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Szymon Kozieja1 

Zarys historii kultury miasta Brzeg w latach 1945-1991 

1. Wstęp 

Na temat historii kultury miasta Brzeg w okresie panowania władzy komunistycznej 

i czasie transformacji nie napisano jeszcze zbyt wiele. Celem tego artykułu jest zary-

sowanie najważniejszych jej wątków z naciskiem na zagadnienia dotychczas nieopisane 

w historiografii. Główną wadą dotychczasowej literatury, poruszającej dany temat 

w sposób bezpośredni, jest jej powstanie jeszcze w okresie trwania Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej. Stanowi ona jednak cenną wskazówkę w kontekście badania 

głównych instytucji kulturalnych. Niestety pomija w swoim wywodzie sporo istotnych 

zjawisk niewpisujących się w ład systemu komunistycznego. Najobszerniej temat 

został poruszony w tym okresie przez Stanisława Gawlika2 oraz kilku innych autorów3. 

Oprócz nich, w swojej próbie ustalenia najważniejszych wydarzeń i instytucji 

związanych z życiem kulturalnym miasta, wykorzystałem zarówno inne publikacje 

naukowe o historii lokalnej ziemi brzeskiej, jak i materiały źródłowe z Archiwum 

Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Archiwum Państwowego w Opolu, Bibliotece 

Narodowej w Warszawie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzegu im. Księcia 

Józefa. Użyto oprócz tego zasobów archiwów internetowych Zinelibrary4 i Internet 

Archive5 z siedzibą w San Francisco. W badaniach wsparłem się historią mówioną, 

którą zebrałem ze swoim zespołem w ramach projektu Kotwica Pokoleń oraz poza nim. 

2. Powojenny stan materialny miasta i uwarunkowania społeczne 

Już w lipcu 1945 roku najprawdopodobniej grupa zdemobilizowanych żołnierzy 
usiłowała ratować eksponaty zamkowe przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz starała 
się także w tym okresie zabezpieczyć przedmioty związane z kultem religijnym i inne 
cenne rzeczy6. Z PRL-owskiej historiografii ciężko jednak wyczytać, przed kim zespół 
ten miał chronić dobytek miejski. Wskazuje się7 w niej na zjawisko polskiego sza-
brownictwa, jednakże zupełnie pomija się przy tym – z oczywistych względów – 

 
1 szymon.kozieja@wp.pl, Instytut Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski 

Jana Pawła II w Krakowie. 
2 Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, 

Instytut Śląski w Opolu, Opole 1975, s. 386-411. 
2 www.zinelibrary.pl. 
2 www.archive.org. 
2 Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970…, s. 412-413. 
2 Kowalski Z., Brzeg w latach 1945-1946, [w:] Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, Dziewulski W. (red.), 

Opole 1975, s. 281. Dziewulski W. (red.), Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, Opole 1975, s. 412-441; 

Gawlik S., Oświata w Brzegu w latach 1945-1970, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: Dzieje, gospodarka, 

kultura, Opole 1975, s. 386-411. 
3 M.in. Zbigniew Kowalski, Alicja Karłowska-Kamzowa. 
4 www.zinelibrary.pl. 
5 www.archive.org. 
6 Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970…, s. 412-413. 
7 Kowalski Z., Brzeg w latach 1945-1946, [w:] Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, Dziewulski W. 

(red.), Opole 1975, s. 281. 
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rabunki dokonywane w zorganizowany lub bardziej „prywatny” sposób przez Armię 
Czerwoną. Do dziś między innymi ustalono, że Sowieci tuż po wkroczeniu do miasta 
rozpoczęli na wielką skalę wywóz mienia i surowców z przedsiębiorstw przemysłowych – 
w tym m.in. z cukrowni Neugenbauera, miejsca drukowania gazety „Brieger Zeitung” 
i wielu innych zakładów. Spalono wtedy także pałac właściciela garbarni8. Mimo że 
sowiecki komendant wojenny miasta miał zorganizować grupę Polaków złożoną 
z byłych więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej, do której zadań należałoby 
chronienie mienia przed szabrownictwem, to w mieście działały jednak sowieckie 
organy „trofiejne”. Dokonywały one inwentaryzacji zrabowanych dóbr, przeznaczonych 
na wywóz koleją na wschód. Ze wsi zaczęto zabierać przede wszystkim bydło i mło-
carnie, a z mieszkań w mieście składano w „czerwonych koszarach” meble i urządzenia 
domowe, takie jak maszyny do szycia, wanny czy lustra9. Choć więc istniało szabrow-
nictwo polskie, to jednak rabunek „wyspecjalizowany” prowadzili sowieci. Takie oto 
miasto zastały przybywające do Brzegu masy ludności cywilnej10. 

Ludność napływowa w sposób niemalże całkowity zastąpiła poprzednich mieszkań-
ców Brzegu i okolic11. Na ziemi dolnośląskiej początkowo ujawniało się wiele anta-
gonizmów między osiedleńcami z Polski centralnej a przesiedleńcami „zza Buga”. 
Mimo prawie jednolitej narodowości i wspólnej wiary występowały duże różnice 
w obyczajach, nawykach oraz tradycji. Wszyscy byli wyrwani z różnych środowisk – 
w tym także i zawodowych. Do tego dochodziły różne antagonizmy wynikające z po-
chodzenia nowej ludności ziemi brzeskiej z innych rejonów Polski. „Centralniacy” 
nazywali często Polaków ze wschodu „Ukraińcami”, a ci drudzy byli nieufni wobec 
pierwszych. Kolejnymi czynnikami niespójności nowej społeczności były także różnice 
między doświadczeniami wojennymi12 – na pewien sposób inną wojnę widział ktoś 
pochodzący spod Krakowa13 – a inną osobą z Wołynia14. Ludność kresowa często 

 
8 Krzewicki W., Opór społeczny w Brzegu wobec wojsk sowieckich stacjonujących w mieście w latach 1945- 

-1993, [w:] Rokicki K., Stępień S. (red.), W objęciach Wielkiego Brata: Sowieci w Polsce 1944-1993, Instytut 

Pamięci Narodowej, s. 467. 
9 Krzewicki W., dz. cyt., s. 466-467; Majewski J., Opowieści brzeskich ulic, cz. 1, Starostwo Powiatowe 

w Brzegu, Brzeg 2016, s. 34; Florkowski W., Gawlik S., Izbiński L., Skibiński W., Toporowski L., Kronika 

miasta i powiatu Brzeg: Przegląd wydarzeń z lat 1945-1975, [w:] Gawlik S. (red.), Szkice Brzeskie, t. 2, 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1985, s. 107. 
10 Jeden ze świadków przybycia Kresowiaków do Brzegu wspominał: Obraz, jaki tam ujrzałem, był 

przerażający. Na polach, obok torów kolejowych, od dwóch tygodni obozowali pod gołym niebem lub 

w budkach naprędce skleconych repatrianci wyładowani z pociągów, które przywiozły ich tu zza Bugu. 

Wśród tej masy koczujących dominowały kobiety z dziećmi. Mężowie nie powrócili jeszcze z wojny. 

Liczbę obozujących tam repatriantów można było określić oczywiście tylko szacunkowo na ponad sześć 

tysięcy. Uświadomiłem sobie, że w tej masie ludzkiej, żyjącej w warunkach bardziej niż prymitywnych, 

mogła wybuchnąć epidemia. Obozujący repatrianci oczekiwali na pomoc władz i na upragnione prze-

wiezienie ich pod dach, do miejsc osiedlenia. Cyt. za: Kowalski Z., Brzeg w latach 1945-1946, [w:] 

Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, Dziewulski W. (red.), Opole 1975, s. 280-281. 
11 Bereszyński Z., NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990: 

Geneza, narodziny i rozwój Ruchu, t. 1, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Opole 2014, s. 33. 
12 W późniejszym okresie zaczęło przybywać także coraz więcej Sybiraków, zob. Kotwica Pokoleń – Janina 

Góral Mrozy Syberii, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, https://archive.org/details/janina-goral-mrozy-syberii-

kotwica-pokolen-2 [data dostępu: 24.06.2021]. 
13  Zob. Kotwica Pokoleń – Jerzy Skuciński – Mój ojciec w konspiracji, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, 

https://archive.org/details/jerzy-skucinski-moj-ojciec-w-konspiracji-kotwica-pokolen-5 [data dostępu: 20.06.2022]. 
14 Zob. Kotwica Pokoleń – Józef Julian Jamróz Ps. „Goniec” Łącznik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 

Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, https://archive.org/details/jozef-julian-jamroz-ps.-goniec-lacznik-27.-wolynskiej- 
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przywiązywała się bardziej do ziemi – choć oczywiście nie zawsze. Wynikało to 
z tego, iż nie miała ona już drogi odwrotu w przeciwieństwie do sąsiadów z centralnej 
Polski, którzy często przyjeżdżali na zachód, aby poprawić swoją sytuację ekonomiczną. 
Wielu z nich jednak zaczęło się powoli wiązać z lokalnymi ziemiami.  

