jeśli przyj-

miemy założenie, że w powieści Thompsona język jest bronią, a banały to przemoc
11

. 

Pierwszy rozdział powieści doskonale obrazuje tę tezę. Jedna z pierwszych scen 

w książce przedstawia rozmowę Lou z właścicielem restauracji, który dziękuje mu za 

opiekę nad synem. Interakcja Lou opiera się zasadniczo na prawieniu banałów i trui-

zmów. Odnosząc się do tej sceny, Namwali Serpell używa terminu „sterta banałów”
12

 

dla podkreślenia bogactwa frazesów w powieści Thompsona. Analizując język po-

wieści dokładniej, można by rzec, że wypowiedzi Lou składają się z mieszanki frazesów, 

które nie mają żadnego szczególnego znaczenia. Anton Zijderveld twierdzi natomiast, 

że jest to spowodowane faktem, iż Lou nie jest w stanie prowadzić normalnej rozmowy, 

ponieważ nie pojmuje języka symbolicznego. Nie potrafi więc zaangażować się w sym-

boliczną interakcję, w prawdziwą komunikację, ponieważ wymagałoby to wzajemnej 

identyfikacji z rozmówcą, jak również przekazu, który w istocie niesie za sobą jakieś 

znaczenie, podczas gdy język Lou, jak również jego zachowanie są dość schema-

tyczne. Zijderveld podkreśla, że Lou rozwija i posługuje się własnymi, bardzo indywi-

dualnymi frazesami, które funkcjonują tylko w jego własnym, prywatnie skonstruo-

wanym świecie
13

. 

Ponadto rola banałów w narracji jest również związana z przemocą. Jak przyznaje 

sam protagonista, skoro nie może jawnie atakować ludzi, stosując przemoc fizyczną, 

musi uciekać się do innych środków, którymi dysponuje, a jednym z nich jest przemoc 

językowa. Szczególnie interesujący okazuje się fakt, że język przemocy Forda nie jest 

bynajmniej brutalny. Lou nie przeklina i nie grozi. Język przemocy Lou opiera się na 

banałach i frazesach, których nagromadzenie jest bolesne dla rozmówcy. Ford jest 

nudny, ale uprzejmy. Dorothy Clark twierdzi, że język Lou służy mu jako broń: używa 

on banałów, aby odwrócić uwagę od siebie, ale także, i co najważniejsze, celowo nudzi 

swoich rozmówców, co jest aktem ukrytej przemocy psychicznej
14

. 

Banały nie są jednak jedyną językową bronią stosowaną przez Forda. W swojej 

przemocy językowej Lou wykracza poza świat przedstawiony i torturuje samych 

czytelników. Jeśli nadmierne użycie frazesów nie zirytuje czytelnika, to stosując 

ograniczoną narrację i niedoinformowanie Lou z pewnością osiągnie zamierzony cel. 

Ford ma tendencję do pomijania pewnych informacji, które czytelnik może uznać za 
                                                                
10 Anshen D., Clichés and Commodity Fetishism: The Violence of the Real in Jim Thompson’s The Killer 

Inside Me, Journal of Narrative Theory, nr 37/3, 2007, s. 403. 
11 Namwali Serpell C., A Heap of Cliché, [w:] Anker E.S., Felski R. (red.), Critique and Postcritique, Duke 

University Press, Durham 2017, s. 173. 
12 Tamże. 
13 Zijderveld A., On Clichés: The Supersedure of Meaning by Function in Modernity, Routledge, Londyn 

1979, s. 59. 
14 Clark D.G., Being’s Wound: Evil and Explanation in The Killer Inside Me, [w:] Tymieniecka A.T. (red.), 

The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature, Springer, Nowy Jork 2005, s. 20. 
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szczególnie interesujące, nie wspomina o ważnych faktach z jego życia lub, co może 

być wyjątkowo frustrujące, urywa wątki, jak w przypadku opisu morderstwa Amy. 

Autor biografii Jima Thompsona tak opisuje narrację Forda: wciągnięci w historię, 

podążamy za jego monotonną narracją. Zafascynowani i zniesmaczeni, aż do brutal-

nego końca, nawet gdy zastępca szeryfa zaczyna dręczyć swoich czytelników tymi 

samymi grami językowymi, którymi dręczył swoje ofiary15
. Można uznać, że sposób 

narracji Lou jest zwyczajnie pełen momentów kulminacyjnych, które mają za zadanie 

utrzymać czytelnika w napięciu i uatrakcyjnić opowieść. Trudno jednak zgodzić się 

z taką argumentacją, ponieważ czytelnik już na samym początku dowiaduje się, że Lou 

w istocie zabija Amy. Już na początku otrzymuje więc informację, która powinna być 

mu przekazana później. Zabójca-narrator nie daje czytelnikowi nadziei na szczęśliwe 

zakończenie. 

Odnosząc się do relacji narrator-czytelnik, protagonista nie może ostatecznie zostać 

sklasyfikowany jako rzetelny i godny zaufania narrator. Zaniedbanie narracyjne nie 

jest najważniejszym wskaźnikiem jego nierzetelności; jest nim choroba psychiczna. 

Ford po raz pierwszy używa terminu „choroba”, kiedy wchodzi do domu Joyce, czując 

pobudzenie i frustrację. Odnosi wrażenie, że jeśli nie wyjdzie z jej mieszkania, może 

dojść do morderstwa i choroba powróci. W tym momencie czytelnicy zakładają, że 

choroba odnosi się do jego przestępczej natury, ale nie zdają sobie sprawy, jak poważny 

wpływ ma ona również na narrację Lou. Ta pierwsza wzmianka o dolegliwościach 

Forda powinna zaalarmować czytelników i skłonić ich do ostrożnego odbioru jego 

narracji. Każdy narrator, który, przedstawiając się publiczności, przyznaje, że cierpiał 

na chorobę psychiczną, musi być uznany za potencjalnie niewiarygodnego narratora. 

Choć słowo „choroba” pojawia się w powieści zaledwie pięć razy, trudno je zigno-

rować, ponieważ niesie za sobą istotne przesłanie: nie można ufać zabójcy, który jest 

jedynym narratorem powieści. 

Sposób, w jaki Ford używa terminu „choroba”, wyraźnie wskazuje, że odnosi się on 

do jego zabójstw, których nie popełnił od czasu młodości. Jednak ciągłe posługiwanie 

się truizmami, które zastępują przemoc fizyczną oraz psychiczne tortury zadawane 

innym, wskazują, że Ford nie pokonał choroby. Podobnie jak w przypadku śmierci 

Amy, Lou zwleka z poinformowaniem czytelników, że cierpi na schizofrenię. Termin 

„choroba” nie odnosi się więc jedynie do pojęcia metaforycznego, opisującego jego 

zabójczą naturę, ale wskazuje także na prawdziwy stan psychotyczny. Kiedy czytelnik 

zdaje sobie sprawę, że Lou jest schizofrenikiem, cały świat przedstawiony, wszystkie 

wydarzenia, które miały miejsce w powieści, postaci, które Ford opisywał, zostają 

podane w wątpliwość. Dorothy Clark wyjaśnia, że poprzez zastosowanie nierzetelnego 

narratora, każde stwierdzenie Forda zostaje obalone i zdestabilizowane, a jego nieadek-

watność może zostać zakwestionowana przez czytelnika
16
. Jednak aby zinterpretować 

każdą opowieść Lou, należałoby rozpocząć czytanie książki ponownie. Jeśli czytelnicy 

nie zauważą wskazówek sugerujących, że mają do czynienia z nierzetelnym narratorem 

wystarczająco wcześnie, staną się jego ofiarami. 

                                                                
15 Polito R., Savage Art: A Biography of Jim Thompson, Vintage Books, Nowy Jork 1996 [Tłumaczenie 

własne]. 
16 Clark D.G., Being’s Wound: Evil and Explanation in The Killer Inside Me, [w:] Tymieniecka A.T. (red.), 

The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature, Springer, Nowy Jork 2005, s. 18. 
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Jeśli przyjmiemy, że Lou Ford nie jest wiarygodnym narratorem, powinniśmy 

również zakwestionować jego intelekt. Większość krytyków literackich badających 

dzieło Thompsona zgadza się, że stworzył on genialnie inteligentną postać fikcyjną. 

Cytowany fragment powieści ilustruje ponadprzeciętną inteligencję Lou: Zdjąłem 

oprawiony tom jednego z niemieckich czasopism i chwilę poczytałem. Odłożyłem go 

i wyjąłem inny, napisany po francusku. Przejrzałem artykuł napisany po hiszpańsku 

i inny po włosku. Nie potrafiłem mówić w żadnym z tych języków, ale je rozumiałem. 

Nauczyłem się ich od taty, podobnie jak zaawansowanej matematyki, fizyki i chemii 

oraz pół tuzina innych przedmiotów17
. Tekst podkreśla, że dzięki pomocy ojca, Lou 

zdobył wiedzę z różnych dziedzin. Jednak slang, którego używa, nie wskazuje na jego 

elokwencję i zaawansowane umiejętności językowe. Nawet jeśli założymy, że kolo-

kwialny język, którym na co dzień posługuje się Ford, jest jedynie elementem kamu-

flażu, nie wyjaśni to kwestii stosowania tego slangu w interakcji z czytelnikiem. Nasuwa 

się więc konkluzja, że Ford nie jest wcale tak mądry, jak to przedstawia. Nierzetelność 

jego narracji przejawia się również w opisie jego własnej osoby. Istnieje zasadniczy 

dysonans pomiędzy tym, co opowiada czytelnikowi Lou, a tym, czego można doszukać 

się, analizując jego język. 

Ostateczny aspekt nierzetelności Lou, który należy omówić, odnosi się ściśle do 

jego istnienia. Po przeczytaniu powieści czytelnik odkrywa, że narrator umiera. Cała 

narracja to retrospekcja. Lou opisuje ostatnie miesiące swojego życia, ale biorąc pod 

uwagę fakt, że umiera na ostatniej stronie książki, nie może sam opowiedzieć tej historii. 

Z uwagi na to, że w pewnym momencie opowieści Lou przetrzymywany jest w ośrodku 

psychiatrycznym, czytelnik może założyć, że narracja jest po prostu dziennikiem 

pacjenta cierpiącego na chorobę psychiczną. Odpowiedź na pytanie, czy cała narracja 

została sfabrykowana, czy tylko wydarzenia, które miały miejsce po przyjęciu Lou do 

szpitala psychiatrycznego, pozostaje tajemnicą. Podsumowując, dyskurs Lou nie jest 

jedynie narzędziem językowym służącym do zrelacjonowania powieści. Jest także 

narzędziem tortur, którego Ford używa do zadawania bólu psychicznego czytelnikowi. 

4. Schizofreniczny zabójca jako odzwierciedlenie Ameryki 

Po zbadaniu bodźców empatycznych ingerujących w emocje czytelnika oraz 

analizie języka powieści nadszedł czas, aby opuścić świat przedstawiony i zbadać tekst 

literacki w odniesieniu do zmian kulturowych, które miały miejsce w latach pięćdzie-

siątych w Ameryce. Ze względu na gatunek powieści, „Morderca we mnie” zaliczany 

jest do nurtu literatury noir. Ten typ powieści jest często mylony z czarnym kryminałem, 

który ma pewne elementy wspólne z literaturą noir, ale bohaterami czarnych krymi-

nałów są zasadniczo postacie honorowe, sprawiedliwe i prawe, podczas gdy w powieści 

noir często mamy do czynienia z antybohaterami i złoczyńcami. Powieści noir to 

pesymistyczne narracje o protagonistach, którzy są zwykle skorumpowani i nieetyczni. 

Ogólna atmosfera powieści noir jest nihilistyczna i ponura. Otto Penzler twierdzi, że 

główne postaci w opowieściach noir są skazane na beznadziejność
18

. Prawdopodo-

bieństwo szczęśliwego zakończenia w historii noir jest zatem znikome.  

                                                                
17 Thompson J., The Killer Inside Me, The Orion Publishing Group, Londyn 2006, s. 22 [Tłumaczenie 

własne]. 
18 Ellroy J., Penzler O., The Best American Noir of the Century, Mariner Books, Boston 2011, s. x. 
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Z pewnością bohater Thompsona może zostać zaklasyfikowany jako postać 

należąca do nurtu literatury noir, ponieważ jego moralność jest w istocie wypaczona. 

Jednak Ford nie jest jedynym ucieleśnieniem zła przedstawionym w powieści. Central 

City to w rzeczywistości dolina korupcji, w której szeryf Bob Maples musi wykony-

wać rozkazy bogatego biznesmena. Lou tak opisuje otaczającą go rzeczywistość: 

Żyjemy w zabawnym świecie, w osobliwej cywilizacji. Policja bawi się w oszustów, 

a oszuści wykonują obowiązki policyjne. Politycy są kaznodziejami, a kaznodzieje 

politykami. Poborcy podatkowi zapełniają swoje kieszenie. Źli ludzie chcą, abyśmy 

mieli więcej forsy, a dobrzy ludzie walczą o to, byśmy jej nie dostali. […] To schrza-

niony, zepsuty świat i obawiam się, że tak pozostanie. I powiem ci dlaczego. Ponieważ 

nikt, prawie nikt, nie widzi w tym nic złego19
. Ebru Ceker twierdzi, że Thompson przed-

stawia Forda jako część zdradzieckiego społeczeństwa, które składa się z jednostek 

niewiele różniących się od zimnokrwistego zabójcy. Podobnie jak społeczeństwo, Ford 

ukrywa swoją prawdziwą twarz
20

. 

Lou Ford to kwintesencja amerykańskiego społeczeństwa. Jego zachodni kapelusz, 

wszechobecne cygaro i frazesy językowe tworzą obraz stereotypowego amerykań-

skiego „Everymana”. Ford wydaje się być wytworem struktury kulturowej, która 

przyzwala na istnienie zła. Sama nazwa miejsca akcji jest również symboliczna, gdyż 

oznacza centrum Stanów Zjednoczonych Ameryki, serce całego kraju, ośrodek korupcji 

i zła, gdzie sprawcą jest w istocie osoba, która ma utrzymywać porządek. Central City 

reprezentuje istotę zepsucia Ameryki i rzeczywistości po II wojnie światowej
21

. „Mor-

derca we mnie” oddaje atmosferę moralnego upadku, świata, w którym interes jedno-

stki staje się nadrzędny, gdzie wartości kapitalistyczne są chwalone i popierane. Ford 

uosabia schizofreniczną naturę zła; manifestuje dwoistość standardów społecznych: 

potrzebę dostosowania się, ale także podążania za własnymi pragnieniami. Clark 

zauważa, że przesłanie tej powieści jest niezwykle niepokojące. Powieść przedstawia 

bowiem zdemoralizowanego protagonistę jako odzwierciedlenie rzeczywistości
22

.  

Kenneth Payne podkreśla, że lata pięćdziesiąte XX wieku to czas dychotomii. Po 

wojnie Ameryka szukała swojej tożsamości i kwintesencji. Motywy rozszczepiania 

i pękania, powszechnie kojarzone ze stanem schizofrenicznym, dogodnie odzwiercie-

dlały poczucie dychotomicznej natury amerykańskiego krajobrazu mentalnego w czasach 

Trumana-Eisenhowera. Nie były to jedynie powieści o niepokojących jednostkach; 

ukazywały one niepewne swej tożsamości całe społeczeństwo amerykańskie
23
. Tak więc 

„Morderca we mnie” to nie tylko powieść o niespokojnym umyśle schizofrenicznym, 

osobie, która nie wie, kim jest i czego chce; to opowieść o kraju i zmianach, jakie prze-

szedł po drugiej wojnie światowej i na początku zimnej wojny. 

                                                                
19 Thompson J., The Killer Inside Me, The Orion Publishing Group, Londyn 2006, s. 105 [Tłumaczenie 

własne]. 
20 Ceker E., The Sadomasochistic Serial Killer Protagonist in The Killer Inside Me, International Journal of 

Arts & Sciences, nr 7/4, 2014, s. 188. 
21 Lee S., The Menace of the Post-Hardboiled Maverick: Jim Thompson’s Pop. 1280 and Modern Television 

Detective Drama, The Journal of Popular Culture, nr 37/1, 2003, s. 44. 
22 Clark D.G., Being’s Wound: Evil and Explanation in The Killer Inside Me, [w:] Tymieniecka A.T. (red.), 

The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature, Springer, Nowy Jork 2005, s. 27. 
23 Payne K., The Killers Inside Them: The Schizophrenic Protagonist in John Franklin Bardin’s Devil Take 

the Blue – Tail Fly and Jim Thompson’s The Killer Inside Me, The Journal of Popular Culture, nr 36/2, 2003, 

s. 261. 
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5. Podsumowanie 

Słowa kończące powieść podkreślają, że zło tkwi w „nas wszystkich”
24

. Wszyscy, 
jako narody i jednostki, musimy stawić czoła niesprawiedliwemu światu, w którym 
bogaci stają się bogatsi, a biedni biednieją. Dla niektórych czytelników „Morderca we 
mnie” jest narracją o okrutnym psychopatycznym zabójcy, dla innych jest to opowieść 
o samotnym, niespokojnym schizofreniku, który doznał traumy i przenosi swój ból na 
innych, dręcząc ich psychicznie i ostatecznie zabijając. Niektórzy mogą postrzegać 
powieść jako przejaw poszukiwań swojej tożsamości, zarówno jednostkowej, jak 
i narodowej. Należy jednak zauważyć, że powieść tę można czytać na wiele różnorakich 
sposobów, angażując emocje, analizując tekst, czy też interpretując ją w kontekście 
kulturowo-historycznym, a nie jedynie jako łatwą lekturę o seryjnym mordercy. 
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Trzy warstwy tekstu literackiego: emocjonalna, narracyjna i kulturowa 

interpretacja powieści Jima Thompsona „Morderca we mnie” 

Streszczenie 

Poniższy artykuł skupia się na trzech sposobach, w jakie czytelnik fikcji literackiej może analizować tekst 

powieści. Na przykładzie powieści Jima Thompsona „Morderca we mnie” artykuł szczegółowo omawia 

emocjonalne, narracyjne i kulturowe podejście do tekstu literackiego. Podejście emocjonalne wiąże się 

z wytworzeniem specyficznej relacji emocjonalnej między czytelnikiem a fikcyjnym mordercą. Odbiorca 

tekstu zostaje poddany swoistej manipulacji i jest zachęcany do wejścia w relację z zabójcą poprzez sposób 

narracji, jak również bodźce empatyczne obecne w powieści. Kolejny rodzaj interpretacji tekstu, narra-

cyjny, wymaga od odbiorcy dokonania szczegółowej analizy języka powieści, jak również sposobu narracji 

w celu zgłębienia ukrytych aspektów fabularnych, pozornie niewidocznych i nieistotnych. Ostatnia warstwa 

tekstu, kulturowa, odkrywa przed odbiorcą lęki i obawy społeczne, charakterystyczne dla społeczeństwa 

amerykańskiego lat pięćdziesiątych, które uosabia główny bohater powieści Thompsona. 

Słowa kluczowe: psychopata, zabójca, emocje, nierzetelna narracja, truizm 
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Interdyscyplinarne narzędzia badawcze  

w translator studies na przykładzie biografii 

translatorskiej Józefa Paszkowskiego 

1. Interdyscyplinarność w przekładoznawstwie 

Interdyscyplinarność w przekładoznawstwie zagościła w ósmej dekadzie XX wieku 

po opublikowaniu przez wiedeńską translatolożkę Mary Snell-Hornby przełomowego 

tomu „Übersetzungswissenschaft, eine Neuorientierung: zur Integrierung von Theorie 

und Praxis”, jednoznacznie opowiadającego się za interdyscyplinarnością przekłado-

znawstwa jako sine qua non nauk o przekładzie, co przyczyniło się do rozwoju tej 

dziedziny
2
, umożliwiając poszerzenie dotychczasowych perspektyw badawczych, 

a przede wszystkim ugruntowanie translatologii (nauk o przekładzie/przekłado-

znawstwa) jako samodzielnej dyscypliny naukowej. To odsłoniło nowe obszary wyma-

gające eksploracji oraz umożliwiło sięganie do narzędzi wypracowanych przez inne 

dyscypliny. Zdaniem Andrew Chestermana nauka o przekładzie jest z natury interdys-

cyplinarna i to stanowi jej siłę, ponieważ na styku przecinających się dyscyplin poja-

wiają się możliwości nowych perspektyw badawczych, a to z kolei pozwala lepiej 

zrozumieć relacje łączące teksty, języki, społeczeństwa i kultury
3
. 

Niniejszy artykuł koncentruje się na najnowszych dokonaniach w przekłado-

znawstwie dotyczących socjologii przekładu, która jest obecnie jedną z najbardziej 

eksplorowanych gałęzi nauk o przekładzie. Socjologia przekładu to dziedzina stawia-

jąca w centrum swoich zainteresowań tłumacza jako osobę z krwi i kości. Osobę 

uwikłaną w sieci powiązań i wpływów społecznych, które oddziałują na nią, jej pracę 

oraz działalność przekładową. Pierwsze postulaty o potrzebie dostrzeżenia osoby 

tłumacza pojawiły się w badaniach Lawrence’a Venutiego, który wymagał od tłumacza 

literackiego, aby ten w tłumaczonym tekście pozostawał niewidoczny
4
, co paradoksalnie 

po raz pierwszy doprowadziło do ulokowania tłumacza literackiego w centrum refleksji 

przekładoznawczej. Skoro tłumacz został już zauważony, należało go uwzględnić jako 

przedmiot osobnych badań. W konsekwencji Andrew Chesterman podjął się wydzielenia 

Translator Studies5
 z istniejących dotychczas Translation Studies opisanych i usyste-

matyzowanych przez Jamesa Holmsa
6
. Anthony Pym z kolei bliżej przyjrzał się tłuma-

czowi, a nie tylko produktom jego pracy. Dokonujący się rodzaj humanizacji procesu 

                                                                
1 karolina.siwek@onet.eu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 
2 Zob. Snell-Hornby M., Übersetzungswissenschaft, eine Neuorientierung: zur Integrierung von Theorie und 

Praxis, Francke, Tübingen 1986. 
3 Zob. Chesterman A., Bridge of Concepts, [w:] Wolf M., Fukari A. (red.), Constructing a Sociology of 

Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2007, s. 177. 
4 Zob. Venuti L., The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, Nowy Jork-Londyn 1995. 
5 Zob. Chesterman A., The Name and Nature of Translator Studies, Hermes – Journal of Language and 

Communication Studies, 42, 2009, s. 13-22. 
6 Zob. Holmes J.S., The Name and Nature of Translation Studies, [w:] Holmes J.S. (red.), Translated! Papers 

on Literary Translation and Translation Studies, Rodopi Amsterdam 1988. 
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tłumaczenia spowodował oświetlenie  tłumacza literackiego i wydobycie go z cie-

nia
7
, w którym umieścił go m.in. Venuti. Jest to oczywiście droga do socjologii 

przekładu zarysowana w ogromnym uproszczeniu, aby jedynie zaznaczyć, że jest to 

dziedzina, która wyewoluowała w procesie wieloletnich badań, a jednocześnie wyka-

zania, że jest nadal nową dziedziną dającą jeszcze wiele możliwości do badawczych 

eksploracji. 

2. Implementacja interdyscyplinarnych narzędzi badawczych 

Skoncentrowanie badań przekładoznawczych na osobie tłumacza miało swoje 

konsekwencje w doborze narzędzi badawczych. Zaczęto analizować wpływ kultury
8
 

oraz społeczeństwa, w którym pracował tłumacz literacki
9
 na jego działalność przekła-

dową. Kolejnym etapem badań stało się opracowywanie pierwszych biografii transla-

torskich. Cztery segmenty wytycznych do ich przygotowania określiła Renata Makar-

ska
10

, a w praktyce zastosował np. Markus Eberharter opracowujący biografie transla-

torskie polskich dziewiętnastowiecznych tłumaczy
11
. Socjologowie przekładu, aby 

precyzyjniej umiejscawiać tłumacza literackiego w społeczeństwie sięgnęli po wypraco-

waną przez francuskiego socjologa Pierra Bourdieu – teorię pól , zgodnie z którą 

jednostki lub grupy o podobnych dążeniach, wzajemnie ze sobą rywalizujące, działają 

w jednym polu funkcjonującym według określonych i centralnych założeń i celów
12

. 

Ta teoria okazuje się poręcznym narzędziem w badaniu socjologicznych aspektów 

profesji tłumacza, tj. w rekonstrukcji miejsca tłumaczy literackich w społeczeństwie 

oraz w analizie sieci powiązań między nimi. Zgodnie z tą teorią zrekonstruowano 

biografię translatorską Józefa Paszkowskiego zawartą w publikacji Cetery i Kosim
13

, 

a wykorzystaną w niniejszym artykule jako bazę do analizy sytuacji tłumacza i uzys-

kania pełniejszego obrazu polskiego tłumacza literackiego w XIX wieku. W celu 

dopełniania biografii opracowanej przez Ceterę i Kosim zastosowane zostały (interdys-

cyplinarne) narzędzia badawcze zaczerpnięte z w celu biografistyki (biogram) oraz 

historiografii (kontekst społeczno-historyczny). 

Ostanie badania prowadzone w obszarze socjologii przekładu przestały traktować 

biografię translatorską jako cel sam w sobie
14
. Markus Eberharter zauważa, że portreto-

                                                                
7 Zob. Pym A., On the social and the cultural in Translation Studies, [w:] Pym A., Shlesinger M., Jettmarova 

Z. (red.), Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting, John Benjamins Publishing Company, 

Amsterdam/Philadelphia 2004. 
8 Zob. Bassnett S., The Translator as Cross-Cultural Mediator, Oxford University Press, Oxford 2011. 
9 Zob. Wolf M., Übersetzen – Translating – Traduire: Towards a „Social Turn”?, [w:] Wolf M. (red.), 

Repräsentation – Transformation. Translating across Cultures and Societies, Lit Verlag, Wiedeń-Berlin 

2006. 
10 Zob. Makarska R., Die Rückkehr des Übersetzers. Zum Nutzen einer Übersetzerbiographie, [w:] Kelletat 

F.A., Tashinskiy A. (red.), Übersetzer als Entdecker, Frank&Timme, Berlin 2014, s. 51-61. 
11 Zob. Eberharter M., Die translatorischen Biographien von Jan Napomucen Kamiński, Walenty Chłędowski 

und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturübersetzern im 19. Jahrhundert, Instytut 

Lingwistyki Stosowanej WLS Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2018. 
12 Zob. Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola naukowego, Universitas, Kraków 2001. 
13 Zob. Cetera-Włodarczyk A., Kosim A., Józef Paszkowski (1817-1861), [w:] Cetera-Włodarczyk A., Kosim 

A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część I. Zasoby, strategie, recepcja, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019. 
14 Przykładem prac stawiających sobie za cel właśnie opracowania biografii translatorskiej jest już 
wielokrotnie wspominana: Cetera-Włodarczyk A., Kosim A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX 
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wanie faktów z życia tłumacza powinno stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych 

badań mających na celu uchwycenie tożsamości badanego tłumacza, która dotyczy 

jednocześnie samookreślania się jako tłumacz, jak również aspektu postrzegania 

badanego przez społeczeństwo jako tłumacza
15
. Celem tego artykułu obok uchwycenia 

tożsamości tłumacza Józefa Paszkowskiego, jest przede wszystkim szersze spojrzenie 

na jego sytuację społeczno-kulturową, która w dalszej perspektywie pozwoli dokonać 

rekonstrukcji historii tłumacza literackich w Polsce
16

. 

3. Biografia translatorska i tożsamość tłumacza 

3.1. Tożsamość tłumacza 

Tożsamość  jest pojęciem o charakterze interdyscyplinarnym znanym i funkcjo-

nującym chociażby w socjologii, psychologii, pedagogice, czy politologii. Zbigniew 

Bokszański wykazuje, że zyskało [ono] w pracach wielu autorów status koncepcji 

podstawowej zarówno w analizach materiałów empirycznych odzwierciedlających 

właściwości egzystencji społecznej jednostki, jak i w publikacjach czysto teoretycz-

nych17
. Z opinii wielu badaczy wynika, że tożsamość stanowi zasadnicze narzędzie 

służącym do analizy sytuacji człowieka w społeczeństwie
18
. Andrzej Tyszka zauważa, 

że każda jednostka pragnie być określona i zdefiniowana. Akceptowane i afirmowane 

właściwości są warunkiem dobrej samooceny, poczucia własnej wartości i bycia 

szanowanym przez społeczeństwo
19

. 

Takie same dylematy można dostrzec w przypadku tłumaczy literackich, którzy 

działają w polu społeczno-kulturowym, gdzie poddawani są ocenom, co z kolei wiąże 

się ze sposobem, w jaki postrzegają siebie i swoją działalność przekładową. Opisywany 

w tym artykule Paszkowski żył i pracował w XIX wieku na ziemiach polskich 

podzielonych w wyniku rozbiorów, w warunkach niesprzyjających rozwojowi kultury 

i przekładu, kiedy pojęcie t łumacz l i teracki  nie rozwinęło się jeszcze w pełni, 

w takim znaczeniu jak funkcjonuje dziś
20

. 

3.2. Biografia naukowa a biografia translatorska 

Z racji oparcia tego artykułu o zagadnienie biografii translatorskiej, warto 

przybliżyć jego istotę. Anita Całek zajmująca się badaniami nad biografią proponuje 

wyróżnienie dwóch typów biografii – literacką i faktograficzną. W obu przypadkach 

                                                                

wieku (…) ale także: Eberharter M., Die translatorischen Biographien (…), czy Makarska R., Am Beispiel von 

Siegfried Lipiner (1856-1911) und Grete Reiner (1892-1944) (…). 
15 Zob. Eberharter M., Translator biographies as a contribution to Translator Studies. Case studies from 

nineteenth-century Galicia, [w:] Kaindl K., Kolb W., Schlager D. (red.), Literary Translator Studies, John 

Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 2021, s. 73-88. 
16

 Niniejszy artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji, która wymagać będzie dalszych i poszerzonych badań. 
17 Zob. Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 5. 
18 Zob. Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 6. 
19 Zob. Tyszka A., Tożsamość kulturowa regionu kociewskiego 2000+, [w:] Ickiewicz K. (red.), Tożsamość 

kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji, Bernardinum, Pelplin-Tczew 2006, s. 54. 
20 Warto wspomnieć o pracy Aleksandry Budrewicz-Beratan traktującej o innym polskim tłumaczu Szekspira 

– Stanisławie Egbercie Koźmianie, który tuż obok Józefa Paszkowskiego i Leona Urlicha uchodził za 

najwybitniejszego tłumacza dzieł angielskiego mistrza. Autorka przybliża sylwetkę Koźmiana i, stawiając go 

w centrum swoich rozważań, nakreśla przez jego pryzmat sytuację polskich dziewiętnastowiecznych 

tłumaczy Szekspira. Por. Budrewicz-Beratan A., Stanisław Egbert Koźmian tłumacz Szekspira, Dom 

Wydawnictw Naukowych, Kraków 2009. 
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badaczka dopuszcza wykorzystanie opracowań naukowych i popularnonaukowych. 

Biografia naukowa bywa rozumiana jako biografia naukowca i jego dorobku, ale nie 

musi ograniczać się tylko do aspektów zawodowych
21
. Pod pojęciem biografii naukowej 

rozumie się również refleksję nad problemami natury epistemologicznej i etycznej
22

. 

W związku z tym biografia naukowa stanowi niejako punkt wyjścia do biografii trans-

latorskiej rozumianej jako biografia tłumacza.  

Renata Makarska opracowała cztery segmenty, które powinna zawierać biografia 

translatorska: biografia językowa i topograficzna, sieć kontaktów między tłumaczem 

a m.in. wydawcami, krytykami, autorami, elementy autoprezentacji oraz relacje między 

działalność tłumaczeniową a innymi aktywnościami tłumacza
23

. Propozycje Makarskiej 

wprowadzają usystematyzowanie dokonań innych badaczy przywoływanych we 

wstępie, którzy, korzystając z interdyscyplinarnych narzędzi badawczych, umiejscowili 

tłumacza w społeczeństwie, w kulturze, dostrzegli aspekty pozatekstowe wpływające 

na jego pracę oraz fakt tworzenia się sieci powiązań między tłumaczami a innymi 

agentami w polu przekładowym. Ponadto, stosowanie tym samych wytycznych do 

opracowywania biografii różnych tłumaczy daje możliwość porównywania ich sytuacji 

społeczno-kulturowych. 

Wytyczne Makarskiej są chętnie stosowane przez badaczy podejmujących próby 

rekonstrukcji biografii translatorskich. Jednym z nich jest Markus Eberharter pracujący 

nad biografiami dziewiętnastowiecznych tłumaczy literackich wywodzących się 

z Galicji i Kresów Wschodnich. Opracowywanie tego rodzaju biografii daje podstawy 

do stworzenia historii tłumacza literackiego oraz możliwość wzbogacenia historii 

przekładu w ogóle. 

3.3. Biografia translatorska Józefa Paszkowskiego według rozszerzonego 

modelu Makarskiej (2014) 

Model Makarskiej systematyzuje i proponuje segmenty ułatwiające pracę badacza 

rekonstruującego biografię translatorską, ale wyklucza pewne aspekty, które mogą 

rozszerzyć perspektywę i wzbogacić obraz sytuacji tłumacza literackiego. Brakującymi 

elementami opisu jest chociażby umiejscowienie tłumacza w klasie społecznej, porów-

nanie jego pozycji na tle innych osób zajmujących się przekładem oraz czas, w którym 

pracował. Wyjściowe cztery segmenty można, więc rozbudować do łącznie dziesięciu 

punktów dopełniających model opisu biografii translatorskiej. Punkty te przenikają się 

i dzięki temu umożliwiają wyciągnięcie komplementarnych wniosków i pełniejszą 

rekonstrukcję zarówno biografii translatorskiej, jak i przede wszystkim sytuacji tłumacza 

literackiego w dziewiętnastym wieku obejmującej uwarunkowania społeczno-kulturowe 

działalności przekładowej, samopostrzeganie oraz postrzeganie przez społeczeństwo. 

  

                                                                
21 Zob. Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody 

badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
22 Zob. Kafar M. (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2011. 
23 Zob. Makarska R., Am Beispiel von Siegfried Lipiner (1856-1911) und Grete Reiner (1892-1944), [w:] 

Kelletat F.A., Tashinskiy A. (red.), Übersetzeforschung. Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 

des Ubersetzens, Frank&Timme, Berlin 2016, s. 216-219. 
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3.3.1. Czas i miejsce 

Józef Paszkowski urodził się w 1817 roku w Warszawie. Tam też żył i pracował do 
śmierci w 1861 roku. Wyjechał z miasta tylko raz w celach leczniczych

24
. Lata jego 

życia przypadają na okres zaborów, co bezpośrednio miało wpływ na jego sytuację. 
Nie walczył w powstaniach, bo w czasie Powstania Listopadowego był za młody, 
a Powstania Styczniowego nie dożył, ale represje popowstaniowe ze strony rosyj-
skiego zaborcy, pod którego wpływem znajdowała się Warszawa, miały bezpośrednie 
przełożenie na sytuację Paszkowskiego niemogącego podjąć studiów na uniwer-
sytecie

25
. Życie pod zaborami wiązało się również z cenzurą, która uniemożliwiła 

opublikowanie chociażby wykonanego przez Paszkowskiego przekładu „Fausta”
26. 

Takich utrudnień było więcej, co znacząco wpływało na ograniczenie rozwoju życia 
kulturalnego, literackiego, teatralnego oraz rynku wydawniczego. Czas tej stagnacji 
wyhamował również działalność przekładową, ponieważ albo nie było na nią zapotrze-
bowania, albo była odrzucana przez cenzorów. 

Czas i miejsce działalności przekładowej Paszkowskiego były niesprzyjające. 
Ograniczony dostęp do nowości wydawniczych znacznie zawężał wybór tekstów 
mogących się stać przedmiotem przekładu. Z drugiej jednak strony, stagnacja w życiu 
kulturalnym motywowała do pochylenia się nad (dostępną) klasyką literatury, do której 
już w XIX wieku zaliczały się, szczególnie przypadające Paszkowskiemu do gustu, 
utwory Szekspira. 

3.3.2. Klasa społeczna 

Ojciec Józefa Paszkowskiego – Dominik Paszkowski był oficerem w sztabie księcia 
Józefa Poniatowskiego oraz zarządcą dóbr Poniatowskich w Jabłonnej

27
; matką – Anna 

z Niemojewskich
28
. Dominik Paszkowski wywodził się z rodu szlacheckiego herbu 

Zadora
29
, więc Józef też z pochodzenia był szlachcicem, jednak w wyniku przepro-

wadzki do Warszawy, ukończenia Szkoły Pijarów oraz późniejszej pracy, jako nauczy-
ciel i urzędnik awansował społecznie do kręgu inteligencji

30
. 

Pochodzenie z kręgów szlacheckich wiązało się z posiadaniem majątku, który 
można było zainwestować w edukację i zdobycie inteligenckiego zawodu, a w efekcie 

                                                                
24 Zob. Cetera-Włodarczyk A., Kosim A., Józef Paszkowski (1817-1861), [w:] Cetera-Włodarczyk A., Kosim 

A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część I. Zasoby, strategie, recepcja, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 301. 
25 Tamże, s. 301. 
26 Tamże, s. 309. 
27 Tamże, s. 301. 
28 Loth R., Paszkowski Józef, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. 

Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 

Warszawa 2002, s. 227. 
29 Józef Franciszek Daniel Paszkowski h. Zadora, Sejm-Wielki.pl, http://www.sejm-wielki.pl/b/le.2715.1.8 

12.02.2021. 
30 Struktura polskiego społeczeństwa oraz awans klasowy przedstawiały się inaczej niż w krajach zachodnich 
w analogicznym czasie. W XIX wieku polskie społeczeństwo składało się głównie z chłopów, szlachty/ 

ziemiaństwa – często już zubożałego, niewielkiej ilości mieszczaństwa i burżuazji. Klasa inteligencji miała 

swoje korzenie głównie w ziemiaństwie lub szlachcie. Należały do niej osoby, które zdobyły wykształcenie, 

pracowały w zawodach, takich jak np. nauczyciel, urzędnik, lekarz oraz posiadały odpowiednie koneksje, aby 

móc awansować klasowo. Takie awanse należały do rzadkości, dlatego też inteligencji było w XIX wieku 

niewiele. Por. Kieniewicz S., Polska XIX wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1977. 

http://www.sejm-wielki.pl/b/le.2715.1.8
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awans społeczny. Nawet w przypadku zubożałej szlachty czy ziemiaństwa pozo-
stawały koneksje, które otwierały drzwi do nauki. Paszkowski był zatem postrzegany 
przez społeczeństwo jako przedstawiciel inteligencji, a co za tym idzie, działalność 
tłumaczeniowa również kojarzyła się właśnie z tą klasą społeczną i przez jej pryzmat 
była odbierana. 

3.3.3. Okoliczności poznania języków obcych 

Józef Paszkowski początkowo kształcił się w ramach edukacji domowej, która 
umożliwiła mu naukę języków obcych – francuskiego, niemieckiego i angielskiego. 
Znał je biegle. Formalnie ukończył Szkołę Pijarów w Warszawie. W obszarze jego 
zainteresowań znajdowała się głównie literatura polska, angielska, niemiecka i fran-
cuska

31
. Możliwość nauki języków obcych oraz dostęp do literatury stanowiły bazę do 

późniejszego zajęcia się przekładem
32

. 
Znajomość określonych języków, w tym wypadku angielskiego, niemieckiego 

i francuskiego oraz ich literatur odegrała później kluczową rolę w wyborze tekstów do 
przekładu. 

3.3.4. Motywacje i wybory translatorskie 

Paszkowski fascynował się literaturą, co miało konsekwencje w 1840 roku w postaci 
debiutu w roli tłumacza z języka francuskiego. Od 1841 roku zaczął współpracę 
z „Biblioteką Warszawską”, która publikowała jego przekłady. Początkowo były to 
fragmenty „Fausta”, następnie poematy Byrona

33
. W tym samym czasie, Paszkowski 

mierzył się z twórczością własną, ale nie spotkała się ona z uznaniem krytyków, więc 
wkrótce ją porzucił i poświęcił się w pełni przekładowi

34
. Wybierał klasykę – m.in. 

Szekspira, Goethego, Byrona, Homera. Co można poczytywać za odwagę, wierząc 
krytykom, że twórcą był raczej miernym

35
. 

Odbiorcy twórczości własnej oraz twórczości przekładowej Paszkowskiego, doce-
niając tę drugą, zaczęli widzieć w Paszkowskim tłumacza, a nie pisarza, czy poetę. Fakt, 
że Paszkowski zdecydował się na porzucenie pisarstwa na rzecz przekładu, świadczyć 
może o zamianie w sposobie postrzegania samego siebie. Ta decyzja przypieczętowała 
pogodzenie się z byciem tłumaczem. 

  

                                                                
31 Zob. Cetera-Włodarczyk A., Kosim A., Józef Paszkowski (1817-1861), [w:] Cetera-Włodarczyk A., Kosim 

A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część I. Zasoby, strategie, recepcja, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 301. 
32 Nauka języków obcych oraz dostęp do literatury był w XIX wieku na ziemiach polskich w zasięgu tylko 
nielicznych. Tu dochodzi do zazębienia kwestii pochodzenia oraz okoliczności poznawania języków, 

ponieważ bez możliwości zapewnionych przez wsparcie finansowe lub osobiste rodziny, dostęp do publikacji 

oraz języków obcych był praktycznie niemożliwy. 
33 Tyszyński A., Poezye tłumaczone i oryginalne Józefa Paszkowskiego – recenzja, Biblioteka Warszawska, 

1, 1842, s. 209. 
34 Jest to dość nietypowe zjawisko, gdyż początek XIX wieku był czasem, kiedy nadal uważano, że jedyną 
osobą, która może podejmować się przekładu jest poeta lub pisarz. Bardzo często okazywało się, że taki poeta 

lub pisarz ima się tłumaczeń tylko po to, by wzbogacić swój twórczy warsztat – warto tu wspomnieć cho-

ciażby o Adamie Mickiewiczu, który otwarcie mówił o przekładzie jako formie ćwiczeń językowo-twór-

czych. Józef Paszkowski nie miał takich motywacji, co ciekawe jego twórczość własna była krytykowana, 

natomiast przekłady wielokrotnie zyskiwały miano kanonicznych. 
35 Zob. Tyszyński A., Poezye tłumaczone i oryginalne Józefa Paszkowskiego – recenzja, Biblioteka 

Warszawska, 1, 1842, s. 209. 
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3.3.5. Sieć kontaktów 

Pierwsze przekłady Paszkowskiego zostały opublikowane w 1841 roku w „Biblio-

tece Warszawskiej”
36

 – miesięczniku literacko-naukowym wydawanym w Warszawie. 

Od 1856 roku zaczęto publikować tam przekłady Szekspira w wykonaniu Paszkow-

skiego i to od razu w całości, co należy odczytywać jako docenianie tych prac. Nawet 

po jego śmierci, wykonane przez niego przekłady nadal żyły w prasie. Pośmiertnie 

ukazał się np. „Hamlet”37. Należy wspomnieć, że wszystkie przekłady Paszkowskiego 

zostały po jego śmierci zakupione przez wydawców z obowiązkiem opublikowania 

całości
38
, to pozwoliło im przetrwać próbę czasu i zostać wykorzystane w książce: 

„Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdo-

bione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, 

z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz 

w innych publikacjach i na deskach teatrów. 

Krytyka literacka przekładów Paszkowskiego, mimo uwag i zastrzeżeń, była 

w dużej mierze przychylna: 

Tłumacz ten [Paszkowski] może najwięcej ze wszystkich okazał estetycznego 

zmysłu, biegłości i poprawności dykcji; wolelibyśmy wszakże w miejsce 

nierymowego jedenastozgłoskowego wiersza, na wzór oryginału przyjętego, po 

prostu prozę; bo nasze amfibrachy i trocheje nie odpowiedzą sile jambu, a przy 

tym w prozie miałby tłumacz więcej swobody, więcej łatwości wzmożenia 

języka, i obszedłszy się bez przekładni nieuniknionych w wierszu, szkodzących 

dykcji, a wdziękiem rymu nienagrodzonych. Zresztą co do miarowego wiersza 

nie pojmujemy nawet jego możliwości w naszym języku, który dwie tylko mając 

miary, nie zdoła zdobyć się na pełną rozmaitości harmonią rytmu, wybitnie 

odróżniającego wiersz od prozy, jak to ma miejsce w innych językach 

(niemieckim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim). Wiersz miarowy 

jest naleciałością, bezświadomym a dość powszechnym naśladownictwem 

obczyzny, które prędzej czy później, jako niezgodne z budową naszej poezji 

przeminąć musi. Czytajmy tylko wiersz miarowy Paszkowskiego jako prozę, 

a znajdziemy w niej wiele zbliżenia do Szekspira, o czym już z innych prze-

kładów tegoż tłumacza mogliśmy się przekonać
39

. 

Z drugiej strony pojawiają się głosy już nie tyle przychylności, co zachwytów: 

Jest ona sumienna, oparta na gruntownej znajomości oryginału i zbadaniu 

jego ducha, okazuje wprawę i możność w użyciu własnej mowy, a przez 

zachowanie formy zewnętrznej jego własnej, t. j. w dialogach poważniejszych 

wiersza nierymowanego, w miejscach liryczniejszych rymów, w gminniejszych 

                                                                
36 Tamże, s. 209. 
37 Zob. Cetera-Włodarczyk A., Kosim A., Józef Paszkowski (1817-1861), [w:] Cetera-Włodarczyk A., Kosim 

A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część I. Zasoby, strategie, recepcja, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 303. 
38 Zob. Kraszewski I.J., William Shakespeare (Szekspir), [w:] William Shakespeare, Dzieła dramatyczne 

Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław 

Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, T. 1, Dramata, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1975, s. 29-30. 
39 Por. Budziński S., Kronika literacka – Makbet, tragedya Szekspira, przełożył wierszem A.E. Koźmian, 

Biblioteka Warszawska, 4, 1857, s. 200. 
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prozy, dowodzi tej trafności, w skutek której mamy teraz Szekspira prawie 

wszędzie takiego, jakim on jest istotnie40. 

Bez wątpienia miało to wpływ na utrwalenie określonego obrazu tłumacza 

literackiego. Dostrzeżono dylematy, z jakimi musi się mierzyć oraz specyfikę takiej 

działalności, która znacząco odbiegała od twórczości własnej. 

Należy także wspomnieć, że przedwczesna śmierć Paszkowskiego przyczyniła się 

do docenienia jego prac i lawiny przychylnych mu komentarzy. Zakupione przez 

wydawnictwa przekłady, ukazywały się na fali tych komentarzy, co pozwoliło im 

przetrwać w kulturze do dziś
41
. Tym samym umocniło obraz Paszkowskiego jako 

tłumacza literackiego, który po śmierci funkcjonował w kulturze już przede wszystkim 

właśnie jako tłumacz – nie literat, miłośnik literatur obcych, czy pasjonat języków. 

Józef Paszkowski nie poznał i nie kontaktował się z żadnym z autorów tekstów, 

które przekładał. Pracował wyłącznie na tekstach, badając gruntownie ich przesłanie, 

język, sensy. Taki sposób pracy, oparty głównie na własnej analizie i czytaniu meta-

teksów o utworach, którymi się zajmował, miał odzwierciedlenie w dopracowanych 

przekładach. 

3.3.6. Pozycja w polu tłumaczeniowym 

Krytycy literaccy doceniali przekłady Paszkowskiego, postulując nawet zaprze-

stanie tłumaczenia tekstów, które Paszkowski już bardzo dobrze wykonał
42
. Chociaż 

zdarzało się wytykanie potknięć lub zastosowanych strategii
43

, to wiele z jego prac 

otrzymało miano kanonicznych. Współpraca z „Biblioteką Warszawską” pomogła mu 

wyjść z cienia i zacząć publikować, a już sam ten fakt nadawał dodatkowej wartości jego 

przekładom. W związku z tym, Paszkowski mógł powoli, ale konsekwentnie pracować 

na swoją pozycję w polu tłumaczeniowym, która po jego śmierci wydawała się być 

wyjątkowo stabilna. Już samo umieszczenie przekładów w książce Kraszewskiego 

„Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare(…)” tuż obok prac Stanisława Koźmiana 

i Leona Ulricha stawiało go na podium trzech najlepszych na tamte czasy tłumaczy 

Szekspira na język polski. 

Jak widać, krytycy literaccy mieli znaczący wpływ na utrwalenie obrazu Paszkow-

skiego-tłumacza. Nawet jeśli on sam, nie miał co do tego przekonania, z czasem 

wydawał się pogodzony z nadaną mu rolą. 

  

                                                                
40 Por. Korzeniowski J., Kilka słów wstępnych, Biblioteka Warszawska, 1, 1860, s. 507-508. 
41 Nadal publikuje się i wystawia w teatrach dzieła Szekspira w przekładzie Paszkowskiego, mimo iż są to 

przekłady dziewiętnastowieczne. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że tłumacz ten znacząco wyprzedzał 

swoją epokę, wykorzystując nowoczesne, jak na tamten czas strategie przekładu w postaci doboru słownictwa 

poprzez wykorzystywanie neologizmów i kolokwializmów, stosowania ekwiwalencji dynamicznej, czy 

unikania zbytnich ingerencji w tekst na rzecz adekwatności względem oryginału, co nie było wtedy praktyką 

częstą. Jeśli przygotowywał tekst na scenę (a dramaty, którymi się zajmował z definicji miały sprawdzać się 

na scenie), to dbał zarówno o poetykę, ale także o łatwość artykulacji, co wielokrotnie było doceniane przez 

aktorów grających sztuki w jego przekładach. 
42 Zob. Biblioteka Warszawska, Wiadomości literackie, 4, 1859, s. 801-802. 
43 Miało to miejsce np. w przypadku przekładu Romea i Julii, w którym Paszkowski nazwał piastunkę Julii – 

Martą, chociaż w oryginale nie miała imienia., Por. Cetera-Włodarczyk A., Kosim A., Józef Paszkowski 

(1817-1861), [w:] Cetera-Włodarczyk A., Kosim A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. 

Część I. Zasoby, strategie, recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 324. 
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3.3.7. Autokomentarze – kim jestem i jak siebie widzę? 

Zachowało się niewiele wypowiedzi samego Józefa Paszkowskiego o jego działal-

ności przekładowej. Nieco o strategiach tłumaczeniowych dowiedzieć się można 

z komentarzy do drugiej części „Fausta”
44
. Paszkowski nie nazywał siebie tłumaczem, 

a samo tłumaczenie traktował początkowo jako hobby, chociaż pracował nad tekstami 

sumiennie i stale ulepszał warsztat: Błędów tych pozbył się później Paszkowski prawie 

zupełnie45
. 

Więcej dowiedzieć się można z korespondencji Paszkowskiego do redakcji „Bib-

lioteki Warszawskiej”: Byłbym wolał wprawdzie, aby moje nazwisko przy przekładzie 

Juliusza Cezara nie figurowało46
, pisał do Kazimierza Wójcickiego. Paszkowski był 

skromny i bardzo pracowity. Zdawał się nie wierzyć w swój talent translatorski. Na 

podstawie wspomnianej korespondencji, można odnieść wrażenie, że był zawstydzony 

nadawaną mu rolą tłumacza literackiego, chociaż jeszcze nienazwaną po imieniu. 

Wydaje się, że tytuł t łumacza  był dla niego za dużym słowem. 

3.3.8. Przekład, a twórczość własna 

Jak już wspomniano, Paszkowski mierzył się z twórczością własną, ale nie została 

ona doceniona przez krytyków. Nie upatrywał w przekładzie okazji do ćwiczenia warsz-

tatu pisarskiego. Doskonalił sztukę przekładu celem podwyższenia jakości dokonywa-

nych tłumaczeń, a nie dlatego, że stanowiła dla niego źródło inspiracji do tworzenia 

własnych tekstów lub była dopełnieniem twórczości własnej
47

. Niestety współcześni 

Paszkowskiemu nieprzychylnie oceniali działalność translatorską. Przykładem jest 

stanowisko Kazimierza Kaszewskiego upatrującego w działalności przekładowej 

formę zastępczą do twórczości własnej, która została wypracowana – jak stwierdza 

w kąśliwym komentarzu – z powodu braku talentu: 

Józef Paszkowski był jednym z tych ludzi, którzy brak pierwszorzędnego 

talentu zastępując cichą, wolną a nieustanną pracą, dochodzą do znaczenia 

w kraju, opartego na niezaprzeczonej zasłudze. Nie każdemu dano być geniu-

szem i stwarzać, ale od woli każdego zależy, siły jakie posiada zużyć w ten lub 

inny sposób; Paszkowski zużył je w sposób najszlachetniejszy – na służbie dla 

ogółu
48

. 

Twórczość własna wymagała talentu, a przekład pracy. W opinii Kaszewskiego 

ciężka praca Paszkowskiego wkładana w tłumaczenie stanowiła ekwiwalent talentu 

i dzięki niej możliwe były jego translatorskie osiągnięcia. 

                                                                
44 Komentarze dostępne online: https://polona.pl/item/faust,ODk3NTk1MTg/4/#info:metadata. 
45 Zob. Tarnowski S., O polskich przekładach dramatów Szekspira, Akademia Umiejętności, Kraków 1914, 

s. 128. 
46 Cyt. za Cetera-Włodarczyk A., Kosim A., Józef Paszkowski (1817-1861), [w:] Cetera-Włodarczyk A., 

Kosim A. (red.), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część I. Zasoby, strategie, recepcja, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 305. 
47 M.in. Adam Mickiewicz traktował przekład jako inspirację do twórczości własnej. Z kolei Stanisław 

Barańczak dopełniał przekład twórczością własną, co sprawia, że jego prace zarówno autorskie, jak 

i przekładowe stanowią swoistą dopełniającą się całość. Por. Kaczorowska M., Przekład jako kontynuacja 

twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego, 

Universitas, Kraków 2011. 
48 Por. Kaszewski K., Józef Paszkowski, Tygodnik Ilustrowany, 90, 1861, s. 222. 
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Dostrzeżenie nakładu pracy i jej efektów stanowiło kolejny czynnik utwierdzający 

Paszkowskiego w przekonaniu, że droga przekładu literackiego, jest dla niego odpowied-

nia, bo zdecydowanie lepiej sprawdza się w nim sprawdza niż w twórczości własnej. 

3.3.9. Tłumaczenie – hobby
49

 czy praca? 

Działalność przekładowa była dla zafascynowanego literaturą Paszkowskiego formą 

hobby i sposobem na obcowanie z tekstami klasyków. Z czasem okazało się, że prze-

kształciła się w zajęcie zarobkowe, chociaż doszło do tego w wyniku nieszczęśliwego 

zbiegu okoliczności, aniżeli jego wyboru. Paszkowski miał problemy zdrowotne, które 

na pewnym etapie uniemożliwiały mu normalne zarobkowanie. Miał żonę i troje 

dzieci, które musiał utrzymać, a współpraca z „Biblioteką Warszawską” była źródłem 

finansowego wsparcia, na tamten moment jedynym, na jakie mógł liczyć chory na 

gruźlicę Paszkowski
50
. W taki sposób hobby przekształciło się w pracę, co zapewne 

miało też wpływ na doskonalenie przez Paszkowskiego warsztatu tłumacza. 

Józef Paszkowski pracował sumiennie, a podstawą tej pracy było śledzenie komen-

tarzy w niemieckiej prasie podczas pracy nad „Faustem”, co pozwalało mu na lepsze 

zrozumienie utworu. Pozostało kilka notatek z rozważań o metrum. Z dużą ilością zna-

czeń radził sobie formami ściągniętymi, a gry słowne, frazeologię i odniesienia kultu-

rowe rozwiązywał przez ekwiwalencję dynamiczną. Czasem stawiał eufonię przed 

semantyką. W komentarzach dodanych do „Fausta” Paszkowski zawiera spostrzeżenia 

na temat podobieństwa tego utworu do dramatów Szekspira. Pracował nad nimi 

jednocześnie lub naprzemiennie, co pozwala założyć, że w obu przypadkach kierował 

się podobnymi strategiami translatorskim. 

3.3.10. Zawód i działalność zarobkowa 

W XIX wieku nie zwykło się jeszcze nazywać osób zajmujących się przekładem – 

tłumaczami w znaczeniu pełnoprawnego zawodu, który dawałby niezależność finan-

sową. Przekład stanowił zajęcie inteligencji najpierw jako hobby i ćwiczenia językowe, 

z czasem jako źródło dodatkowej pensji. W przypadku Paszkowskiego działalność 

tłumaczeniowa na pewnym etapie pozostała jedynym źródłem utrzymania, co ów-

cześnie należało do rzadkości. Paszkowski pracował początkowo jako nauczyciel, 

a później jako urzędnik, co zostało też z resztą ujęte w jego nekrologu
51

. 
Zatem Józef Paszkowski funkcjonował w społeczeństwie przede wszystkim jako 

urzędnik – przedstawiciel inteligencji. Natomiast w świecie kulturalno-literackim 
utrwalał się jego obraz jako tłumacza literackiego, mimo że on sam do końca życia 
zdawał się zaledwie z tym oswajać. Nie ma się czemu dziwić, bo można go uznać za 
pioniera wśród osób zajmujących się przekładem, ponieważ w pewnym momencie życia 
jako jeden z pierwszych utrzymywał siebie i rodzinę z przekładu literackiego. Jak 

                                                                
49 Pojęcie hobby jest określeniem zaczerpniętym ze współczesnego języka, ale trafnie oddaje początkowe 

podejście Paszkowskiego do przekładu literackiego, jako szczególnego zamiłowania do zgłębiania 

zainteresowań literacko-językowych, dlatego zdecydowałam się zastosować właśnie je, pomimo że odnoszę 

się do realiów dziewiętnastowiecznych. 
50 W XIX wieku wykonywanie tłumaczeń literackich stawało się dodatkowym źródłem zarobku dla warstw 

inteligenckich utrzymujących się z pracy w szkołach lub urzędach, które nie należały do zajęć dobrze 

opłacanych. Paszkowski był tego bardzo dobrym przykładem. 
51 Józef Franciszek Daniel Paszkowski h. Zadora, Sejm-Wielki.pl http://www.sejm-wielki.pl/b/le.2715.1.8, 

15.02.2021. 
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wynika ze zrekonstruowanej biografii – był to zbieg okoliczności, ale bez wątpienia 
zmienił on sposób postrzegania tłumaczy literackich, umożliwiając przy tym rozpo-
częcie drogi ku uzawodowieniu. 

4. Wnioski 

Poszerzenie perspektywy badawczej dzięki zastosowaniu interdyscyplinarnych 
narzędzi umożliwiło najpierw opracowanie biografii translatorskiej Józefa Paszkow-
skiego stanowiącej późniejszy punkt wyjścia do dalszej analizy dającej wgląd 
w tożsamość tłumacza, jak i w sytuację i uwarunkowania jego działalności, które 
można z kolei odnieść do tłumacza literackiego pracującego w XIX wieku na ziemiach 
polskich w ogóle.  

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że tłumacze wywodzili się 
głównie z inteligencji, która z kolei miała swoje korzenie w ziemiaństwie lub szlachcie, 
a takie pochodzenie dawało ówcześnie – jako jedno z niewielu – szansę na awans 
społeczny poprzez dostęp do edukacji domowej, literatury czy nauki języków obcych. 
Sytuacja polityczna oraz represje popowstaniowe ograniczały dostęp do uniwersytetów 
i skutecznie hamowały rozwój kulturalny, a co za tym idzie również tłumaczenia 
z literatur obcych. Tłumacz l i teracki  jako zawód i zajęcie profesjonale jeszcze się 
nie ukształtował, ale na przykładzie Paszkowskiego dostrzec można pierwsze zacho-
dzące zmiany w tym zakresie – pojawiająca się możliwość dorobienia do pensji 
urzędnika czy nauczyciela. We wcześniejszych epokach i jeszcze na początku XIX 
wieku na terenach dawnej Rzeczypospolitej tłumaczenia były zarezerwowane dla 
poetów i pisarzy, którzy wykorzystywali działalność przekładową do doskonalenia 
własnego warsztatu. Paszkowski nie dość, że nie sprawdził się w autorskich tekstach, 
to okazał się fenomenalnym tłumaczem, który u schyłku krótkiego życia zarabiał na 
przekładzie. Nie miał talentu do tworzenia, ale na pewno miał talent i zamiłowanie do 
tłumaczeń, które początkowo były wyłącznie jego pasją i sposobem na zgłębianie dzieł 
literackich. Bez wątpienia był człowiekiem skromnym, pracowitym i profesjonal -
nym , który pracował nad translatorskim warsztatem, a i w wyborach translatorskich 
mierzył wysoko. 