Mieszkańcy tych terenów zaczęli się integrować i tworzyć wspólnotę. Działo się to 
w dużej mierze dzięki pracy duchowieństwa 15  dążącego do jednoczenia lokalnej 
ludności w ramach sieci parafii. Znikało także zjawisko fluktuacji ludności, która 
osiedlała się chętniej tam, gdzie znajdowały się parafie – osiedleńcy mieli pytać często 
najpierw czy „w tym miejscu jest kościół i polski ksiądz?”. Stałość w osiedleniu oraz 
praca duszpasterska wpływała także pozytywnie na moralność nowych mieszkańców16 – 
przede wszystkim okolicznych wsi. Warto przy tym dodać, że w przypadku miasta 
sytuacja była trochę inna niż parafii w obszarach rolniczych. Niecałe 20 lat później 
w roku 1964 proboszcz parafii Brzeg ks. Kazimierz Makarski zauważył, że ciężko 
dokładne ocenić wpływ Kościoła na moralność brzeżan przy dużej rotacji mieszkańców, 
wynikającej z przemysłowego charakteru miasta17 oraz zwrócił uwagę, iż w Brzegu nie 
powstał „nowy typ parafianina”. Stało się to z powodu masowego napływu ludności 
z różnych stron i rozbicia wielu rodzin18. Istniała jednak grupa katolików mocno zaanga-
żowanych w parafię, którzy w przyszłości stali się na płaszczyźnie kulturalnej kołem 
zamachowym w rozwoju Biblioteki Katolickiej i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 
Ważnym wydarzeniem religijnym była peregrynacja Obrazu Matki Boskiej, podczas 
której przyjęto ok. 28 500 Komunii Św., a 32 pary zawarły sakrament małżeństwa19. 
Był to jednak zryw krótkotrwały – zwykle w latach od 1952 do 1964 przyjmowano od 
76 371 do 102 692 Komunii Św. rocznie. W tych samych latach na Msze Święte na 
wsi uczęszczało regularnie ok. 90%, a w mieście ok. 50-70%. Inni zaś mieli chodzić na 
nie sporadycznie20. 

3. Początki procesu ideologizacji kultury  

W okresie powojennym kultura podlegała reglamentacji i cenzurze. Również 
w Brzegu istniały zinstytucjonalizowane placówki kulturalne nadzorowane przez władzę21. 
Cenzura od samego początku dążyła do nadzorowania treści będących w obiegu. 

 

dywizji-piechoty-ak-kotwica-pokolen-1 [data dostępu: 20.06.2022], por. Jamróz J., Skończyła się wasza 

zasrana Polska, [w:] Koprowski M., Wołyń: Wspomnienia ocalałych, t. 1, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 

2016; Kotwica Pokoleń – Kpt. Roman Domański Wołyń i Armia Krajowa (27. Wołyńska Dywizja Piechoty 

AK), https://archive.org/details/kpt.-roman-domanski-wolyn-i-armia-krajowa-27.-wolynska-dywizja-piechoty-

ak-kotwica-pokolen-6 [data dostępu: 20.06.2022], Domański R., Wsich Lachiw do odnoj jamy, [w:] 

Koprowski M., Wołyń: Wspomnienia ocalałych, t. 1, Zakrzewo 2016, s. 211-240, Kotwica Pokoleń – Jadwiga 

Brodowska – Piekło Wołynia, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, https://web.archive.org/web/20210603200642/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wa_SHWf0Bo4 [data dostępu: 20.06.2022]. 
15  Oprócz duchowieństwa pozytywny wpływ na spójność społeczności miała także przede wszystkim 

oświata, zob. Gawlik S., Oświata w Brzegu w latach 1945-1970…, s. 386-411. 
16 Urban W., Archidiecezja Wrocławska w latach 1945-1965, Nasza Przeszłość, 22, 1965, s. 64-65. 
17 Trudno ująć w cyfrach czy słowach, jakie osiągnięcia miała tut. parafia na polu moralności w okresie 

powojennym. Brzeg, to miastko w większości przemysłowe, stąd też ciągłe zmiany mieszkańców, trudne 

nawiązanie z nimi kontaktu. Kolęda raz na dwa lata w tych warunkach nie spełnia swojego zadania, cyt. za: 

AAW I A 28 a 290, s. 7-8. 
18 AAW I A 28 a 290, s. 2. 
19 AAW I A 28 a 290, s. 7. 
20 AAW I A 28 a 290, s. 4. 
21 Szerzej o tym zob. Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970…, s. 412-441. 



 

Szymon Kozieja 
 

10 

 

Świadczą o tym podpisy i pieczęcie cenzorskie pod plakatami informującymi o różno-
rodnych wydarzeniach, odbywających się w mieście w pierwszych latach po wojnie. 
Na podstawie dokumentów z życia społecznego Brzegu w zbiorach Biblioteki Naro-
dowej 22  można wykazać, że w okresie od 1946 do 1947 roku zezwolenia były 
sygnowane przez minimum trzech cenzorów powiatowego Biura Kontroli Prasy. 
W późniejszym okresie – wraz z procesem „profesjonalizacji” cenzury23 – podpis taki 
najprawdopodobniej nie był już eksponowany w Brzegu publicznie, czego przykładem 
jest plakat ogłaszający zawody bokserskie z października 1949 roku24.  

Życie kulturalne podporządkowano potrzebom ówcześnie panującego systemu. 

Niezwykle wyraźnym świadectwem tego czasu jest kronika filmowa z 1952 roku, 

nagrana w Brzegu, gdzie podczas występu zespołu Mazowsze w brzeskim amfiteatrze 

nad sceną widać m.in. portrety Józefa Stalina oraz Bolesława Bieruta25. 

4. Państwowe instytucje oświatowe i kulturalne  

Po wojnie stan infrastruktury możliwej do wykorzystania w celach kulturalnych był 

tragiczny, ponieważ miasto ucierpiało w wyniku działań zbrojnych. Dla przykładu 

można podać, że teatr został spalony, a wedle szacunków zniszczono ok. 40% zamku. 

Kolejnym elementem utrudniającym rozwój kulturalny był brak polskiej książki26 . 

Zajęcie się tymi i innymi problemami stanowiło wyzwanie dla nowej władzy miejskiej, 

która ze swej natury stroniła od dawnych polskich elit i wciąż uważała na to, aby 

osoby zajmujące się kulturą nie przyzwalały na treści niezgodne z linią Partii czy 

interesem Związku Sowieckiego.  

O takim nastawieniu władz boleśnie przekonał się na własnej skórze Wincenty 

Mucha. Nie był komunistą – wręcz przeciwnie – zaangażował się w działalność orga-

nizacji Wolność i Niezawisłość oraz Polska Partia Socjalistyczna. W Brzegu aktywnie 

uczestniczył w wielu przedsięwzięciach związanych z odbudową zniszczonego przez 

wojnę miasta – w szczególności na płaszczyźnie przemysłu i oświaty. Stworzył także 

pierwszy hufiec harcerski, w którym objął funkcję komendanta27. Dzięki swoim kon-

taktom z nauczycielami mógł zorganizować gimnazjum, liceum koedukacyjne oraz 

szkołę zawodową. Mimo swoich niewątpliwych zasług dla społeczności miasta, został 

skazany na osiem lat więzienia28.  

Nie tylko szkolnictwo i organizacje wychowawcze były podporządkowywane 

władzy. W latach siedemdziesiątych historyk Stanisław Gawlik pisał: w Polsce Ludowej 

przedszkole stało się, jak to postulowała Stefania Sempołowska i inni postępowi 

działacze oświatowi – integralną częścią całego socjalistycznego systemu wychowania. 