Żyjący w XIX wieku Józef Paszkowski nie tytułował się t łumaczem, chociaż 
zajmował się przekładem, a krytycy literaccy upatrywali w nim właśnie wprawnego 
tłumacza literackiego, chociaż pojęcie tłumacz literacki było rozumiane nieco inaczej, 
niż rozumiemy je teraz – tj. stricte jako określenie zawodu. Sam Paszkowski również 
zdawał się z nim nieoswojony, ale nie odżegnywał się od niego. W świadomości spo-
łecznej pozostawał jednak przedstawicielem inteligencji z inteligenckim zawodem 
urzędnika. 

Na koniec warto podkreślić, że stosowanie interdyscyplinarnych narzędzi badaw-
czych z zakresu socjologii, kulturoznawstwa, biografistyki czy historii pozwala na 
otwieranie coraz to nowych pól badawczych w przekładoznawstwie. Droga zapocząt-
kowana przez opracowywanie biografii translatorskich (przytaczających głównie fakty 
z życia tłumaczy, drogę, jaką przebyli, by zająć się przekładem oraz ich dorobek trans-
latorski) stanowi dopiero początek w odkrywaniu potencjału narzędzi interdyscypli-
narnych, które zachęcają do dalszych analiz i wniosków w polu przekładoznawczym. 
Obecnie głoszone postulaty dotyczące rozpoczęcia badań w obszarze uwarunkowań 
pracy tłumaczy literackich, ich tożsamości oraz sytuacji społeczno-kulturowej mogą 
w przyszłości zaowocować wzbogaceniem historii przekładu, a w dalszej perspektywie 
dadzą podstawę do opracowania historii (polskich) tłumaczy literackich. 
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Interdyscyplinarne narzędzia badawcze w translator studies na przykładzie 

biografii translatorskiej Józefa Paszkowskiego 

Streszczenie 

Przyzwolenie na korzystanie z narzędzi z różnych dyscyplin w badaniach nad przekładem literackim 

nastąpiło w ósmej dekadzie XX wieku po opublikowaniu przez wiedeńską translatolożkę Mary Snell-

Hornby przełomowego tomu „Übersetzungswissenschaft, eine Neuorientierung: zur Integrierung von 

Theorie und Praxis” (Tübingen 1986), jednoznacznie opowiadającego się za interdyscyplinarnością 

przekładoznawstwa jako sine qua non nauk o przekładzie, co przyczyniło się do rozwoju tej dziedziny, 

umożliwiając poszerzenie dotychczasowych perspektyw badawczych, a przede wszystkim ugruntowanie 

translatologii (nauk o przekładzie/przekładoznawstwa) jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Celem 

tego referatu jest implementacja interdyscyplinarnych narzędzi badawczych z socjologii oraz biografistyki 

do rekonstrukcji sytuacji społeczno-kulturowej oraz tożsamości translacyjnej Józefa Paszkowskiego – 

polskiego XIX-wiecznego tłumacza, który zasłynął przekładem „Hamleta” i „Fausta”. Tego rodzaju 

badania stały się możliwe dzięki zastosowaniu Teorii pola, narzędzi biograficznych oraz metody histo-

rycznej. W efekcie pozwoliło to zbadać sytuację Paszkowskiego jako tłumacza literackiego oraz zrekon-

struować jego tożsamość translacyjną, co w szerszej perspektywie przyczynia się do rekonstrukcji obrazu 

i sytuacji dziewiętnastowiecznych polskich tłumaczy literackich, a przez to również przyczynia się do 

wzbogacenia historii przekładu literackiego w Polsce. 

Słowa kluczowe: socjologia przekładu, Paszkowski, biografia translatorska, tożsamość tłumacza 
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Kody kulturowe w czasach pandemicznych. 

(De)globalizacja a tożsamość 

1. Wprowadzenie 

Kod kulturowy jest odzwierciedleniem systemów zachowań funkcjonujących 

w danej społeczności. Jest czymś, co daną kulturę porządkuje, stanowiąc punkt odnie-

sienia definiujący wyjątkowość i niepowtarzalność każdej z kultur. Jest kluczem do jej 

zrozumienia. Zarazem stanowi wartość zmienną, ulegającą wpływom innych kultur, 

ale też zależną od zjawisk, dzięki którym w procesie dziejowym kultury się rozwijają. 

Jest również współzależny, na zasadzie entropii, od kodów, według których funkcjo-

nują inne kultury. Tym samym opiera się zarówno na elementach lokalnych, jak 

i globalnych, wzajemnie je na siebie projektując
2
. Naszym zadaniem w niniejszym eseju 

jest sprawdzić, jak pandemia dezawuuje naszą prawdziwą tożsamość manifestującą się 

w realizacji kodów kulturowych, jak je modyfikuje i co mówi o nas samych. 

Tekst niniejszy oparty jest przede wszystkim na wnioskach studentów Wyższej 

Szkoły Języków Obcych im. Samuela B. Lindego zawartych w esejach na temat: 

„Moja tożsamość – ja i moja kultura. Między mono – a polikulturowością” (213 

esejów), a także „Moje (nie)małe migracje” (191 esejów) przygotowanych w różnych 

etapach pandemii wywołanej wirusem Sars-CoV-2. 

2. Pandemia a otwartość 

W momencie, gdy zadufanemu w swej sprawczości człowiekowi wydaje się, że ma 

wpływ na wszystko, co wymyślił i kontrolę nad wszystkim, co pozornie mu podlega, 

nagle zdarza się coś, co zaburza założoną z góry przewidywalność zdarzeń. Ni stąd, ni 

zowąd zjawia się talebowski Czarny Łabędź
3
, nieprzewidywalny, ale prawdopodobny. 

Takim właśnie Czarnym Łabędziem naszych czasów okazała się pandemia wywołana 

nadspodziewaną ekspansywnością wirusa Sars-CoV-2 wywołującego brzemienną 

w długofalowe skutki chorobę COVID-19.  

Wydawać by się mogło, że ludzkość już przećwiczyła społeczne zachowania 

w czasach pandemicznych, zmagając się z dżumą czy z grypą hiszpanką. Tyle tylko, że 

zmienność środowiskowa nie do końca pozwala wykorzystać wnioski i lekcje 

z poprzednich pandemii. Słowo pandemia, które pierwotnie przywoływało w pamięci 

chroniące niegdysiejszych medyków ptasie maski, tym razem odsyła do masek wenec-

kich, które nabrały innego wymiaru, tym bardziej że właśnie Włochy były jednym 

z większych ognisk chorobowych. I zostawia pytanie, co odsłonią zakryte maseczką 

twarze, gdy polską specjalnością raczej jest narzekać, a mało kto potrafi śmiać się 

oczami.  

                                                                
1 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu. 
2 Zob. Rapaille C., Kod kulturowy. Jak zrozumieć preferencje współczesnego konsumenta, motywacje 

wyborców czy zachowania tłumu, przeł. Paprocki R., wyd. mtBiznes, Warszawa 2019, s. 14. 
3 Zob. Taleb N.N., Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, przeł. Siara O., 

wyd. Zysk i Ska Poznań 2020, s. 19. 
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Z jednej strony mamy więc postęp medyczno-technologiczny, z drugiej jednak 

sytuację, kiedy właśnie ten rozwój obrócił się przeciwko nam. W czasach globalnej 

wioski ludzie przemieszczają się szybko, wirus podąża za nimi, a ocieplenie klimatu 

sprzyja nieprzewidywalnemu rozwojowi wypadków. Im więcej poszlak, tym trudniej 

było wykryć, która droga była tą decydującą, kluczową. Tym trudniej odpowiedzieć na 

pytanie, która chwila była tym momentem, gdzie nastąpił punkt zwrotny, gdy można 

było tę pandemię zatrzymać. To właśnie otwartość świata i globalizacja sprawiły, że 

niełatwo było zdecydować, jaką szczeliną wydostał się ten niezwykły wirus i tym 

łatwiej generowały się spiskowe teorie dziejów.  

Warto pamiętać, że polski kod kulturowy zdrowia odwołuje się przede wszystkim 

do częstych wizyt w aptece, nadużywania antybiotyków i leczenia pseudoprofilaktycz-

nego, do nadmiernego stosowania leków, zwłaszcza tych dostępnych bez recepty, 

zanim lekarz zdąży zróżnicować objawy chorobowe i zaproponować skuteczne, trafione 

leczenie. Chiński kod kulturowy zdrowia odwołuje się natomiast przede wszystkim do 

holistycznej medycyny naturalnej, ściśle powiązanej z relacjami człowiek – przyroda, 

a japoński – dla porównania – odnosi się do społecznej odpowiedzialności jednostki za 

stan zdrowia społeczeństwa i przydatność/ciężar obywatela. Rozszyfrowany przez 

Rapailla amerykański kod kulturowy zdrowia to LEKARZ = BOHATER
4
. To ostatnie 

odniesienie wydaje się najtrafniejszym podejściem, zważywszy, że tym razem zdrowie 

jako problem globalny znalazło się w rękach lekarzy i zaufania właśnie im. Gdybyśmy 

jednak przyjęli boską perspektywę patrzenia na ten świat z góry, okazać by się mogło 

przypadkiem, że w tym teście kodów kulturowych wystawionych na wirusową próbę 

najlepiej wypadają oparte na podporządkowaniu i posłuszeństwie społeczeństwa 

kolektywne, a nie te, odwołujące się do indywidualizmu i poszanowania wyjątkowości 

jednostek. W niepokornym społeczeństwie nawet bohaterski medyk niewiele będzie 

w stanie wyegzekwować, zwłaszcza gdy reguły są zero/jedynkowe, a odpowiedzialność 

za innych staje się szczególnie ważna.  

Można przyjąć, że z jednej strony pandemia ograniczyła nasz otwarty świat. Zamknę-

ła nas w naszym mikro świecie. Z drugiej jednak strony, izolując w domach, otwo-

rzyła nam okno na inny wymiar kontaktów międzyludzkich obnażając ich siłę i słabość 

zarazem. Pokazując nadmiar tego, co zbyt bliskie i niedostatek tego, co szczególnie 

nieosiągalne. Nagle ci, dla których nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, choć żyli 

tuż obok, okazali się w swojej nadmiernej obecności nieco zbyt uciążliwi. Zabrakło 

odskoczni, buforu, jakim zwykle bywa praca, nauka, wyjście z przyjaciółmi czy upra-

wianie sportu. Według relacji studentów, z którymi komentując ich eseje rozmawia-

liśmy na temat pandemicznego zamknięcia, bardzo nasiliła się agresja, wzrosła 

niekontrolowana przemoc domowa, obniżyła tolerancja na wszelką inność, wzmocniły 

dotychczasowe podziały i pojawiły nowe. Wiele studentek i wielu studentów 

w pracach dedykowanych tolerancji w czasie pandemii podkreślało, że woleli konse-

kwentnie pozostać w wybranym na czas studiów miejscu, niż cofać się do etapu życia, 

który wcześniej zamknęli. Nie wszystkim się udało odłączyć od rodziców, chociażby 

ze względu na koszty utrzymania i utrudniony dostęp do rynku pracy, niektórzy po 

swoistym rytuale przejścia, jakim jest wybicie się na studencką samodzielność, wracali 

                                                                
4 Zob. Rapaille C., dz. cyt., s. 164-166. 
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jednak do domów rodzinnych, by stamtąd zdalnie uczestniczyć w zajęciach dydak-

tycznych.  

Warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno uwaga świata koncentrowała się 

w dużym stopniu na procesach migracyjnych, ich przyczynach, uwarunkowaniach, 

skutkach. Pandemia, fundując światu swego rodzaju stop-klatkę wprowadziła swoje 

reguły, które pokornie należało uszanować, by wyjść z tej sytuacji w miarę cało. Oto 

niespodziewanie pozornie znany nam świat się podróżniczo uszczelnił, zachwiały się 

łańcuchy dostaw, wzburzyły się fale na jedwabnych szlakach handlowych. W zamknię-

tych galeriach handlowych osamotnione, niepodziwiane manekiny przyglądały się 

sobie nawzajem.  

3. Zamknięte, choć otwarte 

Pandemia dotkliwie wpłynęła na wszelkie instytucje kultury. Nawet jeśli część 

koncertów czy spektakli udało się zrealizować w wersji hybrydowej, to nie jest możli-

wym w wirtualnym wymiarze oddać ducha imprezowej chorei, nie uzyska się efektu 

katharsis przy ekranowym filtrze. Aktor teatralny czy muzyk potrzebuje żywej, reagu-

jącej publiczności, bo to ona współtworzy spektakl swoim żywym odbiorem lub obojęt-

nością. Z wyjściem do teatru czy opery wiąże się cały przyjemny, na swój sposób 

odświętny rytuał – wyboru stosownej odzieży, zadbania o wygląd, zarezerwowania 

niezakłócanego telefonami czasu. W przestrzeni wirtualnej tego rozgraniczenia na 

obszar prywatny/oficjalny już prawie nie ma, wystarczy ubrać się „do połowy”, 

przygotować neutralną ścianę „konferencyjną” i już nasz dom staje się przestrzenią 

publiczną. My pokazujemy się światu, a on zagląda w zakamarki naszej prywatności.  

Być może jednak dzięki tej wirtualizacji do opery lub teatru wybrali się ci, którzy 

w tych przestrzeniach wcześniej nie bywali. Być może, zachęceni, pojawią się w nich 

rzeczywiście, gdy świat „powróci do formy” i choć częściowo odstąpi od przydatnej 

jak się okazało wirtualności. 

4. Zamknięty świat ludzi, otwarty świat zwierząt 

Lockdown i nakaz pozostawania w domach sprawiły, że ograniczyliśmy chwilowo 

naszą ludzką chciwą ekspansywność. Zwierzęta na moment odzyskały przestrzeń, 

która należy także do nich. Wypchnięte z podmiejskich lasów i łąk zajmowanych przez 

zaślepionych zyskiem deweloperów, coraz częściej przyzwyczajały się do życia nie 

tyle w pobliżu miast, ile w samych miastach. Lisa czy dzika nadal spotkać można 

w samym centrum miasta. I tu obudził się kolejny nasz polski archetyp – myśliwego, 

który udowadnia swą męskość, polując na zwierzęta. Jednak nierówne szanse zwierząt 

wabionych w pułapki w starciu z uzbrojonym łowczym dawno już odarły z mitu boha-

terstwa postać polującego. W przestrzeni miejskiej polować przecież nie można, być 

może zatem dla zwierząt jest to kolejny argument w wyborze bezpiecznego schro-

nienia, zwłaszcza że odpadków, które mogą stanowić całkiem suty posiłek w mieście 

znajduje się całkiem sporo.  

Pandemia obudziła w nas coś jeszcze. Oto nagle staliśmy się wrażliwymi szcze-

gólnie na psią (kocią jakoś mniej) krzywdę obywatelami. Ku radości psich opiekunów 

w schroniskach wielu czworonożnych podopiecznych wreszcie znalazło dom. Psia 

radość nie trwała jednak długo. Gdy pandemia zaczęła ustępować i nie trzeba było 

mieć psiego pretekstu, by wyjść z domu, zaczęto adoptowane wcześniej psy nagminnie 
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i bezpardonowo porzucać. Bezwarunkowo kochającego psa, który szybko przywiązuje 

się do człowieka, nawet jeśli ten skąpi mu czułości, znów zostawia się w lesie, przy-

wiązuje do drzewa, do stojaka rowerowego albo nie szanuje, gdy jednak pozostanie 

dalej w domu, choć już nie jest pretekstem do wyjścia tylko spacerowym obowiązkiem 

i obciążeniem dla portfela. Używany pies. Po raz kolejny zawiedziony przez czło-

wieka. Na szczęście są ludzie, którzy ratują honor człowieka i pomagają skrzyw-

dzonym przez niego zwierzętom. Jak Fundacja Kejtersi https://www.facebook.com/ 

kejtersi/posts/563973921673971
5
. Może dzięki nim uda się choć trochę przywrócić 

psom wiarę w ludzi.  

5. Nowa legenda miasta 

Pandemiczne zamknięcie lokali gastronomicznych zakłóciło rytm towarzyskich 

spotkań, dla których kultowa restauracja czy kawiarnia były czymś więcej niż tylko 

miejscem serwującym apetyczne dania. O ile w krajach śródziemnomorskich ogródki 

kawiarniane mają klimatycznie uwarunkowaną długotrwałą tradycję, a życie towa-

rzyskie toczy się raczej w plenerze, o tyle u nas sezon grilowo-ogródkowy i ogródkowo-

kawiarniany trwa krótko, a restauratorzy muszą prześcigać się w trafnym wyborze przy-

ulicznych ogródków. Tym razem wyzwaniem była nie tyle pogoda i kapryśny klimat, 

ile sanitarne obostrzenia, z powodu których część lokali zniknęła z map wielu miejsco-

wości. Nie było też studentów, którzy w weekendy zwykle wypełniali młodzieńczym 

gwarem lokale gastronomiczne. Teraz gdy powrócą, ci, którzy wyjechali, będą musieli 

na nowo przeprowadzić rekonesans kulinarny, bowiem część miejsc rozpoznawalnych 

i kultowych zwyczajnie nie przetrwała pandemicznej stagnacji. Trzeba napisać nowe 

gastronomiczne mapy, pamiętając, że takie miejsca zwykle tworzą przede wszystkim 

ludzie, nie kulinaria, a to już proces nieco dłużej trwający. 

6. Glokalizacja
6
 

Zachwiane łańcuchy dostaw, ograniczenia w wychodzeniu z domów uruchomiły 

też uśpioną wygodnym konsumpcjonizmem polską zaradność. Już na początku pandemii 

przewartościowaliśmy naszą piramidę potrzeb, zmieniły się nasze preferencje zakupowe 

i hierarchia artykułów tzw. pierwszej potrzeby, a duchy dawno minionej epoki PRL 

kazały wykupywać kilometry papieru toaletowego. Zamknięci w domach przypom-

nieliśmy sobie o ziołach, które można uprawiać w doniczce, o kwiatach, które można 

samodzielnie wysiać i patrzeć jak rosną, zamiast kupować gotowe przyglądając się jak 

kończą swój żywot. Zazieleniły się nasze mieszkania, balkony czy zaopiekowane 

wreszcie działki i ogrody. Do łask wróciły babcine przepisy na ciasto z niczego, a kuli-

narne fora internetowe prześcigały się w wymyślnych szybkich daniach podnoszących 

odporność. 

Wkrótce jednak okazało się, że większości z nas przybyło kilogramów nie tylko ze 

względu na podręczne, niewymagające nawet wyjścia do sklepu jedzenie, ale przede 

wszystkim z uwagi na komputerową smycz. Zależni od zasięgu i przepustowości łączy 

internetowych, uwięzieni przy urządzeniach elektronicznych, na ekrany których prze-

niosła się działalność edukacyjna, konferencyjna i handlowa, dość szybko zaczęliśmy 

cierpieć na ekranowstęt i tęsknić za bezpośrednim kontaktem z drugim człowiekiem. 

                                                                
5 Dostęp 17/06/2021. 
6 Zob. Rapaille C., dz. cyt., s. 357. 

https://www.facebook.com/kejtersi/posts/563973921673971
https://www.facebook.com/kejtersi/posts/563973921673971
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Za jego zapachem, dotykiem, za żywym, niezawieszającym się w cyberprzestrzeni 

głosem i spojrzeniem. Wreszcie za zwykłym, niezamaskowanym uśmiechem. 

Natura jednakże nie znosi próżni. Zamknięte sklepy przeniosły swój handel do sieci 

internetowej, przyspieszając nieuchronny proces wirtualizacji zakupów. Dla wielu 

przedsiębiorczych ludzi pojawiła się wielka szansa zamanifestowania swej obecności 

całemu światu, a nie tylko lokalnej społeczności. Dobry dotąd lokalny produkt mógł/ 

musiał wreszcie pokazać się światu albo zniknąć. Zatem zgodnie z zasadą działaj 

lokalnie, myśl globalnie wielu niszowych dotąd producentów weszło na światowy 

rynek. Tym samym uaktywniła się Friedmanowska wersja glokalizacji
7
 – aktywniejsze 

społeczeństwa wykorzystały możliwości, jakie daje wcześniej otwarty świat, by 

pokazać to, czym same mogą się pochwalić, udoskonalając swoje pomysły w oparciu 

o międzynarodową wymianę doświadczeń. Zjawisko to dotyczy między innymi lokal-

nych organizacji pacjenckich, które, dzięki wirtualnym spotkaniom międzynaro-

dowym, mogły podzielić się swoimi rozwiązaniami z przedstawicielami innych krajów 

albo też światu pokazać problemy, które, co gdyby nie technologie wskazane przez 

rzeczywistość pandemiczną, pozostałoby przed nim ukryte. 

7. (Nie)tolerancja, kozioł ofiarny i posłuszeństwo 

Mniej więcej od czasów drugiej wojny światowej, kiedy w Polsce szczególnie dało 

się odczuć narzuconą selekcję rasową (eksterminacja Żydów i Romów), my, jako 

naród, zaczęliśmy mieć problem z innością. Staliśmy się narodem prawie monokultu-

rowym, a taka struktura społeczna odwołująca się do jednej tylko większościowej 

percepcji świata generuje z kolei lęk przed każdą formą inności. Potwierdziła to 

chociażby uogólniona postawa nas, Polaków, wobec relokacji syryjskich uchodźców. 

Zwłaszcza w prowincjonalnych miastach odmienny kolor skóry, inna orientacja seksu-

alna, wszelkie formy manifestowania swojej wyjątkowości zderzają się raczej z ostra-

cyzmem i odrzuceniem niż z pomocą i wsparciem.  

Podczas pandemii tę naszą polską nietolerancję brutalnie odczuli na sobie zwłaszcza 

ludzie o rysach orientalnych, nawet jeśli mieszkają w Polsce od ponad 20 lat. Agresja, 

nie tylko słowna, w sklepach i w środkach komunikacji miejskiej bywała niekiedy 

szczególnie widoczna. Oliwy do ognia dolało z pewnością nacechowane brzmieniem 

politycznym określenie „wirus z Wuhan” stygmatyzując w pierwszym odruchu 

ludność z chińskiej prowincji. 

Zdumiewające socjologicznie okazało się traktowanie personelu medycznego, 

bohatera z pierwszej linii frontu. Po wielu godzinach w nieoddychających kombine-

zonach i maskach niczym z filmów Ridleya Scotta zdarzało się, że lekarz, pielęgniarka, 

ratownik, a nawet ich dzieci traktowani byli niczym trędowaci także w sklepach 

z pieczywem. Nieświadomość dróg transmisji wirusa, a równocześnie niedostosowy-

wanie się niektórych osób do obostrzeń piętnowały tych, którym przyszło z wirusem 

walczyć twarzą w twarz. Na szczęście dość szybko do działania włączyli się ci, którzy 

personel medyczny mogli i potrafili wspierać chociażby ułatwieniami w zakupach, 

dostarczaniem wody czy jedzenia. 

                                                                
7
 Zob. Biernacka-Ligięza I., Glokalizacja – byt wyobrażony czy realna potrzeba?, [w:] Antynomie 

polityczności: artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, (red.) Minkner K., Rubisz L., 

Opole 2013, s 163-170. 
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Przez okno, przez które widzę naszą polską rzeczywistość, przebijał się wtedy 

policyjny komunikat kierowany także do bezdomnych: Apelujemy! Obywatele, zostańcie 

w domach!. Tym, którzy pamiętają stan wojenny tego typu komunikaty zwiększały 

tylko poczucie zagrożenia i niepokoju. Tymczasem telewizyjne migawki z Frankfurtu 

nad Menem pokazywały podobny komunikat, ale o zupełnie innej wymowie. Jego 

wydźwięk był mniej więcej taki: „obywatele, jesteśmy z wami, zostańcie tam, gdzie 

jesteście bezpieczni”. 

W tym nietolerancyjnym i lękowym reagowaniu na sytuacje niespodziewane Polska 

nie jest krajem odosobnionym. Przeprowadzone niedawno w Kanadzie badania
8
 na 

temat zależności stygmatyzacji i zakaźności potwierdzają wyraźnie wspomnianą wcze-

śniej wyraźną relację między wzrostem nietolerancji a rozwojem chorób zakaźnych. 

Historycznym kozłem ofiarnym w wielu kulturach, w tym także amerykańskiej, 

w sytuacjach epidemii bywał Żyd. Tym razem ten przysłowiowy kozioł ofiarny miał 

przede wszystkim skośne oczy
9
. Kanadyjscy badacze

10
 podkreślają, że pandemia 

wyeksponowała także nierówności społeczne – nie tylko w obszarze dostępu do 

diagnostyki i leczenia, ale również w świadomości społecznej, w jakości uzyski-

wanych wiarygodnych informacji i oczywiście pogłębiła różnice w poziomie życia. 

Ugruntowała tym samym stereotypy i uprzedzenia. 

W kanadyjskich badaniach zwrócono też uwagę na zjawisko donosicielstwa, 

wzmacniane przekazem wiceminister Geneviève Guilbault, która podkreślając rolę 

policji jako stróża bezpieczeństwa (i zdrowia!) zwróciła się do obywateli z apelem zgła-

szania przypadków łamania zaleceń i nakazów, dla dobra ogółu
11

. Z przestrzeganiem 

narzuconych restrykcji nie miały problemu społeczeństwa kolektywne, posłuszeństwo 

i podporządkowanie ogółowi są w tym przypadku sprzężone z historycznym długim 

trwaniem, a często też są warunkami przetrwania.  

W zachodniej Europie, przy przestrzeganiu restrykcji, zdarzyło się z kolei zjawisko 

nadumieralności, zwłaszcza osób starszych, pozostawionych w domach opieki bez 

opieki właśnie. Brak kontaktu z bliskimi, czy chociażby z osobą, z którą można po-

dzielić się chociażby wrażeniami z bieżących chwil życia sprawił, że samotne osoby 

zaczęły gasnąć i usychać jak zapomniany przez ogrodnika ogród. Internetowe relacje, 

nawet jeśli wypełniają lukę pozostawioną przez niedostatek kontaktu bezpośredniego, 

są relacjami literalnie wirtualnymi. Nie mają w sobie tej niezmierzalnej siły bezpo-

średniego kontaktu człowieka z człowiekiem, w którym zmysłowo można doświad-

czyć emocji i obecności drugiego człowieka. Bilans finalny pandemii będzie trudny do 

oszacowania, COVID-19 był tylko elementem, który jak papierek lakmusowy pokazał 

poziom (nie)humanitaryzmu, empatii i czułości, tak ważnych i oczywistych, że nie-

zauważalnych. 

Dziś pandemia ustępuje. Chorobowe statystyki uspokajająco spadają. Jak pisała 

w międzywojniu Debora Vogel: 

                                                                
8
 Anctil P., Stigmatisation et contagion pandémique, [w:] L’interculturel en temps de pandémie, (red.) White 

B., Arsenault M., wyd. Laboratoire de recherche en relations interculturelles, Université de Montréal, 2021, s. 12. 
9
 dz. cyt. s. 13. 

10
 Tamże.  

11
 Rocher F., White B., „Distanciation sociale”: vraiment?, [w:] dz. cyt., s. 23. 
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Tak zaczyna się nowa seria życia. I, jak każdego roku o tej porze i jak zwykle, pełne 

jest ono spraw własnych o niezrozumiałej i wypełniającej czas ważności, chociaż 

powiedzieć nie można, na czym ta ważność polega. 

I właściwie podjęto życie dokładnie w tym miejscu, w którym przerwano je kilka 

miesięcy temu: kiedy zaczyna się żółte, metalowe lato i – jak zwykle o tej porze 

przerwana zostaje kontrola nad losem, a ludzie oczekują czegoś od rzeczy i spraw 

gotowych, jakoby zawsze w pewnej ilości przechowywanych i trzymanych dla nas 

w pogotowiu przez życie12
. 

8. Znajomość kodu kulturowego, a pacjent z innego kraju 

Zanim nastała pandemia i w nasze życie wprowadziła lemowski chaos, w wielu 

środowiskach lekarskich próbowano wypracować wytyczne ułatwiające opiekę nad 

pacjentem z innego kręgu kulturowego, także w interesie jego komfortu i przyspie-

szenia procesu leczenia. Gdy jeszcze był czas, by o tym myśleć, starano się brać pod 

uwagę względy wynikające z kręgu kulturowego (muzułmańskiego, żydowskiego, 

romskiego czy azjatyckiego) – m.in. w doborze personelu medycznego. Jak podkreśla 

Aleksandra Bendowska
13
, w opiece nad muzułmanką personel powinien składać się 

z kobiet, a uprzedzając wydarzenia pandemiczne dodaje w przypadku stanu zagrożenia 

życia najwyższą wartością jest jego ratowanie i płeć personelu medycznego nie ma 

znaczenia14
. Relatywizm kulturowy pozwalający rozumieć inne kultury z uwzględ-

nieniem wartości dla tych kultur prymarnych, w sytuacji pandemicznej był pożądany, 

ale schodził na drugi plan. Zmęczeni i przeciążeni lekarze mieli zasadne usprawiedli-

wienie, by popełniać kulturowe gafy w obszarze dotyku, czy obecności lekarza-

mężczyzny, gdy w grę wchodzi ratowanie życia i zdrowia w sytuacji skrajnej, jaką jest 

pandemia. 

9. Zakończenie 

Pandemia to lustro, w którym widzimy nas samych. Bez retuszu pokazują się 

w nim niekiedy pełne sprzeczności różne wersje naszych twarzy. Która jest właściwa? 

Jaka jest nasza prawdziwa tożsamość? Ile i jakie wartości potrafimy czerpać z do-

świadczenia naszych przodków, a na ile są one naszą kulą u nogi zatrzymującą w roz-

woju i prowadzącą ku zatraceniu tego, co szlachetne, a rozwinięciu tego, co brutalne 

i okrutne? Na ile nasze indywidualne doświadczenie pokrywa się z tym, co w procesie 

długiego trwania wdrukowuje się w pamięć kulturową także innych narodów? Jakie są 

mechanizmy, którym mniej lub bardziej świadomie się poddajemy? Na ile globalizacja 

ułatwiła, a w jakim stopniu skomplikowała nam życie? Na te pytania próbowaliśmy 

znaleźć odpowiedź i/lub chociażby satysfakcjonujące wyjaśnienie potwierdzające, że 

w tym pandemicznym chaosie nie błądziliśmy sami. 

  

                                                                
12

 Vogel D., Akacje kwitną, wyd. Austeria, Kraków 2006, s. 52-53. 
13

 Będowska A., Wybrane aspekty opieki położniczej nad kobietą pochodzącą z kręgu kultur muzułmańskiej, 

żydowskiej, romskiej i azjatyckiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem, (red.) Głodowska 

K., Baum E., Staszewski R., Murawska E., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2019, s. 147. 
14

 Tamże. 
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Podziękowania 

Dla studentów WSJO – za uwagi i refleksje w obszarze kategorii tożsamości 

(projekty: „Moja tożsamość – ja i moja kultura. Między mono – a polikulturowością”, 

a także „Moje (nie)małe migracje”). 
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Kody kulturowe w czasach pandemicznych. (De)globalizacja a tożsamość 

Streszczenie  

Pandemia bez wątpienia jest papierkiem lakmusowym, testem weryfikującym uwarunkowania wpływające 

na kulturę i jej stan. Jest weryfikatorem poziomu tolerancji na to, co obce, nowe, inne, nieoswojone. 

Dyskurs maladyczny i kulturowe uwarunkowania opieki medycznej, kody kulturowe implikujące zacho-

wania prozdrowotne – wszystko to ujawniło, jak ważnym wyznacznikiem (nie)radzenia sobie z gwałtownymi 

zmianami rzeczywistości jest kultura właśnie. To kody kulturowe wdrukowane w społeczne myślenie 

poszczególnych narodów pokazały, w jaki sposób społeczeństwa kolektywne i indywidualistyczne prze-

chodzą pandemiczny test przetrwania. Wreszcie, pandemia wyeksponowała próby mniej lub bardziej udol-

nego pokonywania archetypów kulturowych, przypominając o możliwym sukcesie i długim trwaniu kultur 

przede wszystkim „otwartych” na odmienność, kultur o wysokim poziomie tolerancji na innego.  

Doświadczenie pandemii jest doświadczeniem granicznym. Dosłownie i w przenośni. Izolacja i zamknię-

cie granic sprawiły, iż wiele kontekstów i kodów kulturowych trzeba zdefiniować na nowo. Pandemia to 

ekstremalna próba kulturowej elastyczności. Także w obszarze istnienia i funkcjonowania instytucji 

kultury, które dzięki cyfrowym udoskonaleniom mogły przekroczyć próg zamknięcia. Na naszych oczach 

dokonała się (de)globalizacja. To, co odległe błyskawicznie musiało się przybliżyć lub przejść w fazę 

zaniku, natomiast, to, co bliskie zaczęło ciążyć uporczywością swej obecności.  

Jaka powinna być kultura popandemiczna? Na pewno odmienna od tej, do której przywykliśmy. Na pewno 

bardziej czuła, empatyczna i wskazująca nowe punkty odniesienia. Do deszyfracji tych właśnie kodów 

odniesiono się w niniejszej rozprawie wykorzystując uwagi i refleksje studentów z różnych stron świata, 

którym pandemia pokrzyżowała nie tylko naukowe plany.  

Słowa kluczowe: pandemia, globalizacja, glokalizacja, tożsamość, kod kulturowy 



 

60 

Stanisław Jędrczak
1
 

Dylemat superweniencji etycznej.  

Naturalizm nieredukcyjny w etyce
2
 

1. Dylemat superweniencji etycznej – sformułowanie 

W epilogu jednego z tekstów poświęconych zasadzie przyczynowego domknięcia 

dziedziny fizycznej (ang. Causal Closure Principle, dalej określanej akronimem CCP) 

David Papineau sformułował zastanawiające spostrzeżenie na temat jej doniosłości dla 

etyki
3
. Bez straty na precyzji zasadę tę można wysłowić nieformalnie w następujący 

sposób: każdy skutek fizyczny posiada dostateczną przyczynę fizyczną, jeśli tylko 

posiada pewną przyczynę dostateczną. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat CCP była 

fundamentem wielu argumentacji skierowanych przeciwko dualizmowi metafizycz-

nemu i innym wariantom antynaturalizmu. Jej perswazyjne znaczenie jest widoczne 

już na pierwszy rzut oka. Otóż wynika z niej, że zdarzenia prima facie niefizyczne – 

np. mentalne, meteorologiczne bądź historyczne (jeśli istnieją) – wskutek swojej 

przyczynowej skuteczności w sferze fizycznej same muszą posiadać naturę fizyczną. 

Także zdarzeniom normatywnym przypisuje się zazwyczaj przyczynową skutecz-

ność. W etyce formułujemy zrozumiałe zdania, rozważamy okoliczności wpływające 

na ich prawdziwość lub fałszywość, argumentujemy na ich rzecz, a wreszcie – 

potrafimy wskazać na rozmaite racje mające uzasadniać nasze postępowanie. Niekiedy 

twierdzimy wręcz, że owe racje kierują naszym postępowaniem. Ogólnie rzecz biorąc, 

przynajmniej wycinek etyki ma walor poznawczy. Skoro zaś aparat kognitywny, 

w który biologicznie wyposażony jest każdy z nas, został zrealizowany fizycznie, to 

z konieczności fakty, o których posiadamy wiedzę, muszą być fizycznie skuteczne. Na 

mocy CCP zdarzenia moralne są więc zdarzeniami fizycznymi. W ten sposób kauzal-

ność ludzkiego aparatu poznawczego przemawia przeciwko tezie o nadnaturalnym 

pochodzeniu moralności. Jak w przeciwnym razie możliwe byłoby poznanie faktów 

normatywnych? A co więcej, w jaki sposób tym ostatnim można by przypisać moc 

obowiązującą? Zgodnie z lojalną uwagą Papineau, nawet przystając na niefizyczność 

domeny moralnej, ktoś mógłby opowiedzieć się po stronie aprioryzmu lub fikcjo-

nalizmu. Oba stanowiska zdają się jednak nieatrakcyjne: aprioryzm koliduje z Kan-

towską ideą autonomii, a fikcjonalizm jest postacią antyrealizmu. Odrzuciwszy zatem 

wysuwane ad hoc ewentualności, zwolennik naturalizmu w etyce może opowiedzieć 

się za tezą o superweniencji faktów moralnych na faktach fizycznych, która łagodzi 

poniekąd – w porównaniu z tezą o identyczności typów lub egzemplarzy – sens, 

w jakim mówi się o naturalności tego, co normatywne. 

                                                                
1 s.jedrczak@uw.edu.pl, Wydział Filozofii, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet 

Warszawski. 
2 Za pomoc w zwięzłym sformułowaniu argumentu i pozostałe sugestie pragnę podziękować Panu 

Profesorowi Mariuszowi Grygiańcowi. 
3 Zob. Papineau D., The Causal Closure of the Physical Naturalism, [w:] Beckermann A., McLaughlin B., 

Walter S. (red.), The Oxford Handbook of Philosophy of Mind, Oxford 2009, s. 64. 
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Z powodów, które zostały już wyłuszczone przez myślicieli zajmujących się 

filozofią umysłu – a przede wszystkim ze względu na znany argument z wielorakiej 

realizacji wypracowany przez Hilary’ego Putnama
4
 – za standardowe sformułowanie 

naturalizmu uchodzi zwykle teza o superweniencji faktów normatywnych na faktach 

naturalnych (poniżej określana mianem „superwenientyzmu”). Jednakże nawet zaak-

ceptowawszy stanowisko nieredukcyjne wciąż stajemy przed dylematem, który naj-

dogodniej można wyrazić nawiązując do analogicznego rozumowania przedsta-

wionego przez Jaegwon Kima w odniesieniu do zdarzeń mentalnych
5
. 

 

(P1) Załóżmy, że CCP jest prawdziwa. 

(P2) Superweniencja moralna zachodzi lub nie zachodzi. 

(P3) Jeśli nie zachodzi, to kauzalna relewancja faktów normatywnych nie 

istnieje lub jest niezrozumiała. 

(P4) Jeśli zachodzi, to fakty moralne tracą charakter normatywny. A zatem: 

(Dylemat superweniencji) fakty moralne są nierelewantne przyczynowo lub 

pozbawione charakteru normatywnego. 

 

Widać zapewne, że w powyższym rozumowaniu wykorzystano tylko proste 

narzędzia i reguły inferencji klasycznego rachunku zdań, takie jak zasada wyłączonego 

środka czy schemat modus ponens. Pierwsza przesłanka jest powszechnie uznaną zasadą 

ontologiczną, umotywowaną fizycznymi prawami zachowania (energii, momentu pędu, 

ładunku elektrycznego i innych wielkości). Przesłanka druga stanowi z kolei podsta-

wienie tautologii logicznej. Rzeczowe wątpliwości mogą natomiast budzić założenia 

(P3), (P4). Chcąc uniknąć kłopotliwego dylematu, należy podważyć przynajmniej jedno 

z nich. Powinno się zatem albo (i) wyjaśnić, na czym polega kauzalna relewancja 

faktów moralnych, gdy superwenientyzm jest fałszywy, albo też (ii) wyjaśnić, na czym 

polega ich normatywny charakter, gdy superwenientyzm jest prawdziwy. Podstawo-

wym celem niniejszej pracy jest wsparcie supozycji (P4) i przedstawienie dwóch 

kontrargumentów świadczących przeciwko tezie o etycznej superweniencji. W zakoń-

czeniu tekstu bardzo ogólnie zarysowuję także rozwiązania pozwalające uniknąć tytu-

łowego dylematu. 

2. Kilka uwag o relacji superweniowania 

Co można powiedzieć o naturze faktów etycznych, które – jak się przypuszcza – 

superweniują na zdarzeniach fizycznych? Jak utrzymywał George E. Moore, który być 

może jako pierwszy dostrzegł znaczenie superweniencji w interesującym nas kon-

tekście
6
, jest niemożliwe, by dwa przedmioty (substancje, stany rzeczy) nie różniły się 

pod względem własności wewnętrznych, a jednocześnie miały odmienną wartość. 

Wyrażając to samo w inny sposób można rzec, iż tożsamość opisów pociąga za sobą 

tożsamość ocen. W odniesieniu do własności (cech, atrybutów) superweniencję 

                                                                
4 Putnam H., Psychological Predicates, [w:] Capitan W.H., Merrill D.D. (red.), Art, Mind, and 

Religion,University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1967, s. 37-48. 
5 Kim J., Mental Causation, [w:] Beckermann A., McLaughlin B., Walter S. (red.), The Oxford Handbook of 

Philosophy of Mind, Oxford 2009, s. 41. 
6 Zob. McPherson T., Supervenience in Ethics, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Spring 2020 Edition), 25.05.2021. 
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charakteryzuje więc następująca formuła: jeśli dwie substancje nie różnią się posia-

danymi własnościami nienormatywnymi, to nie różnią się też własnościami normatyw-

nymi. Zachodzenie superweniencji wyklucza tym samym istnienie świata możliwego, 

w którym zdarzenia odróżniają się od siebie wyłącznie cechami istotnymi etycznie. 

Jest to standardowa interpretacja relacji superweniowania
7
.  

Pojęcie własności naturalnych – względnie nienormatywnych – sprawia pewne 

trudności interpretacyjne, które wyczerpująco w swoim tekście zreferował Papineau
8
. 

Tutaj możemy pominąć szczegółowe problemy związane z pojęciem „fizyki idealnej” 

(z których najbardziej znanym jest chyba dylemat Hempla
9
) i drobiazgowym wysło-

wieniem tezy naturalizmu. Mówiąc swobodnie o „własnościach naturalnych”, mam na 

myśli po prostu te cechy przedmiotów materialnych, o których informują nas postę-

powe programy badawcze współczesnej fizyki lub ontologii (przy czym uwzględnienie 

jakości metafizycznych nie wpłynie na dalszą treść wywodu). Innymi słowy, są to 

atrybuty niemające charakteru normatywnego sui generis.  

Przytoczonemu wcześniej ujęciu relacji superweniowania logicznie równoważne 

jest jej słabe sformułowanie odróżnione niegdyś przez Kima od mocnego10
. Powiemy, 

że zbiór własności etycznych E słabo superweniuje na zbiorze własności naturalnych N 

zawsze i tylko wtedy, gdy dowolna para obiektów posiadających te same N-własności 

cechuje się również tymi samymi E-własnościami. Innymi słowy, superweniencja 

oznacza w tym przypadku, że nieodróżnialność przedmiotów pod względem cech typu 

N implikuje ich nieodróżnialność pod względem cech typu E11
. Z powodów, które 

bliżej tłumaczy Tristram McPherson, przeważająca część adherentów naturalizmu 

nieredukcyjnego w etyce przyjmuje tezę o superweniencji w mocnym znaczeniu
12

. 

Tezę tę można otrzymać, poprzedzając przytoczoną właśnie definicję równoważno-

ściową modalnym operatorem konieczności. Posunięcie to gwarantuje, że istnienie 

światów możliwych, do których należałyby przedmioty nieodróżnialne pod względem 

nienormatywnym, lecz normatywnie różne, jest wykluczone. Dodajmy, że tezę o etycznej 

superweniencji traktuje się zwykle jako prawdę konieczną metafizycznie lub pojęciowo. 
We współczesnej filozofii – a przynajmniej w jej naturalistycznym nurcie – super-

wenientyzm uważa się często za pogląd niekontrowersyjny. Znamiennego przykładu 
dostarcza David Chalmers, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli XXI wieku. 
W swojej klasycznej monografii australijski filozof dał wyraz między innymi poniższym 
przeświadczeniom. (I) Po pierwsze, fakty normatywne – w odróżnieniu chociażby od 
zdarzeń mentalnych – nie narzucają się nam w sposób nieodparty, a zatem możemy 
zaprzeczyć ich istnieniu, nie popadając w oczywistą sprzeczność z intuicją. (II) Po 
drugie, nie potrafimy wyobrazić sobie świata możliwego, który byłby przyrodniczo 
identyczny z aktualnym, lecz różniłby się od niego pod kątem moralnym. W związku 
z tym przekonanie, że fakty moralne są metafizycznie odmienne od naturalnych, nie 
ma podstaw. (III) Po trzecie, związek łączący jakości fizyczne z moralnymi ma cha-

                                                                
7 Zob. McLaughlin B., Supervenience, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Spring 2020 Edition), 25.05.2021. 
8 Papineau D., dz. cyt., s. 59-61. 
9 Montero B.G., What is Physical?, [w:] Beckermann A., McLaughlin B., Walter S. (red.), The Oxford 

Handbook of Philosophy of Mind, Oxford 2009, s. 178 i n. 
10 Kim J., Concepts of Supervenience, Philosophy and Phenomenological Research t. 45, nr 2, 1984, s. 157-163. 
11 Tamże, s. 158. 
12 McPherson T., dz. cyt. 
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rakter aprioryczny i pojęciowy
13

. Zgodnie ze sloganem autora „Świadomego umysłu”, 
prawie wszystko jest logicznie superwenientne na tym, co fizyczne14

. 
Proponuję, by zastanowić się bliżej nad drugą tezą Chalmersa

15
. 

3. Kontrargument przeciwko superwenientyzmowi 

W swoim artykule Papineau wyliczył kilka dziedzin, których znaturalizowanie jest 
natychmiastowym następstwem prawdziwości CCP16

. Obok faktów moralnych są to 
przede wszystkim domeny zjawisk mentalnych i obiektów matematycznych. W odnie-
sieniu do wielu własności, które na pozór mogą wydawać się niefizyczne, np. własności 
strukturalnych, funkcjonalnych lub dyspozycyjnych (mających walor modalny), super-
wenientyzm nie sprawia poważnych trudności metodologicznych. Nie opieramy się na 
przykład przed uznaniem, że rozpuszczalność w wodzie jest zbiorem jakości natural-
nych. Na czym polega w tym kontekście kłopotliwość tego, co normatywne?  

Można przypuszczać, że formalne cechy relacji superweniowania czynią zadość 
obiegowym intuicjom dotyczącym etyki. Z superwenientyzmu wynika, że w każdym 
świecie, który jest nieodróżnialny pod względem fizycznym od świata aktualnego, 
obowiązują te same zakazy i nakazy moralne. Przyczynowość ma charakter nomolo-
giczny, a wszystkie zdarzenia, które wchodzą we wzajemne oddziaływania kauzalne, 
podpadają pod ścisłe prawa. Istnieją zaś ścisłe, uniwersalne i obiektywne prawa 
etyczne. Doniosłą konsekwencję tezy o superweniencji moralnej stanowi kognitywizm, 
czyli przekonanie, że sądy normatywne mają wartość poznawczą, są przedmiotem 
racjonalnej argumentacji oraz mogą być prawdziwe lub fałszywe. Zdaniem wielu 
autorów – do których zalicza się m.in. Nicolas Sturgeon

17
 – stanowisko to jest obiecu-

jącym wariantem realizmu etycznego.  
W praktyce odpowiedzialnych podmiotów działania pierwszoplanową rolę odgry-

wają racje. W szczególnym przypadku posługujemy się nimi, by dokonać wyboru 
między dwiema opcjami, które wzajemnie wykluczają się i dopełniają. Przez racje 
rozumiem najogólniej fakty mające znaczenie dla argumentów etycznych i kierujące 
naszym postępowaniem. Zauważmy, że uzasadnianie i podważanie tego rodzaju racji 
uważamy za wartościowe per se (czyli przypisujemy mu pewną ocenę). One same 
należą w ten sposób do kategorii faktów normatywnych. W tym miejscu stajemy przed 
ważnym pytaniem: czy w sporach etycznych istnieją racje rozstrzygające? Kwestię tę 
chciałbym rozumieć jako problem ontologiczny, niezależnie od dopuszczalnej wykładni 
epistemologicznej. Przy tej interpretacji problem nie dotyczy wyłącznie niedostępności 
wyróżnionego zbioru racji z punktu widzenia skończonych, wielokrotnie ograniczonych 
podmiotów działania. Dla prowadzonych przeze mnie rozważań ważna byłaby raczej 
jego dostępność dla hipotetycznego intellectus archetypus, obserwatora nieskończonego 
i nieograniczonego poznawczo. Innymi słowy, zakładając znaczenie kauzalne racji 
i prawdziwość CCP, zastanawiamy się, czy „fizyka idealna” byłaby teorią katego-

                                                                
13 Zob. Chalmers D., Świadomy umysł, tłum. Miłkowski M., Warszawa 2010, s. 158-160. 
14 Tamże, s. 139 i n. 
15 Zaproponowane przeze mnie argumenty przeciwko drugiej tezie – jeżeli są poprawne – będą świadczyć 

jednocześnie przeciwko tezie pierwszej i trzeciej. 
16 Papineau D., dz. cyt., s. 64. 
17 Zob. Sturgeon N., Doubts about the Supervenience of the Evaluative, [w:] Shafer-Landau R. (red.), Oxford 

Studies in Metaethics, t. IV, Oxford University Press, Oksford 2009, s. 53-92. 
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ryczną w odniesieniu do własności normatywnych świata i determinowała je w sposób 
kompletny.  

Na początku przyjmijmy pozytywną odpowiedź na powyższe pytanie. Na mocy 
tezy o superweniencji duplikaty nienormatywne są identyczne pod względem jakości 
normatywnych. W konsekwencji opis świata w terminach etycznych powinien być 
równoważny jego fizycznemu opisowi. Przeciwko tej konstatacji narzucają się przy-
najmniej dwie obiekcje. Po pierwsze, nawet dysponując zupełną teorią rzeczywistości 
fizycznej, możemy stanąć przed wariantem Moore’owskiego zarzutu z otwartego 
pytania (który, przypomnijmy, miał przemawiać pierwotnie przeciw twierdzeniu, że 
„dobry” nie jest złożoną własnością naturalną

18
). Nie chodzi przy tym o to, że „otwarte 

pytanie” jest żądaniem dostarczenia racji absolutnej, którymi rzekomo posługujemy się 
w rozumowaniach moralnych. Chodzi natomiast o to, że fakty fizyczne są nieadek-
watnymi rodzajami racji, gdyż ich moralna relewancja jest niezrozumiała. Co więcej, 
nierozsądnie byłoby spodziewać się, że przyszłe odkrycia fizyczne zmienią ten stan 
rzeczy. Jest tak po prostu dlatego, że eksplanandum teorii fizycznych (bądź teorii nale-
żących do innych nauk szczegółowych) nie obejmuje obiektów, takich jak powinność, 
wartość czy obowiązek, które skądinąd skłonni jesteśmy uważać właśnie za racje 
etyczne. Istnieją więc powody, by fakty normatywne uważać za „dalsze fakty”, które 
odrzuca Chalmers. Po drugie – co bezpośrednio podważa inkryminowaną tezę autora 
„Świadomego umysłu” (II) – z łatwością możemy zatem wyobrazić sobie świat, który 
byłby przyrodniczo identyczny z aktualnym, lecz różniłby się od niego pod kątem 
moralnym. Byłby to po prostu świat, w którym nie istnieją racje. W świecie tego 
rodzaju podmioty działania mogłyby nawet dysponować „fizyką idealną”, wyko-
rzystując jej słownik do artykułowania wszystkich swoich przekonań. Jednakże wśród 
nich nie znalazłoby się miejsce dla racji. Skoro zaś posługiwanie się racjami samo jest 
niewątpliwie faktem normatywnym, to istnienie światów tożsamych co do własności 
typu N, lecz nie co do własności typu E okazuje się jak najbardziej pojmowalne. 
Istnieją więc powody, by powątpiewać w superweniencję moralną. 

Rozważmy teraz negatywną odpowiedź na wyjściowe pytanie. Ewentualność ta 
zakłada, że istnieją sądy etyczne, które ze swej natury są nierozstrzygalne. Zarówno owe 
sądy, jak i ich negacje mogą tym samym zostać dołączone do fizyki idealnej, nie 
prowokując sprzeczności. Przykładów takich zdań dostarcza zapewne bioetyka: 
w rozważanych na jej gruncie trudnych przypadkach (angielskie wyrażenie hard cases 
pełni tu funkcję terminu technicznego

19
) wykluczające się opcje mogą nie posiadać 

jednoznacznej kwalifikacji normatywnej lub posiadać sprzeczne, lecz argumentacyjnie 
równoważne kwalifikacje. Oznacza to jednak – znów na przekór tezie (II) – że tego 
rodzaju świat jest nie tylko możliwy do wyobrażenia, ale okazuje się światem aktual-
nym. Kontrargument ten przemawia zatem również przeciwko superweniencji w sensie 
słabym. Odnotujmy, że podobny argument przeciwko etycznemu superwenientyzmowi 
sformułowała Allison Hills

20
.   

Przedstawiona przeze mnie argumentacja ma charakter pośredni i nie jest rozstrzy-
gająca. Zależy bowiem od przekonania, że w praktyce odpowiedzialnych podmiotów 

                                                                
18 McPherson T., dz. cyt. 
19 Pojęcie to występuje powszechnie w filozofii prawa, głównie za sprawą jego wykorzystania przez Herberta 

L.A. Harta i Ronalda Dworkina.  
20 Hills A., Supervenience and Moral Realism, [w:] Alexander H., Hannes L. (red.), Reduction, Abstraction, 

and Analysis, Ontos Verlag, Frankfurt 2009, s. 163-178. 
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działania racje spełnią doniosłą funkcję, a wobec tego muszą być przyczynowo sku-
teczne. Moje rozumowanie ma więc charakter redukcyjny i przebiega następująco. Po 
pierwsze, normatywność uzasadnienia etycznego jest faktem (założenie). Po drugie, 
jeżeli superwenientyzm moralny jest prawdziwy, to normatywność uzasadnienia etycz-
nego jest niezrozumiała (założenie), ponieważ racje nie są równoważne deskrypcjom 
faktów fizycznych. Supozycję tę starałem się powyżej umotywować, rozważając relację 
między fizyką idealną a sądami normatywnymi. A zatem, po trzecie, superwenientyzm 
moralny należy uznać za mało prawdopodobny (wniosek). Celem wywodu jest wsparcie 
tezy, że aby właściwie zrozumieć naturę i znaczenie uzasadnienia w etyce, należy 
porzucić tezę o superweniencji tego, co normatywne. W swojej książce Chalmers 
wspomina wprawdzie, że w ostateczności możemy zaprzeczyć, iż fakty moralne 
w ogóle istnieją. Jednak taki sceptycyzm etyczny nie może w ogóle uchodzić za próbę 
wyjaśnienia argumentacji normatywnej. 

4. Odpowiedzi na dylemat superweniencji etycznej 

W jaki sposób można uniknąć dylematu superweniencji? Rysują się przynajmniej 
trzy odpowiedzi – strategia antynaturalistyczna i para strategii naturalistycznych. 
Przyjrzymy się im teraz pokrótce. 

Tytułowego dylematu można uniknąć, rzecz jasna, rezygnując z CCP21
. Jak wspo-

minałem, zasada ta jest jednak dobrze umotywowanym uogólnieniem twierdzeń 
fizycznych. Zgodnie z niekontrowersyjnymi regułami metodologicznymi jej refutacja 
powinna więc nastąpić tylko w ostateczności. W dodatku wydaje się, że antynatura-
lizm nie jest przekonywającą teorią metaetyczną. Gdyby fakty normatywne były trans-
cendentne w stosunku do dziedziny naturalnej, brak byłoby im skuteczności kauzalnej. 
Wówczas nie mogłyby one wchodzić w oddziaływania ze zrealizowanym przyczy-
nowo ludzkim aparatem poznawczym. W konsekwencji musiałyby pozostać nieznane, 
pozbawione mocy perswazyjnej i motywacyjnej, a zatem zwyczajnie nie obowiązy-
wałyby. Nikt z nas – będąc odpowiedzialnym podmiotem działania – nie mógłby 
wówczas rozumnie posługiwać się racjami (choćby nawet były one obiektywnie 
prawdziwe czy rozstrzygające). 

Powróćmy więc do strategii naturalistycznych, które nawiązują do analogicznych 
koncepcji sformułowanych w filozofii umysłu. Pierwszą z nich byłby „etyczny 
anomalizm” czytelnie odwołujący się do monizmu anomalnego Donalda Davidsona. 
Warto przypomnieć, że teorię Davidsona charakteryzują zasady interakcji przyczynowej 
i nomologicznego charakteru przyczynowości oraz zasada anomalizmu

22
. Ta ostatnia 

w interesującym nas kontekście normatywnym głosiłaby, że nie istnieją ścisłe prawa 
etyczno-fizyczne. Stanowisko to nie wydaje się jednak atrakcyjne ze względu na 
sformułowaną przeciwko doktrynie Davidsona obiekcję dotyczącą jej niezgodności 
z tezą o superweniencji. Aby uniknąć tego zarzutu, należy m.in. osłabić dyskusyjną 
zasadę do superweniencji w sensie słabym

23
. Jednakże – jak widzieliśmy – super-

weniencji normatywnej przypisuje się status logiczny, a superwenientyzm jest 
traktowany jako prawda a priori konieczna.  

                                                                
21 W niniejszych rozważaniach pomijam ogólne – tj. nieswoiste dla etyki – strategie neutralizacji argumentu 

z domknięcia dziedziny fizycznej (takie jak np. dopuszczenie w jej granicach systematycznego nad-

determinowania). 
22 Zob. Grygianiec M., Monizm anomalny i epifenomenalizm, Filozofia Nauki, 17/2, 2009, s. 7-9. 
23 Tamże, s. 10, przypis 14. 
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Drugie rozwiązanie mogłoby korespondować z oryginalnym pomysłem samego 
Chalmersa. W myśl hipotetycznego stanowiska, własności normatywne byłyby pier-
wotne, funkcjonując obok jakości fizycznych, takich jak masa czy ładunek, lecz nie 
superweniując na nich. Własności te można by uznać za naturalne, jednocześnie 
przypisując im charakter sui generis w brzemiennym sensie ontologicznym. Stano-
wiłyby – w terminologii Chalmersa – „fakty niskopoziomowe”. Jedną z motywacji 
wysuwanych przeciwko tej tezie jest przekonanie, że istnienie „dziwacznych”, 
dodatkowych faktów normatywnych wydaje się niewiarygodne. W ustępie trzecim 
starałem się jednak zaprezentować kilka racji, które mogłyby świadczyć na rzecz jej 
wiarygodności. Wówczas nakreślona właśnie hipoteza wydaje się ewentualnością 
wartą dalszych wysiłków badawczych. Dodajmy, że przykładem takiego stanowiska 
jest chociażby aksjologia formalna Henryka Elzenberga, w której terminem pierwot-
nym jest powinność (choć Elzenberg nie był, rzecz jasna, naturalistą). Formalną teorią 
tego pojęcia jest z kolei zaproponowany przez Bogusława Wolniewicza system logiki 
deontycznej (z modalnym operatorem powinności)

24
. Pod względem precyzji formalnej 

logiki deontyczne nie różnią się na niekorzyść od aksjomatycznych ujęć innych kate-
gorii ontologicznych, takich jak możliwość i konieczność, część i całość czy zależność 
ontyczna. 

Głównym wnioskiem, który chciałbym wyprowadzić z tych rozważań, jest 
w każdym razie zapewnienie, że dylematu superweniencji etycznej można uniknąć, nie 
rezygnując przy tym z nieredukcyjnego naturalizmu w etyce. Ceną wydaje mi się 
jednak odstąpienie od superwenientyzmu na rzecz tezy o pierwotnym charakterze 
faktów normatywnych. 