Idąc takim tokiem myślenia jesienią 1945 roku, razem ze szkołami, zaczęto organizować 

 
22 BN DŻS II 5; BN DŻS XVIII 5; BN DŻS XIX 7; BN, DŻS 5. 
23  Kamińska-Chełmianiak K., „Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga”. Polscy cenzorzy 

w latach 40. XX wieku, Zeszyty Prasoznawcze, 230, 2017, t. 60, s. 908. 
24 BN, DŻS XVIII 2. 
25 Zob. 0:55, W Brzegu nad Odrą. Festiwal pieśni i tańca, PKF 22/52, Lemańska H. (red.), 1952. 
26 Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970…, s. 413.  
27 Kotwica Pokoleń – Hm. Maria Andryasiewicz-Myśliwska – Początki harcerstwa w Brzegu, https://archive.org/ 

details/hm.-maria-andryasiewicz-mysliwska-poczatki-harcerstwa-w-brzegu-kotwica-pokolen-odc.-4  

[data dostępu: 20.06.2022]. 
28 Wojtycza J., Wincenty Mucha „Komar”, „Żmudziński”, „Ponury”, „Spytek”, „Żubr” (1910-1978) (nota 

biograficzna), Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 24, Studia ad Educationem Defensoriam 

Pertinentia 2005, nr 1, s. 177-178. 
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przedszkola29. Wiadomo, że oświata w Brzegu w latach 1945-1970 miała zarazem 

okresy wzrostu, jak i stagnacji. Lata powojenne przyniosły oczywisty rozwój związany 

z odbudową powojenną miasta. Przeciwnie zaś lata pięćdziesiąte, a w szczególności 

pierwsza ich połowa. Głównym problemem w tym czasie były zbyt niskie finanse, 

które nie mogły zaspokoić potrzeb szkolnictwa. Zmianę miała przynieść dopiero akcja 

„Tysiąc szkół na Tysiąclecie”, podczas której zwiększono kwoty budżetowe przezna-

czone na rozwój oświaty30. Placówki edukacyjne, poszerzając wiedzę uczniów, przygo-

towywały brzeską młodzież do spotkania z kulturą, której różne formy kształtowały 

instytucje znajdujące się w mieście.  

Do lat pięćdziesiątych region był niechlubnie postrzegany jako „pustynia kultu-

rowa”31. Choć uboga oferta kulturalna miasta musiała mieć swoje źródło zarówno 

w zniszczeniach wojennych, obcości ziem dla przybyłych mieszkańców, jak i reżimie 

stalinistycznym, to jednak istnienie w tamtym okresie tak pejoratywnego skojarzenia 

musiało mieć także inne źródło w ówczesnej kulturalnej słabości ziemi brzeskiej. 

Mimo to miał nadejść czas polepszenia się tej sytuacji – oczywiście tylko w ramach 

surowej cenzury i wszędobylskiej ideologii marksistowskiej. Do najważniejszych 

państwowych placówek kulturalnych w Brzegu w okresie PRL-u można zaliczyć 

Muzeum Piastów Śląskich, Miejską Bibliotekę Publiczną wraz z jej filiami, biblioteki 

zakładowe, Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną, kina 32  i Brzeski Dom Kultury. 

Niezwykle istotnym ośrodkiem edukacji muzycznej i animacji życia kulturalnego była 

Szkoła Muzyczna, współpracująca z Fabryką Fortepianów. Poza tym istniało również 

przedszkole muzyczne. Na terenie miasta działały także organizacje kulturalne, takie 

jak Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Miłośników Kultury i Sztuki 

oraz Społeczne Ognisko Artystyczne. Ponadto istniały orkiestry i teatry33. Oprócz tych 

i wielu innych instytucji czy zespołów będących pod kuratelą państwową, zaczęły roz-

wijać się także coraz bardziej niezależne przestrzenie dla rozwoju kultury. Początkowo 

pierwsze skrzypce zagrał w tym procesie Kościół. 

5. Kultura chrześcijańska 

Kościół w okresie komunizmu stał się zwornikiem oporu i początkowo był jedyną – 

oprócz rodziny – alternatywną dla władzy instytucją przekazującą na sposób masowy 

wzorce kulturowe. Społeczeństwo nie przyjmowało często rytuałów narzuconych przez 

władzę, a Kościół stał się azylem bezpieczeństwa dla rozwoju kultury odchodzącej od 

głównej linii partyjnej. Robił to jednak w zakresie swoich, ograniczonych przez 

system, możliwości. Brzeskie dzieci i młodzież szkolna urządzała w kościele św. Mikołaja 

różne religijne przedstawienia, takie jak jasełka czy akademie z okazji świąt św. Stani-

sława Kostki, Chrystusa Króla oraz Niepokalanego Poczęcia. Głównym problemem 

w rozwinięciu bardziej profesjonalnych występów był brak odpowiedniej sali teatralnej. 

Istniały także dwa chóry – mieszany i dziecięcy. Oprócz tego działała biblioteka para-

fialna34 o skromnej ilości 200 woluminów35. Kościół otoczył także swoją troską zabytki. 

 
29 Gawlik S., Oświata w Brzegu w latach 1945-1970, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: Dzieje, gospodarka, 

kultura, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1975, s. 387. 
30 Gawlik S., Oświata w Brzegu w latach 1945-1970…, s. 409-410. 
31 Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970…, s. 423. 
32 Były to kina „Związkowiec”, „Słońce” i „Studyjne”. 
33 Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970…, s. 413-430. 
34 Nie mylić z późniejszą Biblioteką Katolicką. 
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Już od samego początku polskiej obecności ważnym punktem na mapie zabytków pod 

skrzydłami katolików stał się barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego36. 

Dzięki staraniom ks. Makarskiego trwała odbudowa zniszczonego 37  dachu i wież 

wcześniej wspomnianego kościoła św. Mikołaja38.  

Pierwszym punktem zapalnym pobudzającym do działania szersze grono parafian 

były wydarzenia brzeskie w 1966 roku, kiedy to mieszkańcy Brzegu stanęli w obronie 

wspólnoty Kościoła, którą władza wywłaszczała z jej posiadłości39. Kolejnymi niezwykle 

istotnymi momentami dla rozwoju środowiska niezależnego stały się pielgrzymki 

pozwalające pątnikom nie tylko zbliżyć się do transcendencji, ale i przemycić40 po-

glądy antykomunistyczne41.  

Ważnym ośrodkiem dla brzeskiej kultury chrześcijańskiej była Biblioteka Katolicka 

utworzona przez wiernych. W 1984 roku odbyła się zbiórka, w wyniku której pozyskano 

środki potrzebne do otwarcia biblioteki. Rok później zakupiono drewno na regały 

i zaczęto stale sprowadzać książki. Ponadto dokonano prenumeraty w wydawnictwie 

„Znak”. Dzięki przychylności proboszcza parafii pw. św. Mikołaja, ks. Zbigniewa 

Bąkowskiego Biblioteka Katolicka otrzymała część salki katechetycznej na swój 

księgozbiór. Środowisko42, które wytworzyła idea budowy niezależnego od władzy 

księgozbioru, stało się grupą inicjatywną brzeskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej43. 

Były one okazją do organizacji spotkań z różnymi autorytetami, a także przestrzenią 

dzielenia się pocztówkami 44  o treściach katolickich i opozycyjnych. Wśród nich 

w 1985 roku znalazły się takie, które odnosiły się do męczeńskiej śmierci ks. Jerzego 

Popiełuszki. 

6. Drugi obieg 

Już za czasu II konspiracji w Brzegu45 pojawiło się zjawisko drugiego obiegu – kol-

portowano czasopisma „Strażnica Kresowa” i „Wolność”46. W czasie stanu wojennego 

wychodziły w podziemiu „Kornik” oraz „Prostownik”47. Wiadomo, że drugie pismo 
 

35 AAWIA 28 a 290, s. 7. 
36 Karłowska-Kamzowa A., Dzieje Sztuki, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, 

Instytut Śląski w Opolu, Opole 1975, s. 481. 
37 Zdjęcie 1. 
38 AAW I A 28 a 290, s. 2-3. 
39 Szerzej na ten temat w publikacji: Jakubów J., Pacyfikacja wystąpień w obronie Kościoła w Brzegu 25-26 

maja 1966: Opozycja – Kościół – organy bezpieczeństwa na terenie powiatu brzeskiego 1945-1966, 

Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2006, s. 24. 
40 Zob. zdjęcie 2. 
41 Por. Idzikowska-Czubaj A., Rock w PRL-u: O paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie, 

Poznań 2011, s. 103. 
42 Zdjęcia 3-6. 
43 MBP w Brzegu, (b. sygn.), Kronika Biblioteki Katolickiej w Brzegu, nlb. 
44 Zdjęcia 5-6. 
45 Por. Jakubów J., dz. cyt., s. 16-28; Stanaszek B., Sprawa agenturalna „Północ”: Represje UB wobec 

działaczy niepodległościowego podziemia i społeczeństwa na pograniczu powiatów: jasielskiego, dębickiego 

i tarnowskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Brzostek 2009, s. 142-143, 171; Greniuch T., 

Chrystus za nas, my za Chrystusa: Historia Zgrupowania Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod 

dowództwem kpt. Henryka Flamego „Bartka”, Kraków 2018, s. 421-422; Tenże, Pod komendą „Bartka”: 