5. Zakończenie 

Na zakończenie podsumujmy te dociekania. We wstępie tekstu zaprezentowałem 
pewien problem, przed którym – jak sądzę – stają orędownicy etycznego naturalizmu. 
Starałem się następnie sformułować kilka kontrargumentów przeciwko dominującemu 
wariantowi naturalizmu, czyli tezie o moralnej superweniencji. Próbowałem wykazać 
mianowicie, że superwenientyzm pozbawia nas szans na zrozumienie normatywnej 
natury racji. W konsekwencji moim zamierzeniem było podważenie przekonania – 
podzielanego m.in. przez Davida Chalmersa – że nie istnieją dobre powody, by fakty 
etyczne rozpatrywać jako „dalsze fakty”, które mają własności sui generis i nie super-
weniują na tym, co nienormatywne. W ostatniej sekcji tekstu – odwołując się do analo-
gicznych strategii proponowanych w filozofii umysłu przez Davidsona i Chalmersa – 
w największym skrócie naszkicowałem natomiast to, jak mogłyby wyglądać próby 
wybrnięcia z kłopotliwej sytuacji, w której stawia nas tytułowy dylemat. Wskazówki te 
mają znaczenie tylko formalne, sugerując pewien kierunek przyszłych badań filozo-
ficznych. 
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Dylemat superweniencji etycznej. Naturalizm nieredukcyjny w etyce 

Streszczenie  
W tekście formułuję dylemat superweniencji etycznej będący wyzwaniem dla dominującego we współ-
czesnej literaturze filozoficznej wariantu stanowiska nieredukcyjnego w odniesieniu do dziedziny norma-
tywnej. Podstawą dylematu jest zasada przyczynowego domknięcia sfery fizycznej. Rozumowanie wzoro-
wane jest na analogicznym argumencie przedstawionym przez Jaegwon Kima na gruncie filozofii umysłu. 
Podstawowym wnioskiem z tytułowego dylematu jest konieczność wyboru między dwiema wykluczają-
cymi się choć – jak się wydaje – równie nieatrakcyjnymi opcjami: otóż fakty moralne okazują się albo 
nierelewantne przyczynowo, albo pozbawione charakteru normatywnego. W toku wywodu staram się 
wesprzeć tezę, że superwieniencja faktów moralnych na faktach fizycznych pozbawia je charakteru norma-
tywnego, a jednocześnie wskazać, w jaki sposób fakty etyczne mogą zachować swoją kauzalną skutecz-
ność. Mówiąc innymi słowy, zarysowuję dwie strategie pozwalające na zneutralizowanie wyjściowego 
dylematu poprzez odrzucenie superwenientyzmu. Pierwsza z nich polega na ogłoszeniu etycznego anoma-
lizmu – koncepcji wzorowanej na monizmie anomalnym Donalda Davidsona. Zgodnie z charakterystyczną 
tezą tej teorii, nie istniałyby ścisłe prawa etyczno-fizyczne. Stanowisko to nie wydaje się jednak obiecujące 
ze względu na sformułowaną przeciwko doktrynie Davidsona obiekcję dotyczącą jej niezgodności z tezą 
o superweniencji. Aby uniknąć tego zarzutu, należy m.in. osłabić dyskusyjną zasadę do superweniencji 
w sensie słabym. Jednakże superweniencji normatywnej przypisuje się zazwyczaj status logiczny, a super-
wenientyzm jest traktowany jako prawda a priori konieczna. Druga strategia opiera się natomiast na 
potraktowaniu faktów normatywnych jako faktów sui generis – naturalnych, lecz niezwiązanych z faktami 
nienormatywnymi relacją superwenieniowania. Konsekwencją tego posunięcia byłoby uznanie ich za 
„fakty niskopoziomowe”, by posłużyć się terminem Davida Chalmersa. Rozwiązanie to nawiązuje właśnie 
do oryginalnej idei wprowadzonej przez Chalmersa do filozofii umysłu. Główny wniosek z niniejszych 
rozważań stanowi więc teza, że superwenientyzm etyczny pozbawiony jest mocy wyjaśniającej, a sfor-
mułowany w tekście dylemat stwarza istotny problem metafizyczny, z którym muszą uporać się rzecznicy 
naturalizmu w etyce. 
Słowa kluczowe: superweniencja, superwenientyzm etyczny, zasada domknięcia dziedziny fizycznej, 
anomalizm etyczny, fakty niskopoziomowe 
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Ericha Neumanna krytyka starej etyki 

1. Wprowadzenie 

Filozof i psychoanalityk jungowski Erich Neumann był jednym z nielicznych 

Żydów należących do zuryskiego kręgu skupionego wokół Carla Gustava Junga
2
. Po 

objęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku urodzony w Niemczech Neumann na zawsze 

opuścił swoją ojczyznę, udając się początkowo do Zurychu, a następnie na stałe osie-

dlając się w Tel Awiwie
3
. Mimo że nie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, jego 

doświadczenia były podobne do doświadczeń wielu filozofów zmuszonych w tamtym 

czasie do emigracji, jak na przykład Ericha Fromma i Hanny Arendt
4
. Wszystkich tych 

filozofów-emigrantów łączyło zainteresowanie tematami: zła, holokaustu oraz upadku 

zachodniej cywilizacji. Wstrząśnięty doświadczeniami II wojny światowej Neumann 

również starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak cywilizowany naród niemiecki 

był w stanie dopuścić się tego rodzaju okrucieństw na tak dużą skalę. Jego rozważania 

doprowadziły go do krytyki tak zwanej „starej etyki”, którą przedstawił w swojej 

książce zatytułowanej „Tiefenpsychologie und Neue Ethik” (1949).  

Publikacja książki wzbudziła liczne kontrowersje wśród członków nowo powstałej 

organizacji C.G. Jung-Institut Zürich. Neumann krytykował pod pewnymi względami 

judeochrześcijańską tradycję, co było niemile widziane w katolickich kręgach związa-

nych z instytutem
5
. Krytyka niemieckiego nazizmu nie współgrała natomiast z rozpo-

czętym już procesem odbrązawiania hitlerowskiej przeszłości, na co zwrócił 

Neumannowi uwagę jego wydawca
6
. Obawiano się także, że „Tiefenpsychologie…” 

sprawi, iż nazwisko Junga będzie kojarzone z określeniami: „immoralizm”, „komunizm” 

i „antychryst”,
7
 w związku z czym podkreślano, iż stanowisko Neumanna nie jest 

tożsame ze stanowiskiem Instytutu i nie wpisuje się ono w założenia teoretyczne 

psychologii głębi
8
.  

Niemniej jednak analiza starej etyki została przeprowadzona w oparciu o koncepcje 

psychologii analitycznej, a sam Jung przyjął tę książkę jako pierwszą godną uwagi 

próbę sformułowania etycznych problemów powstałych w wyniku odkrycia nieświa-

                                                                
1 kamilaszyszka93@gmail.com, studentka studiów II stopnia na kierunku Filozofia w Instytucie Filozofii 

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
2 Było to bez wątpienia związane z zasadą obowiązującą w założonym przez Junga stowarzyszeniu 

Psychologischer Club Zürich. Zgodnie z tą zasadą maksymalnie 10% członków klubu mogło być 

pochodzenia żydowskiego. Liebscher M. (red.), Analytical Psychology in Exile. The Correspondence of C.G. 

Jung and Erich Neumann, Princeton University Press, Princeton 2015, s. XLIX. 
3 Tamże, s. XII-XVIII. 
4 Neumann i Arendt poznali się na studiach i wiele wskazuje na to, iż utrzymywali w późniejszych latach 

kontakt. Owens L., C.G. Jung and Erich Neumann: The Zaddik, Sophia, and the Shekinah, Psychological 

Perspectives – A Quarterly Journal of Jungian Thought, 61:2, 2018, s. 133-136, Arendt H., Denktagebuch: 

1950-1973, (red.) Ludz U., Nordmann I., Piper Verlag, München 2002, s. 613. 
5 Liebscher M. (red.), dz. cyt, s. XLIX. 
6 Tamże, s. XLIII. 
7 Tamże, s. XLVII. 
8 Tamże, s. XLVIII. 
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domości, a także uczynienia ich tematem dyskusji9
. Rozważania Neumanna okazały się 

na tyle interesujące, że książka doczekała się tłumaczenia na wiele języków obcych. 

Książka nie jest jednak dostępna w języku polskim, a postawione w niej tezy nie 

zostały jeszcze szeroko omówione w literaturze przedmiotu. Celem niniejszej pracy 

jest zatem przedstawienie Neumannowskiej koncepcji starej etyki, wraz z jej krytyką. 

Szkic ten może okazać się istotny, gdyż poruszane przez Neumanna kwestie mimo 

upływu lat wciąż wydają się aktualne.  

W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie charakterystyka starej etyki, co 

umożliwi sprecyzowanie omawianego problemu. Następnie przybliżone zostaną 

mechanizmy psychiczne umożliwiające funkcjonowanie starej etyki, w wyniku czego 

opisane będą proponowane przez Neumanna koncepcje sumienia i Głosu. Wreszcie 

przedstawione zostaną zarzuty wobec starej etyki, w pewien sposób zbalansowane 

przedstawieniem także jej zasług. Rekonstrukcja myśli Neumanna zostanie przepro-

wadzona w oparciu o angielskie tłumaczenie jego dzieła, zatytułowane: „Depth Psy-

chology and a New Ethic”. 

2. Charakterystyka starej etyki 

Neumann postrzega okrucieństwa II wojny światowej jako symptom ludzkiej 

niezdolności do radzenia sobie z własną naturą psychiczną. Zło, które znalazło eks-

presję w nazistowskiej próbie zawładnięcia światem jest tym samym złem, które pola-

ryzuje oraz uniemożliwia zjednoczenie ludzkości i rozwiązanie problemów społecz-

nych związanych z wielokulturowością
10

. Możliwość rozróżnienia między dobrymi 

a złymi ludźmi jest jedynie pozorna. Analityk przekonuje, że zło jest zjawiskiem, które 

transcenduje polityczne i militarne granice oraz wkracza do serca każdego z nas, 

niezależnie od tego, jakie jest nasze stanowisko11
. Współczesny człowiek nie jest 

w stanie odnaleźć jasnego rozwiązania dla swoich dylematów moralnych, jako że 

płynące z historii lekcje znacząco podważają jakiekolwiek autorytety. Sytuacje, w któ-

rych wykorzystywano ideę dobra, by zyskać poparcie społeczeństwa dla prawdziwie 

okrutnych czynów – jak w przypadku wojen religijnych – nie należały do sporadycz-

nych. Prawdziwa siła napędowa wielu konfliktów często pozostaje w ukryciu, a czło-

wiek nie jest w stanie z ufnością polegać na żadnej instytucji mającej wyznaczać 

reguły postępowania. Owa wewnętrzna niepewność jest dla Neumanna spowodowana 

faktem, że funkcjonująca etyka utraciła swoją psychologiczną skuteczność
12

.Według 

analityka każda jednostka jest zmuszona rozwikłać konflikt ze złem w sobie, gdyż nie 

są w stanie uczynić tego zewnętrzne normy starej etyki
13

. 

Pod pojęciem starej etyki kryje się szeroko rozumiana etyka normatywna. Mimo że 

Neumann najczęściej odnosi się do jej judeochrześcijańskich źródeł, jest ona rozu-

miana jako przybierająca wiele postaci wywodzących się z różnych tradycji. Zawsze 

można jednak wyróżnić pewne cechy charakterystyczne: Zakres tego, co nazywamy 

„starą etyką”, jest w rzeczywistości bardzo szeroki. Składa się z najbardziej różno-

rodnych ludzkich ideałów i zawiera całą skalę różnych stopni perfekcji. Lecz w każdym 

                                                                
9 Neumann E., Depth Psychology and a New Ethic, przeł. Rolfe E., Shambhala, Boston 1990, s. 18. 
10 Tamże, s. 26. 
11 Tamże. 
12 Tamże, s. 27. 
13 Tamże, s. 32. 
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przypadku zawiera domaganie się absolutnego charakteru pewnych wartości, które są 

reprezentowane w tej etyce przez moralne „powinności”14
. Ideały różnych tradycji, jak 

na przykład: święty, mędrzec, bohater, człowiek samokontroli, czy angielski gentleman, 

Neumann uznaje za należące do tej samej grupy, ponieważ wszystkie prezentują 

pewną postać dobra jako wartość absolutną
15

. Summum bonum może być nakazem 

rozumu lub intuicyjnie wyczuwalną wartością; może być odkrywane lub immanentne, 

zawsze jednak: […] utrzymuje się, że ideał perfekcji może i powinien być realizowany 

poprzez eliminację tych cech, które są z ową perfekcją niekompatybilne16
.  

Powyższe twierdzenia zawierają się wprawdzie w samym pojęciu etyki norma-

tywnej
17
, lecz stanowią dla Neumanna istotną podstawę do dalszych rozważań. Nie 

analizuje on słuszności poszczególnych wartości ani w żaden sposób ich nie porząd-

kuje. Stawia sobie raczej zadanie zbadania, jakie są psychologiczne konsekwencje 

starej etyki. Na tej podstawie próbuje udowodnić, iż pod wieloma względami jest ona 

systemem zawodnym, ponieważ: okazała się niezdolna do ujarzmienia destrukcyjnych 

sił w człowieku18
, a ponadto jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za powstawanie 

współczesnych problemów społeczno-politycznych. Dualistyczna stara etyka, która 

wyobraża sobie skontrastowany świat światła i ciemności; dzieli egzystencję na dwie 

półkule czystości i nieczystości, dobra i zła, Boga i diabła, a także przypisuje czło-

wiekowi konkretne zadanie w kontekście tego dualistycznie rozdartego świata19
, jest 

w rozumieniu Neumanna możliwa dzięki dwóm podstawowym mechanizmom, jakimi 

są: tłumienie (suppression) oraz wyparcie (repression). 

3. Mechanizmy umożliwiające starą etykę 

W rozumieniu Neumanna tłumienie to […] celowa eliminacja przez świadomość 

ego20 wszystkich cech i tendencji osobowości, które nie są w harmonii z daną wartością 

etyczną21
. Przykładem tłumienia mogą być: asceza, dyscyplina, przyjmowanie hero-

icznej postawy, czy bezwzględna lojalność wobec prawa
22

. Podobnie jak święci odma-

wiają zaspokajania potrzeb ciała związanych z seksualnością, angielski gentleman 

rezygnuje z zachowania, które nie byłoby kompatybilne z jego etycznym ideałem. 

Mechanizm wyparcia różni się pod pewnymi względami od tłumienia, ponieważ: 

W wyparciu wykluczone elementy i składniki osobowości, które sprzeciwiają się 

dominującym wartościom etycznym, tracą połączenie ze świadomym systemem i stają 

się nieświadome lub zapomniane – innymi słowy: ego zupełnie nie zdaje sobie sprawy 

                                                                
14 Tamże, s. 33. 
15 Tamże. 
16 Tamże, s. 34. 
17 Starzyńska-Kościuszko E., Etyka – Główne problemy, zagadnienia, kierunki, [w:] Opara S., Kucner A., 

Zielewska-Rudnicka B. (red.), Podstawy filozofii, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 139. 
18 Neumann E., dz. cyt., s. 26. 
19 Tamże, s. 45. 
20 Neumann korzysta z modelu psyche wykorzystywanego w jungowskiej psychologii analitycznej. Dostępna 

jest bogata literatura przedmiotu omawiająca podstawowe koncepcje tego nurtu psychologii głębi. Zob. 

Samuels A., Shorter B., Plaut F. (red.), Krytyczny słownik analizy jungowskiej, Oficyna Wydawnicza UNUS, 

Warszawa 1994, von Franz M., Proces indywiduacji, [w:] Jung C.G., von Franz M., Jaffé A., Jacobi J., 

Henderson J.L., Człowiek i jego symbole, przeł. Palusiński R., KOS, Katowice 2018, s. 217-318. 
21 Neumann E., dz. cyt., s. 34. 
22 Tamże, s. 44.  
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z ich istnienia23
. Oto, w czym leży zasadnicza różnica między omawianymi metodami – 

w przypadku tłumienia jednostka cały czas pozostaje świadoma istnienia niepożą-

danych tendencji we własnym wnętrzu, podczas gdy w przypadku wyparcia elementy 

psychiczne są usunięte ze świadomości i traktowane jako nieistniejące.  

Świadomość obecności elementów psychicznych niespójnych z uznawanymi warto-

ściami oraz potrzeba intencjonalnego przeciwstawiania się tym elementom w życiu 

codziennym sprawiają, że istotną cechą tłumienia jest cierpienie wynikające z poświę-

cenia dokonywanego przez osobę tłumiącą. Neumann podkreśla, że to właśnie dzięki 

nieustannie odczuwanemu cierpieniu odrzucone elementy osobowości pozostają 

w jakiejkolwiek relacji z ego24
. Fakt ten jest dla Neumanna niezmiernie istotny, ponieważ 

oznacza, że stłumione instynkty i tendencje wciąż odgrywają rolę w kształtowaniu 

światopoglądu osoby tłumiącej. Nie żyje ona w świecie, w którym nie posiada tych 

tendencji, a także nie zaprzecza ich istnieniu. Inaczej jest w przypadku jednostek 

stosujących wyparcie, które nie uświadamiając sobie własnej złożonej natury, mają 

tendencję do przyjmowania zadufanej lub pyszałkowatej (self-righteous) postawy
25

.  

Biorąc pod uwagę kwestię cierpienia, nietrudno zgadnąć, która metoda jest pow-

szechniej stosowana. Jednakże cieszące się znacznie większą popularnością wyparcie 

jest według Neumanna niezaprzeczalnie gorszym rozwiązaniem: Brud i splątana 

niejasność sytuacji, która pojawia się jako rezultat wyparcia, przynosi efekty, które 

w rzeczywistości są dużo bardziej niebezpieczne niż te związane z ascetyzmem, wraz 

z jego przejrzystą i świadomą postawą tłumienia26
. Wspomniana wyżej pyszałkowatość 

jest zaledwie jednym z wielu problemów wynikających ze stosowania wyparcia. Jak 

pisze Neumann: Siły i treści, które są całkowicie wyparte i nie mają żadnej możliwości, 

by dostać się do świadomości, nie pozostają w nieświadomości w niezmienionej formie 

ani nie zachowują swojej początkowej postaci – zmieniają się. Wyparte treści stają się 

„regresyjne”27 i podatne na wzmocnienie negatywne28
. W regresji wyższe formy świa-

domości ulegają dezintegracji i są zastępowane bardziej prymitywnymi, ewolucyjnie 

wcześniejszymi reakcjami. Neumann twierdzi, że przykładem takiej prymitywnej 

reakcji może być morderstwo popełnione w porywie emocji. Owe prymitywne reakcje 

zostały, jak sugeruje, w dużej mierze przezwyciężone dzięki rozwojowi świadomości 

oraz – idących z nią w parze – prawa i sprawiedliwości
29

. Argumentem potwier-

dzającym twierdzenia Neumanna może być fakt, że ignorowanie pewnych treści 

psychicznych przez dłuższy czas niejednokrotnie powoduje późniejsze niepropor-

cjonalnie silne reakcje na stosunkowo słabe bodźce. Zgodnie z odkryciami psychologii 

głębi, wypierane treści wiodą własne utajone życie, co niejednokrotnie przynosi tra-

giczne skutki zarówno dla jednostki, jak i dla zbiorowości, a przykładem takich skutków 

mogą być właśnie wspomniane wyżej czyny podejmowane w afekcie.  

                                                                
23 Tamże, s. 35. 
24 Tamże, s. 34. 
25 Tamże, s. 56. 
26 Tamże, s. 35. 
27 Na temat zjawiska regresji, Zob. Jung C.G., On Psychic Energy, [w:] On the Nature of the Psyche, przeł. 

Hull R.F.C., Routledge, New York 2006, s. 27-47. 
28 Neumann E., dz. cyt., s. 48. 
29 Tamże, s. 49.  
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Należy jednak dodać, że chociaż tłumienie nie ma tak wyraźnie negatywnego wpły-

wu na jednostkę, jak wyparcie, to metoda ta nie pozostaje rozwiązaniem idealnym, 

ponieważ w obu przypadkach: […] zbiorowość musi zapłacić za fałszywą cnotę 

jednostki30
. O ile zarzut fałszywej cnoty nie dziwi w przypadku osób stosujących 

wyparcie, o tyle w przypadku osób tłumiących, stawiających świadomy opór nega-

tywnym tendencjom własnej psychiki, stanowi on kwestię kontrowersyjną. Twier-

dzenia Neumanna nie są spójne z klasycznym rozumieniem cnoty i rozwoju moralnego. 

Według analityka człowiek jest odpowiedzialny zarówno za stan swojej świadomości, 

jak i nieświadomości, a wyrzekanie się części własnej psychiki jest sprzeczne z tym, co 

można uważać za cnotę
31

. Moralne działania w świecie zewnętrznym nie są więc dla 

Neumanna dostatecznym świadectwem cnoty.  

W wyniku działania tłumienia lub wyparcia w psychice powstają dwie struktury – 

cień
32
, który u wypierających pozostaje całkowicie nieświadomy, oraz persona lub, jak 

to określa Neumann, „osobowość fasadowa” (façade personality). Persona, którą 

można określić także jako maskę społeczną, jest według Neumanna elementem 

psychiki niezbędnym dla rozwoju jednostki, ponieważ w aktywny sposób wpiera ona 

ego i świadomy umysł. Jak stwierdza: Utworzenie osobowości fasadowej jest istotnym 

osiągnięciem sumienia. Gdyby nie jej pomoc, moralność i konwencja, życie społeczne, 

wspólnota oraz etyczne uporządkowanie społeczeństwa nigdy nie byłyby możliwe. 

Utworzenie persony jest tak niezbędne, jak uniwersalne. Persona […] jest związana 

z adaptacją danej osoby do wymagań konkretnego okresu, środowiska i społeczności33
. 

Persona i cień są w pewnym sensie strukturami antagonistycznymi, ponieważ treść 

psychiczna tego drugiego stanowi niejednokrotnie całkowite przeciwieństwo persony. 

Ten stan psychologicznego rozdarcia – będący nieuniknioną konsekwencją duali-

stycznej etyki – wiąże się ze świadomym lub nieświadomym poczuciem winy, które 

Neumann nazywa wyrzutami sumienia (guilty conscience). Osoby stosujące tłumienie 

cierpią z powodu świadomych wyrzutów sumienia, podczas gdy u osób wypierających – 

które identyfikują się z etycznymi wartościami i tym samym pozostają nieświadome 

własnego cienia – wyrzuty sumienia mają charakter nieświadomy.  

Sumienie jest dla Neumanna […] reprezentantem zbiorowych norm i podlega 

zmianom, w miarę jak normy zmieniają swoją treść i żądania34
. Stwierdzając to, analityk 

wskazuje na relatywizm i zmienność wartości, zdając sobie sprawę z niemożliwości 

utrwalenia obowiązujących w danym okresie wartości. Podczas gdy w średniowieczu 

sumienie prowadziło zbiorowość w kierunku całkowitej zgodności ze starotestamen-

tową wizją świata, potępiając naukowe podejście jako „heretyckie”, w XIX wieku kie-

runek jego działań był już odwrotny. Jak pisze Neumann, to samo sumienie zabrania 

pacyfizmu w kaście wojowników i agresywnego instynktu w grupie pacyfistów
35

. 

Sumienie, będące władzą moralną w człowieku, jest więc warunkowane jego środo-

                                                                
30 Tamże, s. 48. 
31 Dlatego też Neumann proponuje „nową etykę” opartą na innych zasadach niż omawiana tu stara etyka. 

Zob. Tamże, s. 77-135. 
32 Cień jest w jungowskiej psychologii analitycznej obszarem psyche obejmującym wszystkie niepożądane 

cechy i tendencje. Samuels A., Shorter B., Plaut F., Krytyczny słownik…, s. 47-49. 
33 Neumann E., dz. cyt., s. 37-38. 
34 Tamże, s. 36. 
35 Tamże. 
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wiskiem, kulturą oraz okresem, w którym żyje. „Czystym sumieniem” (good conscience) 

cieszą się jednostki pozostające w zgodzie z dominującym kanonem wartości, nato-

miast „wyrzuty sumienia” dręczą tych, którzy w jakimkolwiek stopniu wykraczają 

poza ten kanon. Jednakże całkowita zgodność z obowiązującymi wartościami zbioro-

wymi jest, jak podkreśla Neumann, niemożliwa, a ponieważ wartości starej etyki mają 

charakter absolutny, jednostka jest skazana na (świadome lub nieświadome) wyrzuty 

sumienia
36

. 

Zainspirowany dziełem „Prometheus und Epimetheus” Carla Spittelera, Neumann 

dokonuje rozróżnienia między sumieniem a wewnętrznym Głosem, będącym „indywi-

dualną ekspresją psychicznej prawdy”
37
. Głos jest tym, czym kieruje się Wielkie 

Indywiduum (Great Individual), będące w stanie zdystansować się od obowiązujących 

wartości zbiorowych i dokonać osobistej interpretacji świata, a także wyznaczyć nowe 

normy postępowania stanowiące kolejny krok w rozwoju moralnym. Świadomy umysł 

Wielkiego Indywiduum musi być niezwykle silny, a ego dostatecznie zróżnicowane, 

by możliwe stało się odejście w pewnym stopniu od dominujących w danym okresie 

i środowisku zasad. Jak pisze Neumann, Wielkie Indywiduum niejednokrotnie posiada 

także dużą świadomość historyczną, dzięki której zdaje sobie sprawę z relatywnej natury 

wartości
38

. Neumann stwierdza, że osoby kierujące się Głosem są traktowane jak 

przestępcy, ponieważ nieuchronnie sprzeciwiają się starej etyce. Jako przykłady takich 

osób podaje między innymi: Sokratesa, Marcina Lutera i Karola Marksa
39

. Wielkie 

Indywiduum jest odpowiedzialne za wprowadzanie nowego systemu wartości, a więc 

zawsze wprowadza do świata pewną nową etykę, która w momencie przekształcenia 

się w powszechnie obowiązujący kanon staje się starą etyką, gdyż jej zasady zostają 

zinternalizowane przez poszczególne jednostki w formie sumienia
40

. Im bardziej ego 

kieruje się sumieniem i trzyma się osobowości fasadowej, tym częściej będzie nagra-

dzane przez zbiorowość, ponieważ będzie spełniało jej oczekiwania. Kierowanie się 

Głosem zawsze spotyka się z dezaprobatą zbiorowości, mimo że Wielkie Indywiduum 

bardzo często jest prekursorem nowej etyki stanowiącej wyższy etap rozwoju moral-

nego ludzkości
41

. Tym sposobem sumienie i Głos, pomimo swojej antagonistycznej 

relacji, umożliwiają tworzenie i funkcjonowanie starej etyki, przy dodatkowym wspar-

ciu metod tłumienia i wyparcia oraz powstającej dzięki nim osobowości fasadowej lub 

personie. 

4. Krytyka starej etyki 

Jak już wspomniano, stara etyka oczekuje od człowieka utożsamienia z pozytyw-

nymi wartościami, podczas gdy antywartości – również mające swoje miejsce w jego 

naturze – zaleca pozostawiać w ukryciu. Dlatego też, jak pisze Neumann: Z psycholo-

gicznego punktu widzenia stara etyka jest etyką częściową. Jest to etyka świadomej 

postawy, która nie bierze pod uwagę ani nie ocenia tendencji i działania nieświa-

domości. Zostało to scharakteryzowane w tekście św. Augustyna, w którym święty 

                                                                
36 Tamże, s. 37. 
37 Tamże, s. 35. 
38 Tamże, s. 63. 
39 Tamże, s. 39. 
40 Tamże. 
41 Tamże. 



 

Kamila Szyszka 
 

74 

dziękuje Bogu, że nie jest odpowiada przed nim za swoje sny42
. Natura starej etyki 

wymaga stosowania tłumienia lub wyparcia, lecz zarówno tłumiący asceta, jak 

i wypierający pyszałek nie może być wolny od wyrzutów sumienia. Ludzka psychika 

ma jednak sposób na pozbycie się ich – czyni to dzięki projekcji cienia. Jak pisze 

Neumann: To poczucie winy oparte na istnieniu cienia jest wydalane z organizmu 

w taki sam sposób zarówno u jednostki, jak i u zbiorowości – poprzez zjawisko projekcji 

cienia. Cień, który pozostaje w konflikcie z uznawanymi wartościami, nie może zostać 

zaakceptowany jako negatywna część własnej psyche i, w związku z tym, jest 

poddawany projekcji – zostaje przeniesiony na świat zewnętrzny i jest doświadczany 

jako zewnętrzny obiekt. Walczy się z nim, karze się go i eksterminuje jako „obcego 

z innego świata” zamiast radzić sobie z nim jako z „własnym wewnętrznym proble-

mem”43
. Stara etyka narzuca więc eliminację wyrzutów sumienia oraz negatywnych sił 

wewnętrznych w sposób, który stanowi dla Neumanna jedno z największych zagrożeń 

ludzkości
44

. Projekcja cienia jest związana z powszechnie znanym i obserwowanym 

zjawiskiem „kozła ofiarnego”. Według badań antropologów, rozwiązanie to można 

zaobserwować w każdym ludzkim społeczeństwie
45

. Psychologia kozła ofiarnego 

kształtuje zarówno stosunki międzynarodowe krajów, jak i wewnątrzspołeczne relacje, 

dlatego też Neumann obarcza starą etykę przynajmniej częściową winą za okru-

cieństwa II wojny światowej i innych społeczno-politycznych działań. 

Analityk wyróżnia trzy grupy, które najczęściej stają się obiektami projekcji cienia 

i których przedstawiciele są w efekcie traktowani jak obcy. Pierwszą grupę stanowią 

różnego rodzaju mniejszości – między innymi: narodowe, etniczne i religijne. Neumann 

wskazuje tu Chińczyków, Żydów oraz osoby czarnoskóre
46

. Analizując współczesne 

społeczeństwo Zachodu – a w szczególności polskie – można wskazać także muzuł-

manów czy mniejszości seksualne. Do grupy tej zaliczają się również osoby, które 

można określić mianem „mniejszości ideologicznych”, ponieważ Neumann stwierdza, 

że faszysta odgrywa tę samą rolę w społeczeństwie komunistycznym, co komunista 

w społeczeństwie faszystowskim47
. Drugą grupę tworzą osoby „etycznie gorsze”, które nie 

potrafią postępować zgodnie z przyjętymi przez zbiorowość wartościami, a także nie 

są w stanie uformować osobowości fasadowej, która sprawiałaby przynajmniej pozór 

etycznej adaptacji. Neumann pisze: Etycznie gorsi (do których zaliczają się psychopaci 

i inne patologiczne i atawistyczne osoby, a więc wszystkie, które psychologicznie 

należą do wcześniejszego okresu ewolucji ludzkości48) są napiętnowane, karane 

i poddawane egzekucji w świetle prawa i dzięki jego stróżom. Dzieje się tak we 

wszystkich sytuacjach, gdy nie jest możliwe wykorzystanie tej klasy ludzi przez 

zbiorowość. Z drugiej strony są oni chętnie wykorzystywani w trakcie wojny49
. Do 

trzeciej grupy należą natomiast genialne, wyróżniające się z tłumu jednostki oraz 

                                                                
42 Tamże, s. 74. 
43 Tamże, s. 50. 
44 Tamże. 
45 Zob. Frazer G.J., Złota gałąź, przeł. Krzeczkowski H., Vis-a-Vis/Etiuda, Warszawa 2012. 
46 Neumann E., dz. cyt., s. 52. 
47 Tamże. 
48 Na temat teorii rozwoju moralnego ludzkości, Zob. Neumann E., The Origins and History of 

Consciousness, przeł. Hull R.F.C., Karnac Books, London 1989. 
49 Neumann E., dz. cyt., s. 53. 
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przywódcy
50
. Mimo że często są to osoby wysoko rozwinięte moralnie, znajdują się 

one – podobnie jak dwie pozostałe grupy – na marginesie zbiorowości. Jako przykłady 

takich jednostek Neumann podaje: Sokratesa, Jezusa i Galileusza
51

. 

Przedstawiciele wymienionych grup są marginalizowani lub eliminowani, gdyż – 

jak przekonuje Neumann – jest to najskuteczniejsza metoda, by utwierdzić się w prze-

konaniu, iż zło jest zjawiskiem zewnętrznym. Zbiorowość ma w ten sposób szansę 

zostać odseparowana lub odizolowana od zła
52

. Na przykład obszar zajmowany przez 

grupę „etycznie gorszych” staje się obszarem anomalii, poza którym znajduje się pozo-

stała część społeczeństwa, pozornie pozbawiona tendencji przypisywanych anomalii. 

Idąc tropem Jeana Baudrillarda, można powiedzieć, że obraz kryminalistów skrywa 

fakt, że jest jedynie wyostrzonym obrazem całego społeczeństwa
53

. Sytuacja jest 

podobna w przypadku wspomnianych grup mniejszościowych. Jak pisze Neumann: 

Walki przeciwko heretykom, przeciwnikom politycznym i wrogom narodowym są 

w rzeczywistości walkami przeciwko naszym własnym wątpliwościom religijnym, 

niepewności naszego własnego stanowiska politycznego i jednostronności naszego 

narodowego punktu widzenia54
. Należy dodać, że chociaż współcześne poświęcanie 

kozła ofiarnego jest – w przeciwieństwie do jego dawnego rytualnego odpowiednika – 

procesem nieświadomym, podniosłość niektórych procesów sądowych lub egzekucji 

wciąż przypomina dawne rytuały religijne
55

.  

Analityk zauważa również coś w rodzaju relacji wymiennej między złymi a obcymi – 

osoby złe uważane są za obce, a osoby obce uważane są za złe
56

. Co więcej, przeci-

wieństwa są w starej etyce uważane za pozostające w konflikcie, a walka dobra ze 

złem jest podstawowym konfliktem tego systemu
57

. Nic więc dziwnego, że Neumann 

zwraca uwagę na konfliktogenną naturę starej etyki. Jest to wyraźnie widoczne 

w przypadku wojen, podczas których kraje wzajemnie nakładają na siebie projekcje: 

Żadna wojna nie może być prowadzona, jeżeli wróg nie zostanie zmieniony w nosiciela 

projekcji cienia. Żądza i radość wojennego konfliktu, bez których żadna istota ludzka 

nie mogłaby zostać przekonana do wzięcia czynnego udziału w wojnie, czerpana jest 

z satysfakcji nieświadomej strony cienia. Wojny są powiązane ze starą etyką, a dzia-

łania wojenne są widoczną ekspresją przedostania się na światło dzienne nie-

świadomego cienia zbiorowości58
. Neumann nazywa wojny „wybuchami epidemii”, 

ponieważ wiążą się one z masową projekcją cienia i z masowym poddawaniem się 

działaniu nieświadomości
59

. Stara etyka jest w oczach analityka odpowiedzialna za 

pro-jekcję cienia i wszelkie jej konsekwencje, ponieważ zbiorowość jest z jej powodu 

zmuszona radzić sobie z nieświadomymi wyrzutami sumienia będącymi nieunik-

nionym następstwem utworzenia cienia. Jak pisze Neumann: Cień obala mrzonkowate 

                                                                
50 Neumann uważa, że Freud pomylił ojcobójstwo z psychologią kozła ofiarnego. Tamże, s. 54. 
51 Tamże, s. 55. 
52 Tamże, s. 53. 
53 Zob. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. Królak S., Sic!, Warszawa 2005, s. 8-28. 
54 Neumann E., dz. cyt., s. 52. 
55 Tamże, s. 53-54. 
56 Tamże, s. 54. 
57 Tamże, s. 45. 
58 Tamże, s. 58. 
59 Tamże, s. 74. 
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marzenie ego, że jest ono identyczne z idealnymi wartościami60
. Obecność cienia 

powoduje zatem poczucie winy oraz wewnętrzną niepewność w jednostkach. Analityk 

twierdzi, że „człowiek prymitywny” – jak określa każdego człowieka masowego – nie 

jest w stanie uznać zła za element samego siebie, ponieważ jego świadomość jest 

wciąż zbyt słabo rozwinięta i nie byłby on w stanie poradzić sobie z takim konfliktem. 

Jest więc zmuszony stosować projekcje i traktować ich obiekty jako obcych – tym 

samym dystansując się jeszcze bardziej od niechcianych cech
61

. Warto dodać, że osoby 

stosujące wyparcie mają także tendencję do paranoicznych reakcji zarówno na 

poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym: Slogany, takie jak: polityka osaczania; 

spisek Mędrców z Syjonu; białe, czarne lub żółte zagrożenie […] i wszystkie parano-

iczne systemy tego typu służą tylko jednemu celowi – wyparciu agresji i cienia ich 

twórców62
. 

Istotnym zagadnieniem jest także sadyzm, który według Neumanna stosuje 

zarówno grupa tłumiących, jak i wypierających. Jak pisze: Należy […] zdać sobie 

sprawę, że nieświadomy element cienia, od którego zbiorowość próbuje się wyzwolić 

za pomocą psychologii kozła ofiarnego, ma okazję ponownie zaszaleć w samym 

okrucieństwie, które towarzyszy poświęcaniu kozła ofiarnego – mimo że zbiorowość 

pozostaje nieświadoma tej relacji. Zgodnie z podstawową zasadą psychologii kozła 

ofiarnego, świadomy umysł uważa, że jest identyczny z wyższymi wartościami 

i dopuszcza się najbardziej potwornych okropieństw z wysublimowaną pewnością 

siebie i „całkowicie czystym sumieniem”. Wszystkie wojny (a w szczególności wojny 

religijne), wszystkie walki klasowe i konflikty partyjne stanowią przykłady tej 

koegzystencji czystego sumienia w świadomym umyśle i przebijaniem się cienia na 

poziomie czynu63
. Neumann uważa, że owa koegzystencja znajduje ekspresję 

w tradycyjnych metodach edukacji oraz w systemie karnym, gdzie pozornie etyczne 

zachowanie oraz dbałość o porządek moralny wykorzystuje kary, tortury lub zastra-

szanie. Jak stwierdza: Każde prawo, które jest oparte na karze, a nie na wiedzy, że 

zbiorowość jest częściowo odpowiedzialna za winę każdego złoczyńcy, jest zwyczajnie 

prawem linczu pod inną nazwą64
. Analityk argumentuje także tezę o sadyzmie 

stosowanym przez osoby tłumiące, powołując się na inkwizycję, w której to sadyzm 

przyjął zracjonalizowaną formę
65

. Jak już pokazano, wybranie kozła ofiarnego jest 

warunkiem względnego spokoju psychicznego osoby stosującej projekcję. W związku 

z tym tezy Neumanna pozostają w zgodzie z twierdzeniem Ericha Fromma, że sadysta 

jest zależny od przedmiotu swojego sadyzmu
66

. 

W kontekście funkcjonowania sumienia – będącego głównym narzędziem umożli-

wiającym starą etykę – Neumann zwraca uwagę na wspomnianą wcześniej identyfi-

kację ego z panującymi wartościami etycznymi, a więc identyfikację z osobowością 

fasadową. W takim przypadku cień i jego zawartości zostają wyparte, a jednostka 

cieszy się czystym sumieniem, czując się jak świadome światło ludzkiego rozumienia 

                                                                
60 Tamże, s. 53. 
61 Tamże, s. 52. 
62 Tamże, s. 56. 
63 Tamże, s. 55. 
64 Tamże, s. 57.  
65 Tamże, s. 56. 
66 Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. Ziemilska O., Ziemilski A., Vis-a-vis Etiuda, Kraków 2021, s. 142. 
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oraz moralne światło światowych wartości67
. Stan ten psychologia analityczna określa 

jako „inflację” (inflation). Jak stwierdza analityk, inflacja jest stanem identyfikacji ego 

z tym, co transpersonalne, a także stanem zapomnienia o istnieniu własnego cienia. 

Dzieje się to z udziałem nieświadomości, która – zgodnie z zasadą kompensacji
68

 – 

zalewa ego dużą ilością energii i uniemożliwia mu zyskanie odpowiedniej orientacji 

w świecie oraz wyjście poza iluzję. Inflacja wiąże się więc z kompulsywną jedno-

stronnością, fanatyzmem i dogmatyzmem
69

. Według Neumanna problem ten nie 

ograniczał się do żadnego konkretnego miejsca ani okresu historycznego, lecz mimo 

wszystko od XIX wieku na Zachodzie osiągnął największy wymiar, gdyż iluzoryczna 

identyfikacja zachodniego człowieka z pozytywnymi wartościami stała się bardzo 

szeroko rozpowszechniona i ujawniła się na przykład w zadufaniu narodowego socja-

lizmu niemieckiego
70

. To wciąż możliwe do zaobserwowania zjawisko demaskuje 

także między innymi obecny we współczesnej filozofii prąd zwany postkolonia-

lizmem
71
. Inflacji nie ulegają osoby stosujące tłumienie, ponieważ dzięki stałemu 

odczuwaniu cierpienia pozostają świadome własnego człowieczeństwa. W przypadku 

tych jednostek ma natomiast miejsce deflacja ego, którą Neumann określa jako przy-

gniatające poczucie grzechu, identyfikację ze złem, brak perspektyw na poradzenie 

sobie z nim i potrzebę polegania na łasce Bożej i zbawieniu
72

. Zarówno inflacja, jak 

i deflacja mogą mieć różny stopień natężenia. Deflacja może przybierać postać 

przygnębienia ziemską, materialną i zwierzęcą stroną życia; postać braku witalności 

i posępności; lub postać zwyczajnej bierności
73

. 

Biorąc pod uwagę przedstawione tu zarzuty, nietrudno zrozumieć, dlaczego Neumann 

zaproponował nowy system etyczny. Należy jednak wspomnieć także o wymienianych 

przez analityka zasługach starej etyki. Przede wszystkim wzmacnia ona ego i świa-

domy umysł, wspomagając indywidualizację jednostki oraz rozwijanie indywidualnej 

tożsamości
74

. Pogląd ten jest zbliżony do tezy Pierre’a Legendre’a, głoszącej, że prawo 

i wynikające z niego zakazy są niezbędne dla ustanowienia podmiotu
75

. Prawdą jest, że 

stara etyka wprowadza rozłam między świadomością i nieświadomością, lecz umożli-

wia także wyjście ponad żądzę władzy, okrucieństwo, egoizm, strach, przesądy i inne 

tendencje mające korzenie w nieświadomości
76

. To właśnie stara etyka wyzwoliła 

człowieka z jego pierwotnego stanu nieświadomości i skierowała go w stronę 

świadomości: Nawet gdy przyjmuje prymitywną formę ustalonego zbiorowego kanonu 

moralności, etyczny imperatyw „powinieneś” może zapewnić ogólne ramy orientacji, 

które będą działały jak falochron przeciwko emocjonalności ludzkiej nieświadomości, 

wraz z jej nieobliczalną siłą77
. Na początkowych etapach rozwoju świadomy umysł 

jest bardzo słaby, więc – jak twierdzi Neumann – jedynie dzięki dewaluacji nieświa-

                                                                
67 Neumann E., dz. cyt., s. 41. 
68 Na temat kompensacji zob. Samuels A., Shorter B., Plaut F. (red.), Krytyczny słownik…, s. 94-95. 
69 Neumann E., dz. cyt., s. 41-42. 
70 Tamże. 
71 Zob. Gandhi L., Postcolonial Theory. A Critical Introduction, Columbia University Press, New York 1998. 
72 Neumann E., dz. cyt., s. 47.  
73 Tamże. 
74 Tamże, s. 66. 
75 Legendre P., Inny wymiar prawa, przeł. Dwulit A., Kronos, 3, 2010, s. 12. 
76 Neumann E., dz. cyt., s. 66. 
77 Tamże, s. 64. 
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domości jest on w stanie ustanowić swoją pozycję i zyskać sprawczość w tworzeniu 

kultury
78

. Jednakże pomimo tych istotnych zasług stara etyka utraciła według analityka 

swoją skuteczność, co obrazują współczesne problemy społeczno-polityczne, a także 

związane z nią groźne mechanizmy psychiczne. 

5. Podsumowanie 

Neumann zwraca uwagę na istotny związek między starą etyką a analizowanymi 

przez niego problemami współczesnego świata. Mimo że dostrzega zasługi tego 

systemu, przedstawia wobec niego liczne zarzuty: wymaga on stosowania mecha-

nizmów tłumienia i wyparcia, a więc odrzucania elementów własnej osobowości; 

zachęca do tworzenia i podtrzymywania osobowości fasadowej; jest odpowiedzialny 

za powstawanie cienia; konstytutywny dla niego dualizm wzmacnia wewnętrzny 

dualizm człowieka; prowadzi do inflacji ego i wynikających z niej: dogmatyzmu, 

fanatyzmu i kompulsywnej jednostronności (lub do deflacji i jej konsekwencji); 

wymaga stosowania projekcji cienia i wspomaga zjawisko kozła ofiarnego; prowadzi 

do różnych form sadyzmu; ma bliski związek ze zjawiskiem wojny. Analityk uważa 

przyszły rozwój ludzkości za zależny od złagodzenia owego wewnętrznego rozdarcia 

zarówno w jednostkach, jak i w zbiorowościach, ponieważ postrzega to jako istotny 

krok w kierunku wycofania projekcji, zatrzymania omówionych tu szkodliwych mecha-

nizmów oraz ogólnego uleczenia społeczeństw
79

. Z psychologicznego punktu widzenia 

ludzie nie są według Neumanna równi, jako że znajdują się na różnych etapach roz-

woju świadomości
80

. W związku z tym stara etyka wciąż pozostaje odpowiednim 

systemem dla wielu osób. Istnieją jednak liczne jednostki, które osiągnęły status 

indywidualnej odpowiedzialności i są gotowe na kolejny krok w rozwoju. Krokiem 

tym ma być proponowana przez Neumanna nowa etyka, której założenia pozostają 

jednak tematem na osobną pracę. 
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Ericha Neumanna krytyka starej etyki 

Streszczenie 

Celem pracy jest przedstawienie krytyki tak zwanej „starej etyki” zaproponowanej przez Ericha Neumanna. 

Urodzony w Niemczech psychoanalityk i filozof żydowskiego pochodzenia został dotknięty działaniami 

narodowego socjalizmu niemieckiego oraz II wojny światowej. Doświadczenia te skłoniły go do poszu-

kiwania wyjaśnienia źródeł zaistniałej tragedii. Przeprowadzane rozważania doprowadziły go do krytyki 

systemu etycznego nazywanego przez niego „starą etyką”, w którym widział źródło wielu współczesnych 

problemów społeczno-politycznych. Krytyka starej etyki została przeprowadzona z wykorzystaniem 

koncepcji jungowskiej psychologii analitycznej i koncentruje się ona na psychologicznych konsekwen-

cjach tego systemu. W pracy przedstawiono charakterystykę starej etyki, mechanizmy psychiczne umożli-

wiające jej funkcjonowanie, a także wysunięte przez Neumanna zarzuty wobec tego systemu. Jak poka-

zano, stara etyka pełniła według analityka pewne istotne funkcje społeczne, lecz pod wieloma względami 

uległa przedawnieniu. 

Słowa kluczowe: Erich Neumann, etyka, etyka normatywna, jungowska psychologia analityczna, krytyka 
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Nietzsche. Autokreacja w kontekstach 

1. Wstęp 

Trudności, jakie rodzi filozofia Nietzschego są dobrze znane. Cechujące dorobek 
tego myśliciela liczne niezgodności, a także właściwa mu niekonsekwencja, niedopra-
cowanie, pośpieszność, sprawiają, że obcowanie z jego dziełem jawi się jako wyzwanie 
dla czytelnika. Trudności, o których mowa rekompensuje jednak niezwykła przenikli-
wość idei oraz diagnoz wygłaszanych przez tego filozofa. Nietzsche jest jednym 
z myślicieli, który zdaje relację z głębokiej przemiany, jaka dokonuje się w świecie 
w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, przemiany, której konsekwencje możemy 
śledzić do dziś. Jedną z idei o niebagatelnym znaczeniu dla naszej współczesności 
obecnych w dziele tego filozofa jest idea autokreacji. 

W artykule chciałbym zastanowić się nad obecnym u Nietzschego problemem 
autokreacji, głównym tematem czyniąc kulturowy horyzont, w ramach którego kon-
cepcja ta zyskuje swoją formę. Lektura dzieł filozofa przekonuje, że tam, gdzie mowa 
o człowieku tworzącym siebie, mamy do czynienia z bogactwem treści. Jego wypo-
wiedzi na obrany temat obfitują w liczne wątki i motywy, co w przypadku autora 
„Wiedzy radosnej” pozwala nie tylko uzyskać szeroki wgląd, ale także sprawia, iż 
niemal każdy wymiar interesującego nas fenomenu jest dyskusyjny. Różnorodność 
treści, z którą mamy do czynienia, znajduje odzwierciedlenie w całym spektrum inter-
pretacji. Autorzy podejmujący ten temat, w zależności od własnych zapatrywań, akcen-
tują różne wątki, co w efekcie sprawia, że otrzymujemy liczne, niezgodne między sobą 
punkty widzenia

2
. Na tę wielość w odniesieniu do Nietzschego najwyraźniej nie ma 

rady. I w przypadku autokreacji wielość punktów widzenia najwyraźniej wypływa 
z „natury rzeczy”, czego wytłumaczenie odnajdujemy w słowach Colliego: Nietzsche 
powiedział wszystko, a także przeciwieństwo tegoż wszystkiego3

. W artykule zamie-
rzam przenieść punkt ciężkości i w zamian dominującego sposobu interpretacji, którego 
celem jest dostarczenie wykładni istoty autokreacji, koncepcję tę naświetlić od strony 
kulturowych kontekstów, w ramach których dochodzi ona do głosu. Wychodząc od 
współczesności, prezentując autokreację w kategoriach jednej z podstawowych obecnie 
praktyk, którą dysponuje jednostka w odniesieniu do własnej tożsamości, możemy 
ujrzeć Nietzschego jako autora biorącego czynny udział w przewartościowaniach 
czyniących prezentowany stan rzeczy możliwym. Kulturowe formy, w ramach których 
koncepcja ta dojrzewa stanowią ujęte w tytule konteksty dla autokreacji. Nietzsche zaś 
jest autorem, który z zachodzących w kulturze zmian wyciąga wnioski – przygląda się 
im, wyraża i zapowiada. Obrana w pracy strategia pozwala wziąć w nawias wpisane 
w tę koncepcję liczne dyskusyjne wątki związane z sensem i postacią, jakie nadaje jej 
Nietzsche, wydobywając w zamian, w jaki sposób wyrasta ona z ducha przemian 
dokonujących się w nowożytności. Zmiany, o których mowa, również dla nas stanowią 
punkt odniesienia. 

                                                                
1 Badacz niezależny. 
2 Por. Anderson Lanier R., Friedrich Nietzsche, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 

Edition), Zalta N.E. (red.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/nietzsche/. 
3 Colli G., Po Nietzschem, przeł. Kasprzysiak S., Oficyna Literacka, Kraków 1994, s. 143. 
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2. Nietzsche i autokreacja 

Autokreacja zyskała dziś miano centralnej strategii, jaką dysponuje jednostka 

w swych egzystencjalnych przedsięwzięciach zorientowanych na pokierowanie własnym 

życiem. Zgodnie z dominującym dzisiaj punktem widzenia, tożsamość jednostek przed-

stawia się jako materiał, który w zasadzie można dowolnie kształtować. By zacytować 

fragment z popularnego poradnika: Celem niniejszej książki jest nauczyć CIĘ 

sposobów ZDOBYWANIA WSZYSTKIEGO, CZEGO TYLKO ZAPRAGNIESZ. Kiedy 

w treści pojawia się słowo „Ty”, to oznacza ono CIEBIE, właśnie CIEBIE. I nie jest 

ważne, kim jesteś, gdzie żyjesz, ile masz lat, jaki masz kolor skóry, wykształcenie, jaka 

jest Twoja sytuacja (czy pracujesz, czy jesteś bezrobotny), czy jesteś bogaty, czy 

biedny. Przeznaczona jest ona dla CIEBIE4
. Zdystansowanie się od wszelkich biogra-

ficznych uwarunkowań, z którym mammy do czynienia w powyższym przykładzie, 

jest bardzo silnie zakorzenione we współczesnej kulturze. Zgodnie z przekazem, 

podejmująca wyzwanie zmiany własnego życia jednostka, może pozostawić kwestię 

własnej tożsamości na boku, gdyż ta również, podobnie jak wymarzone cele, jawi się 

jako rzecz do nabycia. Kreacja tożsamości nie jest dziś przedstawiana jako praktyka, 

z której owoców korzystać mogą wyłącznie nieliczni. Sięgając do kultury popularnej 

mamy okazję zaobserwować jej wszędobylskość – poradniki, social media, programy 

reality show, prasa plotkarska są środowiskiem, gdzie dzisiejsze jednostki każdego 

dnia mają okazję wcielać się w rolę zarówno obserwatorów, jak i obiektów autokreacji. 

Za uznaniem człowieka twórcą samego siebie stoi proces historyczny, w którym 

Nietzsche uczestniczy, pełniąc przy tym w nim doniosłą rolę. Jest to proces transfor-

macji idei i rzeczywistości społecznej, w drodze którego zagadnienie tworzenia i twór-

czości wypełnia się nową treścią i zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę w kulturze. 

Jest to również proces przemian ludzkiego pojmowania siebie pozwalający ideę 

„tworzenia” odnieść do problemu tożsamości. Wielu znakomitych myślicieli dwu-

dziestego wieku wyraża pochwałę autokreacji jako pewnej propozycji pozytywnej 

odpowiedzi, jakiej udzielić może jednostka zanurzona w kulturze na pytanie o własną 

drogę życiową. Znamienitym przedstawicielem tego sposobu myślenia jest Foucault, 

który w ideale autokreacji widzi odpowiedź na pytania, jakie współczesnej tożsamości 

stawia życie. Autor „Historii seksualności” z jednej strony twierdzi, że być może nasza 

tradycja filozoficzna zbyt dużą wagę przywiązywała do zasady „poznaj samego siebie”, 

zapominając jednocześnie o innej wielkiej maksymie antycznego świata, mianowicie 

„troszcz się o siebie”
5
. Z drugiej strony, autokreacji nadaje on szczególne znaczenie 

w kontekście współczesności. W swym odczytaniu Baudelaire’a rozumienia postawy 

nowoczesnej stwierdza: (...) człowiek nowoczesny nie dąży do odkrycia samego siebie, 

swych sekretów i ukrytej prawdy; to człowiek, który próbuje siebie wykreować6
. 

Również Rorty, przekonany jest, że autokreacja jest ideałem o ważnym potencjale 

w kontekście współczesności. Filozof ten przeciwstawia w swych pracach dążenie do 

prywatnej autonomii właściwej tradycji platońskiej afiliacji z wyższą mocą. Jego 

                                                                
4 Kopmeyer M.R., Praktyczne metody osiągania sukcesów, przeł. Wojciechowski W.J., Bellona, Warszawa 

2003, s. 127. 
5 Por. Foucault M., Techniki siebie, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka, PWN, tłum. Leszczyński D., 

Rasiński L., Warszawa-Wrocław 2000, s. 250. 
6 Foucault M., Czym jest Oświecenie?, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka, PWN, tłum. Leszczyński D., 

Rasiński L., Warszawa-Wrocław 2000, s. 285. 
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zdaniem celem autokreacji jest autonomia osiągana dzięki opisaniu na nowo swojej 

przeszłości w sposób, którego przeszłość nie odkryła
7
.  

Idee, o których mówią wymienieni myśliciele dojrzewały w dziewiętnastym wieku. 

Postacią odgrywającą niezwykle ważną rolę w ich konstytuowaniu się jest Nietzsche. 

Filozof przyznaje tworzeniu siebie istotną rolę już w pierwszych swoich dziełach. 

W „Narodzinach tragedii”, z uznaniem wypowiada się na temat Greków, którzy, jak 

twierdzi, rozpoznali rolę twórczości artystycznej jako fundamentalną dla ludzkiego 

życia. W tym samym dziele filozof głosi ideę artysty jako paradygmatu ludzkiej egzy-

stencji
8
. W „Niewczesnych rozważaniach”, życie przyrównywane jest do sztuki, rze-

miosła, której trzeba się nieustannie uczyć, i wprawiać
9
. Ideę tę można śledzić następnie 

w kolejnych fazach twórczości, aż do końca, kiedy jego pisanie przerywa choroba. 

Najwięcej miejsca Nietzsche poświęca jej w „Wiedzy radosnej”. W późniejszym okresie, 

kiedy coraz pełniej artykułuje swoje krytyczne stanowisko odnośnie zastanych podstaw 

kultury obecność tej idei zaznacza się szczególnie w kontekście problematyki śmierci 

Boga. Nietzsche powie, że wnioskiem, jaki płynie ze śmierci Boga jest, że sami 

powinniśmy zająć jego miejsce i stać się twórcami. 

Przemiana, która nas tu interesuje rzuca się szczególnie w oczy jeśli pod uwagę 

weźmiemy, że przez całe stulecia najważniejszą wytyczną towarzyszącą człowiekowi 

w kulturze zachodu było delfickie „poznaj samego siebie”. Widniejący na świątyni 

Apollona w Delfach napis wyznaczał podstawową powinność jednostki w odniesieniu 

do jej tożsamości. Zgodnie z nim, rolą jednostki miało być odkrycie prawdy o sobie po 

to, by żyć w zgodzie z nią. W świecie rozumianym w ten sposób tożsamość jest czymś 

danym, właściwym zaś stosunkiem jest do niej poznawanie. Nie może być przeto 

mowy o jej wyborze, a tym bardziej eksperymentowaniu czy tworzeniu na sposób 

artystyczny.  

W pewnym momencie jednak obok wskazania wyroczni delfickiej pojawia się 

zasada „stwórz siebie”. Nie trzeba w tym kontekście postrzegać Nietzschego, jako filo-

zofa, który chce zastąpić samowiedzę ideałem tworzenia siebie. Wiele jego wy-

powiedzi wskazuje, że cenił on również ideał delficki
10

. Lektura dzieł Nietzschego 

wyraźnie ukazuje, że proste przeciwstawienie przyjmujące postać „albo – albo” jest 

                                                                
7 Por. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. Popowski W.J., Spacja, Warszawa 1996, s. 142. 
8 Por. Nietzsche F., Narodziny tragedii, przeł. Staff L., Wyd. Mortkowicz J., , (1), Warszawa 1907, s. 26, 

Człowiek już nie jest artystą, stał się dziełem sztuki: artystyczna moc całej przyrody objawia się tu wśród 

dreszczów upojenia, ku najwyższej rozkoszy Prajedni. Najszlachetniejszą glinę, najcenniejszy marmur ugniata 

się tu i ciosa, człowieka, a uderzeniom dłuta wszechświatowego artysty dyonizyjskiego wtórzy wołanie 

eleuzyjskich misteryów: „Padacie na twarz miliony? Przeczuwasz Stwórcę, świecie?”. W Przedmowie do 

Narodzin... (s. 20) zaś pisze, że (...)sztuka jest najwyższym zadaniem i właściwą metafizyczną czynnością tego 

życia(…). Por. też Parkes G., Composing the Soul: Reaches of Nietzsche's Psychology, University of Chicago 

Press, Chicago 1994, s. 158. 
9 Nietzsche F., Niewczesne rozważania, Staff L., Wyd. Mortkowicz J., Warszawa-Kraków, (2.10), 1912, 

s. 191. Jest to zgoła ta sama obłąkana metoda, która wiedzie naszych młodych artystów plastycznych do 

gabinetów sztuki i galeryi, zamiast do warsztatu mistrza, a przedewszystkiem do jedynego warsztatu jedynej 

mistrzyni natury, jakby można, jako przelotny spacerowicz w historyi, przeniknąć sztuczki i sztuki czasów 

przeszłych, ich właściwy plon życiowy! Jakby życie samo nie było rzemiosłem, którego z gruntu i nieustannie 

uczyć się trzeba i ćwiczyć się w niem bez wytchnienia, jeśli nie mają się zeń wylęgać partacze i gaduły! 
10 Por. np. Nietzsche F., Niewczesne..., s. 206, 208 (3.1), Nietzsche F., Jutrzenka, przeł. Wyrzykowski S., 

Wyd. Mortkowicz J., , (48), Warszawa-Kraków 1914, s. 54, Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. 

Berent W., Wyd. Mortkowicz J., , (I. 22.[3]), Warszawa-Kraków 1912, s. 92. 
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w tym kontekście nie na miejscu. Filozof oprócz autokreacji, poświęca osobne miejsce 

problemowi poznania siebie, kreśląc jego pozytywny obraz. Ponadto, na autokreację, 

jak ją widzi filozof, składają się różne momenty określające jej dynamikę. Autokreacja 

angażuje różne wymiary bycia człowieka, wśród których są zarówno wglądy w siebie, 

jak i okresy samozakłamywania, wspólnie uczestniczące w dynamice procesu stawania się.  

Niezależnie od powyższych uwag, nie ma wątpliwości, że droga autokreacji jest 

propozycją, która w fundamentalny sposób reinterpretuje pojmowanie miejsca czło-

wieka w świecie, jego stosunku do siebie, jego celów i powinności. Jako rysująca się 

nowa możliwość człowieka określa jego samowykładnię na sposób, dla którego 

modelu dostarcza sztuka i estetyka:  

(…) tego wszystkiego powinniśmy się nauczyć od artystów, a poza tym 

mędrszymi być niż oni. Bo u nich kończy się zazwyczaj ta ich wysoka sztuka 

tam, gdzie kończy się sztuka, a zaczyna życie; my jednak chcemy być poetami 

w życiu i przede wszystkim w najdrobniejszym i najcodzienniejszym!11. 

Nietzsche pochlebnie wypowiada się na temat artystów uznając pracę właściwą tej 

grupie za godną podglądania. Jak mówi, wiele się od nich można nauczyć, jeśli chodzi 

o czynienie rzeczy pięknymi, pociągającymi, pożądanymi. Nadawanie właściwego 

kształtu, dystans, osiąganie zgodności i odpowiedniej perspektywy, eliminacja ele-

mentów niepożądanych, dążenie do piękna, a także inne działania cenione w sztukach 

ukazują swą doniosłość także poza ich obszarem. Dla Nietzschego praca artysty 

dostarcza modelu, który zastosowanie znajduje także w odniesieniu do własnego życia 

jednostki. To właśnie życie, stworzenie nowego charakteru, ujrzenie siebie jako dzieła, 

które należy urzeczywistnić, staje się właściwym celem: 

Na uniewinnieni z niejednego błędu. -- Nieustające pragnienie tworzenia 

i wypatrywanie na zewnątrz nie pozwalają artyście jako osobie stać się 

piękniejszym i lepszym, a więc siebie samego stworzyć – chyba, jeśli posiada 

ambicyę dość wielką, żeby go zmusiła do okazywania się i w życiu z innymi 

zawsze na równi z wzrastającem pięknem i wielkością swych dzieł. W każdym 

wypadku po siada określoną ilość siły: co z tego na siebie zużyje – jakże 

jeszcze może udzielić dziełu swemu? I odwrotnie12. 