Byli postrachem komunistów na Żywiecczyźnie i Śląsku Cieszyńskim, Mireki, Warszawa-Kraków 2016, s. 31. 
46 Jakubów J., dz. cyt., s. 24. 
47 Bereszyński Z., Zapomniany epizod z czasów wielkiego przełomu politycznego w Polsce. „Solidarność” 

milicyjna w Brzegu w 1990 r., Brzeski Rocznik Zamkowy, 1, 2020, s. 102. 
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przetrwało kolejne lata – na jego łamach publikowano48 przedruki z wrocławskiego 

drugiego obiegu oraz teksty o tematyce lokalnej, poruszające tematykę ówcześnie 

trwających represji. Wspominano także ważne dla opozycji rocznice, informowano 

o kolportażu książki Józefa Piłsudskiego „Pisma” oraz krytykowano upolitycznione49 

religioznawstwo. Zwracano uwagę również na ograniczanie swobód obywatelskich 

oraz cenzurę kazań i pism katolickich, negując przy tym katolickość prasy powiązanego 

z władzą PAX-u. Brzeska młodzież szkolna, która była zaangażowana w działalność 

konspiracyjną, tworzyła także swoje pisemko – „MROK”50. Choć w Brzegu wydaw-

nictwa bezdebitowe pochodziły z eksportu, były też wytwarzane lokalnie51. Pod koniec 

1983 roku TW „Waldek” współpracujący z RUSW w Brzegu doniósł, iż studenci52 

Wiktor Krzewicki i Marek Przybyła, przywożą z Wrocławia cotygodniowo wydawnictwa 

podziemne „Solidarności”, a także nielegalną bibułę studencką. Warto ponadto wspo-

mnieć, że Ruch Młodzieży Niezależnej wydawał również „Czerwony Sztandar”53 , 

a tematykę brzeską poruszył także „PeWniak”54. 

7. Nowe tendencje w kulturze i kontrkultura  

W odczuciu sporej części młodzieży brzeskiej55 – podobnie jak i u ich rówieśników 

z całego kraju – życie w Polsce było przepełnione „szarzyzną”. Wrażenie to brało się 

ze zderzenia z rzeczywistością panującą na bogatszym i „przepełnionym kolorami” 

Zachodzie. W dekadzie gierkowskiej, mimo licznych ograniczeń, dało się poznać 

w skromnym zakresie świat zza żelaznej kurtyny56. Ówczesna władza wtedy też przestała 

próbować wprowadzać arbitralnie obrane wzorce kulturowe57. To dało szersze pole do 

podejmowania tematów coraz odleglejszych od siermiężnych ram socrealistycznych. 

Mogły się też odbywać interesujące dla szerszego grona wydarzenia kulturalne. 

Przykładem takich przemian w Brzegu był występ Czesława Niemena w dniu 

12 września 1969 roku58, aczkolwiek dopiero przyszłość przyniosła „trwalszy” związek 

muzyki z miastem. Do tego powiązania tenże znany wokalista nie był pozytywnie 

ustosunkowany. Parę lat później w czerwcu 1974 roku odbył się we Wrocławiu XI 

Studencki Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą”. Wtedy to została wydana59 w stolicy 

Dolnego Śląska i Brzegu pierwsza wersja książeczki o Czesławie Niemenie autorstwa 

 
48 Prostownik 91,1986; Prostownik 92,1986. 
49 Szerzej na ten temat zob. Marek Ł., Łętocha R. (red.), Ile z nauki, ile z ideologii? Religioznawstwo w PRL, 

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2021. 
50 Bereszyński Z., NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990: Od 

stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju, t. 2, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2014, s. 189. 
51 Wedle relacji ustnej Jana Grajewskiego z dnia 20.02.2021 roku publikacje z drugiego obiegu można było 

pozyskać poprzez zakupywanie ich we Wrocławiu oraz pożyczanie od zaufanych znajomych. 
52 TW „Waldek” błędnie podał informację, że byli oni ówcześnie studentami Politechniki Wrocławskiej. 

W rzeczywistości Krzewicki był słuchaczem. 
53 Czerwony Sztandar: Brzeskie Pismo RMN, 2, 1989-1990. 
54 AP 45/3646/0/2.2/59, Jakubowska-Wanke M., Na marginesie procesu brzeskiego: Lustracja jest koniecz-

nością: Rozmowa z Rektorem Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzejem Wiszniewskim, PeWniak, 2, 1993, 

s. 2-3. 
55 Relacja ustna Ewy Siemaszki z dnia 20.02.2021, Brzeg.  
56 Idzikowska-Czubaj A., dz. cyt., s. 179-184. 
57 Idzikowska-Czubaj A., dz. cyt., s. 322. 
58 Skliński T., Niemen: dyskografia, fakty i twórczość, Wydawnictwo Nemunas, Warszawa 2006, s. 382. 
59  Radoszewski R., Czesław Niemen: Kiedy się dziwić przestanę…: Monografia artystyczna, ISKRY, 

Warszawa 2004, s. 391. 
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Wacława Panka. W powstaniu publikacji współpracowały takie instytucje i grupy, jak: 

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Klub 

SZSP „Pałacyk” oraz Jazz Club „Smyk” działający przy Brzeskim Domu Kultury60. 

Sam artysta bardzo niechętnie61 odnosił się do tej publikacji, a Dariusz Michalski – 

historyk muzyki rozrywkowej i przyjaciel artysty – uważa, że na jej łamach doszło do 

bezpardonowego ataku na Niemena62. Bardziej przychylne zdanie wygłosił muzykolog 

Jakub Kasperski, który twierdzi, iż „Niemen (kształty mitu)”, to pionierska próba 

zmierzenia się z biografią tego artysty63. 

Twórczość artysty ze Starych Waliszek była różnie odbierana. Jedno było pewne. 

Nie dało się przejść obok niego obojętnie. Sam stał się ikoną swego czasu. Okres ten 

w historii muzyki był niezwykle burzliwy. Przełom lat siedemdziesiątych i osiem-

dziesiątych dokonał głębokich zmian w gustach muzycznych części młodzieży oraz dał 

początek rozwojowi kontrkultury64, będącej w dużej lub częściowej niezależności od 

władzy państwowej. Podobne tendencje można było zauważyć w Brzegu. Wpływ na to 

miały wyjazdy niektórych młodych mieszkańców miasta na festiwal w Jarocinie czy 

zloty hippisowskie, na które przybywał65 ks. Andrzej Szpak SDB66. Kolejną formą 

partycypacji młodzieży w kulturze było nagrywanie piosenek z radia, a poza tym 

odbieranie płyt i taśm magnetofonowych wysyłanych od znajomych zza granicy, 

pożyczanie ich wzajemnie oraz wspólne spotkania w celu słuchania muzyki. Zabawy 

odbywały się w klubie „Kwadrat”, który funkcjonował przy Brzeskim Domu Kultury67. 

 
60 Panek W., Niemen (kształty mitu), Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Wrocław-Brzeg 1974, s. 4. 
61 Czesław Niemen podejrzewał, że w kraju panuje wobec niego systemowa zmowa milczenia. Mówiąc 

o tym zwrócił uwagę przy tym na rolę tejże publikacji: […] Zwłaszcza prasa niechętnie usiłuje mnie i moją 

działalność zepchać na margines. No bo weźmy moją „przygodę” z tygodnikiem „Itd”, który w nowym cyklu 

Ring zamieścił rozmowę ze mną, ale w formie, która wzbudziła mój zdecydowany sprzeciw. Protestowałem 

nawet, ale… zostałem potraktowany per noga. Pani, która spisywała to, co jej mówiłem, albo nie nadążyła za 

mną, albo nie rozumiała, co mówię, bo dała mi do autoryzacji zupełnie inny tekst, jakby sądziła, że co? Że 

jestem człowiekiem mało inteligentnym i nie zauważę zmian? Ja skojarzyłem sobie natychmiast przedziwne 

podobieństwo jej pytań do tego, co już skądś znałem: do [treści] książeczki Wacława Panka Kształty mitu. 

Czyli tendencyjność. Nie zgodziłem się na to, co ta pani z „Itd” spisała po rozmowie ze mną i sam wszystko 

napisałem – uczciwie i wyczerpująco. Ona oczywiście zapewniła, że to ukaże się w takiej formie, ale gdzie 

tam! Wydrukowano jej tekst, to, na co nie wyraziłem zgody. Dlatego mam żal do środków masowego 

przekazu. I zarzekałem się: nie będę więcej udzielał żadnych wywiadów, cyt. za: Michalski D., Czesław 

Niemen: Czy go jeszcze pamiętasz?, Wydawnictwo MG, Warszawa 2009, s. 322. 
62 Tamże. 
63 Kasperski J., Rozwój polskiej rockologii, „Załącznik Kulturoznawczy” 7/2020, s. 275. 
64 Zdjęcia 8-9. 
65 Relacja ustna Ewy Siemaszki z dnia 20.02.2021, Brzeg, por. Idzikowska-Czubaj A., Rock w PRL-u: 

O paradoksach współistnienia, Poznań 2011, s. 205. 
66 Salezjanin kojarzony z polskim ruchem hippisowskim, spiritus movens corocznej Pielgrzymki Młodzieży 

Różnych Dróg tworzonej przez młodzież kontestującą. Katecheta uważany za prekursora polskiego 

streetworkingu, a przy tym duszpasterz rodzin. W sposób nienachalny dążył do głoszenia wiary katolickiej 

wśród środowisk alternatywnych oraz wspierał w wychodzeniu z nałogów, na które były one w szczególności 

narażone, [za:] Kmiecik-Jusięga K., Szpaku: Metody pracy księdza Andrzeja Szpaka z Młodzieżą Różnych 

Dróg, Kraków 2013, s. 10-13. 
67 Brzeski Dom Kultury zmienił nazwę na Brzeskie Centrum Kultury w 1992 roku. Według Stanisława 

Gawlika został zaś oddany do użytku w lutym 1967 roku lecz także podaje się jako datę otwarcia luty 1968, 

[za:] Gawlik S., Kultura w latach 1945-1970, [w:] Dziewulski W. (red.), Brzeg: Dzieje, gospodarka, kultura, 

Opole 1975, s. 427. Por. Strategia rozwoju gminy Brzeg na lata 2016-2022, Brzeg 2015, s. 39, Brzeskie 

Centrum Kultury, https://web.archive.org/web/20210620134208/http://web.archive.org/screenshot/ 

https://culture.pl/pl/miejsce/brzeskie-centrum-kultury [data dostępu: 20.06.2021]. 
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Przy tej samej instytucji działał także wcześniej wspomniany Jazz Club „Smyk”68. 

Osoby zafascynowane nowymi typami zaczęły zdobywać instrumenty z różnych 

źródeł – w tym m.in. od brzeskiego lutnika Adolfa Kucharskiego69. Dzięki nim mogły 

zacząć tworzyć lokalną scenę. 

8. Lokalna scena 

Pewien wyłom w stylu artystycznym na brzeskiej scenie dokonał założony jesienią 

1964 roku70 zespół muzyczny Piastelsi, który działał przy Międzyzakładowym Klubie 

„Odra” i dawał koncerty w różnych miejscach Polski71. Głębsze zmiany nadeszły 

jednak później – wraz z pojawieniem się „nurtu” Muzyki Młodej Generacji, który 

narodził się w Polsce pod wpływem zachodniej sceny muzycznej. Miał on charakter 

bardziej ruchu muzycznego niźli jasno nakreślonego stylu. Był to raczej wspólny 

szyld, który miał zachęcić młodych, nie przestraszyć państwowej biurokracji, a być 

chwytem reklamowym. To właśnie on doprowadził do boomu muzyki rockowej 

w Polsce w latach osiemdziesiątych72. 

Na tej fali zaczęły powstawać lokalne kapele. Grupa Time73 została założona przez 

Jacka Ochmańskiego (wokal), Mirosława Kołodziejczyka (perkusja) i Jana Grajewskiego 

(gitara), a po dołączeniu do zespołu Macieja Całusa (gitara) oraz Wiesława Maciejew-

skiego (bas) przekształciła się w rockową kapelę Reanimacja Względna R. W czasie 

swojego istnienia zespół dał dwa większe koncerty na deskach Brzeskiego Domu 

Kultury, dzięki przychylności jego dyrektora Eugeniusza Obermajera74. 

Jedną z najważniejszych postaci brzeskiej sceny był grający na skrzypcach 

bluesman Cezary Czternastek75, który po festiwalu w Jarocinie w 1980 roku dołączył 

do założonego we Wrocławiu zespołu Easy Rider. Współbrzmienie jego instrumentu 

wraz z gitarą Andrzeja Wodzińskiego miało stanowić główny wyróżnik tej kapeli. Od 

tego czasu zespół stał się istotnym punktem programów festiwali Rawa Blues w Kato-

wicach, Rockowisko w Łodzi76 oraz Rock Na Wyspie we Wrocławiu. Cezary Czternastek 

wystąpił także na scenie wraz z Ryszardem „Skibą” Skibińskim i Jackiem Skubikow-

skim w okazjonalnym składzie zebranym przez Martynę Jakubowicz na Rawie Blues 

’8277. Grupa Easy Rider towarzyszyła zespołowi Budgie podczas ich trasy koncertowej 

po Polsce w sierpniu 1982 roku. W następnym roku Cezary Czternastek odszedł od 

zespołu i dołączył do składu Kasy Chorych. Tam też podjął się prób wokalnych. 

Później zaś przeniósł się do kapeli Blustro78. 

 
68 Panek W., Niemen (kształty mitu), s. 4. 
69 Relacja ustna Jana Grajewskiego oraz Ewy Siemaszki z dnia 20.02.2021, Brzeg.  
70 Mogilnicka Z., Sentymentalna podróż w czasie, Gazeta Brzeska, 722, 07.08.2015, s. 8. 
71 Stanisław G., Kultura w latach 1945-1970..., s. 431. 
72 Idzikowska-Czubaj A., dz. cyt., s. 265-266. 
73 Zdjęcie 7. 
74 Relacja ustna Jana Grajewskiego oraz Ewy Siemaszki z dnia 20.02.2021, Brzeg. 
75 Zdjęcie 10. 
76 Zob. 0:09:05, Koncert, Tarkowski M. (reż.), 1982. 
77  Zob. 1:28, RAWA 1992, https://web.archive.org/web/20210603222022if_/https://web.archive.org/watch?v=

X9eEDxaFjqs [data dostępu: 03.06.2021]. 
78 Skaradziński J., Easy Rider, [w:] Gnoiński L., Skaradziński J. (red.), Encyklopedia Polskiego Rocka, 

InRock, Poznań 2001, s. 174; Gnoiński L., Martyna Jakubowicz, [w:] Gnoiński L., Skaradziński J. (red.), 

Encyklopedia Polskiego Rocka…, s. 254; Skaradziński J., Kasa Chorych, [w:] Gnoiński L., Skaradziński J. 

(red.), Encyklopedia Polskiego Rocka…, s. 270. 
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Na suporcie wielu znanych kapel występował także Wiesław Iwasyszyn79 – uważany 

za pierwszego polskiego beatboxera. Brał czynny udział w festiwalach w Jarocinie. Co 

warte uwagi, zaprezentował on utwory przynależne do idiomu muzyki rockowej80, 

który nie jest dominującą tendencją w tym stylu.  

Klamrą niejako spinającą okres rockowo-bluesowy był koncert Dżemu w Brzegu, 

który odbył się 1 lutego 1987 roku. Najprawdopodobniej rok później w mieście miał 

„zadomowić się” nowy nurt muzyczny, przyciągający zbuntowaną młodzież. Mianowicie 

był to punk. Muzyka ta, w odróżnieniu od stawiającego na perfekcyjne umiejętności 

rocka, opiera się na prostych i jak najgłośniej zagranych akordach gitarowych, a oprócz 

tego odrzuca często harmonię81. 1988 był właśnie rokiem, kiedy to powstała w Brzegu 

kapela „Pieszczoty w kieszeni”. W 1991 roku w jej skład wchodzili Krzysztof Piotr 

Jaszczur „Szczurek” (wokal), Piotr Kowal „Korcio” (perkusja), Rafał Ochociński (bas), 

Zbigniew Walczyna „Zbenio” (gitara), Bogdan Doliński „Dolina” (gitara). Wcześniej 

w zespole, na miejscu przybyłego ze świdnickiego zespołu Krakersy „Doliny”, grał 

„Łysy” i inni. Koncertowali m.in. w Kędzierzynie-Koźlu, Głubczycach, Lublińcu, Grod-

kowie i Oławie. Jako punkowcy zaś byli skonfliktowani ze subkulturą skinheadów82.  

9. Fandom Gwiezdnych Wojen 

Narastające wpływy kultury zachodniej nie objawiały się tylko w muzyce czy 

ubiorze, ale także w pojawieniu się zjawiska fandomu. To właśnie z Brzegu w roku 

1984 w „Świecie Młodych” opublikowano drugi w Polsce anons dotyczący tworzenia 

się fanklubu Gwiezdnych Wojen83. Fan-Club Star Wars „Falcon” został powołany84 

przez Jacka Horęzgę oraz Piotra Nowickiego i działał w ramach Klubu Miłośników 

Astronomii, Astronautyki i Science-Ficton „Astron” przy Brzeskim Domu Kultury85. 