Tworzenie skierowane na siebie, nadawanie kształtu własnej tożsamości zyskuje 

miano zadania priorytetowego względem twórczości skierowanej na zewnątrz. Przy-

kładem artysty, który przedstawiony cel osiągnął, jest w oczach Nietzschego Goethe. 

Goethe w swym dążeniu ku całkowitości, zwalczał rozbieżności pomiędzy rozumem, 

zmysłowością, uczuciem a wolą i w konsekwencji: 

wyrobił się na całość, stworzył siebie13. 

Nie ma też wątpliwości, że postawa, o której mowa znajduje odzwierciedlenie 

również w dążeniach i aspiracjach Nietzschego. Filozof chce stworzyć siebie, nadać 

                                                                
11 Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. Staff L., Wyd. Mortkowicz J., Warszawa 1907, 299, s. 244. 
12 Nietzsche F., Wędrowiec i jego cień, przeł. Drzewiecki K., Wyd. Mortkowicz J., , (I, 102), Warszawa 1910, 

s. 66. 
13 Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, przeł. Wyrzykowski S., Wyd. Mortkowicz J., , (IX, 49), Warszawa 1905-

1906, s. 115. 
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swej egzystencji formę, która uniemożliwi, by wzięty został za kogoś innego
14

. Wątki 

potwierdzające zainteresowanie Nietzschego kształtowaniem siebie oraz pracą nad 

sobą, technikami wpływu na siebie znajdziemy wcześnie. Już w okresie młodości 

ćwiczy się w uzyskaniu władzy nad własnym życiem wprowadzając w nie wyrze-

czenia
15

. Filozof przeciwstawia życie mądre i pełne wyrzeczeń, życiu głupiemu i przy-

jemnemu. Alternatywą dla bycia panem życia, jest bycie jego niewolnikiem, środkiem 

ku osiągnięciu właściwej postaci jawi się pozbycie się uciech życia. Młody filozof 

skrupulatnie praktykuje tę swoistą sztukę odmawiania sobie w drodze ku ulepszeniu 

siebie. Młody Nietzsche narzuca sobie na dwa tygodnie ścisły reżim, śpiąc codziennie 

zaledwie cztery godziny, kładąc się spać o drugiej i wstając o szóstej. Stosując przy 

tym ścisłą dietę tworzy swój własny klasztor, w którym żyje jak asceta.Techniki, 

o których tutaj mowa, znane zresztą dobrze z przeszłości i przywołujące wspomnienie 

ukształtowanych w antyku, a potem podjętych przez chrześcijaństwo ćwiczeń, wraz 

z dojrzewaniem Nietzschego zyskiwać będą coraz pełniejszą artykulację, a także 

wyrażone zostaną w kategoriach estetycznych.  

Stworzyć siebie to nie tylko tyle, co zmienić siebie. Modele przekształcenia siebie 

są obecne w kulturze prawdopodobnie od zarania. Jak to ujmuje Jaspers: (...) Nietzsche 

pragnie uchwycić autentyczne bycie człowiekiem, stawiając nowe wymagania. To, co 

nazywało się wolnością, staje się dlań „twórczością”. W miejsce powinności domaga 

się „przyrody”. W miejsce tego, co dla chrześcijanina oznacza łaskę i zbawienie – 

„niewinności stawania się”(…)16
. Sięgając do Greków czy dalej pism chrześcijań-

skich, mamy okazję obcować z licznymi świadectwami odnoszącymi się do praktyk 

skierowanych na ulepszenie siebie. Modelem dla nich jest jednak moralność. By 

zyskać miano „tworzonej”, wykonująca na samej sobie pracę tożsamość, a także sama 

ta praca, muszą zostać zreinterpretowane w oparciu o inny model.  

U Nietzschego wezwanie do autokreacji pojawia się jako imperatyw:  

Co mówi ci sumienie? – „Winieneś stać się tym, kim jesteś”17. 

Jednego trzeba. – Charakterowi swemu „nadać styl” – wielka i rzadka sztuka! 

Uprawia ją ten, kto spojrzeniem ogarnia wszystko, czym jest natura jego w siłach 

i słabościach i który potem wciąga to w artystyczny plan, aż każdy szczegół ukaże się 

jako sztuka i rozum i nawet słabość zachwyci oko18. 

I przywoływane jest przy wielu okazjach:  

Jako zjawisko estetyczne jest nam istnienie zawsze jeszcze znośne, i sztuka dała 

nam oko i rękę, a przede wszystkim czyste sumienie po to, byśmy z siebie 

samych takie zjawiska uczynić mogli19.  

My jednak bądźmy tym, czym jesteśmy – nowymi, jednokrotnymi, niepo-

równywalnymi, prawodawcami sobie samym, twórcami samych siebie!20. 

                                                                
14 Por. Nietzsche F., Ecce homo, przeł. Staff L., Wyd. Mortkowicz J., Warszawa-Kraków 1912, s. 1, Wątek 

ten eksponuje Nehamas w: Nehamas A., The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, 

University of California Press, Berkeley 1998, s. 128-156. 
15 Por. Safranski R., Nietzsche, Biografia myśli, przeł. Stroińska D., Czytelnik, Warszawa 2003, s. 39. 
16 Jaspers K., Nietzsche, przeł. Stroińska D., KR, Warszawa 1997, s. 112-113. 
17 Nietzsche F., Wiedza radosna…, (270), s. 219. 
18 Tamże, (290), s. 234. 
19 Tamże, (107), s. 146-147. 
20 Tamże, (335), s. 274. 
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Cel zatem określony zostaje w odniesieniu do modelu, którego dostarcza estetyka. 

Jak widzimy na podstawie zacytowanych wyżej przykładów, język właściwy dzie-

dzinie, jaką jest estetyka, terminy: twórczy, tworzenie, styl nie pojawiają się wyłącznie 

w odniesieniu do zewnętrznego obiektu, jakim jest działo sztuki i do powołującej je do 

istnienia pracy artysty, ale charakteryzują życie czy egzystencję. Moce twórcze, siła 

geniuszu osiąga swe maksimum, kiedy jest kierowana nie ku zewnętrznemu obiektowi, 

lecz gdy kieruje się ku sobie. Ja staje się materiałem, który należy opracować. Podobnie 

jak natura, człowiek, a przynajmniej to, co w nim najlepsze, jest istotą twórczą, jest 

artystą, dąży do transformacji samego siebie. Ludzkie ja pojmowane jest tu jako miejsce, 

struktura, proces, które wymaga pracy, nadania kształtu. Nietzsche mówi o stworzeniu 

drugiej natury
21

. Podczas gdy na pierwszą naturę składają się czynniki, które ukształ-

towały jednostkę, zarówno wrodzone predyspozycje, jak i wpływy środowiska, druga 

natura jest naszym własnym dziełem powstałym na tamtym gruncie. 

3. Konteksty autokreacji 

Poszukując kulturowych uwarunkowań, które uczyniły tę konstrukcję niezwykle 

atrakcyjną należy wskazać wiele źródeł. Przemiana, która znajduje artykulację 

w Nietzschego wypływa z szerokiego nurtu przemian zachodzących w kulturze za-

chodniej w czasach nowożytnych. Przede wszystkim mówić możemy o wzroście zna-

czenia estetyki w ogóle. Nowa dyscyplina teraz pojawia się jako odpowiedź na wiele 

pytań i konfliktów, jakie rodzi epoka nowożytna. Wśród nich sekularyzacja i bunt 

przeciwko naukowej racjonalności, wyczerpywanie się zapotrzebowania na sens ofero-

wany przez światopoglądy religijne. Z całą pewnością innym obok estetyki ważnym 

czynnikiem przyczyniającym się omawianej zmiany są aspiracje wiązane z właści-

wymi temu okresowi kategoriami, jak podmiotowość, indywidualność, autonomia czy 

wreszcie oryginalność. Rodzi się poczucie, że tożsamość jest czymś, za co sami 

ponosimy odpowiedzialność, a to oznacza, że mamy prawo do dysponowania nią 

w zgodzie z naszymi najlepszymi przekonaniami. Kategorie te, których podstawy rodzą 

się wraz z nastaniem epoki nowożytnej mają ogromne konsekwencja dla postrzegania 

człowieka przez samego siebie. Jednostka wyodrębnia się ze wspólnoty, traci poczucie 

ładu ustanowionego, struktury, w których żyje przestaje postrzegać jako dane raz na 

zawsze. Epoka nowożytna to również czas, w którym pojawia się koncepcja geniuszu 

i kreatywności rozumianej jako siły będącej jego wyrazem. Idea wybitnej, kreatywnej 

jednostki pojawia się w okresie oświecenia, następnie na dobre zadomawia się 

w świadomości społecznej za sprawą romantyków. Począwszy od Woltera liczne 

wybitne postaci ją egzemplifikujące przyczyniają się do zbudowania i umocnienia nowej 

kulturowo zdefiniowanej roli. Warto też powiedzieć o oddziaływaniu biologizmu. 

Tradycja myślenia o człowieka jako istocie rozumnej stworzonej na obraz i podo-

bieństwo Boga zostaje podważona i zastąpiona nowym spojrzeniem. „Odczarowanie”, 

w wyniku którego następuje detronizacja człowieka z pozycji korony stworzenia, 

oznacza zarówno jego umniejszenie, jak i wywyższenie. Człowiek traci poczucie 

wyjątkowości pośród bytu, ale zarazem przestaje mieć nad sobą pana – znikają więc 

kajdany i ograniczenia, które nosił przez stulecia. Zwrot ku biologicznej kondycji 

skutkuje również przemianą w rozumieniu „natury ludzkiej”. „Duchowe” składniki, 

                                                                
21 Por. Safranski R., Nietzsche..., s. 50. 
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rozum i wola, będące dotąd istotą człowieka, stanowiące rzeczywistość par excellence 

i traktowane jako źródło ludzkiej aktywności myślenia i działania, ukazują się w tej 

perspektywie jako wtórne wobec biologicznego wyposażenia, tego, co przyrodnicze, 

instynktowne, impulsywne.  

W koncepcji autokreacji zarysowanej przez Nietzschego widać dokładnie zako-

twiczenie w owych źródłach, stanowiących dla filozofa podstawy, które konstytuują 

jego zastaną rzeczywistość. Spróbujmy poniżej w paru słowach powiedzieć, jaką 

formę przybiera wskazane zakotwiczenie. Wiadomo dobrze, że sztuka i estetyka ma 

dla filozofa kluczowe znaczenie i stanowi najwyższy wymóg, jest fundamentalną 

i najbardziej doniosłą aktywnością człowieka. W „Narodzinach tragedii” sztuka jest 

ujmowana jako dziedzina przynosząca rozwiązanie problemu cierpienia i absurdal-

ności życia. W „Ludzkim arcyludzkim” sztuka ustępuje w swej roli co prawda miejsca 

nauce, jednak powraca następnie, zyskując jednocześnie nową artykulację w „Wiedzy 

radosnej” i „Zaratustrze”. Następnie wątki dające wyraz doniosłej roli sztuki, artysty, 

tworzenia są podejmowane stale, aż do ostatnich dzieł, gdzie występują w powiązaniu 

z kategorią afirmacji życia będącej zarówno ich źródłem, jak i celem. 

Nietzsche od początku sztukę postrzega jako w sposób fundamentalny powiązaną 

z życiem. Daje temu wyraz w Narodzinach tragedii i powtarza bardzo często. Powią-

zanie, o którym mowa otwiera wiele wątków. Wśród niech ważną rolę pełni motyw 

przekraczania przez estetykę obszaru zarezerwowanego dla pojętej jako autonomiczna 

sfera, różna od nauki i moralności, sztuki i nadawanie znamion estetycznych całej 

rzeczywistości
22

. Zgodnie z nim kategorie odnoszące się do sztuki nie ograniczają się 

wyłącznie do dzieł tworzonych przez artystów, ale obejmują niemal wszystkie dzie-

dziny życia, są relewantne zarówno gdy mowa o wiedzy i poznaniu, moralności, a także 

w kontekście ludzkiej egzystencji. Inny wymiar tego powiązania otwiera się przy okazji 

pytania o funkcje sztuki. Zacytujmy w tym celu fragment ze „Zmierzchu Bogów”: 

Sztuka jest wielkim bodźcem życiowym: czyliź można pojmować ją jako rzecz, 

pozbawioną zamiaru i celu, jako l'art pour l'art?23. 

Stanowisko, które w tym miejscu znajduje swoją artykulację, wymierzone jest 

przeciw pojmowaniu sztuki jako dziedziny wolnej od interesów, którego reprezentację 

znajduje u Kanta, a także Schopenhauera
24

. Przeciwstawiając się takiemu pojmowaniu 

Nietzsche pyta: 

Co czyni wszelka sztuka ? czyż nie chwali? czyż nie uświetnia? czyż nie 

wybiera i na jaw nie dobywa? Przez to wzmacnia lub osłabia jakoweś 

pojmowanie wartości. Jest-że to jeno czemś ubocznem? przypadkowem? 

Instynktowi artysty najzupełniej obcem? Albo raczej: nie jest-że to założeniem 

mocy artysty ?... Ku czemu zmierza najgłębszy jego instynkt? ku sztuce? Czy 

też ku treści sztuki, ku życiu ? ku pewnym upragnieniom życiowym?25. 

Oczywiście ta postulowana „interesowność” nie oznacza zwrócenia się ku morali-

zmowi i poddania sztuki służbie na rzecz społeczeństwa (polityki) z jego powin-

nościami. Ta optyka mierzi filozofa. Sztuka stawiająca sobie za cel służebność wobec 
                                                                
22

 Por. Welsch W., Estetyka poza estetyką, przeł. Guczalska K., Universitas, Kraków 2005, s. 113-146. 
23

 Nietzsche F., Zmierzch…, (IX, 24), s. 86. 
24

 Por. Young J., Nietzsche’s philosophy of art, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 118 in. 
25

 Nietzsche F., Zmierzch…, , (IX, 24), s. 86. 
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jakiejkolwiek moralności, wszelkie w ogóle odmiany utylitaryzmu, zostają odrzucone. 

Postulując powiązanie sztuki z życiem Nietzsche pragnie wyeksponować inne jej 

znaczenie. Dla filozofa, sztuka jest przede wszystkim rzeczywistością, która czyni 

życie godnym przeżywania. Sztuka wypływa z życia, wspiera je, afirmuje i wzbogaca. 

Jest pomostem prowadzącym ku temu, co w człowieku najwyższe i najlepsze. 

Tę twórczą wybitną jednostkę w sposób pełny uosabia postać geniuszu. Kultura 

geniuszu niewątpliwie miała wpływ na myślenie i życie Nietzschego
26

. Jej wyznacz-

niki wyraźnie obecne są także koncepcji autokracji. Filozof od młodych lat podziwia 

on autorów, takich jak Goethe czy Hölderlin. Następnie w jego życiu pojawia się 

Schopenhauer, u którego znajduje explicite wyrażoną teorię geniuszu, a także wzór 

myśliciela, który posłuży mu jako punkt wyjścia jego własnej pracy twórczej. Ważnym 

krokiem jest bezpośrednia znajomość z Wagnerem, będącym w oczach Nietzschego 

uosobieniem tego pojęcia. Istotne spostrzeżenia w prezentowanym kontekście możemy 

poczynić również zwracając się ku biografii naszego filozofa. Warto dla ilustracji 

wymienić kilka informacji z życia, które wpisują się w tę narrację. W młodości nie-

zwykle uzdolniony uczeń, wyróżniający się wśród rówieśników zarówno pracowi-

tością, ambicją jak i wynikami w nauce. Bardzo wczesne rozpoczęcie kariery naukowej, 

stanowisko profesora w katedrze filologii klasycznej uniwersytetu w Bazylei w wieku 

24 lat, jeszcze przed obroną doktoratu
27

. W pierwszej książce, Narodzinach tragedii, 

dostarczenie szerokiego i oryginalnego wglądu w tradycję będącą przedmiotem jego 

filologicznych studiów. Przeciwstawienie się autorytetom, zerwanie znajomości z Wag-

nerem, odejście od filozofii Schopenhauera, walka z dominującym zestawem poglądów 

na świat. Rezygnacja z kariery naukowej i samotne życie poświęcone pisaniu. W końcu 

w „Ecce homo”, w którym już tytuły rozdziałów (Dlaczego jestem tak mądry, Dla-

czego jestem tak światły, Dlaczego tak dobre piszę książki, Dlaczego jestem przezna-

czeniem), dostarczają wglądu, z jakiego rodzaju autoprezentacją mamy do czynienia, 

ukazany zostaje czytelnikowi obraz wybitnej jednostki w jej stawaniu się sobą 

kreślony przez autora.  

Wytycznie nowej drogi człowiekowi, której przykład znajdujemy u Nietzschego, 

zakorzenione jest w całą pewnością w szerszym kontekście społeczno-kulturowym 

wyznaczonym przez zwrot estetyczny. W ramach tego zwrotu rośnie ranga artysty, 

uznanie zyskuje działalność artystyczna, znaczenia nabierają terminy, takie jak „two-

rzenie”, „oryginalność”, „wybitność”. Cechą tej transformacji ponadto jest przekra-

czanie przez estetykę swych granic i zgłoszenie aspiracji do bycia kompetentną 

w odniesieniu do całości rzeczywistości. Estetyczne podstawy wypada uzupełnić jednak 

o inne przesłanki, na których zasadza się idea tworzenia siebie. Mowa tu o kategoriach, 

których narodziny śledzić możemy niezależnie od rozwoju dyscypliny, jaką jest 

estetyka. Do kategorii tych należą indywidualizm, niezależność, wolność ducha. 

                                                                
26

 Por. Pletsch C., Young Nietzsche. Becoming a genius, The Free Press, New York 1992, s. 10 in. 
27

 Jaspers przytacza opinię z listu polecającego Ritschla: choć już od trzydziestu dziewięciu lat obserwuję tylu 

młodych pracowników rozwijających się pod moją opieką, to jeszcze nigdy nie znałem takiego młodzieńca…, 

który by tak wcześnie i tak młodo był tak dojrzały, jak Nietzsche. Jeśli długo żyć będzie, co niech Bóg da, to 

prorokuję, iż z czasem zajmie on najprzedniejsze miejsce w niemieckiej filologii. Ma teraz dwadzieścia cztery 

lata: silny, rześki, zdrowy, dzielny fizycznie i z charakteru… jest bożyszczem… całego młodego świata 

filologicznego tu w Lipsku. Powiedzą Państwo, że opisuję tu pewien rodzaj fenomenu; cóż, jest nim; przy tym 

uprzejmy i skromny. Por. Jaspers K., Nietzsche…, s. 28. 
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Także one stanowią niezwykle istotną przesłankę autokreacji. Filozof przeciw-

stawia w swym pojmowaniu wezwania do bycia sobą, własną indywidualność człowieka 

ograniczającym wpływom społeczeństwa, religii, moralności. Konfrontacja z ogólnymi 

ramami, w których toczy się ludzkie życie stanowi istotne tło dla ukonstytuowania się 

modelu człowieka afirmowanego przez Nietzschego. Sięgając do dzieł filozofa mnożyć 

można przykłady, które ukazują zastane formy życia jako mające zgubny wpływ na 

człowieka. W swych pracach filozof odsłania destrukcyjne efekty postaw moralnych. 

Nieczyste sumienie, samozaprzeczenie, altruizm widzi jako hamujące życie. Będący 

przedmiotem ataków stan rzeczy jest w jego oczach konsekwencją kierunku, jaki 

w pewnym momencie obrała kultura, a na co składa się w głównej mierze przewarto-

ściowanie dokonane przez Platonizm i chrześcijaństwo. Nastanie wartości zrodzonych 

z ducha wymienionych koncepcji ponosi główną odpowiedzialność za upadek 

i rozkład kultury. 

Atak na tradycję, który składa się na znaczną część dorobku Nietzschego jest 

głęboko powiązany z ukonstytuowaniem się samorozumienia człowieka w kategoriach 

indywiduum. Aby podołać zadaniu przezwyciężenia tradycji, na modłę Nietzschego, 

jednostka w swym pojęciu musi stanowić wystarczająco mocno ukonstytuowaną kate-

gorię, a także być we własnym rozumieniu wyemancypowana ze wspólnego doświad-

czenia na tyle, aby móc na sobie samym oprzeć i zakotwiczyć zasadę tej krytyki. 

Zauważmy, że podstawy niezbędne do wykonania tego kroku zarysowane zostają 

w sposób wyraźny już u progu epoki nowożytnej. Jeśli sięgniemy do Kartezjusza, 

znajdziemy w punkcie wyjścia samotną, przeciwstawioną światu podmiotowość, która 

swego zadania upatruje w upewnieniu się. Historia po Kartezjuszu pozwala śledzić 

nam, w jaki sposób ten punkt wyjścia w kilka stuleci później rozwinie się do postaci 

obecnej u Nietzschego. U Kartezjusza, co prawda, „ja”, będąc przeciwstawiona światu, 

pojmowane jest jeszcze jako ogólna, wspólna wszystkim istota człowieka. By ujrzeć 

człowieka w kategoriach indywidualnego bytu wystarczy negację, w wyniku której 

podmiotowość (Ja) oddziela się od świata (nie-Ja), uzupełnić o kolejną – odróżnić 

mianowicie „Ja” od (...) innych istot, których sposobem istnienia jest również podmio-

towość28
. Po wykonaniu tego kroku, do uzyskania pełnego obrazu brakuje już tylko 

krytycznego przyjrzenia się płynącemu z omawianej konstrukcji miejscu Boga 

w świecie. Jak wiemy, powodzenie przedsięwzięcia Kartezjusza nie jest możliwe bez 

udziału Boga. W projekcie francuskiego filozofa, opuszczenie sfery własnej świado-

mości i dokonanie przeskoku ku rzeczywistości będącej „na zewnątrz” wymaga dowodu 

istnienia Boga. Dowód ten w przekonaniu Kartezjusza kończy się powodzeniem, 

dzięki czemu możliwe jest sfinalizowanie obranych poszukiwań. Świat i jego poznanie 

staje więc przed poznającą go świadomością otworem po wcześniejszym upewnieniu 

się o istnieniu Boga jako gwaranta pewności. Co istotne jednak, choć zachowany, Bóg 

nie jest tu Bogiem wiary. Nie jest on przeżywany w doświadczeniu religijnym, ale 

występuje w roli jednego z kroków w rozumowaniu. Rolę, w której zostaje obsadzony, 

dodajmy, nie jest trudno podważyć. Nietzsche jest filozofem, który z tego podważenia 

wyciąga radykalne konsekwencje. 

                                                                
28

 Por. Frank M., Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Zwoliński Z., Oficyna Naukowa, Warszawa 

2002, s. 31-32. 
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Indywidualizm Nietzschego, konstytuuje się na gruncie tradycji i przeciw niej. 

Zamierzenie to streszczenie znajduje w haśle „Śmierć Boga”. Krytyka podstaw, na 

których wspierają się dawne przekonania prowadzi do wniosku o braku ich umoco-

wania i wiąże się z wypowiedzeniem posłuszeństwa zgłaszanym przez nie roszcze-

niom. Wolne od tego bagażu indywiduum staje przed nowym zadaniem poukładania 

swojego życia. W spełnieniu tych zamierzeń przychodzi mu na pomoc estetyka 

i autokreacja: 

Precz od Boga i od bóstw wabi mnie ma wola twórcza; cóż by bo pozostawało 

do tworzenia, gdyby bogowie byli!29 

Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go zabili! (...) Nie jestże wielkość tego czynu 

za wielka dla nas? Czyż nie musimy sami stać się bogami, by tylko zdawać się 

jego godnym i?30. 

Wyemancypowana od bagażu tradycji jednostka może teraz podjąć się zadania 

stworzenia siebie. Ustąpienie Boga otwiera ku tej możliwości przestrzeń, ale też ponadto 

ją wymusza. Aktywność stwarzania siebie nie jest możliwa w świecie, gdzie twórcą 

jest tylko Bóg, a człowiek pojmowany jest jako naśladowca
31

. Jednak w świecie bez 

Boga alternatywą tworzenia, jaką ma do dyspozycji jednostka, jest wyłącznie zanu-

rzenie się w przeciętności i nieokreśloności. Nietzsche wielokrotnie stawia problem na 

tej płaszczyźnie, interpretując drugą stronę zastanej sytuacji dziejowej w prezentowany 

sposób. Utrata wspólnego horyzontu będąca konsekwencją procesów odczarowania 

wpisanych w dynamikę nowożytności, pozbawia jednocześnie człowieka substancji 

i poczucia sensu, jedynym sposobem zaś na ich uzyskanie jest ich stworzenie. 

W kontekście zarysowanym przez Nietzschego wszystkie zastane zasady jawią się 

jako zagrożenie dla jednostki. Jednostka postawiona jest ponad prawem ogółu, któremu 

każe się podporządkować tradycja. Wbrew nauce płynącej z tradycji, zastany świat 

kultury odbierany jest jako potencjalnie opresyjny. Nie ma wątpliwości, że tam, gdzie 

występuje konflikt pomiędzy dążeniami jednostki a ogólnymi wymogami, jednostka 

nie posiada żadnego zobowiązania, by przedkładać cokolwiek ponad samą siebie: 

Pomagaj sobie samemu: potem dopomoże ci każdy. Zasada miłości bliźniego32. 

W przeciwieństwie do dominującego punktu widzenia, egoizm jest dla Nietzschego 

wartością pozytywną: 

Morał „altruistyczny”, morał, powodujący zanik egoizmu – ze wszystkich 

względów jest złą oznaką. (...) Gdzie niema egoizmu, tam zbywa na tem, co 

najprzedniejsze33. 

Jednym z ważnych źródeł dostarczających uzasadnienia prezentowanej postawie 

jest przybierający na sile w dziewiętnastym wieku biologizm. Tematy jak życie, 

cielesność, dążenie do mocy, instynkty, popędy, wzrost, stanowią kluczowe terminy 

w słowniku Nietzschego. Dawna koncepcja uprzywilejowująca świat duchowy, jawi się 

                                                                
29

 Nietzsche F., Tako rzecze…., (II, 2), s. 101. 
30

 Nietzsche F., Wiedza radosna…, (125), s. 168. 
31

 Por. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1988, s. 297. 
32

 Nietzsche F., Zmierzch…, (I. 9), s. 6. 
33

 Tamże, (IX, 35), s. 94. 
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jako fałszywa i szkodliwa. Nietzsche postrzega tę sferę jako wtórną i uwarunkowaną. 

Bazą dla nich jest rzeczywistość biologiczna. Rzeczywistości tej nie należy tłumić:  

M u s zwalczania instynktów — oto formuła dekadencyi: dopóki życie się 

wzmaga, szczęście i instynkt to jedno34. 

Zwrócenie się ku biologicznej kondycji człowieka dostarcza w pierwszym rzędzie 

ważnych przesłanek pozwalających na uwolnienie człowieka ku autokreacji przez 

przeprowadzenie krytyki tradycji, o której już była mowa (śmierć Boga). Biologiczny 

wymiar człowieka także, z drugiej strony, jest przestrzenią, gdzie dążenie do stwo-

rzenia siebie ma swe źródła. Autokreacja wypływa z tych sił człowieka, z dążeń 

instynktu do wzrostu i osiągnięcia pełni. Zwrot ku biologicznemu wymiarowi ludzkiej 

kondycji coraz mocniej zaznaczający się w XIX wieku dostarcza niewątpliwie narzędzi 

do nowego spojrzenia na problem człowieka. Pozwala on nie tylko na ujęcie praktyki 

ludzkiej w kategoriach dążenia organizmu do osiągnięcia jak największego stopnia 

rozwoju, ale także nadaje rozumieniu temu moc normatywną. Dążenie, o którym 

mowa zatem nie tylko stanowi wyraz ludzkiej rzeczywistości, ale także zasługuje na 

pochwałę. Jego uchwycenie za pomocą teorii tym samym nie tylko zdaje relację z tego, 

jak się rzeczy mają, ale też ma moc wartościującą, prowadzi do oceny i określenia 

właściwego kierunku działania. Bardzo dobrze ten aspekt widać w „Ecce homo”. 

Dzieło to rozumieć można jako przykład praktyki nakierowanej na stworzenie siebie, 

której istotą jest interpretacja przeszłości w taki sposób, aby nadać zdarzeniom postać 

godną afirmacji. Nietzsche akcentuje tam w szczególnie mocny sposób naturalność 

procesu, jego zakotwiczenie w głębi własnego instynktu: 

W tem miejscu ominąć nie mogę właściwej odpowiedzi na pytanie, jak 

człowiek staję się, czem jest. (…) By stać się tem, czem się jest, tego pierwszym 

warunkiem, by nawet w przybliżeniu nie przeczuwać, czem się jest. Z tego 

punktu widzenia mają osobliwe swoje znaczenie i wartość nawet omyłki 

życiowe, chwilowe drogi uboczne i manowce, zwłoki, „skromności”, powaga, 

trwonione na zadania, poza istotnem zadaniem leżące. (…) – Trzeba całą 

powierzchnię świadomości – świadomość jest powierzchnią – utrzymywać 

w czystości od wszelkiego wielkiego imperatywu. Strzeżcie się nawet wszelkiego 

wielkiego słowa, wszelkiej wielkiej postawy! Wszystko to niebezpieczeństwa, że 

instynkt przedwcześnie „się zrozumie”. – Tymczasem rośnie i rośnie w głębi 

organizująca, do panowania powołana »idea«, – zaczyna rozkazywać, 

zawraca zwolna z dróg ubocznych i manowców, przysposabia poszczególne 

właściwości i dzielności, które okażą się kiedyś, jako środki do całości, 

niezbędnemi, – kształci kolejno wszystkie służebne władze, zanim da znać 

cośkolwiek o zadaniu dominującem, o „celu”, „zamiarze”, „sensie”35. 

4. Podsumowanie 

Dorobek Nietzschego rozpatrywany na tle tradycji przynosi przemianę pojmowania 

problemu człowieka. Filozof proponuje spojrzenie, które pod wieloma względami wy-

myka się tradycyjnym kategoriom i otwiera nowe sposoby myślenia. Powyższe dotyczy 

także interesującej nas tutaj sfery możliwości człowieka, w odniesieniu do samego 
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siebie. W miejsce dawnego języka, w którym centralną rolę odgrywa wezwanie do 

zdobywania samowiedzy, Nietzsche mówi o stworzeniu siebie, o nadaniu kształtu 

własnej tożsamości.  

Uznanie człowieka twórcą samego siebie dokonuje się w ramach procesu historycz-

nego, w którym Nietzsche uczestniczy zarówno jako wyraziciel, jak i autor nadający 

tej idei nowe formy. Jak mieliśmy okazję się przekonać, przemiana ta, której my sami 

jesteśmy dziećmi, zapośredniczona jest w wielu źródłach, które przygotowują grunt dla 

niej, a także pozwalają jej zyskać wyraz i akceptację. W procesie transformacji idei 

oraz rzeczywistości społecznej zagadnienie tworzenia i twórczości wypełnia się nową 

treścią i zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę w kulturze. Idee te może dalej z pożyt-

kiem dla siebie użyć emancypująca się z więzów tradycji jednostka w odniesieniu do 

zagadnienia własnej tożsamości. Ujęte na tle tradycji, jej dążenia i podstawy, poszu-

kują nowych języków, by wyłaniającemu się doświadczeniu siebie nadać wyraz. 

Poszukiwanie oryginalności, jedynej w swoim rodzaju formy, a także nieufność wobec 

wykładni człowieka jako istoty rozumnej wsparta dowartościowaniem rzeczywistości 

biologicznej dostarczają narzędzi wyznaczających kierunek myślenia o sobie. 

Zastanawiając się nad tą przemianą z punktu widzenia współczesności widzimy, że jej 

efekty są naszą codziennością. Zjawisko to jest wielowymiarowe, co potwierdzenie 

zyskuje w różnych jego analizach, a także skrajnych ocenach. Dla tych, którzy auto-

kreacji przyglądają się przychylnym okiem, ideał ten wyraża aspiracje filozoficzne 

i łączy się z wartościami, takimi jak wolność, prawo decydowania o sobie czy dążenie 

do doskonałości. Przeciwnicy z kolei upatrują w niej ekspresję powierzchowności, 

konsumpcjonizmu, bezmyślnego podążania za trendami rynku natychmiastowego 

spełnienia. Należy zgłosić wątpliwość, czy wiele form, jakie obecnie przybiera auto-

kreacja, przede wszystkim jej powszechność oraz dająca się zaobserwować powierz-

chowność, spotkałyby się z pochwałą Nietzschego. Niezależnie jednak od tego, jak 

zechcemy odpowiedzieć na to pytanie, pomiędzy dziewiętnastowiecznym myślicielem 

a naszą współczesnością rozciąga się wspólny horyzont, który prezentowane rozu-

mienie siebie podtrzymuje i uzasadnia. 
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Nietzsche. Autokreacja w kontekstach 

Streszczenie 

Celem artykułu jest zastanowienie się nad obecnym u Nietzschego problemem autokreacji z punktu 

widzenia kulturowego horyzontu, w ramach którego koncepcja ta zyskuje swoją formę. Cechą charakte-

rystyczną refleksji filozofa na obrany temat jest wielość poruszanych wątków. Efektem tego jest nie tylko 

możliwość uzyskania szerokiego wglądu, ale także to, iż niemal każdy wymiar interesującego nas zagad-

nienia jest dyskusyjny. Odzwierciedleniem tego faktu jest wielość interpretacji. Autorzy zajmujący się tym 

tematem, w zależności od własnych zapatrywań, akcentują różne wątki. W efekcie, otrzymujemy liczne, 

niezgodne między sobą punkty widzenia. Na tę wielość w odniesieniu do Nietzschego najwyraźniej nie ma 

rady. Obrany w artykule punkt widzenia, akcentujący kulturowy horyzont autokreacji, ma na celu przenie-

sienie punktu ciężkości. W zamian dominującego sposobu interpretacji, którego celem jest dostarczenie 

wykładni istoty autokreacji, w artykule koncepcja ta zostaje ukazana od strony kontekstów, w ramach 

których dochodzi ona do głosu. Punktem wyjścia dla tak postawionego zagadnienia jest współczesność. 

Wychodząc od zaprezentowania autokreacji w kategoriach jednej z najważniejszych obecnie praktyk, którą 

dysponuje jednostka w odniesieniu do własnej tożsamości, interpretacja ukaże Nietzschego jako autora, 

który bierze czynny udział w przewartościowaniach czyniących prezentowany stan rzeczy możliwym. 

Kulturowe formy, w ramach których koncepcja ta dojrzewa stanowią ujęte w tytule konteksty dla auto-

kreacji. Nietzsche zaś jest autorem, który z zachodzących w kulturze zmian wyciąga wnioski – przygląda 

się im, wyraża i zapowiada. Zaletą obranej strategii jest to, że pozwala ona wziąć w nawias wpisane w tę 

koncepcję liczne dyskusyjne wątki związane z sensem i postacią, jakie nadaje jej Nietzsche. Obrany 

kierunek daje jednocześnie możliwość zastanowienia się, w jaki sposób omawiana koncepcja wyrasta 

z ducha przemian dokonujących się w nowożytności. W zmianach tych upatrywać należy punkt 

odniesienia również dla nas współczesnych.  

Słowa kluczowe: Nietzsche, autokreacja, estetyzacja podmiotu, kultura  
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Białe plamy w historii miasta Brzeg (woj. opolskie) 

1. Wstęp 

Brzeg jest miastem leżącym na terenie województwa opolskiego pomiędzy Opolem 

a Wrocławiem. Na ten moment jego powojenna historia nie jest dostatecznie prze-

badana. Źródłem tego problemu jest brak całościowego wskazania obszarów wciąż 

nieznanych. Artykuł ten ma na celu odnalezienie ich poprzez przebadanie dotych-

czasowej miejskiej historiografii tegoż okresu. 

2. Przyczynek do historii historiografii Brzegu dotyczącej okresu Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej 

Podstawowa kwerenda naświetliła, że pozycje historyczne dotyczące miasta Brzegu 

i okolic wykazują tendencje podobne do innych publikacji w kraju podzielonych wedle 

okresów w historii historiografii PRL-u przedstawionych przez Krzysztofa Zamor-

skiego
2
. Są to następujące przedziały czasu: 1944/45-1956, 1957-1968, 1969-1980, 

1980-1989, które w przypadku historii Brzegu w czasie PRL-u można uprościć do 

okresów ok. 1944-1968 (pierwszy), ok. 1969-1989 (drugi). Między nimi można zau-

ważyć także pewien czas przejścia poprzez zmniejszenie się ilości słownictwa powią-

zanego z marksizmem. Wraz z upływem lat płynnie poszerzał się także aparat badawczy 

i ilość zebranej wiedzy w zakresie historii gospodarczej oraz innych tematów, które 

były bezpieczniejsze dla autorów. 

W pierwszym okresie początkowo teksty dotyczące losów miasta miały raczej 

charakter wspomnieniowy i ideologiczny. Razem z dokumentami wykorzystano je 

później do pisania prac historycznych w duchu marksistowskim. Pierwszą publikacją, 

która na pewien sposób dążyła do syntezy była publikacja pokonferencyjna „PPR na 

ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej poświęconej XX rocznicy powstania 

PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja” pod redakcją Jerzego Bałłabana, opubli-

kowana w Opolu w 1964 roku
 3
. Są to wspomnienia działaczy partyjnych i milicjantów 

zaangażowanych w działalność zainstalowania władzy komunistycznej oraz odbudowy 

miasta Brzegu oraz okolic. Wydawcą tychże materiałów był Wydział Propagandy 

i Agitacji przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Opolu. Wymaga więc ona dużej 

dozy krytycyzmu. Przewijają się tam różne wątki – kilka z nich jednak ma istotną 

wartość z perspektywy badania białych plam. W szczególności historii opozycyjnych 

ugrupowań politycznych, podziemia antykomunistycznego oraz przesiedlenia ludności 

polskiej na Ziemie Zachodnie. Trzeba jednak zrobić zastrzeżenie, że w wyniku 

dalszych badań koniecznym jest oddzielenie szabrowników i Werwolfu od podziemia, 

                                                                
1 szymon.kozieja@wp.pl, Instytut Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet 

Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 
2 Zamorski K., Doświadczenia historiografii PRL z perspektywy przełomu 1989 roku referat wygłoszony. 

podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków, Lublin 18-20 września 2019, s. 5-7. 
3 Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej poświęconej XX rocznicy 

powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 1964. 
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a także konfliktów personalnych od prawdziwej opozycji. Ważnym aspektem przyszłej 

pracy historyków powinno być także przebadanie niejasnego udziału Armii Czerwonej 

w opisanych wydarzeniach przez autorów referatów. 

Pomostem między wczesnym a późnym okresem były artykuły publikowane 

w Kwartalniku Opolskim, wydawanym początkowo przez Opolskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk, a od 1965 roku przez OTPN i Instytut Śląski. Kolejne istotne teksty 

znalazły się we wydawanym przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii 

Śląskim Kwartalniku Historycznym „Sobótka”, który po 1956 roku przyjął nazwę 

„Sobótka”
4
. Można też do tego okresu przejściowego zaliczyć publikację „Ziemia 

Brzeska: Szkice monograficzne”
5
. 

W drugim okresie wcześniej przedstawionej periodyzacji w brzeskiej historiografii 

wciąż pojawiały się naleciałości marksistowskie na płaszczyźnie stosowanego przez 

autorów języka. Powodem tego było poszerzenie zainteresowania badaczy o obszar 

historii sprzed XX wieku, a także aktywniejsze włączenie się w pracę naukową osób 

starających się ukryć swoje poglądy wobec reżimu. Znalazło to też swoje ukorono-

wanie w zbiorowej monografii „Brzeg: dzieje, gospodarka, kultura”
6
 pod redakcją 

Władysława Dziewulskiego. Dokonała ona pierwszej pełnej polskiej syntezy historii 

lokalnej Brzegu – od osadnictwa przedkolacyjnego do historii współczesnej. Wobec tej 

pozycji rolę uzupełniającą mogą pełnić wydane w latach osiemdziesiątych „Szkice 

Brzeskie”
7
. Wartą wspomnienia jest także publikacja „Wypisy do dziejów brzeskiego”

8
, 

która oprócz tekstów wprowadzających w historię regionalną jako główną część przed-

stawia zbiór wycinków publikacji oraz źródeł historycznych. 

Po roku 1990, gdy została zniesiona cenzura, rozpoczął się okres, w którym autorzy 

otwarcie rozpoczęli prace uzupełniające białe plamy w historii lokalnej. Do najważ-

niejszych z nich na płaszczyźnie naukowej można zaliczyć Janusza Jakubowa, autora 

publikacji „Pacyfikacja wystąpień w obronie Kościoła w Brzegu 25-26 maja 1966 

Opozycja – Kościół – organy bezpieczeństwa PRL na terenie powiatu brzeskiego 

1945-1966”
9
. Nie jest ona jednak zawężona do opisania wydarzeń brzeskich, a poru-

szyła także zagadnienia działalności II konspiracji. Oprócz tego zawiera też spisaną 

historię mówioną dotyczącą wydarzeń brzeskich oraz wybór dokumentów. Do historii 

represji wobec Kościoła zalicza się także utworzenie w Brzegu jednostki kleryckiej, 

która pojawiła się także w kilku pracach
10
. O działalności podziemia antykomuni-

stycznego na ziemi brzeskiej wspomniał także Tomasz Greniuch, który opublikował 

                                                                
4 Nitsch K., Wykaz publikacji zmieszczonych na łamach „Kwartalnika Opolskiego” i „Śląskiego Kwartalnika 

Historycznego »Sobótka«” do roku 1980, uwzględniających problematykę brzeską, [w:] Szkice Brzeskie, t. 2, 

(red.) Gawlik S., Opole 1985, s. 91. 
5 Przała J. (oprac.), Ziemia Brzeska: Szkice monograficzne, Opole 1963. 
6 Dziewulski W. (red.), Brzeg: dzieje, gospodarka, kultura, Opole 1975. 
7 Tomczyk D. (red.), Szkice Brzeskie, t. 1, Opole 1981; Gawlik S. (red.), Szkice Brzeskie, t. 2, Opole 1985. 
8 Hawranek F., Nowiński C. (red.), Wypisy do dziejów brzeskiego, Opole 1976. 
9 Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie Kościoła w Brzegu 25-26 maja 1966: Opozycja – Kościół – 

organy bezpieczeństwa PRL na terenie powiatu brzeskiego 1945-1966, Wrocław 2006. 
10 Na przykład w publikacji Bogaczewicz S.A., Krzyżanowska S. (red.), Represje wobec Kościoła 

katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989. Studia i Materiały, t. 4, Wrocław 2004, czy też 

Celmer M., Służba wojskowa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1965-1980: 

zarys problemu, Studia Płockie, 40, 2012, s. 289-299. 
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pozycje
11
, w jakich m.in. poruszył zagadnienie operacji „Lawina”, także w kontekście 

ziemi brzeskiej, a dokładnie okolic Starego Grodkowa. Dla zgłębienia zagadnienia 

dziejów opozycji w Brzegu istotne są także badania Zbigniewa Bereszyńskiego, autora 

wielu monografii, a w tym dwóch
12

 wyjątkowo cennych dla historii Solidarności we 

województwie opolskim. Kolejnym wartym uwagi historykiem, który poruszył przede 

wszystkim w sposób popularyzatorski tematykę historii współczesnej Brzegu na łamach 

m.in. „Gazety Brzeskiej”, „Kuriera Brzeskiego” oraz kwartalnika „Historia Lokalna” 

jest Wiktor Krzewicki
13
. Pozycją uzupełniającą o militarną historię miasta są „Tradycje 

militarne Brzegu”
14

 autorstwa Jana Majewskiego. Biografie części ważniejszych postaci 

lokalnych opublikowali Tadeusz Bednarczuk i Paweł Pawlita
15

. Podobny charakter ma 

także zarejestrowana przez grupę Niezapomniani Inicjatywa Brzeskiej Młodzieży 

Patriotycznej historia mówiona
16

. Wartym zaznaczenia jest także temat Kresów 

Wschodnich – najczęściej pojawia się we wspomnieniach umieszczonych w prasie 

lokalnej, czy też w monografiach związanych z miastem lub innymi tematami
17

. 

3. Wątki, w których można spodziewać się białych plam 

3.1. Okres zajęciu miasta 

Brzeg został zajęty 6 lutego 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej z Pierw-

szego Frontu Ukraińskiego po stoczeniu walk z siłami niemieckimi
18

. 18 maja 1945 

roku
19

 administracja cywilna została przekazana w ręce przedstawicieli Polskiej Partii 

Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej
20

. W Brzegu i na terenach wokół niego 

miały w tym okresie działać także czynnie oddziały Werwolfu i Freies Deutschland, 

                                                                
11 Greniuch T., Chrystus za nas, my za Chrystusa: Historia Zgrupowania Oddziału Narodowych Sił 

Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego „Bartka”, Kraków 2018; tenże, Pod komendą „Bartka”: 

Byli postrachem komunistów na Żywiecczyźnie i Śląsku Cieszyńskim, Warszawa-Kraków 2016. 
12 Bereszyński Z., NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990. Tom II. 

Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju, Opole 2014, tenże, NSZZ „Solidarność” i rewolucja 

solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990. Tom I. Geneza, narodziny i rozwój ruchu, Opole 2014. 
13 Wartym uwagi jest także artykuł naukowy tegoż autora Opolski Okręg Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

w latach 1955-2017 i jego znaczenie dla Opola, Annales Collegi Nobilium Opolienses, 6, 2007, 210-228. 
14 Majewski J., Tradycje militarne Brzegu, Brzeg 2013. 
15 Bednarczuk T., Ksiądz Prałat Kazimierz Makarski, Brzeg 2008; tenże, Pawlita P., Brzeżanie, Brzeg 2008. 
16 Film pilotażowy serii znajduje się na YouTube.com: Kotwica Pokoleń – wywiady z bohaterami i świadkami 

historii, https://www.youtube.com/watch?v=f_ZplfkS6lk&list=PL2otBFAAXd7BHSLWB5ZGfAEs4r6anIXg, 

10.05 2020. 
17 Przykładem szerszej publikacji, w której pojawia się Brzeg w kontekście kresowiaków jest Kalczyńska M. 

(red.), Kresowianie na Śląsku Opolskim, Opole 2011. 
18 Tomczyk D., Wyzwolenie Brzegu, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: dzieje, gospodarka, kultura, Opole 

1975. 
19 Izbiński L., Akta administracji państwowej i instytucji gospodarczych do dziejów brzeskiego w Polsce 

Ludowej, [w:] Szkice Brzeskie, t. 1, red. D. Tomczyk, Opole 1981, s. 191; Wśród historyków pojawia się także 

data 6 maja 1945, jednakże na ten moment zdaje się, iż Leszek Izbiński podaje tutaj datę poprawną, ponieważ 

w swoim opracowaniu bazuje na zasobach archiwalnych. 
20 Pierwszymi starostami Brzegu byli członkowie PPSu (Stanisław Koziorowski, Stanisław Kramarczyk, 

Władysław Wójcicki), a wicestarostami zaś PPRu (Ryszard Dziekan, Władysław Mikołajczyk, Władysław 

Staniaszek). 
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których działalność była zwalczana i wygasła wraz z opuszczeniem ziemi brzeskiej 

przez Niemców
21

.  

Równolegle z wysiedleniem ludności niemieckiej zaczęto prowadzić weryfikacje 

lokalnych mieszkańców oraz lokować przesiedlonych mieszkańców Kresów Wschod-

nich
22
. Wśród nich znaleźli się także duchowni, którzy zaczęli prowadzić swoją posługę 

w brzeskich parafiach
23
. Społeczność miasta i okolic w dużej mierze cechowała się 

religijnością, przywiązaniem do tradycji i niechęcią wobec władzy sowieckiej
24

. Skut-

kiem tego oprócz przenikania na te tereny podziemia czynnie działającego w czasie II 

wojny światowej, zaczęły się pojawiać nowe grupy konspiracyjne
25

.  

Oficjalna komunistyczna historiografia w swoich najważniejszych pozycjach wspom-

niała o dwóch/trzech grupach, najprawdopodobniej powiązanych z podziemiem antyko-

munistycznym, które miały charakter zbrojny. Dwie z nich to oddziały „Anioła”
26

 

i „Rudego”
27
. Pierwszy miał przybyć z okolic Namysłowa, a drugi zaś z okolic 

Częstochowy. 

Oprócz tego pojawił się też we wczesnej literaturze dość interesujący badawczo frag-

ment: Mnie na przykład też przygotowano mogiłę, kiedy byłem wójtem w Mąkoszycach. 

Było to w 1946 roku. Zorganizowano jakieś przyjęcie w leśniczówce w Karłowicach 

z okazji imienin. Kiedy tam przyszedłem po pewnym czasie sierżant Kołodrubski 

poinformował mnie, że banda NSZ planuje napad na mnie tu, w leśniczówce. Musiałem 

szybko opuścić to miejsce. Okazało się później, że ta grupa AK miała swojego agenta 

w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Brzegu, Zdzisława Dzięgiela28
. 

Rodzi to wiele pytań. Dlaczego NSZ zostało tutaj wymienione zamiennie z AK? Czy 

to był błąd? Jeśli tak to czyj? 

Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że w aneksie dołączonym do tejże publi-

kacji znajduje się sprostowanie fragmentu tego tekstu „że ta grupa AK” na wersję 

brzmiącą „że ta grupa NSZ”. Wypowiedź ta zawarta w tej pozycji wymaga w przy-

szłości zestawienia z innymi źródłami i być może wyprowadzi się z niego ciekawe 

wnioski. Być może byli oni powiązani z oddziałem Henryka Flamego ps. „Bartek”? 

                                                                
21 Zbigniew K., Brzeg w latach 1945-1946, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: dzieje, gospodarka, kultura, 

Opole 1975, s. 278-279. 
22 Tamże, s. 279-281. 
23 Pierwszym polskim kapłanem w Brzegu po przesiedleniach był ks. Dionizy Baran, były proboszcz katedry 

w Łucku na Wołyniu. 
24 Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie..., Wrocław 2006, s. 20. 
25 Tamże, s. 22. 
26 Toporowski L., Zarys rozwoju organizacyjnego i działalności Polskiej Partii Robotniczej w powiecie 

brzeskim w latach 1945-1948, [w:] Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej 

poświęconej XX rocznicy powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 1964, s. 28, 

Wachowski S., Rola milicjantów – członków PPR w życiu politycznym i gospodarczy tym powiatu, [w:] 

Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej poświęconej XX rocznicy 

powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 1964, s. 115; Izbiński L., Stronnictwo Ludowe 

w powiecie brzeskim na tle ogólnej sytuacji w ruchu ludowym na Dolnym Śląsku (1945-1949), Opole 1968, 

s. 52-53. 
27 Toporowski L., Zarys rozwoju organizacyjnego i działalności Polskiej Partii Robotniczej w powiecie 

brzeskim w latach 1945-1948, [w:] Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej 

poświęconej XX rocznicy powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 1964, s. 27. 
28 Nowakowski K., O pracy partyjnej na wsi, [w:] Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały 

konferencji naukowej poświęconej XX rocznicy powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 

1964, s. 112. 
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Hipoteza ta bazuje na tym, że część jego żołnierzy zostało zamordowanych w wyniku 

spisku i prowokacji pod kryptonimem „Lawina”
29

 w okolicach lotniska obok Starego 

Grodkowa właśnie we wrześniu 1946 roku, co potwierdziły ekshumacje
30
. I to właśnie 

w tym samym roku miało dojść do wydarzeń, których swoją wersję przedstawił 

Nowakowski. 

Wspomniana często jest także akcja Mariana Wesołowskiego, która miała być 

stosunkowo głośna. Wedle aktualnych ustaleń polegała ona na przeniesieniu się mili-

cjantów z Brzegu do lasu i próbie stworzenia z tej grupy oddziału podziemia
31
. Oprócz 

wcześniej wymienionych przykładów Janusz Jakubów w swoich badaniach
32

 wskazał 

na działalność także wielu innych grup, takich jak: Wolność i Niezawisłość, Polska 

Partyzantka, Trzy Kotwice. Oprócz organizacji poakowskich pojawiły się także nowe, 

najczęściej młodzieżowe organizacje – były to: Orli Związek, Walka z Komunizmem, 

Centrala, Młode Orlęta Polski, Orzeł Biały, Rewolucyjne Oddziały Armii Krajowej, 

Niebieskie Szpilki. W okolicach Grodkowa i Ząbkowic Śląskich pojawił się oddział 

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a także w okolicach tego pierwszego ośrodka 

pojawiły się oddziały związane ze zgrupowaniem Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Wśród 

innych organizacji znajdujących się na terenach pobliskich miastu Brzeg znalazły się: 

oddział poakowski Franciszka Motyki, Nadzieja, Młodzież Szturmowa Andersa. 

Prawdopodobnie istniały także niewymienione na tej liście oddziały. Pojawiły się także 

formy oporu wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, takie jak utwo-

rzenie Ruchu Poparcia Rewolucji Węgierskiej. Kolportowano także czasopisma 

„Strażnica Kresowa” i „Wolność”. Warto też zaznaczyć, że w swoim popularyzator-

skim tekście
33

 Wiktor Krzewicki zwrócił uwagę na jeszcze inne zagadki brzeskiej 

historii współczesnej. 

Powstawała także opozycja. Na ten moment określenie jej roli jest trudne z racji 

wysokiej stronniczości historiografii komunistycznej na polu historii politycznej. Pew-

nym jest jednak to, że taka istniała, najpierw legalnie, a potem w formie nieoficjalnej. 

Działała ona aż do lat sześćdziesiątych
34
. Wiadomo także, że w okresie referendum 

istniały dwie partie opozycyjne: Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Pracy. 

Pierwsze z nich miało zaś swoje koło w garbarni
35

. Istniała też jakaś wewnętrzna opo-

zycja w Polskiej Partii Socjalistycznej, ponieważ we wczesnej literaturze dotyczącej 

                                                                
29 Greniuch T., Pod komendą „Bartka”: Byli postrachem komunistów na Żywiecczyźnie i Śląsku Cieszyńskim, 

Warszawa-Kraków 2016, s. 31. 
30 Tenże, Chrystus za nas, my za Chrystusa: Historia Zgrupowania Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod 

dowództwem kpt. Henryka Flamego „Bartka”, Kraków 2018, s. 421-422. 
31 Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie…, Wrocław 2006, s. 22. Oficjalna historia tego wydarzenia 

została przedstawiona w artykule Wachowski S., Rola milicjantów – członków PPR w życiu politycznym 

i gospodarczy tym powiatu, [w:] Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej 

poświęconej XX rocznicy powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 1964, s. 113-116. 
32 Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie…, Wrocław 2006, s. 21-28. 
33 Krzewicki W., Zbrojne Podziemie 1945-1947, 

web.archive.org/web/20200521214200/https://kurierplus.pl/2018/08/04/zbrojne-podziemie-1945-1947/, 21.05 

2020. 
34 Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie…, Wrocław 2006, s. 21. 
35 Kowalski Z., Brzeg w latach 1945-1946, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: dzieje, gospodarka, kultura, 

Opole 1975, s. 294-307. 
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tego tematu pojawiają się oskarżenia o „odchył prawicowy”
36
. Warto także zwrócić 

uwagę, że do samego PPS-u należał także Wincenty Mucha ps. „Komar”
37

. Był on 

także czołowym twórcą brzeskiego, niezależnego harcerstwa i członkiem organizacji 

Wolność i Niezawisłość. 

3.2. Relacja polskich mieszkańców Brzegu z żołnierzami sowieckimi 

Ważnym i wciąż wartym uzupełnienia o szerszą wiedzę jest obecność wojsk 

sowieckich na terenie miasta. Żołnierze z lokalnego garnizonu i Polacy weszli na drogę 

konfliktu z powodu ekscesów oraz poczucia bezkarności tych pierwszych. W okresie 

wydarzeń związanych z październikiem 1956 roku doszło do demonstracji na 

ul. Wolności – w miejscu koszar sowieckich
38

. 

Istotnym faktem, nad którym poczyniono już badania, jest współpraca na terenie 

Brzegu sowieckich służb specjalnych ze służbami bezpieczeństwa PRL-u w rozpra-

cowywaniu domniemanej lub prawdziwej opozycji antykomunistycznej
39

. 

3.3. Księża alumni 

Osobnym rozdziałem w historii ziemi brzeskiej jest przymusowa służba wojskowa 

alumnów w brzeskiej jednostce. Zaczął się on w roku 1965, kiedy do miasta została 

przeniesiona z Opola kompania klerycka. 17 października 1966 roku powołano 56 

Szkolny Batalion Ratownictwa Terenowego, który składał się z dwóch kompanii. 

Numer, który przynależał tej jednostce to JW 4446. Działalność jednostki została 

zakończona w 1979 roku
40

. 

3.4. Wydarzenia brzeskie i późniejsza opozycja 

Zagadnienie wydarzeń brzeskich jest już bardzo dobrze opisane przez Janusza 

Jakubowa i jedyne co można nowego na ten temat dopowiedzieć to odkrywanie jakiś 

drobniejszych aspektów. Jest to istotne miejsce startu do kolejnych badań dotyczących 

historii Kościoła oraz duchowieństwa w Brzegu. 

Polem, na którym prawdopodobnie można jeszcze wiele odkryć jest opozycja 

okresu Solidarności, w badaniu której przetarł szlaki wcześniej wspomniany Zbigniew 

Bereszyński. 

3.5. Czy pora na syntezę? 

Jak słusznie zwrócił uwagę Janusz Jakubów: Problem nastrojów panujących 

w społeczeństwie polskim po wojnie do tej pory był zbadany tylko fragmentarycznie. 

W opracowaniach sprzed 1989 r. obowiązywały sztywne reguły określane przez komu-

nistyczną propagandę, podkreślającą wyłącznie przewodnią rolę nowej, komunistycznej 

władzy w odbudowie powojennej oraz ogólne poparcie społeczne dla jej przywódców 

                                                                
36 Przykładowo: Majewski J., Rola Polskiej Partii Robotniczej w zasiedleniu i zagospodarowaniu Ziemi 

Brzeskiej, [w:] Bałłaban J. (red.), PPR na ziemi brzeskiej: materiały konferencji naukowej poświęconej XX 

rocznicy powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962: referaty i dyskusja, Opole 1964, s. 24-25. 
37 Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie…, Wrocław 2006, s. 24. 
38 Tamże, s. 24. 
39 Bereszyński Z., Z „bratnią pomocą” przeciwko oponentom „władzy ludowej”: Współpraca Służby 

Bezpieczeństwa i Sowieckich Służb Specjalnych na przykładzie Brzegu, Glaukopis, 31, 2014, s. 265-275. 
40 Celmer M., Służba wojskowa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1965-1980: 

zarys problemu, Studia Płockie, 40, 2012, s. 290-293. 
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i programu. […] Polska opozycja polityczna, jeśli była wspominana, określana była 

zawsze mianem reakcji. Jej zasięg, zwłaszcza w odniesieniu do małych miast jest wciąż 

jeszcze w dużej części białą plamą polskiej historiografii41
. Aby rozwiązać ten problem 

wskazał potrzebę podjęcia badań nad źródłami będącymi relacjami opozycyjnych 

działaczy lub raportami komunistycznej bezpieki. 

Oprócz rozpoczęcia badań nad tematem wczesnej opozycji antykomunistycznej 

warto iść w stronę pogłębienia zagadnienia II konspiracji w powiecie Brzeskim. 

Początkowo badania można rozpocząć od literatury komunistycznej, a następnie skon-

frontować ją ze wspomnieniami i archiwaliami. Można też zacząć od strony archi-

waliów lub wspomnień. Kolejnym zadaniem badaczy powinno być głębsze poznanie 

roli garnizonu sowieckiego w historii lokalnej. Tematem czekającym na kolejne badania 

jest też opozycja okresu Solidarności oraz historia Kościoła. Dopiero po wypełnieniu 

tych białych plam będzie można mówić o rzetelnej syntezie, do której zaprzęgnąć 

będzie można literaturę okresu PRL-u poruszającą mniej zideologizowane tematy. 
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Białe plamy w historii miasta Brzeg (woj. opolskie) 

Streszczenie 

Główną przesłanką była potrzeba stworzenia artykułu pozwalającego uporządkować pytania rodzące się 

wobec współczesnych dziejów miasta Brzeg. Powstała na podstawie badania literatury naukowej metodą 

wyszukiwania białych plam w brzeskiej historiografii. Zakres tematyczny objął tematy wciąż niejasne 

w historii lokalnej miasta, takie jak: okres zajęcia miasta przez Armię Czerwoną, wczesnej antykomuni-

stycznej opozycji politycznej i zbrojnej, harcerstwa powojennego, garnizonu Sowieckiego, działań tajnych 

służb, księży alumnów w JW4446 oraz opozycji czasu solidarności. Zostało zadane także pytanie o możli-

wość wykonania rzetelnej syntezy współczesnej historii miasta, na które odpowiedziano negatywnie, z racji 

potrzeby wykonania dalszych badań. Jako perspektywy badawcze wskazano krytyczną analizę historio-

grafii komunistycznej i pogłębienie badań szukając nowych źródeł archiwalnych oraz wykorzystując 

historię mówioną. 

Słowa kluczowe: Brzeg, białe plamy, opozycja, II konspiracja, represje 
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Mariusz Fornagiel
1
 

Reforma rolna w gminie Podegrodzie  

w latach 1945-1947 

1. Wstęp 

Reforma rolna zapowiedziana już w „Manifeście” Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego
2
, a następnie realizowana na podstawie Dekretu z dnia 6 września 1944 

roku
3
 doprowadziła do przemian na wsi polskiej. Jej wykonanie stanowiło ważny 

punkt programu i stały element propagandy władz komunistycznych mający docelowo 

zapewnić jej poparcie polityczne ze strony chłopów i robotników rolnych obdzie-

lonych ziemią
4
. Nie dziwi, więc, że krótko po wyzwoleniu Sądecczyzny, również tutaj 

lokalni działacze rozpoczęli przejmowanie majątków i ich parcelację. 

Gmina Podegrodzie stanowiła typową wieś o charakterze rolniczym. Dotykały ją 

problemy związane z wadliwą strukturą agrarną, szachownicą pól oraz z przeludnie-

niem agrarnym. Jan Schneider, działacz ruchu ludowego z Mokrej Wsi, w swym 

pamiętniku tak charakteryzował przedwojenną sytuację gospodarczą w tym regionie: 

Trzeba podkreślić tu, że wieś w ówczesnym czasie była klasowo zaniedbana, wśród 

której było około 20% chłopów zamożnych, którzy przy różnych pracach sezonowych 

korzystali ze sił najemnych: to za bardzo małym wynagrodzeniem. Druga część 

chłopów około 40%, to chłopi średniorolni, posiadający od 2 h do 4-ch h. ziemi, reszta 

40%, to chłopi biedni, przeważnie z licznymi rodzinami, którzy głodowali na codzień, 

w których to rodzinach 1 para butów z podeszwą drewnianą służyła wszystkim 

domownikom5
. Dla wielu tutejszych chłopów nadzieją na poprawę sytuacji była więc 

perspektywa przeprowadzenia reformy rolnej. 

Na terenie gminy znajdowały się dwa majątki większej własności ziemskiej: 

w Brzeznej należący do Stadnickich i Mańkowskich oraz w Rogach stanowiący wła-

sność rodziny Reklewskich. W okresie przedwojennym stanowiły ośrodek wysokiej 

kultury rolnej, a wprowadzane w nich innowacje techniczne wpływały również na 

gospodarowanie okolicznych chłopów. Jednak pamiętać należy, że „pęd chłopski do 

ziemi” nie był tylko sloganem komunistycznej propagandy. 

                                                                
1 mfornagiel1651@interia.pl, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Instytut Historii, Wydział 

Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, https://historia.uj.edu.pl. 
2 Manifest PKWN, s. 3-4, [w:] Góra W., Halaba R. (red.), Reforma rolna w Polsce Ludowej. Materiały 

i dokumenty, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959. 
3 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu 

reformy rolnej, Dz. U. 1944, Nr 4, poz. 16. W styczniu 1945 roku doszło do jego znacznej nowelizacji, Dekret 

z dnia 17 stycznia 1945 roku w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 

6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz. U. 1945, Nr 3, poz. 3 i 9.  
4 Najwymowniej określił to Henryk Słabek pisząc, że: „By odwrócić bieg wypadków, by móc przeciwstawić 

się coraz groźniejszemu podziemiu, by przełamać zarządzony przez nie bojkot, by pociągnąć chłopa do 

wojska – na front – musiał PKWN coś chłopom zaoferować. Sam „goły”, mógł im dać jedno: ziemię, zob. 

Słabek H., Dzieje polskiej reformy rolnej 1944-1948, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 68. 
5 Schneider J., Wspomnienia, mps, k. 13. 
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Na terenie gminy do 1944 roku mieszkała ludność niemiecka o wyznaniu ewan-

gelickim stanowiąca pozostałość po kolonizacji józefińskiej z końca XVIII wieku
6
. 

Zamieszkiwała ona w sposób zwarty, tworząc odrębne osiedla, w dwóch miejsco-

wościach: Stadle i Podrzeczu oraz w sposób rozproszony pomiędzy ludnością polską 

w Długołęce-Świerkli, Juraszowej, Naszacowicach i Olszance. W lipcu 1944 roku 

została ewakuowana przez władze niemieckie, a nieruchomości przez nią pozostawione 

weszły w skład zasobu ziemi
7
 rozdysponowanego pomiędzy chłopów w 1945 roku 

i latach następnych. 

2. Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej 

Na terenie gminy Podegrodzie, na cele reformy rolnej, przejęte zostały dwa majątki 

większej własności ziemskiej. W każdym z nich już w okresie przedwojennym prowa-

dzono parcelację na podstawie przedwojennej ustawy o wykonaniu reformy rolnej, 

która opierała się głównie na wykupie dobrowolnym (w Brzeznej rozdysponowano tak 

200 ha
8
). Obszar większej własności ziemskiej przejęty na cele reformy rolnej w 1945 

roku przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Ziemia wielkiej własności ziemskiej przejęta na cele reformy rolnej na terenie gminy Podegrodzie 

(w ha)9 

Majątek Obszar 

ogólny 

Grunty orne Łąki Pastwiska 

i nieużytki 

Sady 

i ogrody 

Brzezna 89,57 63,86 - 9,34 7,36 

Rogi 122,09 97,23 1,47 22,77 0,62 

Razem 211,66 161,09 1,47 32,11 7,98 

Majątek w Brzeznej został przejęty 23 lutego 1945 roku
10

, a w jego zabezpieczeniu 

pomagali jego byli pracownicy. Administratorem został mianowany Adam Pacior-

kowski, który swoją funkcję pełnił do 31 marca 1946 roku (po parcelacji zarządzał ma-

jątkiem państwowym). Jego pracę wysoko ocenił komisarz ziemski na powiat nowo-

sądecki Edward Misiewicz. Napisał, że: dawał sobie doskonale radę z gospodarką 

rolną majątku, administracją jego oraz prowadzeniem księgowości. Zasłużył sobie na 

opinję [sic!] jednego z pierwszych administratorów11
. Natomiast majątek w Rogach, 

stanowiący od 1937 roku własność Władysława Reklewskiego starszego, został 

                                                                
6 Marecki J., Rotter L., Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy 

Sącz 2010, s. 3, 5-9; Grabski M., Osadnictwo niemieckie na Sądecczyźnie w XVIII wieku, Almanach Karpacki 

Płaj, t. 19, 1999, s. 23; Artymiak A., Z dziejów osadników niemieckich w Sądeczyźnie, Odbitka z spra-

wozdania II. gimnazjum państw. w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1928, s. 5-7; Wielocha A., Kolonizacja 

józefińska w galicyjskich Karpatach, Almanach Karpacki Płaj, t. 19, 1999, s. 17-21. 
7 Marecki J., Rotter L., dz. cyt., s. 13. 
8 Janota-Strama A., Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu, Wydawnictwo DiG, Warszawa 

2013, s. 209-210; Stadnicki A., Wspomnienia, Prezydent Miasta Nowego Sącza, PTH Oddział w Nowym 

Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 72-73, 98. 
9 Fiałek S., Powiat nowo-sądecki. Monografia gospodarcza rolnictwa, Państwowy Instytut Wydawnictw 

Rolniczych, Warszawa 1948, s. 199. 
10 Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu [dalej: ANK ONS], Starostwo Powiatowe 

w Nowym Sączu, sygn. 796, Odpis protokołu Nr 1, k. 81. 
11 Tamże, Zaświadczenie, Nowy Sącz, 26 IV 1946 r., k. 163. 
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przejęty 26 lutego 1945 roku, a jego administratorem mianowano Kazimierza 

Chwaliboga
12

. 

Zgodnie z treścią znowelizowanego w styczniu 1945 roku dekretu o przeprowa-

dzeniu reformy rolnej w przejętym majątku powinna powstać folwarczna komisja 

podziału ziemi. Takie instytucje powstały również w przejętych majątkach. W Brzeznej 

zakończyła ona swoje prace już 17 marca 1945 roku, dzieląc ziemię pomiędzy 22 

chłopów i robotników rolnych
13
. Niestety, ponieważ Akt podziałowy zestawiony przez 

folwarczną komisję podziału ziemi w Rogach nie zawiera daty, nie możemy ustalić 

daty zakończenia przez nią prac. Na pewno stało się to w marcu 1945 roku, ponieważ 

w swoim podaniu z lipca 1946 roku do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym 

Sączu Józef Jodłowski napisał, że właśnie wtedy otrzymał swoją działkę
14

. Najprawdo-

podobniej nastąpiło to przed 20 marca, ponieważ do tego dnia zakończono parcelację 

wszystkich majątków większej własności ziemskiej na Sądecczyźnie
15

. W Rogach 

komisja podzieliła ziemię pomiędzy 65 chłopów i robotników rolnych
16

. Jednak 

z powodu porzucania działek i wyjazdów na Ziemie Odzyskane w następnych latach 

dochodziło do rewizji niektórych nadziałów w każdej z tych miejscowości. 

O tym, w jaki sposób należy rozdysponować dostępny zapas ziemi pomiędzy 

zainteresowanych, chłopi mogli przeczytać w wydawanej przez Wojewódzki Urząd 

Informacji i Propagandy w Krakowie „Ziemi dla Chłopów. W artykule „Jak dzielić 

ziemię?” pisano: [...] rozdzielić trzeba cały zapas oddanej do podziału ziemi tym, którym 

się należy. Jeżeli nie starczy na więcej, to trzeba przyznać bezrolnym przynajmniej po 

2 ha, także przyznać nadziały karłowatym gospodarstwom i małorolnym przynajmniej 

po 1-2 ha, trzeba znaleźć przynajmniej 1 ha dla gospodarstw (od 5 do 10 hektarowych) 

o licznej rodzinie. A jak starcza – trzeba przydzielić większe nadziały tym wszystkim 

grupom. Gdy gromada podział uzna sprawiedliwym – natychmiast bez zwłoki przy-

stąpić trzeba do parcelacji17
. W Brzeznej nie udało się spełnić tych zaleceń. 

Najwyższy nadział wynosił 1,78 ha (otrzymał go bezrolny Stanisław Oleś), a więc 

mniej niż postulowane „przynajmniej 2 ha”. Zdarzali się również bezrolni, którzy 

otrzymali tylko około 0,5 ha gruntu. Mimo tego nie zdecydowano się na parcelację 

całego dostępnego zapasu ziemi, pozostawiając około 60 ha na cele gospodarstwa 

wzorcowego. Takie postępowanie komisji podziałowej wzburzyło zarówno nadzielo-

nych, jak i zainteresowanych nadziałem mieszkańców Brzeznej. Wystosowali oni 

5 kwietnia 1945 roku pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego, w którym pod-

nosili, że wyniki reformy rolnej nie są zgodne z „wolą ludu”. Pisali, że pomimo 

licznych delegacji i wniosków do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu 

pełnomocnik (…) postąpił według swojej woli. Uważali oni, że resztę majątku 

pozostałą po parcelacji pozostawiono dla żołnierzy walczących we Francji oraz dla 

                                                                
12 Tamże, sygn. 880, Odpis Protokołu, Nr 19, k. 145. 
13 Tamże, sygn. 796, Akt podziałowy zestawiony przez Folwarczną Komisję Podziałową, Brzezna, 17 III 

1945 r., k. 146. 
14 Tamże, Podanie Józefa Jodłowskiego do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu, Rogi, sygn. 

880, 20 VII 1946 r., k. 69. 
15 Parcelacja majątków obszarniczych zakończona, Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej, nr 17, 21 III 

1945, s. 2. 
16 ANK ONS, Powiatowy Urząd Ziemski w Nowym Sączu [dalej: PUZ Nowy Sącz], sygn. 119, Akt 

podziałowy zestawiony przez Folwarczną Komisję Podziałową, k. 283. 
17 Jak dzielić ziemię?, Ziemia dla chłopów, nr 2, 7 III 1945, s. 3. 



 

Mariusz Fornagiel 
 

104 

uprawy i hodowli jarzyn, którą uważali za nieopłacalną z powodu zbyt dalekiego 

położenia od miasta oraz braku nawozu. Z tych powodów prosili o rozparcelowanie 

całej resztówki. Pod podaniem podpisało się 20 osób, z których połowę stanowiły 

podpisy nadzielonych
18

. 

Zupełnie inaczej postąpiła folwarczna komisja podziałowa w Rogach. Postanowiła 

ona obdzielić jak najwięcej osób zainteresowanych. Podkreślić należy, że tutaj zapas 

ziemi był większy od tego w Brzeznej. Ostatecznie z majątku Reklewskich rozparce-

lowano 78,26 ha, a na cele użyteczności publicznej (wyłączenie na podstawie art. 15 

dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
19
) pozostawiono 43,47 ha. Pomiędzy chłopów 

i robotników rolnych podzielono, więc 64% dostępnych gruntów, podczas gdy w Brze-

znej było to 21%. Tymczasem w „Instrukcji w sprawie przeprowadzenia Reformy 

Rolnej na terenach wyzwolonych” pouczano by grunty wyłączone dla celów nasien-

nictwa, hodowlanych, kultur specjalnych, szkół rolniczych itd. powinny wynosić nie 

więcej (…) niż 10 do 15 proc. obszaru użytków rolnych podlegających parcelacji20
. 

Różnica stąd wynikająca jest widoczna również w strukturze nadziałów dla tych 

dwóch wsi, którą przedstawiają tabele 2 i 3. 

Tabela 2. Struktura nadziałów w Brzeznej21 

Nadzieleni Ilość nadzielonych Obszar (ha) Średni nadział 

Bezrolni 9 9,99 1,11 

Karłowaci 13 7,83 0,60 

Tabela 3. Struktura nadziałów w Rogach22 

Nadzieleni Liczba 

nadzielonych 

Obszar (ha) Średni nadział 

Bezrolni 17 18,82 1,11 

Karłowaci 48 54,68 1,14 

Małorolni 1 2,09 2,09 

Średniorolni 1 2,54 2,54 

O ile dla chłopów bezrolnych średni nadział był taki sam w obydwu miejsco-

wościach to dysproporcję widać już przy właścicielach gospodarstw karłowatych. 

                                                                
18 Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojewódzki Urząd Ziemski, sygn. WUZ Kr 35, Pismo do 

Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Parcelacyjnego w Krakowie, Brzezna dnia 5 IV 1945 r., k. 135-140 
19 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz. U. 1945, Nr 3, poz. 12 i 13. 
20 Do wszystkich Komitetów i Organizacji P.P.R. na terenach nowowyzwolonych, [w:] Instrukcja w sprawie 

przeprowadzenia Reformy Rolnej na terenach wyzwolonych, Kraków 1945, strona nienumerowana [punkt 5]. 
21 Opracowanie własne na podstawie: ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 796, Wykaz 

nabywców gruntów z parcelacji maj. Brzezna, Nowy Sącz 20 VII 1945 r., k. 6-9; Tamże, Wykaz imienny 

nabywców i należności za inwentarz żywy, martwy i zasiewy we wsi Brzezna, Nowy Sącz 20 VII 1945 r., 

k. 11-12; Tamże, Wykaz nabywców rozparcelowanej majętności obszarniczej, k. 111-112; Tamże, ANK 

ONS, Wykaz nabywców gruntów z parcelacji majątku Brzezna, pow. Nowy Sącz, k. 147; Tamże, 

Dokumenty nadania ziemi, k. 227-250. 
22 Opracowanie własne na podstawie: ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 192, Wykaz rozrachun-

kowy nabywców gruntów rozparcelowanych w majątku Rogi, k. 105-113; ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, 

sygn. 119, Dokumenty nadania ziemi, k. 93-227; Tamże, Klasyfikacja gruntów rozparcelowanych maj. Rogi, 

k. 317-329. 
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Pomimo że w Rogach z tej grupy obszarowej nadzielonych zostało aż 48 gospodarzy, 

a w Brzeznej jedynie 13, to w pierwszej z nich średni nadział był niemal dwa razy 

większy, wynosząc 1,14 ha, przy 0,6 ha w drugiej z nich. Należy również podkreślić, 

że w Brzeznej nie nadzielono żadnego chłopa małorolnego i średniorolnego, podczas 

gdy w Rogach w każdej z tych grup działkę otrzymała jedna osoba. 

Pomimo że w Rogach liczba nadzielonych była blisko trzykrotnie większa niż 

w Brzeznej to również obszar nadzielonych działek był tutaj większy. W pięciu przy-

padkach przekraczały one 2 ha. Zastanawiające jest jednak to, że największą parcelę 

otrzymał chłop średniorolny – Wojciech Maciuszek. Być może przyczyną było to, że 

był on przewodniczącym folwarcznej komisji podziałowej w tym majątku. Ryszard 

Wolny w swym opracowaniu zwracał uwagę, że w organach tych znaleźli się ludzie, 

których jedynym celem było wykorzystanie sytuacji dla zagarnięcia dla siebie 

najwięcej i najlepszej ziemi23
. Ponieważ dla Rogów, w przeciwieństwie do Brzeznej, 

dysponujemy składem folwarcznej komisji podziałowej możliwe jest przeanalizowanie 

nadziałów otrzymanych przez jej członków. W trakcie podziału majątku działki 

powyżej 2 ha otrzymało sześć osób
24
, z których aż czterech zasiadało w komisji. 

Również pozostałych trzech jej członków otrzymało stosunkowo wysokie nadziały – 

od 1,55 do 1,96 ha. Być może ta sytuacja spowodowała, że w 1946 roku Jan Schneider 

na posiedzeniu Powiatowej Komisji Ziemskiej stwierdził, że w gr. Rogi pełnorolni 

gospodarze, [mający] po 7 ha realności25 otrzymali w drodze nadziału po 1 ha ziemi, 

zaś biedni tylko po 0,25 ha26
. Sprawę zbadano na miejscu, stwierdzono jednak, że 

Wojciech Maciuszek otrzymał 1 ha ziemi i nadziałów nie rewidowano
27
. Członkostwo 

w komisji nie pozostawało, więc bez związku z rozmiarem otrzymanego gruntu. 

Ziemia nadzielana w reformie rolnej nie była otrzymywana przez jej beneficjentów 

całkowicie za darmo. Dekret o reformie rolnej przewidywał, że opłata ta powinna być 

równa przeciętnemu rocznemu plonowi z danego obszaru ziemi, przyjmując jedno-

cześnie, że jest on równy 15 cetnarów metrycznych żyta z ziemi trzeciej klasy. Nowo-

nabywcy obowiązani byli wpłacić w gotówce lub naturze 10% ceny, a pozostałą część 

małorolni i średniorolni mieli spłacać w ratach do 10 lat, a bezrolni do lat 20. Nowo-

nabywcy mogli się również ubiegać o odroczenie pierwszej spłaty na okres trzech lat
28

. 

Jak podkreślają badacze dziejów reformy rolnej wprowadzenie odpłatności miało 

wzbudzić u nowych właścicieli poczucie trwałości zmian
29
. Robert Jastrzębski określił 

                                                                
23 Wolny R., Kształtowanie się władzy ludowej i reforma rolna w Sądeczyźnie w latach 1945-1947, Rocznik 

Sądecki, t. VI, 1964, s. 322. 
24 Jedna z tych działek została porzucona przez nadzielonego i w 1946 roku podzielona na cztery mniejsze 

parcele. 
25 Miał prawdopodobnie na myśli samego przewodniczącego komisji, który posiadał gospodarstwo 6 ha, 

ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 119, Spis uprawnionych do parcelacji zgodnie z Gminną Komisją 

Reformy Rolnej, k. 275. 
26 Tamże, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 880, Zarządzenie, b.m. 14 V 1946, k. 79. 
27 Tamże, Notatka, b.m. b.d., k. 80. 
28 Art. 14 Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz. U. 1945, Nr 3, poz. 12 i 13.  
29 Słabek H., Polityka agrarna PPR, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 165-166; Góra W., PPR w walce 

o podział ziemi obszarniczej 1944-1945, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 122. 



 

Mariusz Fornagiel 
 

106 

tak ustaloną cenę za ziemię jako „stosunkowo niską”
30

, jednak dla nadzielonych 

w gminie Podegrodzie nawet ona okazała się za wysoka. Na zebraniu w Rogach 

4 maja 1947 roku skarżono się, że nabywcy działek byli przeważnie bezrolnymi i ze 

służby folwarcznej, dlatego trudno naraz spłacić całą cenę kupna za działki nabyte31
. 

Problemem mogło być też zagospodarowanie na otrzymanych gruntach, szczególnie 

dla chłopów bezrolnych i robotników rolnych. By dopomóc im w tym komisja podzia-

łowa nakazała nabywcom, którzy otrzymali obsiane pola: złożyć po zbiorach do dyspo-

zycji Samopomocy Chłopskiej z przeznaczeniem dla byłej służby folwarcznej taką ilość 

zbóż siewnych – proporcjonalnie do otrzymania [sic!] powierzchni gruntów, jaką 

powiatowy instruktor rolny wskaże32
. Ryszard Wolny słusznie zauważył istotną różnicę 

pomiędzy gospodarstwami poniemieckimi a działkami powstałymi z parcelacji wielkich 

majątków ziemskich. Pisze on, że: […] na parcelowanych majątkach obszarniczych 

[...] tworzono na ogół tzw. resztówki, które przejmowały z reguły cały inwentarz, a ten, 

jeżeli chodzi o narzędzia składał się raczej z cięższych, dostosowanych do pracy na 

dużym areale ziemi. [Natomiast] gospodarstwa poniemieckie niewiele różniły się od 

przeciętnego gospodarstwa polskiego i w związku z tym dysponowały większą ilością 

narzędzi przydatnych dla chłopów pracujących na niewielkim areale ziemi33
. Z tego 

też powodu łatwiej było się zagospodarować, nawet chłopom bezrolnym, na działce 

poniemieckiej niż na powstałej z parcelacji majątku wielkiej własności ziemskiej. 

Z powyższą kwestią związany jest problem porzucania otrzymanych nadziałów. Ze 

sporym natężeniem pojawił się on właśnie w Rogach. Tam również, w przeci-

wieństwie do Brzeznej gdzie takie zjawisko nie występowało, pojawiały się przypadki 

nieobejmowania nadanych działek. Sołtys Rogów we wrześniu 1945 roku pisał do 

Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu, że swoje nadziały porzuciło lub 

nie objęło aż 11 osób. Jednocześnie informował, że działki te znajdują się już w fak-

tycznym posiadaniu innych osób
34

. W Brzeznej natomiast działkę porzuciła tylko jedna 

osoba
35
. Za główny powód takiego postępowania należy uznać zbyt niskie nadziały. 

Aż 30 z nadanych w Rogach parceli nie przekraczała 1 ha, a zdarzały się nawet działki 

mające około 0,5 ha. W żadnej mierze nie umożliwiało to upełnorolnienia właścicie-

lom gospodarstw karłowatych, a chłopom bezrolnym i robotnikom rolnym nie umożli-

wiało utrzymania siebie i rodziny. Tymczasem na wieś podegrodzką docierały infor-

macje o możliwości otrzymania gospodarstwa na Ziemiach Odzyskanych. W „Odezwie 

czterech stronnictw demokratycznych” opublikowanej w „Biuletynie Informacyjnym 

Ziemi Sądeckiej” informowano, że: Kto dziś nie dostanie ziemi w Krakowskim, bo 

ziemi obszarniczej nie starcza, ten dostanie ją jutro w Poznańskim, w Prusach lub nad 

Odrą z milionów morgów poniemieckich gruntów, które już przeszły w posiadanie 

                                                                
30 Jastrzębski R., Reforma rolna po drugiej wojnie światowej. Ustawodawstwo państwa polskiego, 

Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXX, z. 1, 2018, s. 128. 
31 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 880, Sprawozdanie z zebrania informacyjno-

propagandowego odbytego w dniu 4 maja 1947 r. w Rogach, k. 89. 
32 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 119, Uchwała Gminnej Komisji Podziałowej, Rogi, b.d., k. 275v. 
33 Wolny R., dz. cyt., s. 323. 
34 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 880, Pismo do Powiatowego Urzędu 

Ziemskiego w Nowym Sączu, Rogi, 12 IX 1945, k. 1. 
35 Tamże, sygn. 796, Zaświadczenie, Brzezna, 12 X 1945, k. 49. 
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demokratycznego Państwa Polskiego36
. Kuszeni, więc tą perspektywą porzucali tutaj 

otrzymane działki i wyruszali na zachód. 

Mimo że szumnie ogłoszono zakończenie reformy rolnej na Sądecczyźnie już 

22 marca 1945 roku w czasie I Walnego Zjazdu Chłopów w kinie „Świt” w Nowym 

Sączu
37
, to wiele czynności z nią związanych trwało długo po tej dacie

38
. Klasyfikacja 

i szacunek rozparcelowanych gruntów w Brzeznej został przeprowadzony 18 maja,  

a w Rogach 6 czerwca 1945 roku. Następnie każdy z nich został zaakceptowany przez 

Powiatowy Urząd Ziemski w lipcu 1945 roku. Po tym od 29 lipca do 4 sierpnia były 

one wyłożone do wglądu w kancelarii gminnej w Podegrodziu oraz w budynku 

Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu. Ponieważ nie wniesiono zażalenia 

12 sierpnia 1945 roku decyzje stały się prawomocne. Ostatnim etapem było dokonanie 

wpisów hipotecznych. W przypadku Brzeznej stało się to 28 lutego 1946 roku na rzecz 

Skarbu Państwa, a następnie na nowonabywców 25 kwietnia 1946 roku. Dla majątku 

Rogi stało się to odpowiednio 14 września i 13 listopada 1946 roku
39

. 

3. Podział ziemi poniemieckiej 

Ponieważ, jak już wspomniano, na terenie gminy Podegrodzie znajdowały się 

majątki pozostawione przez ewakuowaną w lipcu 1944 roku ludność pochodzenia 

niemieckiego, po wyzwoleniu Sądecczyzny przystąpiono również do jej parcelacji. 

Stanowiła ona aż niemal 1/3 całej ziemi poniemieckiej przejętej na terenie powiatu 

nowosądeckiego, a grunty orne stanowiły około 99% całego przejętego areału. 

Tabela 4. Obszar ziemi poniemieckiej przejętej na terenie gminy Podegrodzie (w ha)40 

Miejscowość Obszar ogólny Grunty orne Łąki Pastwiska i nieużytki 

Stadło 46,05 44,69 1,36 - 

Podrzecze 83,38 83,38 - - 

                                                                
36 Odezwa czterech stronnictw demokratycznych, Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej, nr 6, 8 III 1945, s. 2. 
37 I Walny Zjazd Chłopów, Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej, nr 21, 25 III 1945, s. 2. 
38 Na temat procedury nadawania nieruchomości w drodze reformy rolnej zob. Suchoń A., Kowalczyk M., 

Analiza przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej wraz z późniejszymi 

zmianami oraz innych aktów prawnych, na podstawie których nastąpiło przejęcie nieruchomości ziemskich 

i lasów, s. 109-118, 123-125, [w:] Borkowska-Bagieńska E., Szafrański W. (red.), Reformy rolne w Polsce 

międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 2008. 
39 Dla Brzeznej zob. ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 796, Protokół sporządzony 

dnia 18 maja 1945 r. w sprawie czynności klasyfikacyjno-szacunkowych odnośnie rozparcelowanych 

w majątku Brzezna, k. 79, Decyzja Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu w przedmiocie 

klasyfikacji i szacunku rozparcelowanych gruntów majątku Brzezna z dnia 20 lipca 1945 r., k. 75-78; ANK 

ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 796, Uchwała Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 

z dnia 28 lutego 1946 r., k. 70, Uchwała Sądu Grodzkiego w Starym Sączu z dnia 28 lutego 1946 r., k. 69; 

Tamże, Uchwała Grodzkiego w Starym Sączu z dnia 28 lutego 1946 r., k. 71, Uchwała Sądu Grodzkiego 

w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 1946 r., k. 73-74; Dla Rogów zob. ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 

119, Protokół w sprawie czynności klasyfikacyjno-szacunkowych, Rogi, 6 VI 1945 r., k. 327, Decyzja 

Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu w przedmiocie klasyfikacji i szacunku rozparcelowanych 

gruntów majątku Rogi z dnia 15 lipca 1945 r., k. 321-324, Uchwała Sądu Grodzkiego w Starym Sączu z dnia 

19 sierpnia 1946 r., k. 387, Uchwała Sądu Grodzkiego w Starym Sączu z dnia 13 listopada 1946 r., k. 403v. 
40 Fiałek S., dz. cyt., s. 203. 
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Juraszowa 10,36 10,12 - 0,24 

Naszacowice 7,00 6,83 0,17 - 

Olszanka 24,12 23,96 0,16 - 

Świerkla 20,23 20,23 - - 

Razem 191,14 189,21 1,69 0,24 

Należy przypomnieć, że przejęte gospodarstwa niemieckie były podobne do gospo-

darstw polskich. Na przejętych gruntach znajdowały się, więc budynki mieszkalne 

i gospodarcze, a przejęty inwentarz martwy był dostosowany do niewielkich areałów. 

Stąd też parcelacja tych majątków miała inny charakter niż podział wielkiej własności 

ziemskiej. Była ona korzystniejsza, szczególnie dla chłopów bezrolnych, którym o wiele 

łatwiej było się zagospodarować na działce poniemieckiej (najczęściej nadawanej wraz 

z budynkami i inwentarzem) niż na parceli wydzielonej z dużego majątku. 

Na stan otrzymywanych gospodarstw miały wpływ walki niemiecko-radzieckie 

w  styczniu 1945 roku
41
. Szczególnie dotknięte zostało Podrzecze, które przechodziło 

kilkakrotnie z rąk do rąk (spaliły się tam 52 domy mieszkalne, 48 stodół, 50 stajen i 10 

spichlerzy). W Stadle doszczętnie spalonych zostało kilka gospodarstw polskich
42

. 

Zniszczeniu uległy również niektóre budynki w Naszacowicach, co było wynikiem 

bombardowania w dniu 19 stycznia 1945 roku
43
. Straty powstałe w czasie walk dotykały 

zarówno gospodarstwa polskie, jak i niemieckie, dlatego też Polacy pozbawieni dachu 

nad głową samorzutnie zajmowali ocalałe budynki poniemieckie. Być może niektóre 

z nich zostały zajęte przez Polaków już w lipcu 1944 roku. O tym, że w gospodarstwa 

poniemieckich gospodarują i mieszkają już od tego czasu wspominają w swoich 

podaniach Stanisław Szołdrowski i Wojciech Szkaradek
44
. Być może klucze otrzymali 

oni od swoich niemieckich sąsiadów, którzy chcieli powierzyć opiekę nad własnym 

majątkiem znanym sobie osobom. O takich sytuacjach pisze Rolland Walloschke
45

. 

Natomiast o samorzutnym zajmowaniu majątków poniemieckich wspomina powojenny 

starosta nowosądecki Jan Antoniszczak
46

. 

                                                                
41 Sadowski P., Działania wyzwoleńcze na Sądecczyźnie w styczniu 1945 r., s. 24-50, [w:] Golik D. (red.), 

Masz synów w lasach Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 

1945-1956, (red.) Golik D., Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Krakowie, Nowy Sącz 2014. 
42 ANK ONS Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 265, Pismo Zarządu Gminy w Podegrodziu do 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 5 lutego 1945 r., k. 557, Kwestionariusz. Ujęcie szkód 

wynikłych na skutek działań wojennych. Gromada Stadło, k. 563; Zob. również: ANK, Urząd Wojewódzki 

Krakowski, sygn. UW II 397, Ankiety dotyczące przebiegu działań wojennych oraz okupacji niemieckiej. 

Gromada Stadło, k. 618. 
43 Migrała L., W pierwszym powojennym trzydziestoleciu 1945-1975, s. 457, [w:] Kiryk F. (red.), Podegrodzie 

i gmina podegrodzka. Zarys dziejów, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2014. 
44 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 117, Podanie Stanisława Szołdrowskiego do Urzędu Ziemskiego 

w Nowym Sączu, Podrzecze, 24 III 1945 r., k. 35, Podanie Wojciecha Szkaradka do Urzędu Ziemskiego 

w Nowym Sączu, Podrzecze, 24 III 1945 r., k. 22. 
45 Walloschke R., Von der Pfalz zum Dunajetz, Verlag Wilfried Eppe, Bergatreute 1991, s. 326. 
46 Antoniszczak J., Z pierwszych miesięcy organizowania władzy powiatowej i miejskiej w Nowym Sączu, 

Rocznik Sądecki, t. VI, 1964, s. 259. 
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W marcu 1945 roku, w momencie, gdy w Brzeznej i Rogach już parcelowano 

ziemię, przystąpiono do inwentaryzacji majątków poniemieckich. Dokonywali tego 

sołtysi poszczególnych wsi. W jej trakcie ustalano niemieckiego właściciela działki
47

, 

określano jej obszar, spisywano budynki i ich stan, meble, inwentarz martwy i żywy 

oraz ewentualne zachowane zapasy żywności. Po sporządzeniu protokołu majątek 

przekazywano tymczasowemu zarządcy. Z zachowanej dokumentacji jednak można 

wnioskować, że często było to jedynie formalne potwierdzenie faktycznego stanu. 

W jednym z protokołów znajduje się informacja, że grunt został już obsiany przez 

tymczasowego zarządcę
48
. Takie postępowanie dobitnie świadczy, że osoba, która 

samorzutnie zajęła majątek poniemiecki spodziewała się trwałości tego stanu. Stąd 

zrozumiały opór w przypadku nakazu jego opuszczenia. Jeden z nadzielonych w miej-

scowości Stadło wspominał o tym, że lokatora z otrzymanego przez siebie budynku 

usunął ówczesny wójt gm. Podegrodzie przy pomocy MO49
. 

Przygotowanie planów podziału działek poniemieckich wywoływało emocje. 

Wojciech Korona, wspominając posiedzenia w Gołkowicach (położone w sąsiedniej 

gminie Stary Sącz) pisze, że: Na zebraniach było ciasno, trwały one do późnej nocy, 

zwłaszcza, że toczyły się tu targi „komu? – ile? – gdzie? – które kawałki gruntu? – 

które domy przydzielać?”50
. Ślad podobnych dyskusji widoczny jest na dokumentach 

podziałowych sporządzonych w Podrzeczu. Na Spisie kandydatów na grunta ponie-

mieckie znajduje się wiele odręcznych poprawek i skreśleń. Fakty, które pojawiły się 

w dyskusji dyskredytowały niektórych nabywców i doprowadzały do usunięcia ich 

z listy uprawnionych do nadziału. Świadczy o tym na przykład dopisek nad nazwiskiem 

Szczepana Platy (mającym pierwotnie otrzymać 1,1 ha) mówiący, że w czasie wojny 

był konfidentem niemieckim i wydał słuchających radia. O podobnym zarzucie 

mieszkańców wspomina w swoim podaniu Stanisław Plata, który pisze, że: opinia wsi 

była dla niego nieprzychylna w związku z zachowaniem się jego w czasie okupacji51
 

(na spisie kandydatów nad jego nazwiskiem widnieje dopisek bił ludzi z Niemcami52
). 

Niewątpliwie chciano obdzielić jak największą liczbę zainteresowanych nadziałem. 

Z tego też powodu niektórzy sami musieli odstąpić od jego otrzymania, o czym 

wspomina Bolesław Świderski w swoim podaniu z 1947 roku, pisząc, że: byli wtedy 

[w 1945 r. – MF] biedniejsi i obarczeni liczniejszą rodziną, więc ja musiałem ustąpić53
. 

Z dopisków i odręcznych poprawek na Spisie widać również, że w toku dyskusji 

                                                                
47 Czyniono to najprawdopodobniej na podstawie ludzkiej pamięci o czym świadczy zachowane orzeczenie, 

w którym sołtys Stadła i dwóch świadków oświadcza, że działka była jak tylko pamięć nasza w lata 

poprzednie sięga własnością [...] Butza Jana, ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

w Nowym Sączu, sygn. 1364, Orzeczenie, Stadło 31 VII 1945, k. 478. 
48 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 797, Protokół inwentaryzacji majątku po Adolfu 

Nahrangu w Stadle, 17 marca 1945 r., k. 15. 
49 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Odpis prośby Hugo 

Ombacha do Powiatowego Zarządu Rolnictwa i Leśnictwa w Nowym Sączu, Stadła, 28 VII 1954, k. 532. 
50 Korona W., Wspomnienia z przebudowy ustroju rolnego w Sądeczyźnie, Rocznik Sądecki, t. VI, 1964, 

s. 301. 
51 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 117, Podanie Szczepana Platy do Urzędu Ziemskiego w Nowym 

Sączu, Podrzecze 24 III 1945, k. 45-46. 
52 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 115, Spis kandydatów na grunta poniemieckie Podrzecze, k. 205. 
53 Tamże, Podanie Bolesława Świderskiego do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Podrzecze, 10 V 

1947 r., k. 83. 
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niektóre nadziały zostały uznane za zbyt duże i poprawiono je na mniejsze
54
. Być może 

w toku tych dyskusji odżyły podziały wewnątrz samej wspólnoty wiejskiej. O takich 

przypadkach w innych rejonach Polski pisze Anna Wylęgała: Te ostatnie [różnice 

pomiędzy wizją realizacji reformy rolnej jaką mieli sami chłopi, a jaką prezentowała 

władza – MF] często nakładają się na podziały panujące na wsi już przed wojną, tak 

jakby sprawa podziału ziemi wyzwalała uśpione do tej pory konflikty55
. 

Po zakończonej inwentaryzacji i przygotowaniu spisów uprawnionych z planem 

podziału przystąpiono do parcelacji ziemi poniemieckiej. W Stadle, w przeciwieństwie 

do pozostałych miejscowości w gminie Podegrodzie, przydzielano działki ponie-

mieckie w całości, nie dzieląc ich na mniejsze. Zdecydowanie ułatwiało to zagospo-

darowanie nadzielonym. W skład otrzymanych gospodarstw wchodziły budynki, a ich 

rozmiar zbliżony był do okolicznych gospodarstw polskich. Zdarzało się również 

nadawanie kilku parcel jednej osobie. Ciekawym przykładem tego jest nadział dla 

Hugo Ombacha, który otrzymał aż dwie działki poniemieckie i majątek probostwa 

ewangelickiego, czyli w sumie 12,28 ha
56
. Stanowiło to największy nadział nie tylko 

w Stadle, ale w całej gminie
57
. Zastanawiające jest przy tym to, że nadzielony był zie-

mianinem wysiedlonym ze swojego majątku z powodu budowy zapory w Rożnowie
58

. 

W czasie wojny dzierżawił majątek w Łęce
59

. Sam pisał, że nadział ten wynikał z faktu 

jego wysiedlenia oraz zaangażowania we wspieranie partyzantów w czasie wojny
60

. 

Natomiast Wojewódzka Komisja Ziemska, odrzucając wniosek Wojewódzkiej Komisji 

Międzypartyjnej o unieważnienie nadziału jednej z otrzymanych przez niego działek, 

uzasadniała swoją decyzję tym, że jest to ekwiwalent za kilkunastohektarowe gospo-

darstwo własne oddane pod zalew rożnowski oraz inwalidztwo, przez które zmuszony 

jest on utrzymywać stałą pomoc w gospodarstwie
61

. 
W trakcie nadawania działek w każdej z wsi zdarzało się, że na własność otrzy-

mywał go dotychczasowy tymczasowy zarządca. W Stadle wykorzystano dostępny 
zasób ziemi, by rozwiązać problem pogorzelców z tej wsi. Czterech tymczasowych 
zarządców straciło dom w czasie walk niemiecko-radzieckich, a dwoje z nich otrzy-
mało następnie zarządzane działki na własność

62
. Prócz tego sami poszkodowani 

starali się uzyskać budynek poniemiecki. W jednym z podań o przydział gospodarstwa 

                                                                
54 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 115, Spis kandydatów na grunta poniemieckie Podrzecze, k. 201-202, 

205. 
55 Wylęgała A., O perspektywach badania chłopskiego doświadczenia reformy rolnej. Z warsztatu 

badawczego, Rocznik Antropologii Historii, nr 10, 2017, s. 296. 
56 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Rejestr 

rozrachunkowy rozparcelowanych gospodarstw poniemieckich w gromadzie Stadło, k. 63-67. 
57 Był on największy nawet jeśli uwzględnimy dane z 1959, według których Hugo Ombach otrzymał nadział 

11,78 ha, Tamże, Prezydium PRN w Nowym Sączu do Stanisława Wolaka, Nowy Sącz, 18 czerwca 1959 r., 

k. 32. 
58 Być może, dlatego na Rejestrze rozrachunkowym oznaczony jest jako bezrolny, Tamże, k. 63. 
59 Bieniek J., Ziemia sądecka w ogniu. Część III, Sądecka Oficyna Wydawnicza, [b.m.], [b.r.], s. 57. 
60 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Podanie Hugona 

Ombacha do Powiatowego Zarządu Rolnictwa i Leśnictwa w Nowym Sączu, Stadła, 28 VII 1954 r., k. 532. 
61 Tamże, Orzeczenie nr 53 z 21 maja 1948 r., k. 459-460. 
62 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 797, Protokoły inwentaryzacji majątków 

poniemieckich w Stadle, passim; Tamże, sygn. 799, Wykaz przydzielonych majątków poniemieckich 

w gromadzie Stadło, k. 14. 
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poniemieckiego prośba uzasadniana jest spaleniem własnego w czasie działań 
wojennych między 15 a 20 stycznia na terenie gminy Stadło63, 64

. 
Warto również zwrócić uwagę, że nie wszyscy potomkowie kolonistów józefiń-

skich odczuwali przynależność do narodu niemieckiego. Przykładem jest Andrzej 
Schmidt zamieszkały w Stadle, który odmówił wyjazdu w czasie ewakuacji ludności 
niemieckiej z Sądecczyzny w lipcu 1944 roku. W protokole z inwentaryzacji jego 
majątku zapisano jego wypowiedź broniącą własnej polskości. Powiedział on, że: 
Jedynie syn się podał na niemca [sic!]. Ojciec i matka mają polskie kenkarty65

. Jednak, 
ponieważ przepisał swoje gospodarstwo synowi Henrykowi, który w czasie wojny 
podpisał volkslistę

66
, nie uchroniło go to przed odebraniem mu majątku. W 1947 roku 

o nadział wnioskował brat Henryka Rudolf. Argumentował on, że narodowość polską 
przyjął już przed wojną, a od 1940 roku przebywał na przymusowych robotach 
w Niemczech

67
. Według niego nie bez znaczenia było również to, że prosi o „ziemię 

rodzinną dziedziczną”
68
. Komisja Weryfikacyjna uznała jego argumenty i 26 kwietnia 

1947 roku przyznała mu 25 arów z gospodarstwa odebranego jego bratu
69.

 W tej samej 
miejscowości nadział otrzymał potomek kolonistów józefińskich Jan Schneider

70
. 

Przed wojną był działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, a w czasie wojny 
był jednym z ważniejszych przywódców podziemia ludowego w powiecie nowosą-
deckim oraz komendantem powiatowym Ludowej Straży Bezpieczeństwa

71
. Sam 

w swoich pamiętnikach wspomina rozmowę z wójtem, który namawiał go do pod-
pisania volkslisty. Oświadczył mu wtedy, że: czuję się Polakiem. I los z narodem 
polskim dzielił będę72

. 
Znany jest również przypadek niepogodzenia się z utratą majątku przez osobę, 

która w lipcu 1944 roku wyjechała z Sądecczyzny wraz z ewakuowanymi Niemcami. 
Anna Nahrang w 1957 roku napisała wniosek do Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej w Nowym Sączu o zwrot gospodarstwa należącego do jej zmarłego męża. Argu-
mentowała, że nigdy nie była niemką i zawsze przebywała w Polsce. Spadkobiercy po 
[...] Marcinie Nahrangu również nigdy nie przyznawali się do narodowości nie-
mieckiej73

. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej odrzuciło to odwołanie, powołując 

                                                                
63 W czasie II wojny światowej siedziba gminy została przeniesiona z Podegrodzia do Stadła, ponieważ była 
to miejscowość zamieszkana przez ludność niemiecką. 
64 Tamże, sygn. 797, Podanie Franciszka Skuta do Starostwa Powiatowego, Stadło, 19 IV 1945 r., k. 47. 
65 Tamże, Protokół inwentaryzacji majątku po Henryku Schmidt w Stadle, 17 marca 1945 r k. 14. 
66 Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b dekretu PKWN z 6 września 1944 r o przeprowadzeniu reformy rolnej przejęciu 
podlegały nieruchomości ziemskie będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej, nie-Polaków i obywateli 
polskich narodowości niemieckiej, Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 
1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz. U. 1945, Nr 3, poz. 12 i 13. 
67 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 799, Podanie Rudolfa Schmidta do Urzędu 
Gminnego, Stadło, 1 III 1947 r., k. 53-54. 
68 Tamże, Podanie Rudolfa Schmidta do Urzędu Ziemskiego, Stadło, 6 V 1947 r., k. 49. 
69 Tamże, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Protokół Komisji 
Weryfikacyjnej z 26 kwietnia 1947 r., k. 490. 
70 Tamże, Dokument nadania ziemi Janowi Schneiderowi, k. 421. 
71 Adamiecki W., Pytanie o świadectwo urodzenia, Ty i Ja, nr 12, 1972, s. 10-11; IPN KR 009/417, Życiorys 
Jana Schneidera, Nowy Sącz dnia 24 I 1952 r., k. 3-4. 
72 Schneider J., dz. cyt., k. 33. 
73 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1363, Odwołanie Anny 
Nahrang i Roberta Szmyda do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, 5 XII 1957 r., 
k. 13-14. 
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się na art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o sprzedaży państwowych nierucho-
mości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadza-
niem reformy rolnej i osadnictwa rolnego

74
, uznając, że zwrot majątku nadzielonego 

w drodze reformy rolnej nie może być w żadnym wypadku dokonany
75

. 
W pozostałych wsiach gminy Podegrodzie, w których znajdowały się majątki 

poniemieckie (Podrzecze, Juraszowa, Długołęka-Świerkla, Naszacowice i Olszanka) 
nie były one nadawane w całości jednej osobie (prócz pojedynczych przypadków), lecz 
dzielone na mniejsze działki i tak nadawane. W ten sposób tylko pogarszano strukturę 
agrarną tych wsi, ponieważ gospodarstwa niemieckie w większości nie przekraczały  
5 ha. Wspomniany już Jan Schneider wnioskując o nadział w Podrzeczu pisał: otrzy-
małem gospodarstwo poniemieckie w Stadle o obszarze 2 h. gruntu ornego, który to 
obszar jest niewystarczający aby gospodarstwo mogło być rentowne i wzorowo prowa-
dzone76

. Sami nadzieleni zdawali sobie sprawę, że otrzymanie parceli o tych rozmiarach 
nie pozwala na stworzenie samowystarczalnego gospodarstwa rolnego. Tymczasem 
średni nadział ziemi poniemieckiej w gminie Podegrodzie wynosił właśnie około 2 ha 
gruntu. Szczegółowo przedstawia go tabela 5. 

Tabela 5. Struktura nadziałów ziemi poniemieckiej w gminie Podegrodzie77 

Kategoria 
nadzielonych 

Liczba nadzielonych Obszar (ha) Średni przydział (ha) 

Bezrolni 28 57,77 2,06 

Karłowaci 80 81,04 1,01 

Małorolni 7 14,48 2,07 

Nieznana 11 19,98 - 

Ponieważ dostępny zapas ziemi nie mógł pozwolić na stworzenie samodzielnych 
gospodarstw dla miejscowych chłopów bezrolnych bądź upełnorolnienie gospodarstw 
karłowatych i małorolnych nie może dziwić, że szczególny opór budził na Sądec-
czyźnie plan osadzania na gruntach poniemieckich repatriantów

78
. W trakcie parcelacji 

na wiosnę 1945 roku nie wszystkie działki zostały rozparcelowane. Zachowano 
resztówki poniemieckie, a niektóre grunty nadal pozostawały w zarządzie tymczaso-
wym. Ostatecznie jedynym repatriantem, który otrzymał majątek poniemiecki był 
Edward Basta, któremu w marcu 1946 roku przyznano gospodarstwo po Adolfie 
Nahrangu w Stadle. Jednak, mimo że nadzielony wcześniej zamieszkiwał w Barto-

                                                                
74 Dz. U. 1958, Nr 17, poz. 70 i 71. 
75 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1363, Pismo Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu do Anny Nahrang, Nowy Sącz, 20 IX 1958 r., k. 6. 
76 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 115, Podanie Jana Sznajdra o przydział 2 ha gruntu w Podrzeczu, 
Stadło 20 IV 1947 r., k. 67-68. 
77 Opracowanie własne na podstawie: ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, 
sygn. 1364, Rejestr-rozrachunkowy rozparcelowanych gospodarstw poniemieckich w gromadzie Stadło, 
k. 63-67; ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 877, Wykaz nieruchomości ponie-
mieckich w gromadzie Podrzecze, k. 1-19; ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 832, 
Wykaz obywateli kturzy otrzymali grunt poniemiecki w gro. Juraszowa, k. 19; Tamże, Wykaz nieruchomości 
poniemieckich w gromadzie Juraszowa, k. 1-3; ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 95, Wykaz nabywców 
gruntów z parcelacji majątków poniemieckich w Naszacowicach, k. 19; ANK ONS, Starostwo Powiatowe 
w Nowym Sączu, sygn. 871, Rejestr rozrachunkowy rozparcelowanych gospodarstw poniemieckich 
w gromadzie Olszanka, k. 25-31; Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 824, Rejestr rozrachunkowy 
gospodarstw rozparcelowanych w gromadzie Długołęka-Świerkla, k. 3-7. 
78 Brzoza Cz., Osadnictwo na ziemiach poniemieckich w województwie krakowskim w latach 1945-1950, 
Studia Historyczne, z. 1, 1980, s. 83. 
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szówce w powiecie Brzeżany to urodził się on w Chełmcu, czyli na Sądecczyźnie
79

. 
Nadział ten był, więc zgodny z zarządzeniem nr 10 Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z 8 września 1945 roku, które nakazało ograniczyć osadnictwo repatriantów 
do wyjątkowych wypadków

80
. 

Podobnie jak w Brzeznej i Rogach, zdarzały się również przypadki porzucania 
działek otrzymanych z parcelacji ziemi poniemieckiej. Przyczyną najczęściej były 
wyjazdy na Ziemie Odzyskane, ale nie tylko. W Stadle w 1947 roku Jan Oleksy 
przekazał otrzymaną działkę Zofii Zygmunt i wyjechał do Powroźnika, gdzie zostało 
mu nadane gospodarstwo połemkowskie

81
. Proces ten był szczególnie silny w Olszance. 

Swoje działki porzuciło tam aż czworo nadzielonych
82

. Opuszczone parcele najczęściej 
były ponownie przydzielane, jednak ciekawym jest tutaj przypadek Michała Skrzy-
mowskiego, który najpóźniej w 1947 roku wyjechał na Ziemie Odzyskane. O przydział 
opuszczonej przez niego działki wnioskowało kilka osób, w tym jego syn, jednak 
żadne z nich nie zostało rozpatrzone pozytywnie, a dotychczasowy właściciel powrócił 
na nadzielone sobie gospodarstwo w 1957 roku

83
. 

W czasie parcelacji ziemi poniemieckiej w województwie krakowskim dochodziło 
do wielu nieprawidłowości. Sprawy te badała od 1946 roku Komisja Kontroli Woje-
wódzkiej Rady Narodowej, a od 1947 roku Komisja Kontroli Międzypartyjnej. Miały 
one prawo unieważnić lub zmienić nadział

84
. W gminie Podegrodzie sprawy te roz-

patrywała Społeczna Komisja Kontroli Przydziału Gospodarstw Poniemieckich. W 1947 
roku unieważniła nadział, który w Podrzeczu otrzymała Genowefa Nalepa. Uzasad-
niano to tym, że nie walczyła w partyzantce, a jej ojciec posiada grunt oraz tym, że jest 
z zawodu nauczycielką (czyli wykonuje zawód pozarolniczy)

85
. W grudniu tego samego 

roku Komisja wystąpiła o uchylenie dokumentów nadania ziemi dla Mieczysława 
Cholewy i Fryderyka Ombacha

86
, którzy otrzymali nadziały w Długołęce-Świerkli. 

W uzasadnieniu pisano, że pierwszy z nich otrzymał już gospodarstwo poniemieckie 
w Biczycach w gminie Chełmiec, a drugi jest oficerem służby czynnej i nie jest 
rolnikiem

87
. Przychylając się do tego wniosku, Wojewódzka Komisja Ziemska unie-

ważniła te nadziały 21 maja 1948 roku
88

. 

                                                                
79 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 799, Protokół zdawczo-odbiorczy z oddania 
gospodarstwa poniemieckiego, Stadło, 8 IV 1946 r., k. 4-5; Tamże, sygn. 800, Zapytanie Państwowego 
Banku Rolnego do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Kraków, 7 IV 1948 r., k. 18; Tamże, 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Dokument nadania ziemi Edwardowi 
Baście, k. 393. 
80 Brzoza Cz., dz. cyt., s. 85. 
81 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Podanie Zofii 
Zygmunt do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Stadło, 15 VII 1955 r., k. 444-445; Tamże, Dokument 
nadania ziemi Zofii Zygmunt, k. 434. 
82 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 873, Pismo Zarządu Gminy w Podegrodziu do 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Podegrodzie 16 XII 1948 r., k. 120; Tamże, Podania o przydział 
opuszczonych działek poniemieckich, k. 47, 53-54, 57, 61, 129, 133, 137, 161, 163. 
83 ANK ONS, Prezydium PRN w Nowym Sączu, sygn. 1362, Podanie Bronisława Skrzymowskiego do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, Stadło, 18 II 1957 r., k. 24. 
84 Brzoza Cz., dz. cyt., s. 82. 
85 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 116, Społeczna Komisja Kontroli, Nowy Sącz, 4 XII 1947 r., k. 35. 
86 W archiwum IPN w Krakowie zachowały się akta założonej na niego sprawy operacyjnej o kryptonimie 
„Obszarnik”, IPN Kr 010/8577. Był to wspomnianego wcześniej Hugo Ombacha. 
87 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 824, Protokół sporządzony przez Społeczną 
Komisję Kontroli przydziału gospodarstw poniemieckich, Nowy Sącz, 4 XII 1947 r., k. 73. 
88 Tamże, sygn. 823, Orzeczenie nr 48, 21 V 1948 r., k. 53-54. 
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Podobnie jak w przypadku parcelacji wielkiej własności ziemskiej, tak samo 
w przypadku parcelacji ziemi poniemieckiej niecały dostępny zasób ziemi został roz-
dysponowany pomiędzy chłopów. Wobec pozostawionych na cele publiczne działek 
mieszkańcy gminy mieli odmienne oczekiwania niż władze państwowe. Działkę ponie-
miecką w Podrzeczu chcieli przeznaczyć na budowę kościoła rzymskokatolickiego 
parafii mającej obejmować Podrzecze, Świniarsko, Chochorowice i Niskową

89
. Podobne 

plany mieli mieszkańcy Długołęki-Świerkli, którzy chcieli wybudować plebanię. 
Z treści ich podania wynika, że uznawali celowość zachowania gruntów na cele pub-
liczne. Pisali bowiem, że […] ludność całej gromady byłaby choć w części wynagro-
dzona za tyle przykrości i strat, które poniosła od Niemców – podczas gdy gospo-
darstwo poniemieckie otrzyma jedna rodzina, nie będzie korzystać cała gromada90

. 
Zupełnie inaczej jednak niż władze publiczne definiowali cele, na które działki te 
powinny być przeznaczone. Ostatecznie grunt w Podrzeczu został przyznany Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

91
, a działka w Długołęce-Świerkli była dzierża-

wiona od Powiatowego Urzędu Ziemskiego przez Józefa Marcinkowskiego i Stefanię 
Hejmej

92
. 

Wpisów hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa dokonano 5 lutego 1947 roku dla 
gospodarstw poniemieckich z Juraszowej i Naszacowic 14 lutego w przypadku Stadła 
i Olszanki, 5 marca dla Długołęki-Świekli i dzień później dla Podrzecza. Natomiast 
wpisów na rzecz nowonabywców dokonano dla każdej z tych miejscowości, z wyjąt-
kiem Stadła, w dniu 31 grudnia 1947 roku

93
. Najdłużej na uregulowanie swoich 

tytułów własności musieli czekać nadzieleni w Stadle. Sami zdawali sobie sprawę 
z wyjątkowości swojej sytuacji, ponieważ w 1957 roku pisali do Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Krakowie, że mieszkańcy sąsiednich wiosek otrzymali już dawno wpisy 
hipoteczne na otrzymane z parcelacji ziemie94

. Ostatecznie dokonano ich dopiero 
15 czerwca 1959 roku

95
. 

  

                                                                
89 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 877, Pismo Gromady Podrzecze do 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, IV 1948 r., k. 127-130. 
90 Tamże, sygn. 823, Podanie gromady Długołęka-Świerkla do Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu, 
Świerkla, 6 I 1948 r., k. 31. 
91 Tamże, sygn. 877, Wykaz nieruchomości poniemieckich w gromadzie Podrzecze, k.6-7; Tamże, Podanie 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Podegrodzie, 12 
I 1949 r., k. 125. 
92 Tamże, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 824, Rejestr rozrachunkowy gospodarstw 
rozparcelowanych w gromadzie Długołęka-Świerkla, k. 3-7. 
93 ANK ONS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Uchwały hipoteczne, 
k. 143-324; Tamże, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 876, Uchwały hipoteczne, k. 1-268; 
Tamże, sygn. 877, Wykaz nieruchomości poniemieckich w gromadzie Podrzecze, k. 1-19; Tamże, sygn. 833, 
Uchwały hipoteczne, k. 57-78; Tamże, sygn. 832, Wykaz nieruchomości poniemieckich w gromadzie 
Juraszowa, k. 3; Tamże, PUZ Nowy Sącz, sygn. 94, Uchwały hipoteczne, k. 17-30; Tamże, Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 872, Uchwały hipoteczne, k. 141-158,195-256; Tamże, sygn. 824, Wykaz 
nieruchomości poniemieckich w gromadzie Długołęka-Świerkla, k. 52-57; Tamże, Uchwały hipoteczne, 
k. 114-180. 
94 Tamże, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. 1364, Podanie nadzielonych 

w gromadzie Stadło do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Stadło, 10 II 1957 r., k. 401-402. 
95 Tamże, Wniosek Prezydium PRN w Nowym Sączu do Sądu Powiatowego w Nowym Sączu o wpisy 

hipoteczne, Nowy Sącz, 15 VI 1959 r., k. 53-62. 
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4. Skutki reformy rolnej dla gminy Podegrodzie 

21 marca 1945 roku w „Biuletynie Informacyjnym Ziemi Sądeckiej” szumnie ogło-

szono, że: Tysiącletnia tęsknota chłopa polskiego do ziemi została zaspokojona96
. Jak 

bardzo jednak to propagandowe hasło było zgodne z rzeczywistością? Czy reforma rolna 

naprawiła i czy mogła naprawić strukturę agrarną w gminie Podegrodzie? Niestety nie 

mamy możliwości porównania danych dla samej gminy. Dla okresu przedwojennego 

dysponujemy danymi dotyczącymi całego powiatu nowosądeckiego. 