Grupa prowadziła swoją działalność poprzez korespondencję z osobami zainteresowa-

nymi fantastyką naukową z całej Polski. Katalogowała członków, organizowała konkursy 

i wystawy, w tym też o charakterze ogólnokrajowym. „Falcon” w celu nagłośnienia 

swojej działalności oraz rekrutacji nowych kandydatów korzystał z rubryki 

„Gwiazdozbiór” w gazecie „Świat Młodych”. Sam KMAAiSF miał mieć swoje 

początki w założonym przez Dariusza Mazura w 1974 roku Klubie Astronautów. Klub 

w swojej historii zmieniał nazwę i skład. Warto zauważyć, że należał do niego przez 

pewien czas wzmiankowany wcześniej Cezary Czternastek86.  

Po roku 1990, kiedy cenzura niemalże praktycznie przestała funkcjonować, „Astron” 

wydawał także lokalny fanzin Fan Star, w którym umieszczał tłumaczenia pisarzy 

 
79 Głosuj na Wieśka, https://web.archive.org/web/20210603191649/https://brzeg24.pl/aktualnosci/4007-gosuj-

na-wieka/ [data dostępu: 03.06.2021]. 
80 Biogram Wiesława Iwasyszyna: Biografia, https://web.archive.org/web/20210603221009/https://www.last. 

fm/pl/music/Wiesław+Iwasyszyn/+wiki [data dostępu: 04.06.2021]. 
81 Prejs B., Subkultury młodzieżowe: bunt nie przemija, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, s. 68. 
82 Pieszczoty w kieszeni, Pisiorek: Tygodnik Milicji Obywatelskiej, nr 1, 24.04.1991, s. 4; Punkowcy nie 

zawsze walczyli ze skinheadami – w Polsce i na świecie istnieje także nurt Oi! otwarty na obie subkultury, 

zob. Prejs B., Subkultury młodzieżowe…, s. 83. 
83 Pożegnanie z Letnią Akademią, Świat Młodych, 106, 04.09.1984, s. 6. 
84 Relacja ustna Jacka Horęzgi z dnia 4.05.2021, Brzeg. 
85 Zdjęcie 11. 
86 Mazur D., Kto chce korespondować z „Klubem Astronautów”, Świat Młodych, 72, 06.09.1974, s. 4; 

Horęzga J., Fenomen socjologiczny fantastyki na przykładzie działalności twórców i miłośników w czasach 

PRL, „Red.”, 3(16), 2012, s. 16. 
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obcych oraz teksty autorów lokalnych87. Jest to fakt warty odnotowania, gdyż stanowi 

lokalny przykład na to, że w okresie, kiedy działała cenzura, a papier był reglamento-

wany, kultura nie mogła rozwijać się swobodnie. Dopiero zmiany w prawie wpłynęły 

na powiększenie się tego typu twórczości88. 

10. Zakończenie. Przenikanie się środowisk oraz różne stopnie niezależności 

od władzy 

Część artystów związanych z „państwowym patronatem” była usłużna wobec władzy, 

inna zaś próbowała jakoś przetrwać i nie być złamanym. Za socrealistyczną kulturą 

stała cała machineria systemu komunistycznego, której mogły realnie przeciwstawić 

się instytucje posiadające dobrze rozbudowane zaplecze oraz sprawną organizację. 

W Brzegu – jak i w większości podobnych ośrodków w Polsce – był to przede wszystkim 

instytucjonalny Kościół Katolicki, cicho współpracujący z opozycją demokratyczną. 

To właśnie te siły przyjęły na siebie największe ciosy. Kontrkultura była raczej formą 

eskapizmu od ponurej rzeczywistości PRL-u i choć wzmacniała ona wewnętrzny opór, 

to sama w sobie posiadała także elementy autodestrukcyjne dla młodzieży, takie jak 

ułatwianie dostępu do narkotyków. Przełom lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych 

w Polsce przyniósł nowe środki odurzające i wyniósł narkomanię na poziom zjawiska 

społecznego89. Nie sposób jednak też odrzucić zasługi kontrkultury na rzecz rozwoju 

lokalnej sceny muzycznej. Oba te oblicza, podczas koncertu Dżemu na scenie ów-

czesnego BDK, niejako ukazały się w postaci Ryszarda Riedla, uznanego przez wielu 

miłośników wokalisty, którego w przyszłości zabiły narkotyki.  

Nie można jednak postrzegać tych zjawisk w kulturze jako odosobnionych ele-

mentów jednego zbioru. Raczej zaskoczeniem nie będzie konstatacja, że one wszystkie 

miały jakieś punkty wspólne. W końcu była to jedna społeczność. Świat kościelny 

zdający się być tak daleko od kontrkulturowego, potrafił się z nim spotkać w ramach 

religijnego i pedagogicznego wpływu ks. Andrzeja Szpaka, o którym wspomniała 

muzyczka Ewa Siemaszko. Scenę alternatywną z fandomem Gwiezdnych Wojen na 

pewien czas połączyła postać muzyka Cezarego Czternastka. Wszędzie też gdzieś w tle 

majaczyła opozycja mocno związana personalnie z Biblioteką Katolicką czy kolportująca 

podziemne wydawnictwa wśród Brzeżan, a w tym i gitarzysty Reanimacji Względnej 

R Jana Grajewskiego. Można też przypuszczać, że w okresie transformacji mógł 

dotrzeć do Brzegu także III obieg wraz z subkulturą punków, a w późniejszym czasie 

również skinheadów. Nie da się też zapomnieć o spajającym ówcześnie sporą część 

mieszkańców praktykowaniu wiary katolickiej w ramach wspólnoty Kościoła Kato-

lickiego. 

Historia brzeskiej kultury wciąż wymaga pogłębienia. Rozumiejąc jednak sieć po-

wiązań w lokalnej społeczności i znając drogę do źródeł, można dalej prowadzić 

badania. Niezwykle istotną kwestią jest rewizja dotychczasowych ustaleń w tematyce 

państwowych instytucji kulturalnych. Dziś mamy tylko bogate opisy ówczesnych 
 

87 Fan Star, 1, 1990; Fan Star, 2, 1990; Fan Star, 3, 1990, Fan Star, 4-5, 1991, Fan Star, 6, 1992, Fan Star, 7-8, 

1993. 
88 O wpływie przemian ustrojowych na inną gałąź kultury można znaleźć informacje w artykule Nowak R., 

Omne trinum perfectum – wkład Maxa Drischnera, Kurta Masura i Jana Miluna w kulturę muzyczną Brzegu, 

Brzeski Rocznik Zamkowy, 2, 2021, s. 55-64. 
89 Międzybrodzki B., Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, Przegląd 

Pedagogiczny, 2, 2012, s. 74-75. 
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wydarzeń, „upiększone” propagandową nowomową. Kolejną niewiadomą jest możliwa 

działalność Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska kultury chrześcijańskiej oraz 

nowych zjawisk kulturowych i kontrkulturowych w Brzegu. 

Chciałbym także z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 

które udzieliły mi dostępu do archiwów prywatnych, podzieliły się wspomnieniami90. 

Niskie ukłony również dla historyków – profesora Marka Hałaburdy z Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, śp. Piotra Medyńskiego, Wiktora Krzewic-

kiego oraz Janusza Jakubowa – za wsparcie radą i materiałami potrzebnymi do badań. 

11. Aneks – fotografie i pocztówki 

 
Zdjęcie 1. Pocztówka przedstawiająca okolice ratusza brzeskiego. W oddali widać zniszczony dach 

i uszkodzone wierze kościoła św. Mikołaja. Zbiór własny 

 
90 Śp. kpt. Romanowi Domańskiemu, Józefowi Jamrozowi, hm. Marii Andryasiewicz-Myśliwskiej, Janinie 

Góral, Jadwidze Brodowskiej, Jerzemu Skucińskiemu, śp. Januszowi Selakowi, Arkadiuszowi Włoszczow-

skiemu, Janowi Grajewskiemu, Ewie Siemaszce, Jackowi Horęzdze i Małgorzacie Sworobowicz. 
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Zdjęcie 2. Pielgrzymka, w której udział brali także mieszkańcy Brzegu. Pątnicy mają ze sobą transparent 

o charakterze religijno-patriotycznym odwołującym się do NSZZ „Solidarność”.  

Zbiór prywatny Małgorzaty Sworobowicz 

 
Zdjęcie 3. Program Tygodni Kultury Chrześcijańskiej z 1986 roku. Zbiór prywatny rodziny Selaków 
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Zdjęcie 4. Od lewej: Adam Staszczuk, Alicja Zbyryt, Euzebiusz Nowak, Arkadiusz Zambrzycki, Janusz 

Selak. Osoby: druga, czwarta i piąta z wyżej wymienionych należały do grona osób organizujących 

Bibliotekę Katolicką w Brzegu. Zbiór prywatny rodziny Selaków 

 
Zdjęcie 5. Przykładowa „pocztówka”, którą dzielono się podczas I Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.  

Zbiór prywatny rodziny Selaków 
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Zdjęcie 6. Przykładowa „pocztówka”, którą dzielono się podczas I Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.  

Zbiór prywatny rodziny Selaków 

 
Zdjęcie 7. Zespół Time – od lewej: Mirosław Kołodziejczyk, Jan Grajewski, Jacek Ochmański.  

Zbiór prywatny Jana Grajewskiego 
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Zdjęcie 8. Ewa Siemaszko we własnoręcznie wykonanym stroju hippisowskim podczas koncertu Reanimacji 

Względnej R. Zbiór prywatny Ewy Siemaszko 

 
Zdjęcie 9. Cięcie na irokeza. Zbiór prywatny Arkadiusza Włoszczowskiego 
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Rysunek 10. Cezary Czternastek. Zbiór prywatny Arkadiusza Włoszczowskiego 
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Zdjęcie 11. Legitymacja członkowska KMAA i SF „Astron”. Zbiór prywatny Jacka Horęzgi 

Źródła archiwalne: 

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (AAW) 

Sygn. AAW I A 28 a 290 

Archiwum Państwowe w Opolu (AP Opole) 

Sygn. 45/3646/0/2.2/59 

Biblioteka Narodowa w Warszawie (BN) 

Sygn. BN DŻS 5 

Sygn. BN, DŻS II 5  

Sygn. BN, DŻS VIII 2 

Sygn. BN, DŻS XIX 7 

Sygn. BN, DŻS XVIII 5 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu im. Księcia Ludwika I (MBP) 

B. sygn. Kronika Biblioteki Katolickiej w Brzegu 

Zinelibrary 

Pieszczoty w kieszeni, Pisiorek: Tygodnik Milicji Obywatelskiej, 1, 24.04.1991. 

Źródła internetowe 

Biogram Wiesława Iwasyszyna: Biografia, 

https://web.archive.org/web/20210603221009/https://www.last.fm/pl/music/Wiesław+Iwasyszyn/

+wiki [data dostępu: 04.06.2021]. 

Brzeskie Centrum Kultury, 

https://web.archive.org/web/20210620134208/http://web.archive.org/screenshot/https://culture.pl/

pl/miejsce/brzeskie-centrum-kultury [data dostępu: 20.06.2021]. 

Głosuj na Wieśka, 

https://web.archive.org/web/20210603191649/https://brzeg24.pl/aktualnosci/4007-gosuj-na-

wieka/ [data dostępu: 03.06.2021]. 

Kotwica Pokoleń – Hm. Maria Andryasiewicz-Myśliwska – Początki harcerstwa w Brzegu, 

https://archive.org/details/hm.-maria-andryasiewicz-mysliwska-poczatki-harcerstwa-w-brzegu-

kotwica-pokolen-odc.-4 [data dostępu: 20.06.2022]. 

Kotwica Pokoleń – Jadwiga Brodowska – Piekło Wołynia, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, 

https://web.archive.org/web/20210603200642/https://www.youtube.com/watch?v=wa_SHWf0Bo

4 [data dostępu: 20.06.2022]. 

Kotwica Pokoleń – Janina Góral Mrozy Syberii, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, 

https://archive.org/details/janina-goral-mrozy-syberii-kotwica-pokolen-2 [data dostępu: 

24.06.2021]. 

Kotwica Pokoleń – Jerzy Skuciński – Mój ojciec w konspiracji, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, 

https://archive.org/details/jerzy-skucinski-moj-ojciec-w-konspiracji-kotwica-pokolen-5 [data 

dostępu: 20.06.2022]. 

Kotwica Pokoleń – Józef Julian Jamróz Ps. „Goniec” Łącznik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

AK, Kozieja S. (reż.), Brzeg 2018, https://archive.org/details/jozef-julian-jamroz-ps.-goniec-

lacznik-27.-wolynskiej-dywizji-piechoty-ak-kotwica-pokolen-1 [data dostępu: 20.06.2022]. 

Kotwica Pokoleń – Kpt. Roman Domański Wołyń i Armia Krajowa (27. Wołyńska Dywizja 

Piechoty AK), https://archive.org/details/kpt.-roman-domanski-wolyn-i-armia-krajowa-27.-

wolynska-dywizja-piechoty-ak-kotwica-pokolen-6 [data dostępu: 20.06.2022]. 

Relacje ustne i materiały filmowe 

Relacja ustna Ewy Siemaszki z dnia 20.02.2021, Brzeg.  

Relacja ustna Jacka Horęzgi z dnia 4.05.2021, Brzeg.  

Relacja ustna Jana Grajewskiego z dnia 20.02.2021, Brzeg.  

W Brzegu nad Odrą. Festiwal pieśni i tańca, PKF 22/52, Lemańska H. (reż.), 1952. 

Koncert, Tarkowski M. (reż.), 1982. 
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Zarys historii kultury miasta Brzeg (woj. opolskie) w latach 1945-1991 

Streszczenie 

Celem artykułu było przedstawienie głównych zjawisk, instytucji, wydarzeń i postaci związanych z historią 

kultury miasta Brzeg, ze szczególnym naciskiem na dotychczas nieopracowane naukowo losy brzeskich 

środowisk związanych z kulturą chrześcijańską, kontrkulturą i fandomem Gwiezdnych Wojen. Autor poru-

szył w nim także zagadnienia ideologizacji kultury, cenzury oraz drugiego obiegu. Omówił przy tym powo-

jenny stan materialny miasta, a ponadto ukazał zagadnienie na tle uwarunkowań społecznych z naciskiem 

na pochodzenie mieszkańców Brzegu oraz wpływu ruchliwości ludności na jej religijność. Tematyczny 

zakres referatu obejmuje lata 1945-1991. Podstawową metodą badań była analiza i krytyka źródeł znajdu-

jących się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Archiwum Państwowym w Opolu, Archiwum Archidie-

cezjalnym we Wrocławiu oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu. Wykorzy-

stano również informacje zawarte zarówno w dotychczasowej literaturze naukowej, jak i wspomnieniowej. 

Poza tym wsparto się metodą historii mówionej, wykorzystując wcześniej wywołane źródła w ramach 

projektu Kotwica Pokoleń oraz uzupełniając faktografię relacjami ustnymi świadków zebranymi w ramach 

przygotowań do opublikowania artykułu. Poczynione przez autora badania stanowią uzupełnienie wiedzy 

na temat historii lokalnej Brzegu z zakresu kultury. Głównym zaś wnioskiem wysuwającym się z wystąpie-

nia jest przenikanie się środowisk kulturalnych i możliwość ocenienia stopnia ich niezależności od władzy. 

Słowa kluczowe: Brzeg, Kościół Katolicki, historia mówiona, kultura, kontrkultura 
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Maciej Wojtyński1 

Edukacja w Telewizji Polskiej do końca lat 60. 

1. Wstęp  

Telewizja Polska od początku podjęcia stałej emisji pokazywała filmy popularno- 

-naukowe i programy służące popularyzacji wiedzy. W połowie 1958 roku ta tematyka 

zajmowała niewiele mniej czasu niż filmy fabularne. Popularyzacja wiedzy była wtedy 

drugą co do obfitości pozycją w ofercie telewizji. Ten trend utrzymał się właściwie przez 

cały okres działalności telewizji w PRL. Telewizja mogłaby wnieść kolosalny wkład 

w realizację hasła „Polska – krajem ludzi kształcących się” – tak pisano w notatce Biura 

Prasy KC PZPR. Efektem było uruchomienie 14 września 1960 roku bloku programów 

popularnonaukowych pod nazwą „Wszechnica Telewizyjna”. Jednakże nie programy 

popularnonaukowe są treścią niniejszego tekstu. Wyraźnie rozgraniczyć należy wspo-

mnianą tematykę popularyzatorską od „czystej” edukacji, czy jak ją naonczas zwycza-

jowo nazywano – „oświaty”. I to właśnie rzeczoną oświatą przyjdzie się tu zająć. 