Tabela 6. Struktura agrarna powiatu nowosądeckiego według spisu powszechnego z 1931 roku97 

Obszar Ilość gospodarstw Procent ogółu 

do 2 ha 5902 33 

2-5 ha 7015 39,3 

5-10 ha 2902 16,2 

10-15 ha 607 3,4 

15-50 ha 169 0,9 

ponad 50 ha 22 0,1 

nieznany 1251 7,1 

Razem: 17868 100 

Ponad 70% z wszystkich gospodarstw powiatu nowosądeckiego nie przekraczało 

obszaru 5 ha. Należy, więc zgodzić się z opinią Stanisława Fiałka, który pisał, że wieś 

nowosądecka cierpiała na tę najgorszą chorobę ustroju rolnego, którą możnaby 

nazwać skarłowaceniem struktury agrarnej98
. Należy podkreślić, że są to dane dla roku 

1931. W momencie przystępowania do reformy rolnej to rozdrobnienie własności chłop-

skiej na pewno było jeszcze głębsze, co było spowodowane głównie działami rodzin-

nymi. Stanisław Fiałek pisał, że w powiecie nowosądeckim aż około 90% nowych 

gospodarstw powstawało w ten sposób. Podkreślał on, że działy rodzinne […] spra-

wiają, że prace agrarne nie są w stanie nadążyć za rozdrobnieniem99
. 

Strukturę agrarną wsi podegrodzkiej w 1945 roku, a więc krótko po przepro-

wadzeniu parcelacji prezentują tabele 7 i 8. 

Tabela 7. Ilość gospodarstw w poszczególnych gromadach gminy Podegrodzie (stan na 6 listopada  

1945 roku)100 

Gromada do 2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha ponad 20 ha 

Brzezna 170 55 4 1 1 

Chochorowice 63 7 1 - - 

Długołęka 93 34 1 - - 

Gostwica 176 42 8 - - 

Juraszowa 33 6 - - - 

Mokra Wieś 71 28 - - - 

Naszacowice 60 15 4 - - 

                                                                
96 Parcelacja majątków obszarniczych zakończona, Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej, nr 17, 21 III 

1945, s. 2. 
97 Fiałek S., dz. cyt., s. 177. 
98 Tamże. 
99 Tamże, s. 178. 
100 ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 44, Ilość gospodarstw z rozbiciem na poszcze-

gólne grupy z gminy Podegrodzie, k. 311. 
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Olszana 133 12 4 1 1 

Olszanka 62 15 2 - - 

Podegrodzie 128 42 6 2 - 

Podrzecze 47 27 3 - - 

Rogi 26 12 3 1 - 

Stadło 57 29 2 - - 

Razem 1125 180 38 5 2 

Tabela 8. Gospodarstwa w gminie Podegrodzie według grup obszarowych (stan na 6 listopada 1945 roku)101 

Obszar Procent ogółu 

do 2 ha 83,3 

2-5 ha 13,3 

5-10 ha 2.8 

10-20 ha 0,4 

ponad 20 ha 0,1 

Gospodarstwa poniżej 5 ha pod koniec 1945 roku stanowiły na terenie gminy 

Podegrodzie ponad 96% wszystkich. Reforma rolna, więc w żaden sposób nie popra-

wiła struktury agrarnej na tym terenie. Doprowadziła jedynie do pogłębienia, jak to 

określa Stanisław Fiałek, jej „skarłowacenia”. Biorąc pod uwagę, że doprowadziła ona 

do likwidacji majątków wielkiej własności ziemskiej, które dostarczały zatrudnienia 

dla części chłopów bezrolnych oraz robotników rolnych, należy uznać, że jedynie 

pogłębiła problemy trapiące wieś podegrodzką. Zgodzić można się z opinią wyrażoną 

przez Stanisława Fiałka, że: Zapas ziemi z reformy rolnej był właściwie bardzo 

szczupły i z tego powodu, jak również ze względu na rozproszkowane rozdysponowanie 

nie wpłynął na poprawę struktury rolnej […]102
. 

Niemożliwe było zatem w ten sposób rozwiązanie problemu przeludnienia agrar-

nego. Świadomi byli tego również sami chłopi, którzy, korzystając z dostępnych 

możliwości, wyjeżdżali na Ziemie Odzyskane, czy już w okresie późniejszym do 

Nowej Huty i innych ośrodków przemysłowych
103
. Jednak, na co zwraca uwagę Ry-

szard Wolny, wielu decydowało się na to w ostateczności
104
. Wynikało to z przywią-

zania chłopa do ziemi
105
, dlatego też wielu po pobycie na zachodzie wracało na Sądec-

czyznę
106
. Ostatecznie z powiatu nowosądeckiego na Ziemie Odzyskane zgodnie 

z danymi Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wyjechało 54227 osób. Według 

Stanisława Fiałka zmniejszyło to (wraz z osadnictwem na Łemkowszczyźnie) przelud-

nienie agrarne o co najmniej połowę w porównaniu do stanu przedwojennego
107

. 

Należy również zwrócić uwagę, że podział gospodarstw poniemieckich pozwolił 
na, przynajmniej częściowe, rozwiązanie problemu pogorzelców. Dostępne budynki 
                                                                
101 Tamże. 
102 Tamże, s. 204. 
103 Stanisław Fiałek uważał, że: Nadmiar zaś ludności rolniczej musi być dla dobra samej ludności i dla 

dobra powiatu przeniesiony na tereny nowoodzyskane na Zachodzie, czy też do zajęć nierolniczych 

w miastach albo na uprzemysłowienie wsi, Tamże, s. 216-217. 
104 Wolny R., dz. cyt., s. 329. 
105 Wnęk J., Wieś sądecka w latach 1945-1948, Rocznik Sądecki, t. XLIII, 2015, s. 247. 
106 Na przykład opisany przypadek Michała Skrzymowskiego, który wrócił na swoje gospodarstwo w 1957 

roku; Władysław Potoniec w swych wspomnieniach swój pobyt na zachodzie wprost określa „wycieczką”, 

W. Potoniec, Zarys ruchu ludowego Sądecczyzny – na tle wspomnień i dokumentów, [b.m.], [b.r.], s. 29. 
107 Fiałek S., dz. cyt., s. 260. 
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były wykorzystywane spontanicznie przez poszkodowaną ludność, a także następnie 
przez administrację w celu rozwiązania problemu powstałego w wyniku zniszczeń 
wojennych. Jednak dostępny zapas nie mógł zaspokoić potrzeb poszkodowanej lud-
ności w całości. Ubolewał nad tym starosta nowosądecki, który w 1947 roku pisał, że: 
pragnę im przyjść z pomocą czemu na przeszkodzie stoi brak wolnych domów108

. 
Największy opór miejscowej ludności budziło wydzielanie gruntów na cele pub-

liczne. Zdawały sobie z tego sprawę władze powiatowe. Komisarz Ziemski w 1947 
roku pisał, że opinia publiczna negatywnie ustosunkowuje się do kwestii obiektów 
wydzielonych na cele ogólne109

. Wspomniano już o piśmie, które wysłali mieszkańcy 
Brzeznej do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Krakowie. Ich starania nie przy-
niosły jednak skutku. W lipcu 1946 roku ten majątek państwowy został przekazany 
Państwowemu Zarządowi Nieruchomości Ziemskich w Krakowie

110
. Starania 

o jego przejęcie czyniło Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego w Nowym Sączu, 
w celu utworzenia Internatowego Uniwersytetu Ludowego

111
. Pomimo że w odpowiedzi 

komisarz ziemski napisał, że na ten cel przeznaczona była resztówka Witowice 
Dolne112

 majątek został przekazany
113
. Następnie był użytkowany przez Państwowe 

Gospodarstwo Rolne „Aleksandrówka”. Ostatecznie w 1953 roku przekazany został 
Instytutowi Sadownictwa w Skierniewicach

114
. Dzisiaj działa jako Sadowniczy Zakład 

Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna sp. z o.o.
115

. Budynki podworskie i resz-
tówki były wykorzystywane również na cele szkolnictwa powszechnego i rolniczego. 
Szkoły powszechne funkcjonowały przez pewien okres zarówno w dworze w Brzeznej, 
jak i w Rogach. Natomiast na resztówce w Rogach starano się założyć Gminną Szkołę 
Rolniczą, które to działania zakończyły się niepowodzeniem, a grunt ten od 1946 roku 
był wydzierżawiany. 

Należy się zastanowić czy komunistom na terenie gminy Podegrodzie poprzez 
reformę rolną udało się osiągnąć swój cel polityczny. Jan Antoniszczak w swoich 
wspomnieniach wprost napisał, że: Reforma rolna była (…) aktem politycznym116

. 
W zamierzeniu nowych władz otrzymanie ziemi miało skutkować związaniem chłopa 
z nową władzą oraz podniesieniem popularności komunistów na wsi. Pewien obraz 
stosunków mieszkańców wsi sądeckiej do reformy rolnej daje sprawozdanie WiN 
z września 1945 roku: Na stosunek ludności wiejskiej musimy patrzeć z dwojakiego 
punktu widzenia. Posiadacze większych gospodarstw rolnych widzą w reformie rolnej 
zapowiedź kołchozów i są ustosunkowani do niej negatywnie, tym bardziej, że oni nie 
                                                                
108 ANK ONS, PUZ Nowy Sącz, sygn. 115, Pismo starosty powiatowego do Polskiego Związku Kajakowego 

w Krakowie, Nowy Sącz 19 VI 1947 r., k. 97. 
109 Tamże, Pismo starosty powiatowego do Komisji Międzyuczelnianej Wychowania Fizycznego 

Krakowskich Szkół Akademickich w Krakowie, Nowy Sącz, 2 VIII 1947 r., k. 91. 
110 Tamże, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 796, Pismo dyrektor Zarządu Państwowych 

Nieruchomości Ziemskich do Komisarza PUZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 30 VII 1946 r., k. 181. 
111 Tamże, Odpis podania Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform 

Rolnych w Warszawie, Nowy Sącz, 15 III 1946 r., k. 189. 
112 Tamże, Pismo Komisarz Ziemskiego do Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w Nowym Sączu, Nowy 

Sącz, 11 VI 1946 r., k. 185. 
113 Fiałek S., dz. cyt., s. 201-202. 
114 Migrała L., dz. cyt., s. 473, 504. 
115 http://www.brzezna.pl/historia-sadowniczy-zaklad-doswiadczalny/, 10.05.2021 r.; Szerzej na temat 

Instytutu Sadownictwa w Brzeznej zob. Leśniak J., Owocowa akademia. 60 lat Sadowniczego Zakładu 

Doświadczalnego w Brzeznej 1953-2013, Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sącz 2013. 
116 Antoniszczak J., dz. cyt., s. 260. 
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mają z niej żadnych korzyści. Małorolni i bezrolni uważają, zaś nadanie im majątków 
za rzecz zupełnie naturalną i bezsprzecznie się im należącą, za co też nie czują się 
zobowiązani do żadnej wdzięczności w stosunku do władz, które im majątki nadały117

. 
Okazuje się, więc, że beneficjenci reformy rolnej nie utożsamiali nadziałów z nową 
władzą. Pewnym jest jednak, że chłopi obwiniali ją o brak ziarna siewnego oraz pro-
blemy z uzyskaniem nawozów. Notowania komunistów obniżała również rabunkowa 
działalność Armii Czerwonej

118
. 

Sprawdzianem popularności nowych władz było referendum ludowe z czerwca 
1946 roku. Jak podaje Ryszard Wolny w Nowym Sączu na pierwsze pytanie odpo-
wiedziało „nie” 89% głosujących. Odpowiednio na drugie pytanie 82% i na trzecie 
pytanie 60% (…). Analogicznie wypadło głosowanie w powiecie119

. Poparcie dla 
komunistów w powiecie nowosądeckim było nikłe. Przeprowadzenie reformy rolnej 
nie wpłynęło, więc na wzrost notowań nowej władzy. Wpływ na to miała zapewne 
również silna pozycja PSL wśród mieszkańców sądeckich wsi

120
. 

O tym, że reforma rolna w gminie Podegrodzie nie spełniła politycznych celów, 
jakie mieli wobec niej komuniści świadczy bojkot dożynek gminnych w 1948 roku 
przez mieszkańców Stadła, Chochorowic, Brzeznej i Długołęki-Świerkli. Wydarzenie 
to było połączone z „uroczystością Reformy Rolnej”

121
, co tym dobitniej świadczy 

o tym, że jej beneficjenci nie utożsamiali jej przeprowadzenia z nową władzą. Potwier-
dza się, więc opinia wyrażona przez sprawozdawcę WiN-u wyrażona już w 1945 roku. 
Być może to i opór stawiany wobec kolektywizacji w następnych latach przez miesz-
kańców tych wsi, sprawiło, że gmina Podegrodzie była określana „gminą kułacką”

122
 

i „zakałą powiatu”
123

. 

5. Podsumowanie 

Przeobrażenia własnościowe na wsi polskiej po II wojnie światowej niewątpliwie 
przeobraziły ją w sposób zasadniczy. Jednym z głównych skutków wywłaszczenia 
wielkiej własności ziemskiej była likwidacja ziemiaństwa jako klasy społecznej. 
Reforma rolna wpłynęła również na zmiany stosunków etnicznych w Polsce, czyniąc 
ją krajem zamieszkałym niemal tylko przez Polaków. Te zmiany w skali makro miały 
również swoje odzwierciedlenie w skali mikro. Analiza przebiegu na terenie gminy 
Podegrodzie pozwoliła ukazać pewne prawidłowości niedostrzegalne przy analizie 
w większej skali. 

                                                                
117 Sprawozdanie informacyjne sądeckiego zrzeszenia WiN za miesiąc wrzesień 1945 r., oprac. Biedroń T., 

Rocznik Sądecki, t. XXVIII, 2000, s. 251, 259. 
118 Wnęk J., dz. cyt., s. 260-261; Korkuć M., Armia Czerwona na Sądecczyźnie 1945-1946, Almanach 

Sądecki, nr 1-2 (54/55), 2006, s. 125-130; ANK ONS, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 44, 

Meldunek sytuacyjny z posterunku M.O. w Podegrodziu, 26 X 1945 r., k. 333. 
119 Wolny R., dz. cyt., s. 315. 
120 Migrała L., dz. cyt., s. 458-460; Wnęk J., dz. cyt., s. 248-254. Zob. również Dereń B., Polskie Stronnictwo 

Ludowe w Krakowskiem 1945-1947, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 1998; Smoleń 

M., Represje wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sądeckiem (1945-1949), Rocznik Sądecki, t. XXXV, 

2007. 
121 Migrała L., dz. cyt., s. 475. 
122 W świetle przywołanych wcześniej statystyk, z których wynika, że gospodarstwa powyżej 10 ha stanowiły 

tutaj 0,5% ogólnej liczby gospodarstw, był to zarzut niedorzeczny. 
123 Rolnik Polski, nr 9, 1952, cyt. za: Migrała L., dz. cyt.., s. 480. 
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Niewątpliwie reformą rolną zainteresowani byli nie tylko działacze polityczni, ale 
również chłopi i robotnicy rolni liczący na poprawę własnego losu. Jednak zbyt mały 
zapas ziemi nie pozwolił na uzdrowienie stosunków agrarnych na wsi podegrodzkiej. 
Zdecydowano się rozdzielić ziemię pomiędzy szeroką liczbę zainteresowanych, co 
skutkowało tworzeniem działek niesamodzielnych, a w efekcie tylko pogłębiło wadli-
wość struktury obszarowej gospodarstw na tym terenie. Efektem tego było porzucanie 
nadziałów przez niektórych z beneficjentów i wyjazd na Ziemie Odzyskane. 

Na terenie gminy Podegrodzie pewną pozytywną rolę odegrały gospodarstwa 
poniemieckie. W pierwszym najtrudniejszym okresie stanowiły one miejsce schro-
nienia dla właścicieli gospodarstw zniszczonych w trakcie działań wojennych. Następnie 
nadzielane pozwalały na szybkie zagospodarowanie, ponieważ w ich skład wchodził 
inwentarz martwy, a często również zapasy żywności. Stanowiło to poważną różnicę 
w stosunku do nadziałów ziemi z majątków wielkiej własności ziemskiej. 

Warto również wspomnieć o dalekosiężnych skutkach reformy rolnej na tym 
terenie. Wpłynęła ona na ujednolicenie struktury narodowościowej ludności. Nadanie 
praw własności działek poniemieckich polskim właścicielom usankcjonowało prawnie 
zajmowanie pozostawionych przez Niemców gospodarstw. Natomiast, powstały na 
terenie majątku państwowego w Brzeznej, Instytut Sadownictwa przyczynił się do 
podniesienia produkcji sadowniczej w regionie oraz rozpropagował nowe, wydaj-
niejsze rośliny wśród okolicznych mieszkańców

124
. Pomimo że reforma rolna nie popra-

wiła stanu ekonomicznego lokalnego rolnictwa to jednak jej skutki, również pozaeko-
nomiczne, są więc odczuwalne do dzisiaj. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu reformy rolnej na terenie jednej z gmin Sądecczyzny. 
Omówienie wydarzeń na tak ograniczonym obszarze pozwala na szczegółową analizę zmian, które zaszły 
w wyniku przeobrażeń struktury agrarnej w okresie powojennym. Takie ujęcie tematu pozwala również na 

ukazanie różnic i podobieństw w przebiegu reformy rolnej w skali ogólnopolskiej i województwa. Dzięki 
spojrzeniu w mikroskali możliwe jest zauważenie aspektów przeobrażeń społeczno-gospodarczych 
z pierwszych lat powojennych niedostrzegalnych przy szerszej analizie. Istotnym jest również, że dzięki 
dotarciu do źródeł wytworzonych przez samych chłopów możliwa stała się próba ocenienia postaw 
samych beneficjentów reformy rolnej wobec jej przebiegu. Główną część pracy stanowi analiza parcelacji 
na terenie poszczególnych wsi gminy Podegrodzie. Na jej terenie podzielono dwa majątki powyżej 50 ha, 
a na terenie sześciu miejscowości dokonano podziału majątków poniemieckich. Zwrócono uwagę na 
różnice w procesie podziału większej własności ziemskiej oraz majątków poniemieckich. Analiza 
w mikroskali pozwoliła zauważyć problemy w zagospodarowaniu nowych działek oraz ich częste porzu-
canie. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie gospodarstw poniemieckich dla pomocy 
rodzinom dotkniętym w czasie walk niemiecko-radzieckich w styczniu 1945 roku. Omówiono również 
skutki parcelacji dla rolnictwa wpisując je w szerszy obraz działań władz państwowych i powiatowych 
wobec chłopów w latach powojennych. W oparciu o własne obliczenia spróbowano również porównać 
kształt i efekt parcelacji z jej wynikami na terenie powiatu nowosądeckiego i województwa krakowskiego. 
Przeanalizowano jej skutki pozaekonomiczne dla mieszkańców gminy oraz spróbowano również przed-
stawić własną ocenę skutków reformy rolnej na tym terenie. 
Słowa kluczowe: reforma rolna, Podegrodzie, powiat nowosądecki, majątki poniemieckie, zmiany własno-
ściowe w rolnictwie 
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Polityka etniczna realizowana w Polsce w latach  

1944-1989 w stosunku do mniejszości niemieckiej 

1. Wstęp 

Najważniejszym celem niniejszego artykułu było podjęcie próby charakterystyki 

polityki etnicznej państwa, realizowanej względem ludności niemieckiej w okresie 

tzw. Polski Ludowej, tj. w latach 1944-1989. Powyższa polityka nie stanowiła wartości 

stałej, ale na przestrzeni lat podlegała istotnej ewolucji. Determinowały ją zarówno 

czynniki o charakterze międzynarodowym (np. relacje Polski z innymi państwami, 

w tym przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim i Niemcami), jak i wewnętrznym 

(np. system polityczny i struktura etniczna państwa). 

W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienie fragmentaryzacji narodowo-

ściowej Polski, przed wybuchem II wojny światowej i po jej zakończeniu. Drugi 

fragment poświęcono eksplanacji zagadnienia polityki etnicznej, jej wybranych celów, 

typów i konotacji z innymi kategoriami naukowymi. Kolejny, trzeci rozdział opraco-

wania charakteryzuje położenie ludności niemieckiej w Polsce i realizowaną wobec 

niej politykę narodowościową. W podsumowaniu dokonano próby odniesienia poszcze-

gólnych etapów działań podejmowanych przez państwo wobec ludności niemieckiej, 

wpisując je w odpowiednie modele o charakterze teoriopoznawczym. 

Zastosowano następujące metody i techniki badawcze, m.in.: historyczną, analizy 

źródeł, statystyczną, krytyki piśmiennictwa i komparatystyczną  

2. Mniejszości narodowościowe w Polsce 

Przeprowadzony w 1931 roku spis powszechny wykazał, że wśród 32 mln oby-

wateli Rzeczpospolitej 21,1% stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych
2
. 

Powyższe dane, zdaniem Jerzego Tomaszewskiego, w istotny sposób odbiegały jednak 

od rzeczywistości, ponieważ sugerowały nadreprezentację Polaków. Według jego 

obliczeń, opartych m.in. na fragmentaryzacji religijnej kraju i strukturze językowej 

społeczeństwa, państwo polskie tworzyły następujące grupy etniczne: Polacy, których 

liczebność wynosiła ok. 64,7% ogółu, Ukraińcy – 16%, Żydzi – 9,8%, Białorusini – 

6,1%, Niemcy – 2,4%, Rosjanie – 0,4%, Litwini – 0,3%, Czesi – 0,1%, „inni” – 0,1% 

i ok. 0,1% osób o nie ustalonej narodowości
3
. 

W wyniku II wojny światowej diametralnej modyfikacji uległo położenie państwa 

polskiego, tak na arenie międzynarodowej, jak i w jego sytuacji wewnętrznej. Zgodnie 

z ustaleniami poczynionymi w trakcie konferencji tzw. Wielkiej Trójki w Jałcie 

i Poczdamie (w lutym oraz lipcu i sierpniu 1945 roku), zmianie uległy dotychczasowe 

granice Rzeczpospolitej. Utraciła ona ziemie usytuowane na wschód od linii Bugu 

(inkorporowane przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dalej ZSRR), 
                                                                
1 Zakład Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, http://www.pwsz.legnica.edu.pl/. 
2 Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 137. 
3 Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 35. 
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otrzymując w zamian tereny na Północy i Zachodzie, należące uprzednio do III Rzeszy 

Niemieckiej, tzw. Ziemie Odzyskane (dalej ZO)
4
. Nowa Polska była mniejsza wzglę-

dem przedwojennej o ok. 70 tys. km
2
, posiadała o ok. 7,5 mln mniej ludności i znajdo-

wała się w sferze całkowitej dominacji ze strony ZSRR, m.in. na płaszczyźnie ekono-

micznej, ideologicznej i politycznej. Całkowitemu przeobrażeniu uległa struktura 

etniczna państwa i w 1945 roku najliczniejszą niepolską grupą etniczną byli Niemcy, 

zamieszkali na terenie ZO. Decyzją zwycięskich mocarstw mieli oni zostać niebawem 

wysiedleni poza nowe granice państwa polskiego
5
. 

Jedyny spis powszechny ludności w „Polsce Ludowej”, w którym uwzględniono 

strukturę etniczną społeczeństwa, został przeprowadzony 14 lutego 1946 roku. Zgod-

nie z nim wśród 23 929 757 respondentów było 20 520 178 Polaków, 2 288 300 Niem-

ców, 399 526 osób o „innej” narodowości, a względem 417 431 prowadzono akcję 

weryfikacyjną
6
. Zdaniem Grzegorza Janusza do powyższych danych należy podchodzić 

z daleko idącą wstrzemięźliwością, ponieważ równoległe do prowadzonych obliczeń, 

trwały masowe migracje ludności (w tym np. ekspatriacje Niemców i Ukraińców). 

Ponadto zdecydowanie zaniżono liczebność niepolskich grup narodowościowych, któ-

rych rzeczywista reprezentacja mogła wynosić nawet 1,5 mln osób (i to bez 

ekspulsowanych Niemców)
7
.  

Wobec nieuwzględniania kryterium narodowości w trakcie kolejnych spisów, 

informacje na temat struktury etnicznej kraju opierano wyłącznie na danych szacunko-

wych, opracowywanych przede wszystkim przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Zgodnie z nimi w 1960 roku w Polsce mieszkało 459 700 osób o odmiennym pocho-

dzeniu, w tym: 165 tys. Białorusinów, 22 300 Czechów i Słowaków, 11 tys. Greków, 9 

tys. Litwinów, 3 tys. Niemców, 19 tys. Rosjan, 200 tys. Ukraińców i 30 400 Żydów. 

Według Leszka Olejnika podane zestawienie nie obejmuje faktycznej liczby przedsta-

wicieli mniejszości, których reprezentacja mogła stanowić między 486 a 521 tys. osób. 

Autor zwracał jednocześnie uwagę na fakt, że na części ZO zamieszkujący je auto-

chtoni
8
, mimo prowadzonej wobec nich akcji „repolonizacyjnej”, coraz częściej dekla-

rowali niemiecką opcję narodowościową
9
. Wartym odnotowania jest fakt, że chociaż 

w trakcie niemal pięćdziesięcioletniego istnienia „Polski Ludowej” jej polityka etniczna, 

podlegała licznym fluktuacjom
10
, to niezmiennie głównym celem było dążenie do 

                                                                
4 Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2003, s. 115-116. 
5 Roszkowski W., Historia Polski 1914-2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 156-157. 
6 Szulc S., Powszechny sumaryczny spis ludności z 14 II 1946 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

1947, s. XVI. 
7 Janusz G., Usytuowanie mniejszości narodowych w społeczeństwie i polityce państwa polskiego po 1945 r., 

s. 229-230, [w:] Jachymek J. (red.), Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej w XX wieku, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992. W kwestionariuszu spisowym wyszczególniono jedynie trzy opcje 

narodowościowe: polską, niemiecką i „inną”. Zdaniem G. Janusza w ostatniej znajdowało się ok. 162 tys. 

Ukraińców, 138 tys. Białorusinów, 108 tys. Żydów (chociaż w połowie 1946 roku miało ich być już ok. 240 tys.) 

i 15 tys. Słowaków. 
8 Autochtoni to przedstawiciele ludności rodzimej („tubylczej”), osiadli na danym terenie w długiej 

perspektywie czasowej. W powojennej Polsce za autochtonów uważano labilnych narodowościowo 

mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, głównie Górnego Śląska, Warmii i Mazur 
9 Olejnik L., Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2003, s. 63-64. 
10 O braku jednolitej koncepcji świadczy np. fakt, że o ile w pierwszych latach powojennych wobec 

mniejszości niemieckiej i ukraińskiej prowadzono działania eksterminacyjne (polegające m.in. na ich 
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niwelacji różnic etnicznych w społeczeństwie i włączenie mniejszości w ramy jedno-

litej (polskiej) zbiorowości
11

. 

Rozpoczęta w drugiej połowie lat osiemdziesiątych transformacja ustrojowa, uwi-

doczniła się m.in. w demokratyzacji życia społeczno-politycznego państwa, w tym 

w zmianie jego polityki etnicznej. Zaprzestano realizacji wizji Polski jako kraju 

„jednonarodowego” na rzecz społeczeństwa pluralistycznego, w którym mniejszości 

posiadają pełnię praw obywatelskich, gwarantowanych przez władze centralne
12

. Po-

nownie „dostrzeżono” obecność mniejszości narodowych, których liczebność oceniano 

wówczas między 900 tys. a milionem osób
13

. Jednak dopiero przeprowadzenie Naro-

dowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań w latach 2002 i 2011 umożliwiło 

ustalenie precyzyjnych danych na temat struktury narodowościowej Rzeczpospolitej. 

Zgodnie z nimi udział osób o niepolskiej narodowości wynosił: w 2002 roku 471,5 tys. 

przedstawicieli (w tym 152,9 tys. Niemców), a w 2011 roku – 1467,7 tys.
14

 (147,8 tys.)
15

 

3. Polityka etniczna – zagadnienia wstępne 

Pojęcie „polityki etnicznej
16
” figuruje często w literaturze przedmiotu równolegle 

do takich zagadnień, jak: „polityka narodowościowa”, „polityka mniejszościowa” 

i „polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych”. Polscy badacze wskazują na 

niemalże jednoznaczność definicji polityki „etnicznej” i „narodowościowej”, zwracając 

jednakże uwagę na występujące pomiędzy między nimi nieznaczne różnice. Zgodnie 

z nimi, „polityka etniczna” koncentruje się przede wszystkim na współczesnym aspekcie 

zagadnienia, natomiast „polityka narodowościowa” – historycznym. „Polityka naro-

dowościowa” obejmuje ponadto szerszy obszar działalności państwa i zawiera w sobie 

                                                                

wysiedlaniu i pozbawieniu praw obywatelskich), to Żydom (i pod pewnymi względami również Słowakom 

i Czechom) zagwarantowano względną autonomię. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych 

zaostrzono kurs względem mniejszości żydowskiej (np. zamykając lub nacjonalizując jej niezależne dotąd 

instytucje społeczne), a w kolejnych latach stosunek państwa wobec wszystkich niepolskich grup etnicznych 

uległ daleko idącej liberalizacji (zwłaszcza po tzw. Polskim Październiku w 1956 roku). W kolejnej dekadzie 

mniejszości narodowe poddano ścisłej inwigilacji i ograniczono udzielane im wsparcie finansowe, natomiast 

od lat siedemdziesiątych rozpoczął się proces marginalizacji niepolskich grup narodowościowych. 

Zagadnienie fragmentaryzacji etnicznej państwa całkowicie zniknęło wówczas z dyskursu publicznego 

(zastąpiono je tezą o „jedności narodu”). 
11 Szczepański A., Ewolucja polityki etnicznej w Polsce w latach 1944-1989, Wrocławskie Studia 

Politologiczne, Nr 28/2020, 2020, s. 172. 
12 Tenże, Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności romskiej (cygańskiej), Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 32(3)/2019, 2019, s. 227-228. 
13 Łodziński S., Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989-1993 (Na tle 

rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach europejskich i regulacji przygotowywanych w ramach 

prac Rady Europy), Raport Nr 22, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1994, s. 1. 
14 W spisie z 2011 roku, odmiennie niż w 2002 roku, respondenci mogli wybrać dwie deklaracje 

narodowościowe. Wśród łącznej liczby 1467,7 tys. „niepolskich” wskazań (zarówno pojedynczych, jak 

i podwójnych), 596,3 zawierało jednokrotną, „wyłącznie niepolską” narodowość. 
15 Gudaszewski G., Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 20011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 39-40. 
16 Polityka etniczna stanowi przede wszystkim przedmiot badań politologów (reprezentantów nauk 

o polityce), ale ze względu na złożoność i wieloaspektowość problemu, badania prowadzone są także 

w ramach innych dyscyplin naukowych, m.in. socjologii, historii, demografii i nauk o bezpieczeństwie. 
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trzy elementy konstytuujące: politykę wobec narodu tytularnego
17
, mniejszości naro-

dowych i etnicznych oraz diaspory. „Polityka etniczna” dotyczy z kolei węższego 

obszaru badawczego, ograniczonego do szczegółowej polityki państwa wobec mniej-

szości narodowych i etnicznych
18
. Na potrzeby niniejszego artykułu uznano za Henry-

kiem Chałupczakiem, że „polityką etniczną” będzie przyjęty i realizowany przez państwo 

oraz jego organy zespół działań na rzecz rozwiązywania problemów związanych 

z istnieniem na jego terytorium mniejszości narodowych19
. Z powyższą konstatacją 

zgadza się Tomasz Browarek, uzupełniając, że wymienione wyżej działania zależą od 

następujących determinant: ustrojowo-instytucjonalnych (obejmujących np. ustrój 

polityczny państwa i system podmiotów realizujących założenia polityki etnicznej); 

prawnych (m.in. system prawa wewnętrznego, który określa status mniejszości naro-

dowych); historyczno-społecznych (w tym tradycja i spuścizna historyczna, determi-

nujące postrzeganie mniejszości w społeczeństwie), etnodemograficznych i geograficz-

nych (m.in. fragmentaryzacja etniczna państwa i terytorialne rozmieszczenie mniej-

szości); ideologicznych i politycznych (np. umiejscowienie problematyki etnicznej 

w myśli politycznej formacji rządzącej) oraz ekonomicznych (związane z finanso-

waniem mniejszości przez państwo)
20

.  

Radosław Zenderowski i Jakub Pieńkowski uważają, że w realizowanych poli-

tykach etnicznych można odnaleźć dążenie do osiągnięciach trzech różnych celów, tj.: 

a) akceptacji dla wieloetniczności i wielokulturowości znajdującej wyraz w organizacji 

politycznej państwa i w politykach szczegółowych; b) wyłączenia mniejszości (…) 

z głównego nurtu życia społecznego, politycznego i ekonomicznego oraz niedopusz-

czaniem do ich integracji z narodem tytularnym; c) dążenie do „etnicznej zupełności” 

(od asymilacji po eksterminację fizyczną i wygnania)21.  

Zdaniem T. Browarka w zależności od obranej strategii można wskazać na jeden 

z następujących modeli polityki etnicznej
22

: 

1. Pluralistyczny – opiera się na założeniu równości grupowej, w której państwo 

wspiera (także finansowo) działalność mniejszości, dopuszczając autonomię i dwu-

języczność regionów. Gwarantuje ponadto możliwość udziału w życiu publicznym 

przez przedstawicieli odmiennych nacji i zachowania przez nich własnej odręb-

ności. Wśród negatywnych skutków powyższego modelu wskazuje się na poten-

cjalne osłabienie jedności państwa i fragmentaryzację jego społeczeństwa.  

                                                                
17 Pojęcie „naród tytularny” określa naród, który dąży do utworzenia własnego państwa (lub jego 

proklamacji) i zazwyczaj stanowi w nim większość mieszkańców. 
18 Zenderowski R., Chałupczak H., Baluk W., Polityka etniczna: próba teoretycznej konceptualizacji, s. 26, 

[w:] Zenderowski R., Chałupczak H., Baluk W. (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy 

Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015. 
19 Chałupczak H., Problemy metodologiczne badania polityki etnicznej państw Europy Środkowo-

Wschodniej, s. 410, [w:] Chałupczak H., Pietraś M., Pogorzała E. (red.), Europa Środkowo-Wschodnia 

w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2013. 
20 Browarek T., Determinanty polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Studia Śląskie, LXXVII, 

2015, s. 15-35. 
21 Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Tom 1 – 

Zagadnienia teoretyczne, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 203. 
22 Autor uważa jednak, ze zaprezentowane modele mają głównie charakter teoretyczny („idealny”), ponieważ 

w praktyce niejednokrotnie dochodzi do ich wzajemnego przenikania. 
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2. Integracyjny – zakłada istnienie równości indywidualnej obywateli i akcentuje 

pluralizm etniczny ludności. Jednocześnie państwo nie wspomaga pluralizmu 

narodowościowego i wyklucza dodatkowe preferencje dla mniejszości, co może 

spowodować ich atrofię. Powyższy model występuje w trzech odmianach, tj.: 

przymusowej asymilacji; akceptacji różnic (ale bez instytucjonalnego wsparcia 

przez państwo) oraz akceptacji różnic i ich ochrony (przypomina wówczas typ 

pluralistyczny, ale nie obejmuje autonomii regionów i tworzenia przez mniejszości 

własnych organizacji). 

3. Segregacyjny – sankcjonuje istnienie nierówności etnicznych, wykluczając 

możliwość tworzenia przez mniejszości własnych instytucji i ograniczając prawa 

obywatelskie jej przedstawicieli. W konsekwencji istnieje prawdopodobieństwo 

wyodrębnienia ze społeczeństwa odrębnych grup narodowościowych i tworzenie 

się gett etnicznych
23

. 

4. Niemcy w Polsce Ludowej 

Wraz z ukonstytuowaniem się w lipcu 1944 roku Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (dalej PKWN), została zalegalizowana represyjna polityka względem 

ludności niemieckiej. Zgodnie z instrukcją Stanisława Radkiewicza, Kierownika Resortu 

Bezpieczeństwa PKWN „o przytrzymaniu i odesłaniu do obozów pracy zdrajców 

Narodu, tzw. Volksdeutschy”, zdrajcą był każdy, kto w czasie wojny zadeklarował chęć 

współpracy z okupantem lub wykazał swoje niemieckie pochodzenie. Na mocy powyż-

szego dokumentu wszyscy volksdeutsche powinni byli zostać zatrzymani i odesłani do 

obozów pracy przymusowej, a wobec ich rodzin postulowano zastosowanie całego kata-

logu szykan (włącznie z wpisaniem do dokumentów adnotacji „rodzina volksdeutscha”). 

Ponieważ wprowadzono zasadę odpowiedzialności zbiorowej, nie poddając analizie 

indywidualnych postaw ludności, ofiarami represji stawały się nierzadko osoby nie-

winne, które nigdy nie artykułowały związków z narodem niemieckim i nie kolaboro-

wały z okupantem (ale np. przed 1939 rokiem należały do organizacji mniejszości 

niemieckiej)
24

. 

Po zakończeniu działań wojennych, w nowych granicach Polski znajdowało się 

według różnych źródeł od ok. 3,5 do 4,5 milionów Niemców
25
. Zostali oni zepchnięci 

poza nawias życia społecznego i ich warunki bytowe były niezwykle trudne, co od-

zwierciedlało się np. w pozbawieniu praw obywatelskich (w tym do posiadania włas-

ności prywatnej) i zakazie uczestnictwa we wszelkich aspektach życia publicznego. 

Niejednokrotnie trafiali do obozów pracy przymusowej
26
, wielu stanowiło podstawową 

(i darmową) siłę roboczą w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (dalej PGR), a ich 

pracę uważano za swoistą rekompensatę za zniszczenia wojenne, a jedyną zapłatą była 

żywność. Nałożono na nich obowiązek pracy, ale nie uregulowano ich sytuacji 

prawnej. Początkowo nie obowiązywały żadne odgórnie ustalone zasady zatrudniania 

                                                                
23 Browarek T., Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Wydawnictwo UMCS, 

Lublin 2018, s. 38-40. 
24 Mironowicz E., Polityka narodowościowa PRL, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2000, 

s. 34-35. 
25 Madajczyk P., Niemcy polscy 1944-1989, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 18. 
26 Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970, 

Warszawa 2005, s. 35-41. 
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niemieckich pracowników27
. Kolejną szykaną była likwidacja oświaty i poddawanie 

represjom niemieckie dzieci, obarczane winą za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. 

Szczególnie trudne było położenie sierot, które nierzadko pozostawiano własnemu 

losowi lub kierowano do pracy u polskich gospodarzy. Czasem umieszczano je w pań-

stwowych sierocińcach, gdzie oczekiwały na wyjazd na Zachód
28

. Lata okupacji 

i związanych z nimi okrucieństw, z jakimi zetknęli się Polacy, determinowały u nich 

powszechną nienawiść do niedawnych prześladowców. Została ona „zalegitymizo-

wana” dekretem Rady Ministrów o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób 

narodowości niemieckiej, które przeznaczono do „wysiedlenia z obszaru Państwa”, 

a ich majątek „ulegał przepadkowi”
29

. 

Ówczesną politykę narodowościową wobec Niemców determinowały dwa główne 

cele: ich całkowite usunięcie z Polski oraz intensywna eksploatacja i to nie tylko jako 

wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w przemyśle (np. górników w zagłębiu 

wałbrzyskim), ale także niewykwalifikowanych robotników rolnych. W pierwszej 

kolejności wysiedleniom miał podlegać tzw. element uciążliwy, a więc m.in. osoby 

niepracujące, duchowni i nauczyciele. Aktywnych zawodowo, zwłaszcza tzw. fachow-

ców i personel PGR, zaopatrywano w stosowne zaświadczenia reglamentacyjne 

i wyłączano z transportów
30
. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na konferencji w Pocz-

damie, kierowano je do radzieckiej lub brytyjskiej strefy okupacyjnej. Założono 

wówczas, że w przeciwieństwie do „spontanicznych” wysiedleń organizowanych przez 

polskie wojsko już od czerwca 1945 roku, ekspatriacja będzie odbywać się w sposób 

humanitarny i planowy. Zorganizowane deportacje rozpoczęły się od jesieni tego 

samego roku, a ich kulminacja przypadła na 1946 rok, gdy ekspulsowano ponad 1,6 mln 

Niemców. Od 1947 roku, z uwagi na brak wykwalifikowanych robotników polskich, 

którzy mogliby zastąpić wysiedlanych pracowników, istotnie zmalała intensywność 

deportacji niemieckich „fachowców”. Wywieziono wówczas ok. 500 000 osób, nato-

miast w latach 1948-1949 – ok. 100 000
31
. W granicach państwa, głównie w woje-

wództwach wrocławskim, szczecińskimi i koszalińskim, pozostało jeszcze ok. 200 000 

„uznanych” Niemców, tj. osób o niekwestionowanej niemieckiej przynależności 

etnicznej. Jednocześnie na Górnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach mieszkała milio-

nowa społeczność autochtonów, którą w wyniku przeprowadzonej akcji weryfika-

cyjnej, uznano odgórnie za Polaków. Mieli oni „legitymować” prawo Rzeczpospolitej 

do wspomnianych terenów, ale znamienne jest, że kolejnych dekadach zamiast 

                                                                
27 Machałek M., Pracownicy niemieccy w państwowych gospodarstwach rolnych na Ziemiach Zachodnich 

i Północnych do lat pięćdziesiątych XX w. Wybrane problemy, s. 513, [w:] Dziurok A., Madajczyk P., 

Rosenbaum S. (red.), Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989, 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016. 
28 Halicka B., The everyday life of children in Polish-German Borderlands during the early postwar period, 

s. 135-136, [w:] Venken M. (red.), Borderland Studies Meets Child Studies, Peter Lang Edition, Frankfurt 

AM Mein 2017. 
29 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej 

(Dz. U. 1946.55.310). 
30 Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 2015, s. 99-116. 
31 Aż do 1956 roku, tj. momentu rozpoczęcia kolejnej masowej fali wyjazdów, wyjazdy Niemców z PRL 

odbywały się sporadycznie, co determinowała restrykcyjna polityka migracyjna polskich władz. 
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„arbitralnie nadanej polskości” nierzadko deklarowali przynależność do narodu 

niemieckiego
32

. 

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych przyniósł ważkie zmiany w dotych-

czasowym położeniu Niemców w Polsce i był warunkowany następującymi czynni-

kami: powstaniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej (dalej NRD) 7 października 

1949 roku i ratyfikowaniem przez nią i Polskę układu granicznego, podpisanego 

w Zgorzelcu 6 lipca 1950 roku. Na kanwie tych wydarzeń władze państwowe podjęły 

działania mające na celu poprawę sytuacji bytowej Niemców w Rzeczpospolitej i łat-

wiejsze nabycie przez nich polskiego obywatelstwa
33
. Oprócz tego, w województwach 

wrocławskim, szczecińskim i koszalińskim, utworzono od roku szkolnego 1950/1951 

przedszkola i szkoły z niemieckim językiem nauczania. We wrześniu 1950 roku do 40 

szkół podstawowych uczęszczało 4 264 uczniów, a dwa lata później liczba placówek 

wynosiła już 134 i uczyło się w nich 7 760 dzieci. Dodatkowo została uruchomiona 

edukacja ponadpodstawowa, tj.: dwie zasadnicze szkoły zawodowe (w Boguszowie 

i w Wałbrzychu), Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu i klasa z niemieckim 

językiem nauczania przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. Ponadto zainicjowano 

powstanie szkół wieczorowych i kursów języka polskiego dla pracujących. W począt-

kowym okresie funkcjonowania, tj. w latach 1950-1952, działalność szkolnictwa nie-

mieckiego napotykała istotne przeszkody, przejawiające się np. brakiem odpowiedniej 

bazy lokalowej, deficytem kadry nauczycielskiej
34
, niewystarczającą liczbą pomocy 

naukowych i brakiem podręczników. Z upływem lat sytuacja uległa istotnemu polep-

szeniu m.in. poprzez przeszkolenie nowych nauczycieli, zapewnienie książek i pomocy 

dydaktycznych, a także przekazanie odpowiednich lokali na potrzeby oświatowe
35

.    

Od początku lat pięćdziesiątych poprawiły się warunki pracy ludności niemieckiej, 

a także jej sytuacja materialna. Rzeczywisty kreator polityki etnicznej państwa, tj. 

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej KC PZPR) oraz 

rząd (pełniący de facto rolę „wykonawczą” wobec KC) postulowały m.in. ujedno-

licenie zarobków i zasad korzystania z urlopów oraz wczasów przez wszystkich robot-

ników, bez względu na ich narodowość. Ponadto, niemieccy pracownicy zostali na 

równi z Polakami objęci takimi przywilejami socjalnymi, jak m.in.: opieką żłobkową 

i przedszkolną nad dziećmi, dodatkami rodzinnymi, rentami inwalidzkimi i pomocą 

medyczną. Ci, którzy przeszli („odpowiednią”) weryfikację polityczną uzyskali 

również możliwość akcesji do związków zawodowych. Z powyższych benefitów 

korzystała jednak przede wszystkim ludność miejska, zatrudniona w przemyśle, gdyż 

robotnikom w PGR-ach i pracującym w majątkach ziemskich Armii Radzieckiej nadal 

uniemożliwiano korzystania z przysługujących im praw. Wciąż byli traktowano jako 

przedstawiciele „drugiej kategorii” – upośledzeni pod względem ekonomicznym 

                                                                
32 Szczepański A., Wyjazdy etnicznych i autochtonicznych przedstawicieli mniejszości niemieckiej z terenu 

Polski po II wojnie światowej, s. 145-150, [w:] Kulesza M. (red.), Geografia historyczna jako determinanta 

rozwoju nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Katedra 

Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Legnica-Łódź 2009. 
33 Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego…, s. 153. 
34 Brak wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej starano się zniwelować organizując kursy nauczycielskie dla 

„postępowych robotników”. 
35 Szczepański A., Education of the German minority in Legnica in the years 1951-1963 as an element of 

politics of ethnicity of „People’s Poland”, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy, 35(2)/2020, 2020, s. 28-29. 
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i społecznym. Obrazował to np. fakt niewypłacania im całości należnego uposażenia, 

ograniczania dostępu do urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, a także przy-

dzielania starych i zniszczonych obiektów mieszkalnych, wykluczając możliwość 

zmiany lokum. Mimo „odgórnych nacisków” na poprawę warunków egzystencjalnych 

mniejszości, terenowe władze administracyjne często bojkotowały zalecenia „centrali” 

i niezmiennie akceptowały dyskryminację ludności niemieckiej. Nawet przepisy 

uchwalonej 22 lipca 1952 roku Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (dalej 

PRL), która formalnie nadawała prawa obywatelskie wszystkim mieszkańcom kraju, 

nie przyczyniły się do zmiany sytuacji Niemców. Świadczy o tym fakt, że wśród 

robotników rolnych panowało powszechne rozgoryczenie i zdecydowana większość 

z nich opowiadała się za wyjazdem z PRL. W celu ograniczenia powyższych nastrojów, 

od czerwca 1954 roku władze zintensyfikowały kontrole warunków bytowych osób 

zatrudnionych w PGR-ach i podjęły działania mające za zadanie poprawę status quo36
. 

Na kanwie ograniczonej demokratyzacji systemu politycznego, związanej przede 

wszystkim z tzw. Październikiem
37
, nastąpiła istotna zmiana w polityce etnicznej 

„Polski Ludowej”. Mniejszości uzyskały m.in. prawo do zakładania własnych organi-

zacji społeczno-kulturalnych i wydawania prasy w języku ojczystym
38

, a ponadto 

w oficjalnym dyskursie podkreślano równość wszystkich obywateli PRL, niezależnie 

od ich pochodzenia etnicznego
39
. W tym czasie miały miejsce dwa brzemienne 

w skutkach wydarzenia, determinujące dalsze losy Niemców w Polsce, tj.: zawarte 

5 grudnia 1955 roku porozumienie między Polskim i Niemieckim Czerwonym Krzy-

żem
40

 oraz podjęta następnego dnia uchwała KC PZPR dotycząca ludności niemieckiej 

w Polsce
41
. Wspomniane porozumienie umożliwiało wyjazd do Republiki Federalnej 

Niemiec (dalej RFN) 9 500 Niemców w ramach tzw. akcji łączenia rodzin. Chociaż 

nazwiska osób przeznaczonych do emigracji figurowały na liście wręczonej stronie 

polskiej, to w praktyce nie realizowała ona ściśle warunków ustaleń. Już w grudniu 

1955 roku granice PRL opuściła wymieniona liczba emigrantów, a od 1956 roku 

rozpoczęły się kolejne, masowe wyjazdy, które trwały do 1959 roku Zgodnie z danymi 

szacunkowymi objęły one ponad 240 tysięcy osób, a wśród podróżnych znajdowali się 

zarówno etniczni Niemcy, jak i przedstawiciele ludności rodzimej, a nawet – Polacy. 

Z uwagi na sprzeciw strony NRD, domagającej się skierowania do niej części trans-

portów, również i tam trafiła niewielka liczba wysiedleńców
42

.  

                                                                
36 Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego…, s. 153-160. 
37 „Polskim Październikiem” zostały nazwane wydarzenia z 1956 roku, które były związane z objęciem 

stanowiska I Sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę. W ich wyniku odstąpiono od stalinizacji 

kraju (przejawiającej się np. we wprowadzaniu kolektywizacji w rolnictwie, skazywaniu na karę śmierci lub 

długoletnie więzienie przeciwników politycznych oraz eksponowaniem tzw. socrealizmu w kulturze i sztuce) 

i dopuszczono „koncesjonowaną” liberalizację systemu politycznego (m.in. poprzez działalność rad 

robotniczych w zakładach przemysłowych i rehabilitację oraz zwolnienie z więzień niesłusznie skazanych). 
38 Czasopisma niektórych mniejszości drukowano już wcześniej (np. „Fołks Sztyme”, pismo Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Żydów), ale w latach pięćdziesiątych zwiększono liczbę tytułów oraz ich nakład. 
39 Olejnik L., dz. cyt., s. 47-53. 
40 Aż do 1970 roku RFN nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych z PRL, stąd sygnatariuszami 

porozumienia były Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż. 
41 Szczepański A., Działalność Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy w świetle 

polityki etnicznej realizowanej w Polsce w latach 1944-1989, Almanach Legnicki, nr 2, 2020, s. 166-167. 
42 Jankowiak S., Łączenie rodzin między Polską a Niemcami w latach pięćdziesiątych, Biuletyn Instytutu 

Pamięci Narodowe, 9/2001, 2001, s. 24-25. 
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Uchwała KC PZPR z 6 grudnia 1955 roku, wprowadzała z kolei mechanizmy 

umożliwiające poprawę sytuacji materialnej i kulturalnej mniejszości niemieckiej 

w Polsce. Uregulowano m.in. sprawy emerytalne i inwalidzkie, podjęto działania mające 

na celu wyrównanie strat poniesionych przez Niemców po wojnie i wyrażono poparcie 

dla rozpoczętej właśnie „akcji łączenia rodzin”
43
. Umożliwiono również powołanie 

niemieckiej organizacji społecznej, a także wyrażono zgodę na wydawanie (w stosun-

kowo szerokim nakładzie) prasy w języku niemieckim
44

. W kwietniu 1957 roku pow-

stało w Wałbrzychu Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (dalej NTSK), 

posiadające swoje oddziały w kilkunastu miejscowościach województwa wrocław-

skiego
45
. Do jego najważniejszych celów zaliczono m.in.: popularyzację niemieckiej 

oświaty, kultury i sztuki, umacnianie więzi między ludnością polską i niemiecką, 

a także kierowanie do polskich władz postulatów dotyczących potrzeb materialnych 

i duchowych Niemców. Ponadto w statucie Towarzystwa uwzględniono również: 

utworzenie Centralnego Niemieckiego Domu Kultury w Wałbrzychu, pełnienie opieki 

nad osobami starszymi i chorymi oraz wspieranie ich w zakresie własności, rent i zao-

patrzenia; pomoc w organizowaniu emigracji na Zachód, a także współpracę z wła-

dzami polskimi i „postępowymi” organizacjami w Niemczech. Wbrew pokładanym 

przez władzę nadziejom, NTSK nie wzbudziło szerszego zainteresowania wśród 

ludności niemieckiej, nastawionej głównie na opuszczenie terytorium PRL. Z chwilą 

ukonstytuowania się Towarzystwa liczba jego członków wynosiła ok. czterech tysięcy, 

ale w 1960 roku tylko 750, głównie osób w podeszłym wieku. W efekcie nie udało się 

zdynamizować pracy organizacji i jej aktywność ograniczała się przede wszystkim do 

działalności kulturalnej i socjalnej
46
. Sytuacja ta sprawiła, że już w rok od powstania 

NTSK władze państwowe zaczęły podawać w wątpliwość sens jego istnienia
47

. 

Zgodnie z oficjalnymi statystykami w PRL – z chwilą zakończenia „akcji łączenia 

rodzin” – pozostało jedynie ok. trzech tysięcy Niemców, zamieszkałych przede wszy-

stkim na Dolnym Śląsku
48
. Dało to władzy asumpt do uznania, że niemal cała mniej-

szość opuściła Polskę, chociaż coraz częściej odnotowywano niemieckie identyfikacje 

narodowościowe wśród autochtonów. Dążenia Warmiaków, Mazurów i Górnoślą-

zaków do uznania ich za odrębny naród napotykały na zdecydowany opór ze strony 

władzy państwowej. Niezmiennie definiowała ludność rodzimą jako etnicznie polską, 

ponieważ ewentualna zmiana status quo oznaczałaby przyznanie się do fiaska reali-

                                                                
43 Nitschke B., Prawne położenie ludności niemieckiej w Polsce po zakończeniu wysiedleń, Studia Zachodnie, 

4, 1999, s. 166. 
44 Szczepański A., Ewolucja polityki etnicznej..., s. 170, Wśród prasy niemieckiej największą popularnością 

cieszył się wówczas „Arbeiterstimme – Sozialistische Tageszeitung”. 
45 Zarządy miejskie NTSK powstały we Wrocławiu i w Wałbrzychu (działał w nim również zarząd 

wojewódzki), a koła terenowe w następujących miejscowościach: w Boguszowie, Bolesławcu, Cieplicach 

(w Jeleniej Górze), Gorcach, Gromadce, Kudowie-Zdroju, Legnicy, Mieroszowie, Nowej Rudzie, Szczawnie-

Zdroju, Świdnicy i Unisławiu Śląskim. 
46 Ociepka B., Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wrocław 1992, s. 138-147. 
47 Szczepański A., Działalność Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego..., s. 167-168. 
48 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Tom IX, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, 

s. 71. W rzeczywistości liczba ta była zdecydowanie zaniżona, o czym świadczyła masowa emigracja 

Niemców w następnych latach. 
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zowanej polityki
49
. Okazałoby się bowiem, że odgórne działania „repolonizacyjne” 

podejmowane po 1945 roku były zbyt powierzchowne i krótkotrwałe, i w rzeczy-

wistości prowadziły do zniechęcenia i alienacji wspomnianej grupy, zamiast jej inte-

gracji z resztą społeczeństwa
50
. W efekcie wśród osób, którym umożliwiono w latach 

sześćdziesiątych emigrację do Niemiec (głównie do RFN) dominowali mieszkańcy 

Górnego Śląska, Warmii i Mazur. Szacuje się, wyjechało wówczas ok. 100 tysięcy 

migrantów, będących często potencjalnym „problemem” dla władzy, tj. osoby samotne, 

chore i „podejrzane politycznie”
51

.  

W wyniku akcji „łączenia rodzin” radykalnemu ograniczeniu uległa działalność 

oświaty mniejszości niemieckiej. Skalę zjawiska obrazuje fakt, że o ile w roku 

1958/1959 funkcjonowało 12 szkół (w tym osiem w województwie wrocławskim, trzy 

w koszalińskim i jedna w szczecińskim), kształcących łącznie 285 uczniów, o tyle 

w 1960 roku istniało już tylko pięć ośrodków (cztery na Dolnym Śląsku i jeden 

w Szczecinie), gdzie uczyło się 132 dzieci. W roku 1961/1962 działały tylko dwa – we 

Wrocławiu i w Legnicy, a naukę w nich pobierało 59 podopiecznych. Przy ośrodku 

legnickim funkcjonował internat, ponieważ w założeniu władz oświatowych szkoła 

miała docelowo pełnić funkcję placówki zbiorczej, przeznaczonej dla wszystkich 

dzieci z terenu województwa. Z uwagi na stały spadek liczby wychowanków (w roku 

1962/1963 było ich już tylko 29) zdecydowano o likwidacji placówki, co nastąpiło 

z dniem 1 września 1963 roku
52

. Jednocześnie wszystkim zainteresowanym umożli-

wiono dalszą naukę języka niemieckiego, którą do 1970 roku prowadzono w Szkole 

Podstawowej nr 15 w Legnicy (mieszczącej się w tym samym budynku, co zlikwi-

dowana szkoła mniejszości)
53

. 

W latach sześćdziesiątych istotnie zmniejszyła się liczba członków NTSK, wyniku 

czego jego koła terenowe funkcjonowały już tylko w dziewięciu miejscowościach 

(wobec czternastu w 1958 roku). Równolegle wzmógł się nadzór nad działalnością 

Towarzystwa oraz zmianie uległy jego cele statutowe. Zgodnie z nowymi założeniami 

NTSK miało m.in. „służyć budowie socjalizmu”, upowszechniać wytyczne PZPR 

i rządu, implementować w swoich szeregach zasady „proletariackiego nacjonalizmu” 

i podkreślać przyjaźń między NRD i PRL. Natomiast kwestie popularyzowania kultury 

i sztuki (niemieckiej oraz polskiej) uznano za sprawę drugorzędną. W połowie dekady, 

w wyniku problemów finansowych, istotnie zmalała aktywność organizacji (z wyjąt-

kiem kół w Wałbrzychu, Wrocławiu i Boguszowie
54
), skoncentrowanej odtąd przede 

wszystkim na działalności pomocowej i opiekuńczej
55

. 

W kolejnej dekadzie nastąpiło zbliżenie w relacjach PRL i RFN, czego egzempli-

fikacją było nawiązanie 7 grudnia 1970 roku oficjalnych stosunków dyplomatycznych 

                                                                
49 Browarek T., Szkolnictwo dla ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1989, s. 21-22, 

[w:] Schiller G. (red.), Edukacja mniejszościowa w Polsce. Wczoraj, dziś i jutro, Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Gliwice-Opole 2015. 
50 Szczepański A., Wyjazdy etnicznych i autochtonicznych przedstawicieli mniejszości niemieckiej..., s. 147. 
51 Tenże, Działalność Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego..., s. 168. 
52 Analogiczny los spotkał również szkołę we Wrocławiu. 
53 Browarek T., Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, Przegląd Historyczno-

Oświatowy, 3-4, 2002, s. 201-203. 
54 Działały tam m.in.: chór, zespoły artystyczne, balet, teatr dziecięcy i biblioteki upowszechniające 

niemieckie książki i czasopisma. 
55 Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego…, s. 314-318. 
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między państwami. W ich wyniku strona polska zadeklarowała gotowość do wzno-

wienia „akcji łączenia rodzin”, która w założeniu miała trwać dwa lata i objąć ok. 

30 tys. osób
56
. Chętnych do opuszczenia „Polski Ludowej” było jednak znacznie 

więcej, dlatego po kilku latach doszło do istotnej liberalizacji polityki migracyjnej 

PRL. W 1975 roku I Sekretarz KC PZPR – Edward Gierek i kanclerz RFN – Helmut 

Schmidt podpisali porozumienie, zgodnie z którym w zamian za przyznanie Polsce  

1,3 mld marek zachodnioniemieckich i zawarcie z nią korzystnych umów gospodar-

czych, PRL zobowiązała się umożliwić wyjazd 120-125 tysięcy osób o „niewątpliwie 

niemieckiej przynależności narodowej”. W przeważającej części byli to przedstawiciele 

ludności rodzimej, którym z jednej strony niezmiennie odmawiano uznania ich za 

mniejszość narodową, ale z drugiej umożliwiano wyjazd na Zachód jako niemieckiej 

grupie etnicznej. Szacuje się, że w latach 1970-1979 do RFN udało się ponad 201 tys. 

migrantów, zamieszkałych przede wszystkim na terenie Górnego Śląska, Warmii 

i Mazur
57

. 

Na początku lat siedemdziesiątych, w związku z obawą władzy o nadmierne 

oddziaływanie ideologii zachodnioniemieckiej (m.in. poprzez prasę, listy i paczki 

otrzymywane od krewnych z zagranicy), powrócił postulat likwidacji NTSK. Postano-

wiono wówczas m.in. o zintensyfikowaniu nadzoru nad działalnością Towarzystwa, 

dalszemu ograniczeniu jego finansowania i niedopuszczeniu do rozszerzenia działal-

ności poza województwo wrocławskie. W zamierzeniu aparatu państwowego powyższe 

działania miały doprowadzić do samolikwidacji organizacji, co próbowano urzeczy-

wistnić m.in. poprzez ograniczenia w naborze nowych członków. Kolejnym krokiem 

było ustanowienie kuratora (w 1977 roku), którego oficjalnym zadaniem było uporząd-

kowanie spraw organizacyjnych i członkowskich Towarzystwa, choć w rzeczywistości 

dążył do jego zamknięcia
58
. Z nieznanych bliżej przyczyn NTSK nie zostało jednak 

zlikwidowane i w 1979 roku należało do niego 230 osób
59

.  

Od początku lat osiemdziesiątych w PRL narastał kryzys ekonomiczny i pogłębiała 

się totalizacja systemu politycznego (determinowana zwłaszcza restrykcjami stanu 

wojennego
60

). W tej sytuacji wzrosło zainteresowanie emigracją do RFN, dokąd 

w latach 1980-1982, głównie sposób nielegalny, wyjechało ok. 107 tysięcy obywateli. 

Dominowały wśród nich osoby deklarujące niemieckie pochodzenie etniczne (przede 

wszystkim Górnoślązacy), ale istotny odsetek emigrantów stanowili również Polacy
61

. 

Można założyć, że kryzys gospodarki socjalistycznej kreował „niemieckość” także 

wśród osób luźno z nią związanych, a „przepustka” do lepszego świata okazała się 

„towarem” na tyle cennym, że w dokumentacji niemieckiego pochodzenia wskazywano 

czasem na skrywaną dotąd obecność volksdeutscha wśród przodków62
. Od połowy lat 

                                                                
56 Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja..., s. 478-479. W latach 1970-1972 wyjechało ok. 39 tysięcy osób. 
57 Szczepański A., Wyjazdy etnicznych i autochtonicznych przedstawicieli mniejszości niemieckiej..., s. 151-152. 
58 W drugiej połowie lat siedemdziesiątych funkcjonowały już tylko cztery oddziały NTSK, tj.: 

w Boguszowie-Gorcach, Legnicy, Nowej Rudzie, Wałbrzychu i we Wrocławiu. 
59 Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego…, s. 319-324. 
60 Wprowadzono m.in. godzinę milicyjną, zakazano organizowania strajków, ograniczono swobodę 

przemieszczania się i zawieszono działalność organizacji społecznych, w tym towarzystw społeczno-

kulturalnych mniejszości narodowych. 
61 Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego…, s. 346-347. Według danych RFN 

w latach 1980-1989 imigracja z Polski wyniosła 632 803 osób. 
62 Madajczyk P., dz. cyt., s. 324. 
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osiemdziesiątych nasiliły się tendencje do manifestowania niemieckości przez ludność 

rodzimą poprzez m.in.: demonstracyjne używanie języka niemieckiego w miejscach 

publicznych, próby zmian danych osobowych na „niemiecko brzmiące”, odmowę 

posyłania dzieci do polskich szkół i uchylanie sie od obowiązku służby w polskim 

wojsku. Czyniono też starania o zalegalizowanie działalności organizacji, m.in.: Stowa-

rzyszenia Niemców w Polsce (w województwie opolskim), Niemieckiego Towa-

rzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce i Stowarzyszenia Niemców z siedzibą 

w Roszkowie (obie w województwie katowickim). Od 1984 roku do 1989 roku podjęto 

próby rejestracji 14 towarzystw, ale żadne z nich nie uzyskało aprobaty władz pań-

stwowych
63
. W tej sytuacji na Górnym Śląsku powstawały nielegalne tzw. Niemieckie 

Koła Przyjaźni – Deutsche Freundschaftskreise – DFK, tj. lokalne zrzeszenia organi-

zowane przez osoby deklarujące narodowość niemiecką. Na bazie DFK próbowano 

przeprowadzić kongres mniejszości w Polsce, ale inicjatywa ta została udaremniona 

przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
64
. Do końca istnienia „Polski Ludowej” niezmien-

nie podtrzymywano tezę o istnieniu „fikcyjnej” mniejszości, czego przykładem może 

być stanowisko ówczesnego I Sekretarza KC PZPR – Wojciecha Jaruzelskiego, który 

pytany w oficjalnych wywiadach prasowych o emigrację ludności pochodzenia 

niemieckiego z Polski do RFN, używał sformułowania „Volksdeutsche”, które jego 

zdaniem najprecyzyjniej oddawało istotę rzeczy65
.  

Zmiana pryncypiów w dotychczas realizowanej polityce etnicznej stała się możliwa 

wraz z rozpoczęciem transformacji ustrojowej państwa po 1989 roku. Teza o homo-

geniczności narodowej została zastąpiona ideą pluralizmu etnicznego, a niepolskim 

grupom narodowościowym umożliwiono nieskrępowany rozwój i zachowanie własnej 

odrębności etnicznej
66
. Obrazuje to fakt, że „nieistniejąca mniejszość niemiecka” uzy-

skała wówczas prawne usankcjonowanie swojego istnienia i mogła podjąć intensywną 

działalność instytucjonalną. Żywiołowo powoływano organizacje mniejszości, naj-

pierw na Górnym Śląsku, a następnie w kolejnych regionach kraju, m.in. w Wielko-

polsce, na Pomorzu, Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Największą i najaktyw-

niejszą (np. pod względem działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej) spośród 

wszystkich stowarzyszeń mniejszości było zarejestrowane w 1991 roku Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Od roku 1993 

funkcjonuje jako Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

i pełni m.in. funkcję reprezentanta politycznego mniejszości niemieckiej Opolszczyzny, 

cyklicznie rywalizując w procesie kreacji władzy tak na szczeblu lokalnym (w wybo-

rach samorządowych), jak i centralnym (do parlamentu)
67

 

  

                                                                
63 Matelski D., Niemcy w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999, 

s. 253-255. 
64 Kurcz Z., Zachowania wyborcze mniejszości niemieckiej, s. 103, [w:] Sitek W. (red.), Czy można 

przewidzieć? Socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995. 
65 Matelski D., dz. cyt., s. 269. 
66 Szczepański A., Ewolucja polityki etnicznej..., s. 172. 
67 Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Wydawnictwo UMCS, Lublin 

2000, s. 138. 
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5. Zakończenie 

W latach 1944-1989, tj. w okresie istnienia „Polski Ludowej”, jej polityka etniczna 

podlegała istotnym modyfikacjom, determinowanym czynnikami natury wewnętrznej 

i międzynarodowej. Bezpośrednio po wojnie stanowiła ona zespół odrębnych działań 

ukierunkowanych na poszczególne mniejszości narodowe, scalonych wizją utworzenia 

państwa homogenicznego etnicznie (polskiego). Powyższa idea, ze zmiennym natęże-

niem, funkcjonowała w polityce narodowościowej aż do końca lat osiemdziesiątych 

XX wieku. Wprawdzie przyznawano mniejszościom ograniczone prawo do kulty-

wowania własnej odrębności narodowej, ale równolegle poddawano je odgórnej (przy-

musowej) asymilacji i w konsekwencji – polonizacji
68

.  

Zdaniem T. Browarka w powojennej polityce etnicznej państwa względem ludności 

niemieckiej można wyodrębnić cztery etapy, tj.: „Restrykcji” – 1945-1949; „Integracji” – 

1950-1955; „Koncesjonowanej działalności” – 1956-1959 i „Marginalizacji” – 1959-

1989. W pierwszym podejmowane działania miały charakter opresyjny i polegały 

m.in. na: wysiedleniu Niemców, pozbawieniu ich praw obywatelskich, narzuceniu 

obowiązku pracy, a także likwidacji oświaty dzieci młodzieży. W latach „integracji” 

łagodzono dotychczasowy negatywny stosunek do mniejszości i zgodnie z koncepcją 

„klasowości” próbowano zintegrować ją z resztą społeczeństwa. W latach 1956-1959 

zwalczano wszelkie przejawy dyskryminacji na tle narodowościowym i urzeczywi-

stniono faktyczne równouprawnienie Niemców i Polaków. Utworzono wówczas Nie-

mieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a także umożliwiono emigrację ludności 

niemieckiej z PRL. W efekcie granice państwa opuściła zdecydowana większość grupy 

i pozostała w niej niewielka, ok. trzytysięczna społeczność niemiecka. Ostatnim 

i zarazem najdłuższym był okres „marginalizacji”, charakteryzujący się stopniowym 

ograniczaniem praw posiadanych przez mniejszość i poddawaniem jej ścisłej inwi-

gilacji. Równolegle w środowisku ludności rodzimej, głównie na terenie Górnego 

Śląska oraz Warmii i Mazur, odnotowywano coraz częstsze przejawy deklarowania 

narodowości niemieckiej
69

.  

Odwołując się do przywołanej uprzednio koncepcji R. Zenderowskiego i J. Pieńkow-

skiego można stwierdzić, że polityka państwa względem ludności niemieckiej charak-

teryzowała się dążeniem do osiągnięcia dwóch podstawowych celów: „etnicznej 

zupełności” i wyłączenia mniejszości z głównego nurtu życia. Pierwszy z nich realizo-

wano w latach 1945-1949, a drugi (z różnym natężeniem i przy zastosowaniu odmien-

nych narzędzi) – od 1950 roku do 1989 roku. Tym samym wydaje się uprawniona 

konstatacja, że w powojennych relacjach państwa z ludnością niemiecką można odnaleźć 

cechy dwóch modeli polityki etnicznej, tj. segregacyjnego i integracyjnego. Pierwszy 

z nich obowiązywał bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, natomiast drugi 

od lat pięćdziesiątych aż po koniec istnienia „Polski Ludowej”, ewoluując od odmiany 

akceptacji różnic po przymusową asymilację. 

  

                                                                
68 Łodziński S., Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945-2008, s. 21, 

[w:] Dudra S., Nitschke B. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Zakład 

Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010. 
69 Browarek T., Szkolnictwo dla ludności niemieckiej w polityce władz polskich..., s. 18-23. 
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Polityka etniczna realizowana w Polsce w latach 1944-1989 w stosunku 

do mniejszości niemieckiej 

Streszczenie 

Po zakończeniu działań wojennych w granicach nowej Polski znajdowało się między 3,5 a 4,5 mln Niem-

ców, którzy zgodnie z ustaleniami tzw. Wielkiej Trójki, podjętymi w trakcie konferencji w Jałcie i Pocz-

damie, mieli zostać wysiedleni do radzieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej. Masowe akcje deportacyjne 

rozpoczęły się jesienią 1945 roku i trwały do 1949 roku, obejmując zdecydowaną większość grupy. 

W „Polsce Ludowej” pozostało jednakże ok. 200 tys. przedstawicieli mniejszości, przede wszystkim robot-

ników przemysłowych i rolnych oraz członkowie ich rodzin. W kolejnych latach również i ta społeczność 

sukcesywnie opuszczała terytorium PRL, udając się na emigrację na Zachód. 

Nadrzędnym celem powstania niniejszego artykułu było podjęcie próby charakterystyki polityki etnicznej 

względem ludności niemieckiej w powojennej Polsce. Na przestrzeni lat stosunek państwa do wskazanej 

grupy podlegał istotnej ewolucji, odznaczając się zarówno podejmowaniem wobec niej działań repre-

syjnych, jak i umożliwieniu jej względnie niezakłóconej egzystencji. 

Słowa kluczowe: Polska Ludowa, polityka etniczna, ludność niemiecka 
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Spuścizna telewizyjnego „Pegaza”  

z lat sześćdziesiątych XX wieku 

Spuścizna telewizyjnego „Pegaza” z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

jest jednym z cenniejszych elementów w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów 

Programowych TVP S.A., czyli – posługując się nazwą obiegową – Archiwum TVP. 

Dostęp do tych zbiorów nie jest łatwy z uwagi na kilka czynników. Formalnie wszy-

stkie programy, filmy i audycje, które wyprodukowała bądź zakupiła i zarchiwizowała 

Telewizja Polska przed 1 stycznia 1994 roku należą do Narodowego Archiwum 

Cyfrowego jako instytucji dziedziczącej zbiory Archiwum Dokumentacji Mecha-

nicznej
2
. Jednakże są one przechowywane, opracowywane, wykorzystywane i (teore-

tycznie) udostępniane w siedzibie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie oraz 

w odpowiednim zakresie w siedzibach tych ośrodków regionalnych TVP, które istniały 

przed 1993 rokiem. Przechowywanie tych nagrań w gmachu Telewizji Polskiej rodzi 

ograniczenie w postaci limitowanego dostępu do siedziby tej instytucji. Drugim 

czynnikiem znacznie skuteczniej zniechęcającym do eksploracji tych archiwaliów są 

koszty związane z poszukiwaniami. W zasadzie każdy może obejrzeć to, co w latach 

60. nagrano dla „Pegaza” i zachowano do dziś. Tyle że trzeba zapłacić za poszuki-

wanie, udostępnienie maszyn do odtworzenia, pracę ich obsługi. To nie są małe 

koszty
3
. Już choćby z tego powodu zasadnym wydaje się choćby zasygnalizowanie co 

przetrwało do dziś spośród emitowanych w czasach PRL materiałów „Pegaza”. 

„Pegaz” to jeden z najważniejszych programów peerelowskiej telewizji. Był to 

magazyn poświęcony kulturze i sztuce. Emitowano go w TVP w latach 1959-2004, 

2009 i od 2016 roku. Pierwszy odcinek pokazano 5 września 1959 roku. 27 grudnia 

2004 roku, po 45 latach nieprzerwanej cyklicznej emisji, „Pegaz” decyzją Ówczesnego 

Zarządu TVP pod przewodnictwem Jana Dworaka zniknął z anteny. Cztery lata później, 

14 marca 2009 roku, decyzją p.o. Prezesa TVP Piotra Farfała cykl w odmienionej 

formie zaczęto emitować w soboty w TVP1 jako 20-minutową audycję. Kontredans 

zdejmowania z anteny i przywracania trwał jednak w najlepsze. W listopadzie 2009 

roku Zarząd TVP pod przewodnictwem p.o. prezesa Tomasza Szatkowskiego 

ponownie zdjął program z anteny a ostatni odcinek wyemitowano 5 grudnia 2009 roku. 

Decyzje kończące byt programu za każdym razem motywowano niską i malejącą 

oglądalnością. 

                                                                
1 maciej.wojtynski@op.pl, Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii, Wydział Historii, 

Uniwersytet Warszawski, nr ORCID 0000-0002-0372-5774. 
2 Sałkowski J., Doświadczenia w opracowywaniu materiałów filmowych na przykładzie Telewizji Polskiej, 

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, 5, 2012, s. 104-105. 
3 Zależnie od techniki rejestracji koszty wynajmu są różne, ale zwykle powyżej 150PLN za godzinę, zaś tych 

porzuconych taśm były tysiące. Więcej danych w: Katalog cen usług Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów 

Programowych Telewizji Polskiej S.A., por.: https://s.tvp.pl/repository/attachment/5/a/b/5ab88881b2 

88d24ebcfd57c5bec1ccd01530870606477.pdf, 12 V 2020. 
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Po ponad sześcioletniej przerwie, 28 stycznia 2016 roku Zarząd TVP pod przewod-

nictwem Jacka Kurskiego obwieścił powrót „Pegaza” na antenę. Było to dopełnieniem 

zapowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego wygło-

szonej na spotkaniu z przedstawicielami TVP i Polskiego Radia. Pierwszy odcinek 

nowego „Pegaza” pokazano w TVP1 2 marca 2016 roku o godz. 22.30. Jednakże 

rychło okazało się, że program poświęcony „kulturze wysokiej” pokazywany w „prime 

time” w jednej z najważniejszych anten o zasięgu ogólnopolskim nie przyciąga tylu 

widzów, by jego emisja w tym czasie i miejscu usprawiedliwiała koszty ponoszone na 

jego produkcję. Dlatego na antenie TVP1 nowego „Pegaza” emitowano do końca 

czerwca 2016, a po wakacjach tego roku nadawanie przeniesiono do TVP Kultura. 

 „Pegaza” w latach gomułkowskich uznawano za „lokomotywę” ówczesnej telewizji. 

„Pegaz”, był wówczas magazynem kulturalnym wymyślonym
4
, a początkowo także 

redagowanym i prowadzonym przez Grzegorza Lasotę
5
. Według jego koncepcji 

w „Pegazie” miało być miejsce na obserwację i komentarz istotnych wydarzeń kultu-

ralnych: spektakli teatralnych, wystaw, koncertów. Miało to być cos na kształt forum, 

miejsca spotkań, a może nawet swoistego salonu artystycznego. Udało się nad podziw. 

Prowadzący – Grzegorz Lasota budził sprzeciwy i kontrowersje. Był jednym z najbar-

dziej zjadliwych i agresywnych przedstawicieli środowiska młodych, zaangażowanych 

komunistów o inteligenckim zacięciu, szczególnie aktywnych w pierwszej połowie lat 

50., a nazywanych „pryszczatymi”. Ich cechą rozpoznawczą była szczególna awersja 

do „burżuazyjno-szlacheckich” wątków w kulturze i życiu społeczeństwa. Znaczenie 

przywiązywane do „Pegaza” przez zwierzchność telewizyjną objawiło się też w przy-

dzieleniu pory nadawania – w soboty o 20. Lasota, jak sam przyznał nie miał pojęcia 

o telewizji. Przyjął ofertę prowadzenia, bo po odstawieniu go na boczny tor na fali 

popaździernikowych przemian nie wiedział co ze sobą zrobić6
. Przez pewien czas 

współgospodarzem programu był Andrzej Drawicz – późniejszy pierwszy po 

4 czerwca 1989 roku prezes Radiokomitetu. Nazwę programu wymyślił Jerzy Urban, 

za co otrzymał w zapłacie butelkę wódki, co potwierdził w nagranej dla TVP „spowiedzi 

życia” w cyklu „Notacje”
7
. Czołówkę zaprojektował Wojciech Zamecznik

8
. Podkład 

dźwiękowy do czołówki to dzieło Stefana Zawarskiego
9
 na podstawie Wariacji 

                                                                
4 Nie ma zgodności co do autorstwa koncepcji. Według Tadeusza Pikulskiego (Prywatna historia telewizji 

publicznej, Warszawa 2002, s. 89) pomysł był dziełem Tadeusza Kurka. 
5 Grzegorz Paweł Lasota, ur. 18 listopada 1929 roku w Warszawie, zm. 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, 

dziennikarz i reżyser. Syn dr Mieczysława i dr Danuty Frejmanów. Matkę zamordowali Niemcy w Treblince. 

Podczas wojny ukrywał się po aryjskiej stronie. Członek Związku Walki Młodych i Armii Ludowej. W 1950 

roku ukończył Uniwersytet Warszawski, W 1955 roku – Instytut Nauk Społecznych. Krytyk literacki 

w „Nowej Kulturze” i „Przeglądzie Kulturalnym”. Twórca i prowadzący „Pegaza” 1959-1968. Autor wielu 

filmów dokumentalnych. Por. https://dzieciholocaustu.org.pl/szab13.php?s=aktualnosci157_01.php, 20 V 2021. 
6 Pikulski T., op. cit., s. 89. 
7 Urban J., [w:] Notacje, 2007. 
8 Wojciech Zamecznik, ur. 13 stycznia 1923 roku w Warszawie, zm. 12 maja 1967 roku w Warszawie, 

architekt, grafik fotografik, scenograf, twórca m.in. czołówki do „Pegaza”. Por. https://culture.pl/pl/ 

tworca/wojciech-zamecznik, 20 V 2021. 
9 Stefan Zawarski, ur. 19 czerwca 1929 roku w Warszawie, zm. 24 lipca 2000 roku w Józefowie, kompozytor 

i operator dźwięku. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. por. https://www.sfp.org.pl/osoba, 

7372,1,12170,Stefan-Zawarski.html, 16 V 2021, https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11119283, 16 V 2021. 
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fortepianowych op. 27 Antona Weberna
10
. Komentarze Lasoty bywały powodem do 

wielkich sporów i awantur w środowiskach artystycznych, bo bywały zjadliwe. 

Pikulski określał je jako „żmijowate”
11
. W „Pegazie” pojawiali się w tych latach ludzie 

już wówczas zaczynający mieć złe notowania w oczach władz: Kazimierz i Marian 

Brandysowie, Władysław Bartoszewski
12

, Andrzej Kijowski. Recenzje z wystaw 

i wernisaży malarzy i grafików przygotowywał Andrzej Osęka
13
, o którym złośliwie 

pisał Pikulski: Gdy zetknąłem się w „Pegazie” z nim w początkach lat 70., to ze 

zdumieniem zauważyłem, że tak montuje swoje felietony, by zawsze miały minimum 

5 minut i 10 sekund. Okazało się, że telewizyjni buchalterzy kwalifikowali felietony 

następująco: do 5 minut – wycena w granicach 1200 zł, Powyżej pięciu – można było 

dostać nawet 2200 zł. Choć czasami aż się prosiło, by materiał był krótszy. Lecz forma 

formą, a kasa kasą14
. To właśnie w „Pegazie” gośćmi byli najwięksi twórcy polscy 

i PRL odwiedzający. W tych latach w studiu „Pegaza” bywali Jean-Paul Sartre, John 

Steinbeck czy Jean Cocteau. Nie dla wszystkich jednak „Pegaz” był miejscem otwartym. 

Cenzuralne zastrzeżenia co do niektórych postaci polskiego życia kulturalnego, obej-

mowały często także zakaz występowania w mediach. „Pegaz” nie chciał być czcigod-

nym, namaszczonym, ex catedra głoszącym objawione prawdy. Wyrazem tego dążenia 

do ówcześnie pojmowanej nowoczesności była czołówka autorstwa Zamecznika, 

z kakofonicznym podkładem muzycznym wg Weberna. Adresatem miała być przede 

wszystkim inteligencja, ale chodziło także o dotarcie do młodej części widowni. Po 

siermiężno-ludowej, a jednocześnie pompatycznej estetyce socrealizmu, zakazaną 

wcześniej muzyką jazzową, rockową czy jak wówczas nazywano – bigbeatową 

zachłysnęło się pokolenie młodsze. To głównie dla nich pokazywano w „Pegazie” 

przeboje największych gwiazd muzycznych
15
. To w „Pegazie” nadawano utwory 

(zazwyczaj w obszernych, ale najczęściej tylko fragmentach) The Rolling Stones, 

Juliette Greco czy Elli Fitzgerald. Pegaz ma więc niejako utrzymywać ich związek 

z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi, wspominać o nich, budzić zainteresowanie, 

dopomagać w najogólniejszej informacji, a pośrednio – wpływać na wybór książki, 

spektaklu czy filmu. Jednocześnie program staramy się skonstruować tak, aby było on 

również do oglądania dla widza nieposiadającego dostatecznej wiedzy czy zaplecza 

kulturalnego, dla widza, którego interesuje jedynie krótka scenka z teatru czy nawet 

wyłącznie modna piosenka nadawana tradycyjnie pod koniec programu. Tutaj również 

pewną pozytywną rolę spełnia szczególnego rodzaju snobizm, jakim jest możliwość 

kontaktu widza z dawniej anonimowym dlań pisarzem lub artystą. Wywiad, wizyta 

w domu, felieton o twórcy wzbudzają zainteresowanie jego działalnością czy biografią, 

widzowi dotychczas nieznaną16
. 

Program w latach jego największej świetności przygotowywano w dość charakte-

rystyczny sposób. Jego przedstawienie będzie przydatne dla zacytowania anegdoty 
                                                                
10 Anton Webern, ur. 3 grudnia 1883 roku w Wiedniu, zm. 15 września 1945 roku w Mittersill, kompozytor 

austriacki. 
11 Pikulski T., op. cit., s. 90. 
12 P6549, F3493, F3494, „Wspomnienia z lat wojny”. Odcinek 112. Em. 08.05.1965, 44:38. 
13 Andrzej Osęka, ur. 03 grudnia 1932 roku w Warszawie, zm. 01 maja 2021 roku w Warszawie, publicysta, 

krytyk sztuki, dziennikarz. Por. http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/andrzej-oseka/, 20 V 2021. 
14 Pikulski T., op. cit., s. 91. 
15 www.tvp.com.pl/.../1959.htm, 12 IV 2010. 
16 Lasota G., Obiektywnie i wszechstronnie, Ekran, nr 11, 1965. 
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podanej przez Lasotę
17
, a powtórzonej przez Kozieła

18
. Nadawany „na żywo” program 

wymagał przećwiczenia planowanych do wypowiedzenia kwestii. Robiono w sali prób 

zwykle przed południem w dniu emisji. Razu pewnego Gustaw Holoubek rozpoczy-

nający naonczas karierę w Warszawie przygotowywał się do wieczornego spotkania 

z Tadeuszem Brezą, postacią wówczas znaną i cenioną. Obaj panowie podczas prób 

spotkali się pierwszy raz i bardzo przypadli sobie do gustu. Lasota oczekiwał „wy-

wiadu roku” i srodze się zawiódł, bo Breza postanowił popisać się i przyćmić młodego 

wówczas Holoubka. Zatem po omówieniu aktualnej roli Holoubka zaczął analizować 

materie filozoficzną sztuki Sartre’a, w której grał jego interlokutor, a potem zaczął 

wypytywać aktora niczym sztubaka o wpływy Heideggera i Jaspersa w dziele Sartre’a 

tudzież o koncepcje intelektualne postaci granej przez Holoubka. Zrobiło się niemiło. 

Widzowie to widzieli. My już nie zobaczymy, bo rozmowa odbyła się w studiu, „na 

żywo” i nie została zarejestrowana. Trzeba pamiętać, że stojący lub siedzący prowa-

dzący (w początkach „Pegaza” najczęściej Lasota) nie tylko anonsował rozmowy 

zaproszonych do studia gości, bądź prowadził z nimi wywiady w studiu. Często także 

zapowiadał emisję integralnych części każdego wydania programu, czyli kręconych 

poza studiem felietonów. 

Nie wszystko, co wyemitowano zostało nagrane. Nie wszystko, co nagrano, zostało 

zarchiwizowane. W Telewizji Polskiej systematyczna rejestracja programów rozpoczęła 

się dopiero w roku 1970. Nie oznaczało to jednak, że archiwizowano każdy materiał 

wyemitowany w danym dniu. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP 

S.A. przechowuje tylko te materiały wizyjne i dźwiękowe, do których ma prawa. Czyli 

takie, które TVP wyprodukowała lub je kupiła na własność. Większość filmów 

fabularnych i dokumentalnych emituje się na zasadzie zakupu licencji. W przypadku 

filmów dokumentalnych taka licencja trwa zwykle dwa lata i pozwala na dwukrotną 

emisję w tym czasie. Po upływie umówionego i opłaconego okresu nośnik z filmem 

(kaseta, taśma, dysk) muszą być odesłane właścicielowi, bądź komisyjnie zniszczone. 

Tym, co limitowało i nadal limituje możliwość przechowywania nagrania w Archiwum 

TVP, jest kwestia praw do materiału wizyjnego, ale to nie jedyny czynnik. 

Drugim, równie ważnym wyznacznikiem kwalifikacji nagrania „do zachowania”, 

bądź niezachowywania go jest sprawa jego kompletności i możliwości emisji. Inaczej – 

w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. z założenia gromadzi 

się i przechowuje te nagrania, które można wyemitować. Chodzi o to, że mają to być 

nagrania skończone, skolaudowane lub w inny sposób zaakceptowane bądź przyjęte 

przez zamawiającą redakcję. Gotowe do emisji. Oznacza to, że raczej nie przechowuje 

się nagrań niezmontowanych, nieudźwiękowionych, czyli nagrań roboczych. Bo 

oznacza to koszty, których nie można zaksięgować inaczej niż „stratę”. 

W latach poprzedzających wprowadzenie do TVP magnetycznego zapisu, obraz był 

rejestrowany wyłącznie na taśmie światłoczułej. Młodszemu pokoleniu, przyzwy-

czajonemu do cyfrowych aparatów w telefonach komórkowych, warto wskazać, że na 

taśmie światłoczułej nie było możliwości skasowania zapisu i ponownej rejestracji na 

tym samym nośniku. Montaż taśmy światłoczułej polega na cięciu jej nożyczkami 

i sklejaniu w stosowną całość. Materiału odrzuconego zazwyczaj nie archiwizowano, 
                                                                
17 Lasota G., Pierwsze koty za płoty, cz. 1, Antena, nr 33, 1987. 
18 Kozieł A., Za chwilę dalszy ciąg programu... Telewizja Polska w czterech dekadach 1952-1989, Warszawa 

2003, s. 34. 
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tylko niszczono, czy określając to bardziej delikatnie – „utylizowano”. Czułości na 

światło nadają związki srebra. Co najmniej do 2012 roku w regulaminie wynagra-

dzania przewidywano premię dla pracowników techniki za „odzyskiwanie srebra”. 

Skoro pracownikowi techniki opłacało się dążyć do kasowania jak największej ilości 

„niepotrzebnej”, czy „zużytej” taśmy, to raczej nie należało się spodziewać altruizmu 

i efektem było niezachowywanie a wręcz przeciwnie – niszczenie nagrań. 

Warunki techniczne umożliwiały rejestrację emitowanych „na żywo” programów 

właściwie od początków powojennego żywota telewizji w Polsce. Początkowo była to 

technika tzw. telerecordingu, polegająca na rejestrowaniu kamerą filmową na taśmie 

światłoczułej obrazu emitowanego „na żywo” a widocznego na ekranie telewizora. 

Dźwięk rejestrowano symultanicznie na tym samym urządzeniu lub na sprzężonym 

z kamerą filmową magnetofonie. Jednymi z pierwszych utrwalanych tą metodą progra-

mów były przedstawienia Teatru Telewizji. Obecnie w Archiwum TVP przechowuje 

się około 1500 zapisów telerecordingowych. Pod względem technicznym są nadzwy-

czaj marnej jakości, ale stanowią świadectwo historii drugich, bo powojennych 

początków telewizji w Polsce
19

. 

Do końca lat 70. dominującym w TVP nośnikiem zapisu obrazu była światłoczuła 

taśma filmowa o szerokości 16 mm. Przez prawie dwie dekady dominacja ta stop-

niowo malała na rzecz zapisu magnetycznego. Ten incydentalnie zaczęto stosować 

w TVP już na początku lat 60., a w 1965 roku wyprodukowano pierwszy polski 

magnetowid. Jednakże dopiero za prezesury Macieja Szczepańskiego
20

 do studyjnego 

nagrywania zaczęto stosować taśmę magnetyczną o szerokości 2 cali, kupowaną za 

granicą za dewizy. „Dewizy” to pojęcie było wówczas niemal fetyszem, dziś zupełnie 

egzotycznym. Wszelkie wydawanie znaczących kwot w obcej walucie, do której 

dostęp był rygorystycznie limitowany, było ściśle nadzorowane, a umiejący się poch-

walić dokonywaniem „oszczędności” mogli liczyć na życzliwe spojrzenia zwierzch-

ności. To był jeden z powodów, dla których po jedno- lub wielokrotnej emisji programu 

jego zapis kasowano. Natomiast „odzyskany” tą metodą nośnik wykorzystywano do 

nagrania innego programu. Jakość była nieco gorsza, ale za to było taniej, a raczej 

„taniej”. Nośniki światłoczułe traktowano równie bezceremonialnie. Zazwyczaj dla 

obniżenia kosztów zakupu nowej taśmy filmowej oraz oszczędzenia na kosztach 

wyjazdów „na zdjęcia”, wycinano z wyemitowanych już audycji potrzebne fragmenty, 

a potem wklejano je do nowych materiałów. Z pierwotnego wersji pozostawały często 

tylko odpady
21

. 

Były wszakże również inne powody wybiórczego nagrywania i zachowywania 

audycji. O dziwo zapał części twórców do rejestrowania swoich dokonań (przypomnieć 

wypada: emitowanych „na żywo”), bywał dość mizerny. Przyczynę tego zjawiska 

wyjaśnił Jacek Fedorowicz
22
, powołując się na opinię Jerzego Gruzy. Miało być tak, że 

zwłaszcza w programach rozrywkowych i satyrycznych konkretne dowody na przykład 

uszczypliwości wobec władz i ówczesnej rzeczywistości nie były tym, czym najchętniej 

chwalili się twórcy. To mógł być powód unikania przez znaczną część z nich (w latach 

                                                                
19 Sałkowski J., op. cit., s. 103. 
20 Maciej Szczepański, ur. 7 lipca 1928 roku w Sosnowcu, zm. 17 grudnia 2015 roku w Warszawie, publicysta 

i dziennikarz, przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji (1972-1980). 

21 Sałkowski J., op. cit., s. 104. 
22 Fedorowicz J., Ja jako wykopalisko, Warszawa 2011, s. 53-55. 
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60.) rejestracji swoich dokonań na antenie. Była to kolejna przyczyna relatywnie nie-

wielkiego zasobu zachowanych do dziś programów telewizyjnych z czasów Gomułki. 

Do połowy lat 70. zachowywane były i przekazywane do archiwum właściwie 

wyłącznie felietony nagrywane dla potrzeb „Pegaza” na taśmie światłoczułej. Z tego 

okresu nie wiadomo nic o rejestrowaniu części studyjnej programu. A na pewno nie 

zachowano ani jednego nagrania ze studia. Dlatego o tym, jak zachowywał się Lasota, 

można dowiedzieć się raczej z opisów, bo dokumentujących jego dokonania nagrań 

jest nad podziw niewiele. A szkoda, bo jak konstatował Pikulski: (…) Lasota wygłaszał 

słowa wprowadzające do felietonów filmowych, bądź rozmawiał z zaproszonymi 

gośćmi (niektóre rozmowy prowadzili współpracownicy). (…) Ludzie z prowincji 

słyszeli tylko prosty komunikat, „warszawka” czy „krakówek” wyczuwały niuanse 

i słowne figury, za którymi kryły się często zjadliwe recenzje. Wystarczyło jedno słowo 

(…)23
. 

Pierwszy w miarę kompletny (brak plansz końcowych i danych o realizatorach) 

zapis całego jednego wydania pochodzi z 1963 roku
24
, ale to odcinek nakręcony poza 

studiem, zatem zarejestrowany na taśmie światłoczułej
25

.  

W 1977 roku zarchiwizowano 205 „zapisów”, czyli wykładniczo więcej niż 

w latach poprzedzających. Wcześniej archiwizowano zwykle znacząco mniej
26

, ale 

w tym roku (1977) nie zarchiwizowano żadnego pełnego wydania. Standardem było 

zachowywanie pojedynczych felietonów, nagrywanych na 16 milimetrowej taśmie 

światłoczułej. Nie udało się zidentyfikować jednego, uniwersalnego „klucza”, jakim 

posługiwano by się przy wyborze materiałów do zachowania lub do „utylizowania”. 

Mogło być tak, że w archiwum zostawały materiały wykorzystane do emisji konkret-

nego odcinka, a zachowywano je „bo mogą się jeszcze przydać”. Dlaczego wybierano 

te, które przetrwały, a likwidowano inne? Nie można sformułować żadnego wniosku 

w tej materii, który można by udokumentować lub udowodnić. Nie udało się również 

odnaleźć ani jednego fragmentu „Pegaza” emitowanego bądź nagranego w 1968 roku. 

Materiały robocze do „Pegaza” zachowały się w znaczącym rozmiarze, co stanowi 

ewenement nawet w dzisiejszej praktyce archiwalnej w TVP – przypomnieć wypada 

o zachowywaniu materiałów kompletnych i gotowych do emisji. Najstarsze zdjęcia 

robocze do tego cyklu pochodzą z roku 1962, ale nie oznacza to, że wtedy trafiły do 

archiwum. Najpewniej przeleżały w biurku któregoś z redaktorów do czasów, gdy ich 

wartość okazała się nieprzemijającą. 

Dopiero od 1991 roku są zachowane w miarę kompletne zapisy całych odcinków. 

Wobec znaczącej wartości poznawczej i dokumentarnej materiałów wizyjnych 

zachowanych jako spuścizna po „Pegazie” rodzi się postulat – aby umieścić na stronie 

www, należącej do Narodowego Archiwum Cyfrowego, a może TVP S.A. jak najwięcej 

nagrań. Powinny być dostępne do oglądania dla wszystkich, a do ewentualnego pobrania 

również dla wszystkich, ale za drobną opłatą. Jednakże w tym wypadku powinny to 

                                                                
23 Pikulski T., op. cit., s. 92. 
24 Data produkcji, wyemitowany 25.01.1964. 
25 P6637, MB17621, F3489, F3490 „Pegaz” w Pradze. W odcinku prezentacja dorobku kulturalnego 

Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Em. 25.01.1964, 57:54. 
26 Z latach poprzedzających zachowało się do dzisiaj: 1960 – 5 zapisów, 1961 – 5, 1962 – 17, 1963 – 53, 1964 – 

37, 1965 – 19, 1966 – 13, 1967 – 3, 1968 – 0, 1969 – 52, 1970 – 35, 1971 – 47, 1972 – 53, 1973 – 44, 1974 – 

44, 1975 – 75, 1976 – 53. 
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być materiały z automatycznie wgrywanym i nieusuwalnym logo właściciela nagrania 

lub time codem. Dla chcących wykorzystać takie nagrania w celach emisyjnych lub 

komercyjnych opłata powinna być znacząco inna. Dotyczy to nie tylko spuścizny po 

„Pegazie”, ale właściwie wszystkich nagrań z Archiwum TVP S.A. 

Wszelako, wobec faktu, że powyższy postulat długo jeszcze tylko postulatem 

pozostanie, godzi się udostępnić odbiorcom jak najszerszą wiedzę na temat tego, co 

przetrwało do dziś z ruchomych obrazków prezentowanych naszym przodkom 

w telewizyjnym „Pegazie” lat 60. 

1. Nagrania dokonane na potrzeby emisyjne cyklu „Pegaz” z lat 1960-

1969 zachowane w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych 

TVP S.A. 

Oznaczenia alfanumeryczne to sygnatury nośników, na jakich zarejestrowano zapis 

w ODiZP TVP S.A., następną pozycją jest tytuł zapisu (zwykle nadany po latach przez 

archiwistę i dlatego mniej istotny niż numer nośnika), następnie skrót treści (naj-

częściej sporządzonej na podstawie opisów dołączonych do pudeł z taśmami światło-

czułymi – tzw. kart nagrania), potem data emisji (o ile nie jest znana zamiast dnia 

i miesiąca pojawiają się: „00:00”) i czas trwania zapisu. Wszystkie dane pochodzą 

z ODiZP TVP S.A. 

1.1. Z roku 1960 zachowało się 5 zapisów: 

Sygnatury: W21003, F6081, F6082, Diabeł i Pan Bóg J.P. Sartre’a w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie. Em. 09.07.1960, 01:04.  

P6863, F8249, F8250, Odcinek o laureatach literackiej Nagrody Goncourtów. 

Wywiady z pisarzami: rumuńskim Vintilą Horią, francuskim Rogerem Vaillandtem, 

przeprowadzone przez Grzegorza Lasotę i Augusta Grodzickiego. Em. 10.12.1960, 

11:53. 

W20758, Muzyka i balet, Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku: fragment 

baletu „Harnasie” Karola Szymanowskiego i Fragment opery „Cudowny Mandaryn” 

Beli Bartoka. Em. 24.11.1960, 2:21. 

W20997, MB19847, W62-57, F12530, F12531, Rozmowa G. Lasoty z Włady-

sławem Broniewskim o walorach poezji mówionej. Em. 03.05.1960, 06:59.  

P6864, MB17245, F1196, F1197, Wywiady sylwestrowe G. Lasoty z: Kazi-

mierzem Brandysem, Hanką Bielicka, Tadeuszem Brezą, Henrykiem Tomaszewskim, 

Bogumiłem Kobielą, Kaliną Jędrusik, Kazimierzem Rudzkim dotyczące: mijającego 

roku, osobistych sukcesów, planowanej zabawy sylwestrowej. 29:21, uwagi: brak na 

kopii tytułu odcinka i napisów końcowych. Rok produkcji domniemany.  

1.2. Z roku 1961 zachowało się 5 zapisów: 

P6797, F8043, F8044, Festiwal Kultury Studentów w Gdańsku m.in. piosenka 

w wykonaniu Jacka Fedorowicza. Em. 13.05.1961, 10:03. 

W21025, F3107, F3108 Jubileusz Pabla Picassa. Em. 04.11.1961, 02'59". 

P6865, F8249, F8250 Wywiad A. Grodzickiego z Louisem Aragonem nt.: powieści 

„Wielki tydzień” Em. 14.01.1961, 10:55. 
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W20990 Fragmenty Nosorożca Eugene'a Ionesco, Teatr Dramatyczny w War-

szawie: fragmenty spektaklu w reżyserii Wandy Laskowskiej – wśród wykonawców: 

Wiesław Gołas, Jan Świderski, Elżbieta Czyżewska. Em. 16.09.1961, 8:39.  

W21020 Polskie dzieło plastyczne w 15-lecie PRL – wystawa w Zachęcie Em. 

12.08.1961, 3:56. 

1.3. Z roku 1962 zachowało się 17 zapisów: 

P6967, F1192, F1193 Czego oczekuję w 1962 roku, Wywiady z: Romanem 

Cieślewiczem, Seweryną Szmaglewską, Marią i Kazimierzem Piechotkami, Danutą 

Szaflarską, pracownikiem naukowym Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego, magistrem Stanisławem Grzędzielskim, Mieczysławem Foggiem, 

Jerzym Kawalerowiczem, Wojciechem Zabłockim, Henrykiem Korotyńskim, Jerzym 

Gruzą. Em. 06.01.1962, 29:21. 

W20353, F12703, F12704 Kabaret Hybrydy, Fragment programu satyrycznego 

kabaretu „Hybrydy” z udziałem m.in. Wojciecha Młynarskiego, Jana Pietrzaka 

i Janiny Ostali. Em. 08.12.1962, 02:15. 

P6860, F5147, F5148 Matka Courage i jej dzieci Bertolta Brechta. Materiały 

robocze, nakręcone podczas realizacji spektaklu na scenie Teatru Narodowego 

w Warszawie, występują: Mieczysław Kalenik, Witold Filler, Adam Mularczyk, Irena 

Eichlerówna, Kazimierz Wichniarz, Andrzej Szalawski. Em. 15.09.1962, 21:24. 

W20352 „Białowłosa” Henryka Czyża w Teatrze Wielkim w Warszawie w reż. 

Wowo Bielickiego. Em. 08.12.1962, 4:48. 

W20348 Erskine Caldwell, Rozmowa Andrzeja Kamińskiego z Erskine 

Caldwellem na temat: jego pracy, wrażeń z dwukrotnego pobytu w Polsce (w 1949 

i 1962 roku). Em. 10.11.1962, 6:23. 

W20350 Francuscy malarze polskim dzieciom. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Marii Curie-Skłodowskiej w Gdańsku informuje uczniów o dalszym losie obrazów 

ofiarowanych ich szkole przez francuskie Towarzystwo Odra-Nysa. Wypowiedź 

dyrektora Muzeum Pomorskiego Jana Chranickiego na temat powodów przejęcia przez 

nich obrazów podarowanych miejscowej szkole. O szkodliwości oddziaływania malar-

stwa współczesnego na psychikę młodego człowieka mówi socjolog dr Stanisław 

Szanter. Em. 10.11.1962, 7:10. 

W20349 Friedrich Durrenmatt. Rozmowa A. Kamińskiego z F. Durrenmattem na 

temat: wyobrażeń o Polsce przeciętnego Szwajcara, jego światopoglądu i stosunku do 

życia, najbliższej mu postaci literackiej. Em. 10.11.1962, 7:15. 

W20347, F9243, F9244 Gustaw Holoubek w roli Hamleta. Próba sztuki Williama 

Szekspira pt. „Hamlet” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Gustawa 

Holoubka, który występuje w roli tytułowej. Em. 00.00.1962, 8:34. 

W20344, FH12556, FH12557, F12558 Jazz Jamboree 62, fragment „Etiud 

baletowych” Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w choreografii Witolda Grucy. Em. 

10.11.1962, 03:19. 

W21029, MB18094 Karuzela Warszawska Spotkanie aktorów kabaretu „Karuzela 

Warszawska” z publicznością: zapowiedź Stefanii Grodzieńskiej – aktorzy m.in.: 

Bronisław Pawlik, Janina Traczykówna, Ignacy Gogolewski, August Kowalczyk. Em. 

03.02.1962, 5:41. 
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W20343 Lucyna Legut, portrety autorstwa Lucyny Legut – aktorki, pisarki, 

malarki. Teatr Wybrzeże w Gdańsku – fragment spektaklu pt. „Księżyc świeci 

nieszczęśliwym” Eugene'a O'Neilla w reż. Jerzego Golińskiego – Lucyna Legut w roli 

Josie Hogan. Piosenka Zdzisława Maklakiewicza do słów L. Legut w wykonaniu 

Jadwigi Gibczyńskiej – na fortepianie gra Z. Maklakiewicz. Em. 13.10.1962, 7:25. 

W20341 Malarstwo Vincenta van Gogha. Muzeum Narodowe w Warszawie – 

wystawa malarstwa Vincenta van Gogha. Em. 13.10.1962, 3:24. 

W20346 Marino Marini. Fragment recitalu włoskiego piosenkarza Marino Marini 

i jego zespołu. Em. 10.11.1962, 2:32. 

W20354 Marino Marini. Fragment recitalu włoskiego piosenkarza Marino Marini 

i jego zespołu. Em. 08.12.1962, 1:24. 

W20968 Pantomima Wrocławska. Wypowiedź założyciela i kierownika 

artystycznego Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego na temat 

swojego zespołu. Fragment pantomimy „Rendez-vous x 3”. Em. 09.08.1962, 6:33. 

W20351 Słowo o Jakubie Szeli w Teatrze Narodowym w Warszawie – fragmenty 

spektaklu pt. „Słowo o Jakubie Szeli” Bruno Jasieńskiego w reżyserii Kazimierza 

Dejmka – grają: Wojciech Siemion, Ignacy Machowski. Em. 08.12.1962, 7:46. 

W20342 The Platters. Fragment występu afroamerykańskiej wokalnej grupy 

popowej The Platters. Em. 13.10.1962, 1:50. 

1.4. Z roku 1963 zachowały się 53 zapisy: 

W20395 1 Festiwal Wojskowych Zespołów Artystycznych. Rozmowa Andrzeja 

Drawicza z zastępcą szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Bronisławem Janem 

Bednarzem na temat działalności kulturalnej w wojsku. Em. 05.10.1963, 8:07. 

W20405 2 Ogólnopolski Festiwal Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach. 

Fragment spektaklu w reżyserii Andrzeja Witkowskiego pt. „Mój przyjaciel” Mikołaja 

Pogodina w wykonaniu zespołu Teatru Rozmaitości z Wrocławia. Fragment sztuki 

Fiodora Dostojewskiego pt. „Sen” w reż. Lidii Zamkow, wystawionej przez Stary 

Teatr im. Modrzejewskiej z Krakowa. Em. 07.12.1963, 7:41. 

W20390 Architektura radziecka, ekspozycja fotografii w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie przedstawiających dokonania radzieckich architektów. Em. 03.08.1963, 

3:56. 

W20355, F9243, F9244 Barbara Krafftówna udziela wywiadu na temat ról charak-

terystycznych oraz udziału w spektaklach teatralnych, telewizyjnych i filmach fabular-

nych, między innymi roli Felicji w filmie „Jak być kochaną” w reż. Wojciecha Hasa. 

Em. 00.00.1963, 6:23. 

W20363 Biblioteka Narodowa w Warszawie – projekty architektoniczne siedziby 

BN na Polu Mokotowskim: plany sytuacyjne – makiety – szkice rysunkowe – zespół 

architektów przy pracy.. Em. 02.03.1963, 4:59. 

W20359 Borys Godunow w Teatrze Polskim, fragmenty spektaklu pt. „Borys 

Godunow” Aleksandra Puszkina w reżyserii Henryka Szletyńskiego – grają: 

Władysław Hańcza, Nina Andrycz Em. 02.02.1963, 5:35. 

W20368 „Brytannik” w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wypowiedź Witolda 

Fillera na temat tej inscenizacji, fragment spektaklu pt. „Brytannik” Jeana Racine'a 

w reżyserii Wandy Laskowskiej – grają: Ignacy Gogolewski, Irena Eichlerówna, Igor 

Śmiałowski. Em. 06.04.1963, 5:04. 
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W20373 Charles Aznavour w Polsce. Sala Kongresowa w Warszawie – rozmowa 

Andrzeja Kamińskiego z francuskim piosenkarzem Charlesem Aznavourem na temat: 

początków jego kariery artystycznej, cech osobistych, obecnej wizyty w Polsce. Em. 

04.05.1963, 3:51.  

W20365 „Demony” w Teatrze Ateneum, wypowiedź W. Fillera na temat tej 

premiery, fragmenty spektaklu pt. „Demony” Johna Whitinga w reżyserii Andrzeja 

Wajdy – w roli głównej Aleksandra Śląska. Em. 06.04.1963, 6:02. 

W20372 „Dla miłego grosza” w Teatrze Powszechnym w Warszawie, fragmenty 

spektaklu pt. „Dla miłego grosza” Apollo Korzeniowskiego w reż. Adama Hanusz-

kiewicza – w roli głównej Iga Cembrzyńska. Em. 05.10.1963, 3:14. 

W20388 Dwudziestolecie PPR w grafice i rysunku, „Zachęta” w Warszawie – 

ekspozycja prac nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Muzeum Ruchu Rewo-

lucyjnego w związku z obchodami 20-lecia istnienia Polskiej Partii Robotniczej. Em. 

03.08.1963, 3:19. 

W20392, F11621, F11622 „Dziewiąty sprawiedliwy” w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie, fragmenty spektaklu pt. „Dziewiąty sprawiedliwy” Jerzego Jurandota 

w reż. Ludwika Rene – grają: Stanisław Wyszyński, Wojciech Pokora, Józef Nowak, 

Janina Traczykówna, Zdzisław Lubelski, Jarosław Skulski, Halina Dobrowolska, 

Barbara Klimkiewicz, Mieczysław Stoor i Zbigniew Skowroński. Em. 07.09.1963, 

06:33. 

W20386 Erwin Axer w Leningradzie. Rozmowa Andrzeja Drawicza z reżyserem 

Erwinem Axerem i scenografem Ewą Starowieyską na temat spektaklu pt. „Kariera 

Artura Ui” Bertolta Brechta zaprezentowanego leningradzkiej publiczności przez 

zespół warszawskiego Teatru Współczesnego. Em. 03.08.1963, 4:12. 

W20396 Estetyka i handel. Ulice Warszawy – plakaty na płotach – nieestetyczne 

szyldy – zagracone witryny sklepowe – niegustowne malowidła na szybach placówek 

handlowych, m.in. w garmażerii przy ulicy Świerczewskiego. Wnętrza sklepu gospo-

darstwa domowego – sterty towarów (brak zaplecza). Sklep „Adam” u zbiegu ulic 

Kruczej i Jasnej (wnętrze) – zbliżenie tandetnego malowidła ściennego. Restauracja 

„Melodia”: budynek – zbliżenie neonu – pusta sala dancingowa – niegustowne 

malowidło ścienne. Dworzec kolejowy Warszawa Gdańska: fronton budynku – kasy 

biletowe – zbliżenie zniszczonego fresku. Em. 05.10.1963, 3:14. 

W20374 Festiwal Teatralny we Wrocławiu. Przegląd spektakli zaprezentowanych 

w ramach Festiwalu Teatralnego we Wrocławiu: wypowiedź dyrektora Teatru im. 

Adama Mickiewicza w Częstochowie Augusta Kowalczyka na temat sezonu teatral-

nego 1962/63 i tzw. eksperymentu częstochowskiego. Fragment spektaklu pt. „Dzień 

oczyszczenia” Jerzego Przeździeckiego w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego – gra zespół 

Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy – w roli pułkownika August Kowal-

czyk. Fragment jednoaktówki Sławomira Mrożka pt. „Kynolog w rozterce” w reż. 

Igora Przegrodzkiego – grają: Zdzisława Młodnicka, Zygmunt Hubner i Zdzisław 

Maklakiewicz. Fragment spektaklu pt. „Pięć pytań i nic więcej” Ryszarda Smożew-

skiego w reż. Jana Biczyckiego – gra zespół Teatru Ateneum z Warszawy, m.in.: 

Roman Wilhelmi, Marian Kociniak, Władysław Kowalski, Bohdan Ejmont. Fragmenty 

wodewilu pt. „Kochankowie z Targówka” Jerzego Rakowieckiego i Barbary Witek-

Swinarskiej w reż. J. Rakowieckiego – gra zespół Praskiego Teatru Ludowego 

z Warszawy, m.in. Roman Kłosowski. Em. 08.06.1963, 14:35. 
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W20360, F11621, F11622 „Fizycy” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie – 

fragment spektaklu pt. „Fizycy” Friedricha Durrenmatta w reż. Ludwika Rene – prolog 

wygłasza Stanisław Wyszyński. Em. 02.02.1963, 01:34. 

W20378 Henryk Szeryng. Filharmonia Narodowa w Warszawie – fragment 

występu meksykańskiego skrzypka polskiego pochodzenia Henryka Szerynga – 

orkiestrą dyryguje Stanisław Wisłocki. Rozmowa S. Wisłockiego z H. Szeryngiem. 

Em. 06.07.1963, 4:38. 

W20402 Jazz Jamboree '63 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Em. 

02.06.1963, 3:14. 

W20406 John Steinbeck. Dom Literatury w Warszawie, spotkanie amerykańskiego 

prozaika i laureata Nagrody Nobla Johna Steinbecka z polskimi pisarzami: wypowiedź 

gościa na temat swoich wrażeń z pobytu na Mazurach oraz powodów, dla których nie 

chciał pojechać do Auschwitz. Em. 07.12.1963, 5:56. 

W20376 Kompozytor Tadeusz Baird. Mieszkanie Tadeusza Bairda – wypowiedź 

kompozytora na temat: pracy nad muzyką do filmu Ewy i Czesława Petelskich pt. 

„Naganiacz”, ulubionego rodzaju muzyki, metod pracy kompozytorskiej, nagród 

zdobytych na Zachodzie. Em. 08.06.1963, 4:22. 

W20362 „Król umiera, czyli Ceremonie” – sztuka Eugene Ionesco. Rozmowa 

z Eugenem Ionesco, zarejestrowana w paryskim studiu telewizyjnym na temat jego 

twórczości dramatycznej. Scena teatru paryskiego – fragment spektaklu pt. „Król 

umiera, czyli Ceremonie”. Em. 02.02.1963, 5:14. 

W20404 Linia średnicowa w Warszawie, stacja Warszawa Powiśle: różne ujęcia 

budynku, dworzec Warszawa Ochota: budynek – kasy biletowe – peron – kolejka 

WKD. Stacja Warszawa Śródmieście. Em. 07.12.1963, 3:03. 

W20398 London's Festival Ballet w Polsce. Sala Kongresowa w Warszawie – 

fragment występu grupy baletowej London's Festival Ballet. Em. 02.06.1963, 2:37. 

W20367 Lucjan Wolanowski, G. Lasota zapowiada wizytę u polskiego pisarza, 

reportera i podróżnika Lucjana Wolanowskiego. Wypowiedź L. Wolanowskiego, 

zarejestrowana w jego mieszkaniu, na temat swoich wrażeń z pobytu w Hongkongu. 

Em. 06.04.1963, 4:17. 

W20383, F10477, F10478 Mazur z opery „Straszny Dwór”. Teatr Wielki 

w Warszawie – „Mazur” z opery „Straszny Dwór” S. Moniuszki w reż. Aleksandra 

Bardiniego, choreografii Zbigniewa Kilińskiego, scenografii Teresy Roszkowskiej 

i pod kierownictwem muzycznym Bohdana Wodiczki. Em. 06.07.1963, 04:06. 

W20393 Oscar Niemeyer. Fotografie współczesnego architekta brazylijskiego 

Oscara Niemeyera i zaprojektowanych przez niego budynków wzniesionych w nowej 

stolicy Brazylii – mieście Brasilia. Em. 07.09.1963, 2:58. 

W20408 Paul Anka, Sala Kongresowa w Warszawie: fragment występu 

kanadyjskiego piosenkarza Paula Anki. Em. 07.12.1963, 5:25. 

W20400 Przygody dobrego wojaka Szwejka w Praskim Teatrze Ludowym. 

Fragmenty spektaklu pt. „Przygody dobrego wojaka Szwejka” Jaroslava Haska w reż. 

Jana Bratkowskiego – w roli tytułowej Roman Kłosowski. Em. 02.06.1963, 6:49. 

W20375 Przygotowania do 3 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. 

Zajęcia wokalne dla przyszłych uczestników 3. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 

w Sopocie – Kawiarnia „Pod Gwiazdami” – fragmenty piosenek w wykonaniu 

przyszłych uczestników festiwalu. Em. 08.06.1963, 8:44. 



 

Spuścizna telewizyjnego „Pegaza” z lat sześćdziesiątych XX wieku 
 

149 

W20397 Spotkanie z jubilatem Mauricem Chevalier. Rozmowa E. Krasnodębskiej 

z M. Chevalier w jego posiadłości w podparyskiej miejscowości Marne-la-Coquette na 

temat: jego kariery artystycznej, rozlicznych romansów, życiowego, piosenkarzy tzw. 

nowej fali, planów artystycznych na najbliższy sezon. Obchody 75. rocznicy urodzin 

M. Chevalier w podparyskiej posiadłości jubilata. Em. 05.10.1963, 5:14. 

W20391, F9135, F9136 Śpiewa Mieczysław Święcicki. Krajowy Festiwal Polskiej 

Piosenki w Opolu – Mieczysław Święcicki śpiewa piosenkę pt. „Stare pianino”. Em. 

03.08.1963, 1:55. 

W20364 Światosław Richter w Filharmonii Pomorskiej. G. Lasota zapowiada 

występ światowej sławy pianisty Światosława Richtera. Sala koncertowa Filharmonii 

Pomorskiej w Bydgoszczy fragment występu. Em. 06.04.1963, 4:22. 

W20356 Twórczość Henryka Wicińskiego. Pośmiertna wystawa spuścizny 

artystycznej Henryka Wicińskiego – zbliżenia rysunków i rzeźb. Em. 12.01.1963, 1:03. 

W20357 Wrocławski kabaret „Dymek z papierosa”. Fragmenty piosenek w wyko-

naniu założyciela kabaretu „Dymek z papierosa” Wojciecha Dzieduszyckiego m.in. 

interpretacja utworu z repertuaru Hanki Ordonówny pt. „Uliczka w Barcelonie”. 

Kawiarnia „Nowy Świat” w Warszawie – fragment gościnnego występu kabaretu 

„Dymek z papierosa” z udziałem m.in. W. Dzieduszyckiego w roli konferansjera. Em. 

12.01.1963, 4:01. 

W20371 Wystawa architektury. Ekspozycja polskiej architektury za lata 1959-1962 

– zbliżenia fotogramów przedstawiających projekty nowych osiedli mieszkaniowych, 

szkół, sanatoriów, obiektów handlowych. Makiety miast. Em. 04.05.1963, 4:32. 

W20401 Wystawa fotografiki w Warszawie. Em. 02.06.1963, 2:42. 

W20366 Wystawa prac Jerzego Nowosielskiego. Wypowiedź G. Lasoty na temat 

wernisażu prac Jerzego Nowosielskiego. „Zachęta” w Warszawie – wystawa dorobku 

malarskiego trzech krakowskich artystów plastyków – zbliżenia obrazów J. Nowo-

sielskiego (brak dźwięku). Em. 06.04.1963, 4:22.  

W20370 Wystawa rysunków Zbigniewa Lengrena. Krakowskie Przedmieście 

w Warszawie – Kordegarda – rozmowa G. Lasoty ze Zbigniewem Lengrenem na 

temat wystawy jego rysunków (brak dźwięku). Em. 04.05.1963, 3:35. 

W20381 Wystawa rzeźb małżeństwa Strynkiewiczów. Dom Franciszka i Barbary 

Strynkiewiczów w Mogielnicy pod Warszawą – artyści przy pracy rzeźbiarskiej – 

zbliżenia gotowych rzeźb i figurek z gliny. Zza kadru wypowiedź artystów na temat 

swojej twórczości i zorganizowanej w ogrodzie wystawy. Em. 06.07.1963, 3:45. 

W20407 Wystawa scenografii telewizyjnej. Kuluary warszawskiej Filharmonii 

Narodowej: wystawa polskiej scenografii telewizyjnej. Em. 07.12.1963, 0:47. 

W20361 Wystawa sztuki użytkowej w salach „Zachęty” – zbliżenia eksponatów 

m.in.: ceramiki, mebli, telewizorów, maszyn do szycia. Em. 02.02.1963, 3:35. 

W20380 Wystawa włoskiego wzornictwa przemysłowego: maszyny do pisania – 

odbiorniki radiowe – telewizory – maszyny do szycia – pralki automatyczne – odku-

rzacze – silniki do motorówek – łodzie motorowe – gokarty – motocykle – meble 

biurowe i wypoczynkowe – szkło artystyczne – żyrandole – sztućce – fotografie 

przedstawiające projekty architektoniczne nowych osiedli mieszkaniowych, 

nowoczesne samochody osobowe i pociągi. Em. 06.07.1963, 2:42. 

W20379 Wystawa znaczków pocztowych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – 

zbliżenia znaczków pocztowych o tematyce kulturalnej. Em. 06.07.1963, 3:09. 
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W20385 Występ Dalidy w Sali Kongresowej. Em. 03.08.1963, 1:55. 

W20387 Występ zespołu ludowego z Czarnogóry. Em. 03.08.1963, 4:12. 

W19484 Występ zespołu „The Rolling Stones”. Fragment występu „The Rolling 

Stones” – tłumy fanów – kordon policji. Em. 13.09.1969, 1:19. 

W20345 Wywiad z Danielle Darrieux. G. Lasota zapowiada rozmowę z Danielle 

Darrieux. Garderoba teatralna – wywiad Ewy Krasnodębskiej z D. Darrieux na temat: 

jej kariery aktorskiej, pracy w teatrze i w filmie, ulubionych partnerów filmowych, 

ideału mężczyzny i życia codziennego, planów zawodowych na najbliższy okres, 

polskiego rodowodu, terminu ponownego przyjazdu do Polski. Em. 06.04.1963, 4:22. 

W20358 Wywiad z Ingrid Bergman. Kulisy paryskiego Teatru Montparnasse – 

rozmowa E. Krasnodębskiej z Ingrid Bergman na temat: jej ostatniej roli filmowej 

(„Hedda Gabler”), pracy zawodowej w okresie ostatnich czterech lat, ulubionej roli 

filmowej, problemów wynikających z wyboru między teatrem a filmem, metod pracy 

nad rolą, możliwości pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Em. 12.01.1963, 

5:51. 

W20403 Wywiad z Louisem Aragonem. Wypowiedź paryskiego korespondenta 

Jana Zakrzewskiego na temat życia i dorobku pisarskiego Louisa Aragona – przebitka 

na książkę pt. „Histoire paralleie U.R.S.S.” poświęconą dziejom ZSRR w latach 1917-

1960. Wywiad J. Zakrzewskiego z L. Aragonem na temat jego twórczości pisarskiej, 

nowości wydawniczych, powieści francuskich zasługujących na przekład na język 

polski. Em. 02.06.1963, 8:02. 

W20369 Wywiad z ministrem Zygmuntem Garsteckim. Rozmowa G. Lasoty 

z wiceministrem kultury i sztuki Z. Garsteckim na temat wytycznych ministerstwa 

dotyczących tegorocznych obchodów Dni Oświaty, Prasy i Książki. Em. 04.05.1963, 

5:25. 

W20389 Wywiad z pisarzem kubańskim Alejo Carpentierem. Rozmowa J. Za-

krzewskiego z A. Carpentierem na temat: początków jego zainteresowania pisarstwem, 

działalności społecznej, osiągnięć kulturalnych Kuby, planów zawodowych na naj-

bliższą przyszłość. Em. 03.08.1963, 4:38. 

P6637, MB17621, F3489, F3490 „Pegaz” w Pradze. W odcinku prezentacja 

dorobku kulturalnego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, między innymi: 

wizyta w praskich teatrach, sylwetki czeskich ludzi kultury, twórców literatury i arty-

stów, wizyta na planach filmowych. Rozmowa z redaktorem naczelnym pisma litera-

ckiego „Plamen” na temat problemów związanych ze współpracą czeskich literatów 

z pisarzami z innych krajów socjalistycznych. Wejście do Teatru Laterna Magica – 

czeska spikerka zapraszająca do teatru na „Opowieści Hoffmanna” Jacques'a 

Offenbacha – fragmenty spektaklu baletowego. Dom Pracy Twórczej czeskich pisarzy 

mieszczący się w starym zamku pod Pragą – aleje parkowe, spacerujący prozaik 

i dramaturg Jan Drda, autor „Igraszek z diabłem”, „Barykady milczenia”, „Miasteczka 

na dłoni”, charakteryzujący najistotniejsze tradycje czeskiej literatury. Piosenka 

w wykonaniu wokalisty z Teatru Rococo. Mieszkanie poety średniej generacji 

czeskich liryków Jerzego Szatoli jego wypowiedź na temat: średniej generacji czeskich 

poetów, programu, treści oraz charakteru ich twórczości. Winiarnia Viola – program 

artystyczny „Kto lubi Jazz”, będący wieczorem muzyki i poezji; recytacja wiersza J. 

Szatoli, „Warszawski dancing”. Pracownia czeskiego karykaturzysty, podróżnika, 

reportera Adolfa Hoffmeistra jego wypowiedź na temat: własnej twórczości, ekspo-
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zycji prac w krajach europejskich, praskiego wernisażu. Teatr Armii Czechosłowackiej – 

fragmenty spektaklu będącego adaptacją sceniczną powieści Karela Capka „Inwazja 

Jaszczurów” w przeróbce scenicznej czeskiego pisarza Pavla Kohouta (groteskowa 

konferencja prasowa z jaszczurem władającym językiem ludzkim). Wytwórnia filmo-

wa – atelier filmowe, kręcenie filmu, wypowiedź krytyka Antoniego Liehma na temat 

sukcesów filmu czechosłowackiego na festiwalach międzynarodowych w 1963 roku. 

Fragment filmu Very Chytilovej „O czymś innym”. Wypowiedź reżysera Wojciecha 

Jasnego na temat realizacji filmu „Gdy przyjdzie kot”: hall Teatru Semafor. Wnętrze 

baru samoobsługowego Korona – wywiad z pisarzem Ivanem Klimą na temat zain-

teresowań młodych pisarzy czeskich. Praski Teatr Pantomimy na Zabradli – Panto-

mimiczna scenka „Na przystanku” w wykonaniu zespołu Teatru na Zabradli. 

Mieszkanie grafika Oldricha Hlavsy – O. Hlavsa, graficzny redaktor serii wydawniczej 

„Klub przyjaciół poezji” oraz Jan Pilarz, poeta i dyrektor wydawnictwa publikującego 

poezję, przy pracy. Wypowiedź J. Pilarza na temat: „Klubu przyjaciół poezji”, 

popularności poezji w Czechosłowacji, tłumaczeń polskiej poezji na język czeski. 

Piwiarnia – ludzie przy stolikach, a wśród nich cała polska ekipa telewizyjna – 

prezentacja osób – wspólny toast. Em. 25.01.1964, 57:54. 

W20384, F370, F371 Wywiad z Gregorym Peckiem. Wywiad E. Krasnodębskiej 

z aktorem na temat: jego pierwszych ról teatralnych i filmowych, różnic między pracą 

aktora filmowego w Ameryce i Europie, przyczyn popularności filmów przesyconych 

przemocą, preferowanego przez niego gatunku filmowego, problemu rasizmu poruszo-

nego w filmie „Zabić drozda” („Jak zabić słowika” – tyt. w tłumaczeniu dziennikarki). 

Em. 06.07.1963, 05:31. 

1.5. Z roku 1964 zachowało się 37 zapisów: 

W64-691 „Pegaz” w Pradze, materiały robocze, część emitowana w odcinku 

z 25.01.1964, 44:00. 

W64-691 „Pegaz” w Pradze, materiały robocze, część emitowana w odcinku 

z 25.01.1964, 20:00.  

MB17554 „Pegaz” fragment sztuki „Jegor Bułyczow” – B. Pawlik, H. Bouko-

łowski i inni, realizacja filmu „Faraon”, J. Kawalerowicz, J. Zelnik, L. Herdegen, 

amfiteatr w Sopocie, śpiewa E. Demarczyk. Materiały robocze, 21:07. 

P6640, F3491, F3492 „Pegaz”. Tematem odcinka jest proces kształtowania się 

kultury w wyzwolonym Lublinie, od pierwszych egzemplarzy Manifestu Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego, po rozwój lubelskich środowisk twórczych 

i powstanie pierwszych w powojennej Polsce: rozgłośni radiowej, teatru i redakcji 

prasowej. Wprowadzenie prowadzącego program, byłego działacza PKWN. Wspom-

nienia lubelskiego drukarza na temat pracy nad wydrukiem pierwszych egzemplarzy 

Manifestu. Wypowiedź Juliana Przybosia na temat własnej pracy literackiej, społecz-

nej i redakcyjnej w wyzwolonym Lublinie. Wypowiedź poety i byłego kierownika 

Wydziału Literatury w Resorcie Kultury PKWN Leona Pasternaka na temat swojej 

działalności w wyzwolonym Lublinie. Wypowiedź pierwszego w Polsce Ludowej 

spikera Tadeusza Habroza na temat: początków radia, warunków lokalowych, atmo-

sfery pracy, tematyki pierwszych audycji radiowych. Wypowiedź prowadzącego 

program na temat obozu koncentracyjnego na Majdanku, któremu poświęcił jeden ze 

swoich reportaży. Wypowiedź byłego więźnia obozu Stanisława Zelenia na temat 
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ucieczki na kilka dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Wprowadzenie prowa-

dzącego programu na temat pierwszego w Polsce Ludowej przedstawienia teatralnego. 

Wspomnienia aktorki i organizatorki pierwszego teatru w odrodzonej Polsce Ireny 

Ładosiówny na temat: akcji ratowania mienia teatru po wycofaniu się wojsk niemiec-

kich, przygotowań do pierwszego powojennego przedstawienia, uroczystości otwarcia 

teatru. Wypowiedź Zofii Dembińskiej, współorganizatorki wydawnictwa „Czytelnik” 

na temat początków działalności tego wydawnictwa. Wypowiedź rysownika i satyryka 

Zbigniewa Lengrena na temat pierwszej wystawy w odrodzonej Polsce. Cały odcinek 

na taśmie 16 mm. Dźwięk częściowy. Em. 11.08.1964, 33:48. 

W20429 1 Międzynarodowa Wystawa Satyry i Humoru. Em. 02.05.1964, 2:11. 

W20419 „Androkles i lew” George'a Bernarda Shawa. Teatr Współczesny w War-

szawie, fragmenty spektaklu pt. „Androkles i lew” George'a Bernarda Shawa w reż. 

Erwina Axera, choreografii Witolda Grucy i scenografii Ewy Starowieyskiej. Wśród 

wykonawców: Tadeusz Fijewski, Barbara Wrzesińska, Mieczysław Czechowicz, Jan 

Kreczmar. Em. 08.02.1964, 7:04. 

W20431 „Czarowna noc” i „Zabawa” Sławomira Mrożka w reż. Konrada Swinar-

skiego. Wypowiedź G. Lasoty na temat inscenizacji „Czarownej nocy” i jednoaktówki 

„Zabawa” wystawionej na deskach warszawskiego Teatru Współczesnego przez 

K. Swinarskiego, w scenografii Ewy Starowieyskiej. Em. 02.05.1964, 2:16.  

W20414 „Dziady” w Teatrze Polskim w Warszawie, fragmenty „Dziadów” 

A. Mickiewicza w reż. Krystyny Skuszanki i Jerzego Krasowskiego oraz w scenografii 

Jana Kosińskiego; rolę Gustawa-Konrada kreuje Stanisław Jasiukiewicz. Em. 

07.03.1964, 6:23. 

W20409 Ekspozycja w Muzeum Narodowym, wystawa malarstwa włoskiego 

i niderlandzkiego epoki renesansu. Em. 04.01.1964, 3:09. 

W20416 Estetyka w domach handlowych. Ekspozycja prac malarskich na ruszto-

waniach warszawskiej kamienicy. Budynek Spółdzielczego Domu Handlowego 

„Merkury”: zbliżenia ceramiki zdobiącej ściany sklepu. Em. 07.03.1964, 2:32. 

W20153 Festiwal Teatrów Lalkowych w Opolu, fragmenty spektaklu pt. „Wielki 

Iwan” Sergiusza Obrazcowa i Siergieja Preobrażenskiego w reżyserii Stanisława 

Stapfa – gra zespół Teatru Lalek „Chochlik” z Wrocławia. Em. 07.11.1964, 2:32. 

W20417 Fragmenty przedstawienia „Król Ryszard Drugi”. Teatr Narodowy 

w Warszawie, fragmenty spektaklu pt. „Król Ryszard Drugi” Williama Shakespeare'a 

w reż. Henryka Szletyńskiego. W rolach głównych: Gustaw Holoubek i Ignacy 

Gogolewski. Em. 07.03.1964, 5:25. 

W20425 Fragmenty radzieckiej sztuki teatralnej. Teatr Klasyczny w Warszawie, 

fragmenty sztuki Włodzimierza Majakowskiego pt. „Łaźnia” w reż. Bohdana Korze-

niewskiego; wśród wykonawców: Zygmunt Kęstowicz, Ryszard Pietruski i inni. Em. 

04.04.1964, 6:23. 

W20423 Józef Ozga-Michalski jako polityk i poeta. Wywiad z Józefem Ozgą-

Michalskim, autorem niedawno wydanego tomiku poezji pt. „Walc karnawałowy”, na 

temat jego działalności społecznej, politycznej i pisarskiej. Em. 04.04.1964, 4:53. 

W20412 Jubileusz Jana Parandowskiego. Teatr Polski w Warszawie, obchody pięć-

dziesięciolecia pracy twórczej Jana Parandowskiego: fragment wystąpienia jubilata, 

w którym podsumowuje swój dotychczasowy dorobek pisarski. Em. 04.01.1964, 4:43. 
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W20424 Karykatura. Garderoba Lecha Ordona w warszawskim Teatrze Naro-

dowym – portret aktora w roli Perełki z „Zemsty” rysowany przez karykaturzystę. 

Wystawa karykatur – aktorzy oglądający swoje portrety – zbliżenia m.in. wizerunku 

Hanki Bielickiej. Em. 04.04.1964, 3:03. 

W20410 Komentarz reżysera Jerzego Krasowskiego do spektaklu teatralnego 

„Bracia Karamazow”, który wystawił w warszawskim Teatrze Polskim oraz życia 

i twórczości jej autora. Em. 04.01.1964, 1:40. 

W20421 Krytycy literatury o ciekawych książkach roku 1963. Wypowiedź Tade-

usza Drewnowskiego na temat „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza oraz 

„Sennika współczesnego” Tadeusza Konwickiego. Wypowiedź Wacława Sadkow-

skiego na temat książki Adolfa Rudnickiego pt. „Kupiec łódzki”. Wypowiedź Jerzego 

Putramenta na temat powieści „Sennik współczesny” T. Konwickiego i „Eroica” 

Andrzeja Kuśniewicza oraz opowiadań Kornela Filipowicza „Mój przyjaciel” i „Ryby”. 

Wypowiedź Adama Klimowicza na temat książki Janusza Odrowąża-Pieniążka „Opo-

wiadania paryskie”. Wypowiedź Anny Bukowskiej na temat powieści J. Iwaszkie-

wicza pt. „Sława i chwała” oraz debiutu pisarskiego Ernesta Brylla pt. „Studium”. Em. 

08.02.1964, 6:07. 

W20461 „Krzywe lustra” w Teatrze Rozmaitości. Wypowiedź Zofii Bystrzyckiej 

na temat napisanej przez siebie komedii obyczajowej pt. „Krzywe lustra”. Teatr 

Klasyczny (Rozmaitości) w Warszawie, fragmenty tej sztuki w reż. Jana Kulczyń-

skiego. Em. 05.09.1964, 5:25. 

MB17554 „Pegaz” Magazyn Aktualności Kulturalnych, materiały robocze bez 

identyfikacji miejsc i postaci, 40:47. 

W20422, F10133, F10134 Marlena Dietrich w Warszawie. Powitanie Marleny 

Dietrich na płycie warszawskiego lotniska „Okęcie” (brak dźwięku). Migawki z konfe-

rencji prasowej, podczas której M. Dietrich odmawia udzielenia wywiadu. Scena 

muzyczna z filmu „Błękitny anioł”; śpiewa M. Dietrich. Em. 08.02.1964, 05:04. 

W20199, F9123, F9124 „Pies ogrodnika” w Teatrze Polskim. Garderoba teatralna – 

rozmowa z Niną Andrycz na temat jej roli w sztuce „Pies ogrodnika” Lope de Vegi 

wystawionej: przed dwoma laty w Teatrze Telewizji przez Konrada Swinarskiego oraz 

dzisiaj – na deskach Teatru Polskiego. Fragment spektaklu „Pies ogrodnika” w reż. 

Romana Niewiarowicza; grają: Nina Andrycz i Igor Przegrodzki. Em. 07.11.1964, 

05:04. 

W20197, F9123, F9124 „Przedwiośnie” w Teatrze Powszechnym. Teatr Pow-

szechny w Warszawie – fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w reż. 

Adama Hanuszkiewicza – występują: Adam Hanuszkiewicz, Juliusz Łuszczewski, 

Ewa Wawrzoń, Józef Pieracki i Małgorzata Lorentowicz. Wypowiedź Jerzego Adam-

skiego na temat scenicznej adaptacji powieści S. Żeromskiego. Em. 07.11.1964, 4:12. 

W20198 Realizacja filmu „Lenin w Polsce”. Realizacja zdjęć do filmu fabularnego 

Siergieja Jutkiewicza pt. „Lenin w Polsce” – ekipa filmowa przy pracy (brak dźwięku). 

Rozmowa z odtwórcą tytułowej roli Maksymem Sztrauchem. Em. 07.11.1964, 4:59. 

W20460 Realizacja filmu „Późne popołudnie” – wypowiedź reżysera. Migawki 

z planu nowego filmu Aleksandra Ścibora-Rylskiego pt. „Późne popołudnie”: ekipa 

realizatorska i zespół aktorski przy pracy m.in. Franciszek Pieczka, Wanda Łuczycka, 

Magdalena Zawadzka (brak dźwięku). Wypowiedź A. Ścibora-Rylskiego na temat 

swojej działalności pisarskiej i reżyserskiej. Em. 05.09.1964, 5:04. 
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W20426 Realizacja magazynu kulturalnego „Pegaz”. Pokój redakcyjny „Pegaza” – 

dziennikarze przy pracy. Sala teatralna – przygotowania do nagrania fragmentu sztuki. 

Studio telewizyjne – przegrywanie dźwięku na szeroką taśmę magnetofonową. 

Laboratorium filmowe – obróbka taśmy. Pracowania montażu – prace przy filmie. 

Studio telewizyjne – reżyserka – telekino – zespół realizatorski przy pracy – zbliżenie 

obrazu na monitorze przedstawiającego napisy końcowe magazynu kulturalnego 

„Pegaz”. Em. 02.05.1964, 3:35. 

W20420 Rozmowa z radzieckimi tłumaczami. Wywiad korespondenta moskiew-

skiego A. Drawicza z tłumaczami polskiej literatury na język rosyjski: pisarzem 

Mikołajem Czukowskim, poetą Dawidem Samojłowem oraz poetą i krytykiem 

ukraińskim Dmytro Pawłyczko; rozmówcy mówią na temat przetłumaczonych przez 

siebie książek oraz wrażeń z pobytów w Polsce – M. Czukowski czyta fragment 

przekładu „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima – D. Samojłow odczytuje rosyjskie 

tłumaczenie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Dwie gitary” – D. Paw-

łyczko recytuje ukraińską wersję jednego z wierszy J. Tuwima. Em. 08.02.1964, 5:25. 

W20430 Vladimir Holan. Wypowiedź G. Lasoty na temat życia i twórczości 

czeskiego poety Vladimira Holana. Gabinet poety – V. Holan czyta swój wiersz pt. 

„Matce” (wersję polską utworu recytuje Stanisław Niwiński). Em. 02.05.1964, 2:32. 

W20415 Wystawa fotografii Zofii Nasierowskiej w warszawskiej Kordegardzie, 

wystawa fotografii Zofii Nasierowskiej: autorka i jej prace – zbliżenia zdjęć 

portretowych wybitnych postaci ze stołecznego środowiska artystycznego. Em. 

07.03.1964, 2:21. 

W20462 Wystawa rysunków Daniela Mroza. Świątynia Diany w warszawskich 

Łazienkach ekspozycja rysunków autorstwa Daniela Mroza. Em. 05.09.1964, 3:03. 

W20418 Wywiad z Elsą Triolet. Wywiad paryskiego korespondenta J. Zakrzew-

skiego z pisarką Elsą Triolet na temat książki pt. „Dzieła zbiorowe”, którą napisała 

wspólnie z mężem Louisem Aragonem. Em. 07.03.1964, 3:56. 

W20427 Wywiad z ministrem Tadeuszem Galińskim. Wywiad z ministrem kultury 

i sztuki Tadeuszem Galińskim, zarejestrowany w jego gabinecie, na temat najwięk-

szych osiągnięć powojennej Polski w dziedzinie upowszechniania kultury. Em. 

02.05.1964, 7:41. 

W20432 Wywiad z Rogerem Garaudym. Wypowiedź J. Zakrzewskiego na temat 

życia i twórczości polityka, krytyka literackiego i filozofa Rogera Garaudy'ego. 

Wywiad z R. Garaudym na temat tendencji w literaturze współczesnej, zaintereso-

wania Francuzów utworami politycznymi, planów osobistych na najbliższe miesiące. 

Em. 02.05.1964, 5:09. 

W20428 „Zbrodnia i kara” w Teatrze Powszechnym w Warszawie, wypowiedź 

G. Lasoty na temat inscenizacji „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego w reż. Adama 

Hanuszkiewicza. Em. 02.05.1964, 1:19. 

Z64-1264 „Pegaz” w Jugosławii życie kulturalne Jugosławii. Skopje po trzęsieniu 

ziemi. Materiały robocze do odcinka emitowanego 27.06.1964, bez identyfikacji 

postaci, kręcone w Belgradzie, Skopje, widoczne zniszczenia po klęsce. 23:00. 

P6639, F8249, F8250 „Pegaz” w Jugosławii. W odcinku wizyta krajoznawcza 

w Jugosławii oraz prezentacja jugosłowiańskiego dorobku kulturalnego. Pracownia 

belgradzkiego architekta inżyniera Bogdana Bogdanovica, jego wypowiedź na temat 

charakteru pomników, nad którymi pracował. Wypowiedź pisarza Mladena Olaca na 
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temat współczesnej literatury rewolucyjno-partyzanckiej, wypowiedź M. Skurjeniego 

na temat swojej drogi do malarstwa. Wypowiedź kierowników sceny Atelier 212 

działającej w Belgradzie na temat repertuaru teatru. Fragmenty klasycznej groteski 

nadrealistycznej „Ubu król”, wystawionej w formie cyrkowej pantomimy przez zespół 

Atelier 212. Lublana – dziedziniec zamku – członkowie zespołu radiowego Oktet Sło-

weński, kultywującego dawną muzykę swego kraju, Akademia Sztuk Pięknych 

w Lublanie – grafik, profesor Riko Dubieniak oraz jego uczeń przy pracy lito-

graficznej. Reprezentant młodszego pokolenia grafików słoweńskich Vladimir Makuc 

prezentujący swoje. Zagrzeb Wytwórnia Filmów Animowanych, animatorki przy stołach 

roboczych, statuetka Oscara zdobyta przez reżysera i animatora Dusana Vukotica, 

wypowiedź reżysera na temat idei jego filmów. Wypowiedź kierownika literackiego 

Jovana Cirolava na temat repertuaru Teatru Dramatycznego. Malarz chorwacki Milenko 

Stancic mówi o tematyce swojej twórczości. Wypowiedź pisarza Oskara Davico na 

temat kierunków sztuki jugosłowiańskiej. Em, 27.06.1964, 39:44. 

W20411, F370, F371 Wywiad z Gilbertem Becaud. Studio telewizyjne –  

E. Krasnodębska przedstawia krótki życiorys i osiągnięcia artystyczne Gilberta 

Becaud. Wywiad E. Krasnodębskiej z G. Becaud na temat początków jego twórczości 

kompozytorskiej. G. Becaud śpiewa i gra na fortepianie fragment jednej ze swoich 

pierwszych kompozycji (piosenka o Warszawie i Chopinie). Ciąg dalszy rozmowy 

o kolejnych kompozycjach piosenkarza. G. Becaud gra i śpiewa piosenkę pt. „Et 

maintenant”. Cd. wywiadu: artysta mówi o swoim stosunku do życia i o planach 

związanych z przyjazdem do Polski. Em. 04.01.1964, 07:19. 

1.6. Z roku 1965 zachowało się 19 zapisów: 

W20176 Alain Robbe Grillet w Warszawie. Warszawskie Łazienki. Rozmowa 

Jacka Fuksiewicza z francuskim pisarzem i scenarzystą Alain Robbe-Grilletem na 

temat: jego twórczości pisarskiej, pracy na potrzeby filmu. Em. 04.12.1965, 4:27. 

W20170 Bohdan Pniewski. Willa architekta Bohdana Pniewskiego przy Alei Na 

Skarpie w Warszawie. Gabinet B. Pniewskiego. Makiety, fotografie i szkice 

architektoniczne budynków zaprojektowanych przez profesora B. Pniewskiego. Em. 

02.10.1965, 4:06. 

W20173 Kubańskie rytmy w Warszawie. Fotografie z występów kubańskiego 

zespołu folklorystycznego – obwoluta książki (brak dźwięku). Taniec „Cabildo” 

w wykonaniu grupy folklorystycznej z Kuby. Występ dziecięcego zespołu ludowego. 

Sala Kongresowa w Warszawie – fragment występu kubańskiego zespołu folklo-

rystycznego (taniec „Mozambik”). Em. 02.10.1965, 8:07. 

W20174 Miesięcznik literacki "Poezja". Pierwszy numer miesięcznika literackiego 

„Poezja” (brak dźwięku). Wypowiedź niezidentyfikowanego członka kolegium 

redakcyjnego pisma „Poezja” na temat najbliższych planów wydawniczych. Em. 

04.12.1965, 3:30. 

W20204 Piosenka pt. „Goniąc kormorany” w wykonaniu Piotra Szczepanika (muz.: 

Jerzy Woy, słowa: Andrzej Tylczyński) Em. 10.07.1965, 2:42. 

W20200 Poeta Andriej Wozniesienski w Polsce. Rozmowa A. Drawicza z rosyj-

skim poetą Andriejem Wozniesienskim, zarejestrowana na Stadionie Dziesięciolecia 

w Warszawie na temat: jego dorobku twórczego, wrażeń z pobytu w Polsce. Wiersz 

„Bijut żienszczinu...” A. Wozniesienskiego w recytacji autora. Em. 05.06.1965, 4:32. 
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W20203, F9445, F9446 „Potem nastąpi cisza” – nowy film Janusza Morgensterna. 

Atelier Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi – realizacja sceny do filmu Janusza 

Morgensterna pt. „Potem nastąpi cisza” – zespół aktorski w składzie: Ryszard Filipski, 

Marek Perepeczko, Daniel Olbrychski, Tadeusz Łomnicki. Charakteryzatornia – 

wypowiedzi T. Łomnickiego i D. Olbrychskiego na temat granych przez siebie ról 

w obecnie kręconym filmie. Em, 10.07.1965, 06:43. 

W20168 Realizacja filmu Andrzeja Wajdy „Popioły”. Realizacja zdjęć w plenerze 

i w atelier do filmu fabularnego pt. „Popioły”. Wypowiedź A. Wajdy na temat: swojej 

koncepcji reżyserskiej, pracy nad filmem, problemów organizacyjnych, obsady 

aktorskiej. Em. 02.10.1965, 5:35. 

W20201 Recital Elli Fitzgerald. Sala Kongresowa w Warszawie – fragment recitalu 

amerykańskiej wokalistki jazzowej Elli Fitzgerald (dźwięk częściowy). Em. 

05.06.1965, 2:11. 

W20162 Rozmowa z Jerzym Andrzejewskim. Dom Pracy Twórczej Związku Lite-

ratów Polskich w Oborach pod Warszawą. Rozmowa z pisarzem Jerzym Andrzejew-

skim na temat pracy nad książką pt. „Miazga”. Em. 05.06.1965, 4:48. 

W20171 „Sławna historia o Troilusie i Kresydzie” w Teatrze Polskim w War-

szawie. Ryciny, fotografie i fotosy związane z życiem i twórczością Williama Shake-

speare'a w Stratfordzie – pierwsze wydanie dramatu Szekspira pt. „Troilus i Kresyda”. 

Wypowiedź reżysera B. Korzeniewskiego na temat swojej inscenizacji „Troilusa 

i Kresydy” – fragmenty spektaklu pt. „Sławna historia o Troilusie i Kresydzie”. Em. 

02.10.1965, 8:28. 

W20202 Teatr Miniatura w Warszawie – fragmenty niezidentyfikowanego spek-

taklu z udziałem: Wieńczysława Glińskiego, Kazimierza Rudzkiego, Lidii Wysockiej 

i Anny Ciepielewskiej. Rozmowa Jacka Fuksiewicza z L. Wysocką na temat powodów, 

dla których zdecydowała się założyć teatr małych form. Em. 10.07.1965, 4:59. 

W20169 Varsaviana w muzeum drezdeńskim. Sale muzeum drezdeńskiego – 

wystawa rysunków przedstawiających Warszawę za panowania dynastii Wettinów. 

Em. 02.10.1965. 3:40. 

W20175 Warszawskie Spotkania Teatralne. Przegląd spektakli zaprezentowanych 

na scenie Teatru Dramatycznego w ramach Warszawskich Spotkań Teatralnych: 

Fragmenty przedstawienia pt. „Puste pole” Tadeusza Hołuja w reż. Józefa Szajny – gra 

zespół Teatru Ludowego z Krakowa. Rozmowa z J. Szajną na temat sztuki T. Hołuja. 

Fragmenty spektaklu pt. „Życie Galileusza” Bertolta Brechta w reż. Tadeusza Minca – 

gra zespół Teatru Nowego z Łodzi – w roli tytułowej Janusz Kłosiński. Wywiad 

z reżyserem T. Mincem na temat jego inscenizacji sztuki B. Brechta. Fragmenty 

spektaklu pt. „Don Kichote” Miquela de Cervantesa w reż. Lidii Zamkow – gra zespół 

Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego z Katowic. Rozmowa z dyrektorem 

katowickiego teatru Mieczysławem Daszewskim na temat warszawskiej publiczności. 

Em. 04.12.1965, 10:13. 

W20205, F9123, F9124 „Wędrówka Mistrza Kościeja” Michela de Ghelderode'a 

w Teatrze Dramatycznym w Warszawie – fragment spektaklu w reż. Ludwika Rene; 

grają: Wiesław Gołas i Mieczysław Stoor. Fragmenty sztuki z udziałem: Wojciecha 

Duryasza, Mirosławy Krajewskiej, Wojciecha Pokory, Józefa Duriasza, Stanisława 

Gawlika i innych. Rozmowa J. Fuksiewicza z tłumaczem Zbigniewem Stolarskim na 
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temat przyczyn jego zainteresowania twórczością Michela de Ghelderode'a. Em. 

04.12.1965, 7:20. 

W20172 Wywiad z Corinne Marchand. Rozmowa paryskiego korespondenta 

telewizyjnego z francuską aktorką Corinne Marchand na temat: sukcesu zawodowego, 

szczęścia, kariery, jej ostatniej roli filmowej, planów na przyszłość. Em. 02.10.1965, 

5:20. 

W20164 Wywiad z Rexem Harrisonem. Rozmowa E. Krasnodębskiej z amery-

kańskim aktorem Rexem Harrisonem, zdobywcą Oscara za rolę profesora Higginsa 

w filmie muzycznym „My Fair Lady” na temat: jego kariery filmowej i teatralnej, 

sztuki filmowej, zawodu aktora. Em. 10.07.1965, 4:27. 

P6549, F3493, F3494 Wspomnienia z lat wojny. Fragment filmu Andrzeja Wajdy 

„Lotna” według scenariusza Wojciecha Żukrowskiego. Piosenka „Dnia pierwszego 

września...” w wykonaniu kapeli podwórkowej. Wypowiedź W. Żukrowskiego nt. 

odwrotu oddziałów polskich we wrześniu 1939 roku (wydarzeń, których był bezpo-

średnim świadkiem i uczestnikiem). Wypowiedź Władysława Bartoszewskiego nt. 

życia kulturalnego w okresie okupacji hitlerowskiej. Wypowiedź Bohdana Czeszki nt. 

zamachu na warszawską kawiarnię Cafe Club. Fragment filmu „Pokolenie” zrealizo-

wanego na podstawie powieści Bohdana Czeszki. Wypowiedź malarza Mieczysława 

Kościelniaka nt. tematyki jego prac (obozy koncentracyjne) – wspomnienia 

z Auschwitz oraz z trzech innych obozów zagłady, których był więźniem Nuty i słowa 

piosenki Michała Zielińskiego „Serce w plecaku”. Wypowiedź M. Zielińskiego, nt. 

powstania piosenki „Serce w plecaku” i jej popularności. Sielce nad Oką – przy-

gotowania aktorów z Reprezentacyjnego Teatru Armii Polskiej do przedstawienia – 

fragment spektaklu pt. „Śluby panieńskie” według Aleksandra Fredry – żołnierze 

oglądający przedstawienie – alarm w trakcie spektaklu – ewakuacja aktorów. Wypo-

wiedź aktorki Ryszardy Hanin nt. swojej służby wojskowej w Pierwszym Samodziel-

nym Batalionie Kobiecym im. Emilii Plater w Sielcach nad Oką oraz pracy aktorskiej 

w Teatrze Armii Polskiej. Wypowiedź Romana Bartnego nt. swojej twórczości literac-

kiej m.in. książki „Kolumbowie – rocznik 20”. Niemal kompletny odcinek nr 112 

(brak plansz tytułowych i końcowych) nagrany w całości poza studiem na taśmie 16 

mm. Em. 08.05.1965, 44:38. 

P6798, FH12559, FH12560, F12561, F4621, F4622 Z wizytą w Teatrze Bertolda 

Brechta w Berlinie. Rozmowa G. Lasoty z kierownictwem teatru berlińskiego Helene 

Weigel i Manfredem Wekwerthem na temat pracy i kierunków zespołu teatralnego 

oraz przyszłego repertuaru. G. Lasota nt. założyciela teatru, Bertolda Brechta. Frag-

ment  „Opery za trzy grosze”. Fragment spektaklu „Kariera Artura Ui”. Spektakl 

„Życie Galileusza” z Ernestem Buschem w roli głównej. Cd. rozmowy G. Lasoty 

z kierownictwem teatru nt. jego popularności, repertuaru, planowanej wizyty w Polsce. 

„Matka Courage” z Heleną Weigel w roli głównej. Em. 02.07.1965, 19:58. 

1.7. Z roku 1966 zachowało się 13 zapisów: 

W20184 „Bariera” – nowy film Jerzego Skolimowskiego. Atelier Wytwórni 

Filmów Fabularnych w Warszawie – realizacja sceny do filmu Jerzego Skolimow-

skiego pt. „Bariera”. Rozmowa z reżyserem J. Skolimowskim na temat jego ostatnich 

filmów („Bariera”, „Rysopis”, „Walkower”). Em. 25.05.1966, 6:02. 
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W20181, F9123, F9124 Fragmenty spektaklu „Noc iquany”. Teatr Polski w War-

szawie – fragmenty spektaklu pt. „Noc iquany” Tennessee Williamsa w reż. Aleksan-

dra Bardiniego – wśród wykonawców: Andrzej Łapicki, Elżbieta Barszczewska, 

Justyna Kreczmarowa, Tadeusz Kondrat. Em. 05.02.1966, 8:34. 

 W18929 „Incydent w Vichy” Arthura Millera w Teatrze Ateneum w Warszawie – 

fragmenty spektaklu w reż. Janusza Warmińskiego – grają: Roman Wilhelmi, Edmund 

Fetting, Jerzy Kaliszewski, Jan Matyjaszkiewicz i inni. Em. 05.11.1966, 5:35. 

W20206 Jacques Brel. Studio TVP w Warszawie – przygotowania do nagrania – 

wśród obecnych: prowadzący program Lucjan Kydryński i francuski bard pochodzenia 

belgijskiego Jacques Brel (brak dźwięku). Rozmowa J. Fuksiewicza z J. Brelem na 

temat jego kariery zawodowej jako kompozytora, autora tekstów piosenek i wokalisty. 

Warszawskie studio telewizyjne – nagrywanie piosenki pt. „Amsterdam” w wykonaniu 

J. Brela. Em. 05.02.1966, 5:51. 

W20180, F9223, F9224 Kabaret Dreszczowiec. Menuet w wykonaniu „duchów” 

z kabaretu Dreszczowiec. Makabreska pt. „Powódź”; wśród wykonawców Wojciech 

Młynarski. Fragment monologu Mariana Jonkajtysa pt. „Ballada wampira”. Em. 

01.01.1966, 02:58. 

W20182, F9123, F9124 Kabaret Zielony Balonik. Wypowiedź G. Lasoty na temat 

tradycji i ówczesnego  krakowskiego kabaretu Zielony Balonik – prezentacja oryginal-

nych laleczek przedstawiających Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Jana Michalika. 

Rozmowa krakowskich literatów: Tadeusza Kwiatkowskiego, Bruno Miecugowa 

i Jacka Stwora na temat bieżącego programu Zielonego Balonika. Fragmenty programu 

biblijnego w wykonaniu zespołu Zielonego Balonika; wśród występujących: Marek 

Walczewski, Marta Stebnicka i inni. Em. 05.02.1966, 5:35. 

W20179, F9223, F9224 Kabarety U Lopka i Dudek. Kabaret U Lopka – fragmenty 

programu satyryczno-literackiego: Monolog Kazimierza Krukowskiego o Warszawie 

i jej mieszkańcach. Zbigniew Zapasiewicz w monologu pt. „Pieniądze”. Parodia Jerzego 

Waldorffa w wykonaniu Bogusława Koprowskiego. Kabaret Dudek: Wypowiedź 

G. Lasoty na temat aktorów występujących w kabarecie Dudek. Fragment programu 

pt. „Nowy wspaniały świat” – motto zespołu wygłaszają: Edward Dziewoński, Wiesław 

Gołas, Jan Kobuszewski, Wiesław Michnikowski, Irena Kwiatkowska, Barbara Rylska 

i Mirosława Krajewska. Wypowiedź E. Dziewońskiego na temat: repertuaru Dudka, 

publiczności, współpracy ze Stołeczną Estradą. Fragment piosenki w wykonaniu 

Barbary Rylskiej. Em. 01.01.1966, 08:49. 

W20207, F9123, F9124 Monodram „Tabu” Jacka Bocheńskiego. Studencki Teatr 

Satyryków w Warszawie – fragmenty monodramu Jacka Bocheńskiego pt. „Tabu” 

w reż. Jerzego Markuszewskiego – gra Kalina Jędrusik. Em. 25.05.1966, 5:56. 

W18923 „Nowy Don Kiszot” w Teatrze Narodowym w Warszawie – fragmenty 

spektaklu pt. „Nowy Don Kiszot czyli Sto szaleństw” Aleksandra Fredry w reż. Józefa 

Wyszomirskiego – grają: Bogdan Baer, Ignacy Machowski, Mieczysław Kalenik 

i inni. Em. 01.10.1966, 6:33. 

W20178 Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej. Piwnica Artystyczna Wandy 

Warskiej w Warszawie – fragment recitalu W. Warskiej. Fragment występu Zespołu 

Andrzeja Kurylewicza. Wypowiedź A. Kurylewicza na temat: jazzu, stałych bywalców 

Piwnicy Artystycznej W. Warskiej. Em. 01.01.1966, 4:01. 
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W18794 „Śmierć na gruszy” Witolda Wandurskiego w Teatrze Ateneum 

w Warszawie – fragmenty tego spektaklu w reż. Józefa Szajny – grają: Stanisław 

Libner, Bohdan Ejmont, Marian Kociniak, Roman Wilhelmi, Aleksandra Śląska i inni. 

Em. 02.07.1966, 5:56. 

W18388 Tadeusz Borowski. Zbiór pamiątek pozostałych po pisarzu Tadeuszu 

Borowskim. Fotografie, listy pisane do matki z obozu koncentracyjnego Auschwitz, le-

gitymacje. Em. 02.07.1966, 01:29. 

W20177 Zespoły mocnego uderzenia w Sali Kongresowej. Sala Kongresowa 

w Warszawie – fragmenty występów zespołów „mocnego uderzenia” („Tajfuny” 

i „Polanie”). Em. 01.01.1966, 1:45. 

1.8. Z roku 1967 zachowały się 3 zapisy: 

W18950 Grafik Lucjan Mianowski. Zachęta wystawa litografii L. Mianowskiego. 

Em. 04.02.1967, 4:47. 

W18993 „Irkucka historia” Aleksego Arbuzowa, Teatr Współczesny w Warszawie, 

fragment tego spektaklu w reż. E. Axera; grają m.in.: T. Fijewski, M. Czechowicz. Em. 

05.08.1967, 05:09. 

W19031, F4195, F4196 Studencki Teatr Satyryków, fragment piosenki w wyko-

naniu Elżbiety Burakowskiej (tekst A. Osiecka, muzyka J. Abramow; piosenka 

z przedstawienia „Marsz do kąta”. Em. 03.06.1967, 02:41.  

1.9. Z roku 1968 nie znaleziono ani jednego zapisu. 

1.10. Z roku 1969 zachowały się 52 zapisy: 

W19930, F12325, F12326 Architektura współczesna. Wypowiedź Stanisława 

Jankowskiego na temat najważniejszych realizacji architektonicznych powojennej 

Warszawy i ich twórców (Ściana Wschodnia – Zbigniew Karpiński, Centralny Dom 

Towarowy – Zbigniew Ihnatowicz i Jerzy Romański, Dom Partii). Następnie prowa-

dzący o grupie architektów zwanej zespołem Tygrysów w składzie: Wacław Kły-

szewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki. Em. 29.11.1969, 04:35. 

W19477 4 Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego w Malborku. Em. 

06.09.1969, 3:40. 

W19941 Alfons Mucha. Fotografie czeskiego malarza i grafika Alfonsa Muchy – 

prace artysty m.in.: plakaty, projekty biżuterii, obrazy, grafiki. (brak dźwięku). Em. 

13.12.1969, 3:09. 

W19497 Alicja i Bożena Wahl. Siostry malarki Alicja i Bożena Wahl w swoim 

mieszkaniu – zbliżenia obrazów (brak dźwięku). Em. 11.10.1969, 3:51. 

W19482 Amerykański zespół baletowy w Warszawie. Em. 13.09.1969, 2:16. 

W19487 Balet XX Wieku Maurice'a Bejarta. Zamek papieży w Awinion – 

dziedziniec – fragment próby z udziałem zespołu Baletu XX Wieku – wskazówki cho-

reograficzne Maurice'a Bejarta. Festival d'Avignon – fragmenty spektaklu w wyko-

naniu artystów z Baletu XX Wieku M. Bejarta. Em. 21.09.1969, 2:53. 

W19486 Centrum Warszawy – koncepcje urbanistyczne. Powojenne koncepcje 

zagospodarowania ścisłego centrum Warszawy: plany architektoniczne – szkice 

rysunkowe – fotografie projektów Ściany Wschodniej. Projekty konkursowe dotyczące 

koncepcji zagospodarowania centrum Warszawy (brak dźwięku). Em. 21.09.1969, 

2:48. 
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W19309 „Człowiek XX wieku” – wystawa: sale wystawowe – obrazy – rzeźby 

(brak dźwięku). Em. 04.01.1969, 2:37. 

W19794 „Dni przestępne” Stanisława Grochowiaka w Teatrze Autorów Pokolenie 

w Warszawie – fragmenty tego spektaklu w reż. Mariusza Dmochowskiego – grają: 

Tadeusz Janczar, Kazimierz Opaliński i inni. Rozmowa Elżbiety Dryll z autorem 

sztuki Stanisławem Grochowiakiem na temat spektaklu „Dni przestępne” inauguru-

jącego działalność Teatru Pokolenie. Em. 18.05.1969, 8:34. 

W19488 Dwudziestolecie pisma „Nowe Książki”. Redakcja miesięcznika – zespół 

dziennikarzy przy pracy. Drukarnia – składanie tekstu – drukowanie nakładu „Nowych 

Książek” (brak dźwięku). Em. 21.09.1969, 1:08. 

W19490 Dwudziestopięciolecie PRL – wystawa rysunków (brak dźwięku). Em. 

21.09.1969, 1:08. 

W19940 Estetyka miasta. Ulice Warszawy – obskurne kamienice – witryny skle-

powe – zbliżenia napisów na szybie informujących o cenach i asortymencie towaru – 

nowoczesne domy handlowe m.in. Domy Towarowe Centrum, „Moda Polska” na 

ulicy Rutkowskiego – wystawy w witrynach zaprojektowane przez plastyków (brak 

dźwięku). Em. 13.12.1969, 2:27. 

W19933 Folklor Węgier. Fragment występu niezidentyfikowanego folklorystycz-

nego zespołu tanecznego z Węgier. Em. 29.11.1969, 0:37. 

W19495 Gerard Philipe. Siedziba Centre Culturel Gerard Philipe w Calais. G. Philipe 

wśród tłumów fanów. Fragment filmu fabularnego z udziałem G. Philipe'a i Michele 

Morgan. Em. 11.10.1969, 1:03. 

W19929 Jan Świderski. O Janie Świderskim mówi krytyk teatralny J. Fuksiewicz. 

Fragmenty spektakli z udziałem J. Świderskiego. Wypowiedź J. Świderskiego (zareje-

strowana w jego mieszkaniu) na temat swojego aktorstwa. Em. 29.11.1969, 6:54. 

W19955 Jarosław Iwaszkiewicz. Gabinet pisarza – J. Iwaszkiewicz przy pracy. 

Fragment telewizyjnej inscenizacji „Starej cegielni” J. Iwaszkiewicza w reż. 

Stanisława Brejdyganta (rok 1965). Em. 23.02.1969, 8:49. 

W19796 Juliette Greco. Fragment recitalu francuskiej piosenkarki Juliette Greco. 

Em. 18.05.1969, 2:58. 

W19923, F9445, F9446 „Kolumbowie” Janusza Morgensterna. Fragment serialu 

telewizyjnego „Kolumbowie” zrealizowanego na podstawie książki Romana Bratnego 

pt. „Kolumbowie – rocznik 20” – grają: Jan Englert i Władysław Kowalski. Rozmowa 

J. Fuksiewicza z reżyserem filmu J. Morgensternem na temat pracy nad filmem 

„Kolumbowie”. Em. 13.11.1969, 03:03. 

W19919 Literatura. Dyskusja na temat osiągnięć i słabości najmłodszego pokolenia 

pisarzy – w rozmowie uczestniczą: Stanisław Dygat, Witold Zalewski, Jerzy Putra-

ment, Artur Sandauer i Jan Błoński. Em. 13.11.1969, 6:33. 

W19952 Malarstwo. Niezidentyfikowana galeria – obrazy – ikony – zwiedzający 

(brak dźwięku). Em. 23.02.1969, 0:58. 

W19410 „Miesięcznik Literacki”. Kolegium redakcyjne „Miesięcznika Literac-

kiego”. Regały – książki – karykatura Włodzimierza Sokorskiego – red. naczelnego. 

W. Sokorski przy pracy. Mężczyźni idący korytarzem m.in. August Kowalczyk. 

Fragment niezidentyfikowanego spektaklu. Sala – zebrani – o programie czasopisma, 

realizacji zadań i planach na przyszłość mówią: W. Sokorski, Jerzy Putrament, Ernest 

Bryll. Em. 04.01.1969, 12:29. 



 

Spuścizna telewizyjnego „Pegaza” z lat sześćdziesiątych XX wieku 
 

161 

W19408 „Moja córeczka” Tadeusza Różewicza w Starym Teatrze w Krakowie – 

fragment tego spektaklu w reż. Jerzego Jarockiego. Em. 04.01.1969, 3:35. 

W19494 Nagrody „Miesięcznika Literackiego”. Wypowiedź J. Fuksiewicza na 

temat tegorocznych laureatów nagrody „Miesięcznika Literackiego” – przebitka na 

wyróżnione książki: „Cywilizacja i literatura” Andrzeja Wasilewskiego, „Myśl poli-

tyczna marksizmu a rewizjonizm” Walerego Namiotkiewicza, „Maleńka złota 

szubienica” Hamiltona. O nagrodzie „Miesięcznika Literackiego” mówią członkowie 

komisji konkursowej, m.in. redaktor naczelny pisma Włodzimierz Sokorski. Uroczy-

stość wręczania nagród – okolicznościowe przemówienie W. Sokorskiego. Rozmowa 

J. Fuksiewicza z Janem Zbigniewem Słojewskim (pseud. literacki „Hamilton”) na 

temat jego życia i twórczości pisarskiej. Em. 11.10.1969, 4:59. 

W19922 Ogólnopolski Festiwal Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach – 

fragmenty niezidentyfikowanych spektakli. Em. 13.11.1969, 5:04. 

W19795 Plastyka. Niezidentyfikowane sale wystawowe – obrazy – rzeźby – 

rysunki. Em. 18.05.1969, 0:31. 

W19582 Poetka warmińska Maria Zientara-Malewska. Wieś Brąswałd. Wypo-

wiedź poetki warmińskiej Marii Zientary-Malewskiej na temat: swojej nauki języka 

polskiego pod zaborami, karania dzieci za mówienie po polsku podczas przerw szkol-

nych, miłości ziemi ojczystej, etnografa Warmii księdza Walentego Barczewskiego, 

swojej pracy pedagogicznej i twórczości poetyckiej – recytacja własnych wierszy. Em. 

07.07.1969, 6:12. 

W19479 Próba słuchowiska radiowego. Studio Polskiego Radia – próba słucho-

wiska z udziałem Gustawa Holoubka i Mirosławy Dubrawskiej. Wypowiedź reżysera 

audycji na temat charakteru pracy w radiu. Em. 23.08.1969, 6:02. 

W19932 Radziecki plakat polityczny. Wypowiedź J. Fuksiewicza na temat wartości 

sztuki tworzonej na zamówienie. Em. 29.11.1969, 5:41. 

W19475 Realizacja filmu „Dzień oczyszczenia”. Plan zdjęciowy filmu. O realizo-

wanym filmie mówi jego reżyser Jerzy Passendorfer – (wśród aktorów widoczny Emil 

Karewicz). Em. 06.09.1969, 1:50. 

W19310 „Róża” Stefana Żeromskiego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, 

fragment tego spektaklu w reż. Andrzeja Witkowskiego – w roli głównej Edward 

Lubaszenko. Em. 04.01.1969, 3:56. 

W19481, F10153, F10154 „Sonata Belzebuba” Witkacego w Teatrze Ateneum, 

fragment tego spektaklu w reż. Wandy Laskowskiej – grają: Roman Wilhelmi, Halina 

Kossobudzka, Edmund Fetting. Em. 13.09.1969, 3:30. 

W19489 Spotkanie Stanisławy Fleszarowej-Muskat z czytelnikami, Morski Dom 

Kultury w Gdańsku – spotkanie S. Fleszarowej-Muskat z czytelnikami – wypowiedź 

pisarki na temat swojej wcześniejszej i obecnej twórczości. Em. 21.09.1969, 2:01. 

W19409 „Szkarłatny proch” w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Katowicach – fragment spektaklu pt. „Szkarłatny proch” Seana O'Caseya w reż. 

Józefa Szajny. Em. 04.01.1969, 3:03. 

W19492 Sztuka Wschodu. Pokaz sztuki ceramicznej Dalekiego Wschodu: formo-

wanie naczyń na kole garncarskim – ich zdobienie i wypalanie – gotowe wyroby. 

Wystawa tradycyjnych masek (brak dźwięku). Em. 21.09.1969, 1:40. 

W19493 „Święta Joanna” w Teatrze Narodowym w Warszawie – fragmenty 

spektaklu pt. „Święta Joanna” George'a Bernarda Shawa w reż. Adama Hanusz-
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kiewicza – grają: Zofia Kucówna, Zdzisław Wardejn, Kazimierz Wichniarz, Lech 

Ordon, Andrzej Szczepkowski. Em. 11.10.1969, 3:40. 

W19916 Taniec hinduski. Fragment występu niezidentyfikowanej tancerki hin-

duskiej. Em. 13.11.1969, 1:50. 

W19496 Teatr Wojska Polskiego. Sielce nad Oką (1943 rok) – fragment spektaklu 

w wykonaniu aktorów Teatru Żołnierza. Teatr Wojska Polskiego w Lublinie – 

fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego z 1944 roku w reż. Jacka Woszcze-

rowicza. Teatr Wojska Polskiego w Łodzi – fragment  „Fantazego” Juliusza Słowac-

kiego z 1945 roku w reż. Juliusza Osterwy (brak dźwięku). Próba niezidentyfiko-

wanego spektaklu teatralnego (brak dźwięku). Teatr Wojska Polskiego w Łodzi – 

fragment przedstawienia pt. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha 

Bogusławskiego z 1946 roku w reż. Leona Schillera. Em. 11.10.1969, 4:12. 

W19939 The Beatles. Członkowie brytyjskiego zespołu rockowego The Beatles. 

Budynek hotelu Hilton Amsterdam. Pokój hotelowy – nowożeńcy John Lennon i Yoko 

Ono w łóżku, podczas swoistej konferencji prasowej – wypowiedź J. Lennona na temat 

możliwości doprowadzenia do ogólnoświatowego pokoju. Em. 13.12.1969, 0:37. 

W19943, F8813, F8814 Toshiro Mifune. Plan zdjęciowy – japońska ekipa filmowa 

przy pracy (brak dźwięku). Rozmowa z japońskim aktorem i producentem filmowym 

Toshiro Mifune na temat jego kariery zawodowej. Em. 13.12.1969, 3:35. 

W19938 „Tygodnik Kulturalny”. Różne egzemplarze „Tygodnika Kulturalnego” 

(brak dźwięku). Wypowiedź na temat: debiutów pisarskich na łamach „Tygodnika 

Kulturalnego”, roli pisma we współtworzeniu kultury na polskiej prowincji. Spotkanie 

aktora Wieńczysława Glińskiego z miłośnikami teatru (brak dźwięku). Em. 

13.12.1969, 2:32. 

W19954 Tygodnik „Życie Literackie”. Wypowiedź na temat: pracy redakcji 

tygodnika, wzrostu nakładu, czytelników – przebitki na różne egzemplarze „Życia 

Literackiego”. Rozmowa z zastępcą redaktora naczelnego „Życia Literackiego” Jerzym 

Lovellem na temat pracy w redakcji. Wywiady z niezidentyfikowanymi pracownikami 

i współpracownikami tygodnika. Em. 23.02.1969, 10:50. 

W19921 W pracowni Jonasza Sterna. Rozmowa z Jonaszem Sternem na temat jego 

twórczości malarskiej – zbliżenia prac zgromadzonych w krakowskiej pracowni 

artysty. Em. 13.11.1969, 3:24. 

W19931 Współczesna kinematografia polska – nowości filmowe. Wypowiedź J. 

Fuksiewicza (zarejestrowana w studiu telewizyjnym Pegaza) na temat: nowego filmu 

Jana Rybkowskiego pt. „Wniebowstąpienie” opartego na opowiadaniach Adolfa 

Rudnickiego, filmowych adaptacji literatury pięknej, twórczości reżyserskiej Andrzeja 

Wajdy m.in. obecnie realizowanego przez niego filmu pt. „Krajobraz po bitwie” według 

opowiadania Tadeusza Borowskiego „Bitwa pod Grunwaldem”. Plan zdjęciowy filmu 

„Krajobraz po bitwie” – wywiad J. Fuksiewicza z A. Wajdą na temat realizowanego 

filmu. Rozmowa J. Fuksiewicza z Danielem Olbrychskim na temat jego kreacji 

aktorskiej w filmie „Krajobraz po bitwie”. C.d. wypowiedzi J. Fuksiewicza zarejestro-

wanej w studiu telewizyjnym. Em. 29.11.1969, 8:28. 

W19480 Wykopaliska archeologiczne. Kopiec Kościuszki w Krakowie – teren 

wykopalisk archeologicznych – ludzie przy pracy. Wypowiedź niezidentyfikowanego 

kierownika robót na temat odkryć archeologicznych na terenie Górnego Śląska  

i u podnóża Kopca Kościuszki. Em. 23.08.1969, 4:48. 
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W19474 Wystawa malarstwa Henryka Stażewskiego w Galerii Foksal 

w Warszawie. Em. 06.09.1969, 1:50. 

W19478 Wystawa rzeźby Valentina Bostina w plenerze (brak dźwięku). Em. 

23.08.1969, 1:29. 

W19483 Wystawa sztuki paleolitu w Paryżu (brak polskiej wersji językowej). Em. 

13.09.1969, 1:13. 

W19491 Wznowienie sezonu muzycznego w Starej Pomarańczarni. Warszawskie 

Łazienki – Galeria Rzeźb w Starej Pomarańczarni (brak dźwięku). Teatr Stanisła-

wowski (Stara Pomarańczarnia) – fragment spektaklu w wykonaniu artystów z War-

szawskiej Opery Kameralnej. Em. 21.09.1969, 1:24. 

W19934 Wzornictwo użytkowe. Wypowiedź J. Fuksiewicza na temat sztuki 

użytkowej. Wystawa dekoracyjnej sztuki użytkowej. Wypowiedź Tadeusza Kraśki na 

temat działalności eksperymentalnej Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków „Wzór” 

w Warszawie. Prace plastyków zrzeszonych w spółdzielni m.in. gobeliny, meble (brak 

dźwięku). Em. 29.11.1969, 3:40. 

W19476 „Życie” Ernesta Brylla – fragment monodramu w interpretacji Stanisławy 

Siedleckiej. Em. 06.09.1969, 1:34. 

W19473, F11617, F11618 „Życie jest snem” Pedro Calderona w Teatrze Drama-

tycznym w Warszawie – fragment tego spektaklu w reż. Ludwika Rene – grają: Mieczy-

sław Voit, Gustaw Holoubek, Zygmunt Kęstowicz, Zbigniew Zapasiewicz, Witold 

Skaruch, Katarzyna Łaniewska i Magdalena Zawadzka. Em. 06.09.1969, 06:08. 

W19920 Życie kulturalne w Bydgoszczy. Park im. Jana Kochanowskiego w Byd-

goszczy – pomnik Henryka Sienkiewicza dłuta Stanisława Horno-Morawskiego. 

Bydgoski Stary Rynek – monument upamiętniający ofiary tzw. Krwawej Niedzieli. 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – ekspozycja prac nagrodzonych 

w konkursie poświęconym ofiarom II wojny światowej – zbliżenie linorytu Marii 

Wąsowskiej pt. „Partyzanci z Borów Tucholskich”. Międzynarodowa wystawa plas-

tyczna prezentująca malarstwo, rysunek i grafikę o tematyce muzycznej – zbliżenia 

eksponatów m.in. prac: Benona Liberskiego („Koncert na skrzypce”), Heleny 

Michałowskiej („Kołysanka”), Zdzisława Stanka („Światłorytmy”). Państwowe 

Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy – zajęcia z malarstwa i rzeźby pod kierun-

kiem Leonarda Przyjemskiego i Mariana Turwida. Pomorskie Zakłady Budowy 

Maszyn – hala produkcyjna – rzeźbiarz Józef Makowski przy pracy nad pomnikiem 

(brak dźwięku). Em. 13.11.1969, 3:03. 
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Spuścizna telewizyjnego „Pegaza” z lat sześćdziesiątych XX wieku 

Streszczenie 

Jedną z „lokomotyw” Telewizji był „Pegaz”, magazyn kulturalny wymyślony, a początkowo także reda-

gowany i prowadzony przez Grzegorza Lasotę. Według jego koncepcji w „Pegazie” miało być miejsce na 

obserwację i komentarz istotnych wydarzeń kulturalnych: spektakli teatralnych, wystaw, koncertów. Miało 

to być swoiste forum, miejsce spotkań, a może nawet pewnego rodzaju salon artystyczny. Udało się nad 

podziw i trwało przez lata. Osoba prowadzącego budziła sprzeciwy i kontrowersje. Komentarze Lasoty 

bywały powodem do wielkich sporów i awantur w środowiskach artystycznych, bo bywały zjadliwe. 

W „Pegazie” pojawiali się w latach gomułkowskich ludzie już wówczas zaczynający mieć złe notowania 

w oczach władz: Kazimierz i Marian Brandysowie, Władysław Bartoszewski, Andrzej Kijowski. To wła-

śnie w „Pegazie” gośćmi byli najwięksi twórcy polscy i PRL-u odwiedzający. W studiu „Pegaza” bywali 

Jean-Paul Sartre, John Steinbeck czy Jean Cocteau. To w „Pegazie” nadawano utwory (zazwyczaj 

w obszernych, ale najczęściej tylko fragmentach) The Rolling Stones, Juliette Greco czy Elli Fitzgerald. 

Wszelako nie tyle historia tego zjawiska, jakim był „Pegaz” będzie głównym wątkiem. Tę rolę zarezer-

wowano dla spuścizny, czyli rekapitulacji wiedzy o tym, co przetrwało w Archiwum TVP z nakręconych 

dla potrzeb tego cyklu materiałów. Formalnie są one (te powstałe przed 1 stycznia 1993 roku) własnością 

NAC, ale przechowywane i zarządzane przez TVP są nader trudno dostępne. Dlatego wydaje się zasadnym 

upowszechnienie wiedzy na temat stanu zachowania tych archiwaliów. 

Słowa kluczowe: „Pegaz”, TVP, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, nagrania 
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