Celem podjęcia tego zagadnienia jest przypomnienie i uporządkowanie wiedzy o roli 

TVP w oświacie w Polsce w przywołanym okresie. Zważywszy na stan zachowania2 

emitowanych wówczas „na żywo” programów, znakomita część wiedzy na temat tego, 

co wówczas emitowano pochodzi ze sprawozdań drukowanych w Rocznikach Polskiego 

Radia i Telewizji3, programów telewizyjnych drukowanych w ówczesnej prasie oraz 

opracowań wyszczególnionych w bibliografii. 

2. Nieśmiałe początki w latach 50. 

Inklinacje do nauczania były dostrzegalne w polskiej telewizji od początku jej drugich, 

powojennych narodzin. Przypomnieć wypadnie, że pierwszy publiczny pokaz telewizji 

zorganizowało Polskie Radio, na wystawie „Radio w walce o postęp i pokój”. Otwarto 

ją 15 grudnia 1951 roku w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy 

Smulikowskiego 6/8. W pierwszej połowie 1957 roku, gdy telewizja nadawała już 

regularnie, programy o charakterze popularnonaukowym zajmowały 5 do 7% czasu ante-

nowego. Emitowano wtedy: „Skrzynkę techniczną”, „Kącik dla kobiet”, „W pracow-

niach uczonych”, „Uczymy się patrzeć na dzieło sztuki”, „Historię filmu”4. Nie było 

 
1 maciej.wojtynski@op.pl, orcid 0000-0002-0372-5774. 
2 Więcej: Wojtyński M., Brakujące nagrania w Archiwum Telewizji Polskiej, Kwartalnik Historyczny, Tom 

129, Nr 1, 2022, s. 117-139. 
3 Rocznik Polskiego Radia, rok 1957, Warszawa 1958. Rocznik Polskiego Radia i Telewizji: Rok 1965 i 1966, 

Warszawa 1967. Rok 1967, Warszawa 1968. Rok 1968, Warszawa 1969. Rok 1969, Warszawa 1970. Sprawo-

zdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 1961. Sprawozdanie z działalności Komitetu 

do Spraw Radia i Telewizji za rok 1962. Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za 

rok 1963. Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 1964. Sprawozdanie 

z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 1966. Sprawozdanie z działalności Komitetu do 

Spraw Radia i Telewizji za rok 1967. Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 

1968. Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 1969. Sprawozdanie z działal-

ności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 1970. 
4 Po żadnym z tych programów w zasobach Ośrodka Zbiorów Programowych i Dokumentacji Telewizji 

Polskiej S.A. nie zachował się nawet strzęp nagrania. 
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jeszcze żadnego specjalnie przygotowywanego cyklu o tematyce popularyzującej wiedzę. 

Wspominał Wiktor Niedzicki5:  

Około 1957 roku oglądałem w świetlicy późniejszej kopalni „Milowice” (wtedy 

to chyba była „Czeladź” albo „Czerwone Zagłębie”) program edukacyjny 

„Nauka pływania” (dokładnego tytułu nie pamiętam). Był to odcinek poświę-

cony pływaniu żabką i prezentował głównie ruchy pływaka (ale na sucho) oraz 

plansze. Dzięki temu(?) w wiele lat później mój brat został dobrym pływakiem. 

Mam zatem świadka6.  

Tenże Wiktor Niedzicki zwrócił uwagę na istotne pominięcie:  

Nic nie piszesz o jednym z najstarszych „prezenterów” telewizyjnych dr 

Witoldzie Lubbe7. Pan, który zawsze był ubrany w szary fartuch laboratoryjny 

pokazywał dość proste doświadczenia fizyczne i objaśniał je. Pewnie nie było 

to wystrzałowe widowisko, ale pamiętam je z początku lat 60-tych, a wydaje mi 

się, że widziałem taki program w z Warszawy w świetlicy zakładowej znacznie 

wcześniej (około roku 1957 ??). Dziś już nie pamiętam, ale mam wrażenie, że 

programy trwały 10-15 minut i były monologiem przy stole laboratoryjny, 

dr Lubbe stał twarzą do kamery8. 

3. „Rozkwit” oświaty w TVP 

Jednym z ewenementów polskiej telewizji były, pierwszy raz emitowane w 1957 

roku, lekcje języka angielskiego. Najprawdopodobniej była to pierwsza na świecie 

próba wykorzystania telewizji do systematycznej nauki języka obcego9. Nadawanie 

dwa razy w tygodniu po trzydzieści minut przez prawie 19 miesięcy dało w sumie 156 

lekcji. Lektorat prowadził Jerzy Godziszewski10, a jego uczniów udawali Julita Krzy-

wicka i Mirosław Matejczuk. Telewizja rozpoczęła wysyłkową sprzedaż skryptów do 

nauki. Dzięki temu wiadomo, że było przeszło 500 chętnych do podania swoich danych 

osobowych niezbędnych do ekspedycji przesyłek. Zważywszy, że świeżo w pamięci 

miano jeszcze wynaturzenia niedawnego okresu stalinowskiego, kiedy na naukę innego 

niż rosyjski języka patrzono niezbyt chętnym okiem, trzeba docenić odwagę ludzi, 

decydujących się na ewentualne reperkusje swojego entuzjazmu do wiedzy. Biorąc pod 

uwagę, że w Polsce działało około 5000 telewizorów11, oznacza to, że angielskiego uczyło 

się z Telewizji 10% telewidzów12. Rzecz jasna ta statystyka eksploatowana niemal 

 
5 Wiktor Niedzicki, ur. 23 lutego 1949, dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator nauki. 1972 dyplom 

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 1975 współpracownik Redakcji Popularnonaukowej 

w czwartym programie Polskiego Radia. Od 1984 w TVP, autor kilkuset programów popularnonaukowych, 

m.in.: „Laboratorium”, „Kuchnia”, „Klinika chorych maszyn”, „Nobel dla Polaka”, „W świecie nauki” 

i „Machina czasu”. 
6 List Wiktora Niedzickiego z 2011 roku w zbiorach autora. 
7  Dróżdż W., Dryńska I., Kolega Witold Lubbe: wspomnienie, [w:] „Fizyka w Szkole: czasopismo dla 

nauczycieli”, nr 2, 1996, s. 121-123. 
8 Tamże. 
9 Skwierawski F., Telewizyjne lekcje języków, Radio i Telewizja, nr 1, 3 I 1965. 
10 Jerzy Lucjan Godziszewski, ur. 1926, zm. 1998, lektor języka angielskiego, wykładowca akademicki. 
11 31 stycznia 1957 roku w całym kraju zarejestrowanych było 5059 telewizorów, w tym 2229 odbiorników 

„Wisła” wyprodukowanych na licencji sowieckiej w warszawskich Zakładach Telewizyjnych. Por. 

www.tvp.com.pl/.../1957.htm [data dostępu: 14.09.2011]. 
12 Skwierawski F., Telewizyjne lekcje…, dz. cyt. 
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sześć dekad temu w przywołanym tekście Skwierawskiego skrzętnie ominęła znaną 

wówczas wszystkim okoliczność. Chodziło o to, że z jednego telewizora korzystało 

wiele osób. Nie można zatem zakładać, że pięciuset chętnych na zakup materiałów 

drukowanych stanowiło 10% wszystkich telewidzów. 

Zapomnianą dziś metodą edukacji było wpajanie umiejętności samodzielnego 

wykonywania drogich bądź trudno osiągalnych przedmiotów, stąd w 1957 roku trzy 

emisje magazynu „Uczymy się majsterkować”13. A potem pojawił się Adam Słodowy14 

i jego program „Zrób to sam”15. Dlaczego cykl o charakterze pośrednim pomiędzy 

popularyzacją a oświatą warto jednak uwzględnić w obszarach dotyczących wspomnianej 

oświaty? Przede wszystkim dlatego, że miał on charakter stricte utylitarny. Pokazywał 

i uczył jak skonstruować coś użytecznego, pożytecznego, a trudno dostępnego bądź 

kosztownego. Ponieważ adresowany był do dzieci i widzów młodych wiekiem, jego 

oddziaływanie było znaczące. Warto by zapewne pokusić się o badania socjologiczne 

dotyczące „siły rażenia” tego cyklu. Bowiem rozpoznawalność zachował do dziś. 

Poszukiwanie tematów, które mogłyby być przydatne do realizacji jako program 

telewizyjny, w dość oczywisty sposób ich pomysłodawcy i autorzy ogniskowali wokół 

dziedzin, w których swobodnie się poruszali. Jednak obok pogody i polityki jest tema-

tyka, która interesuje „wszystkich”, a na dodatek „wszyscy” się na niej znają. Rzecz 

dotyczy zdrowia. Stąd już tylko krok do pomysłu oświaty prozdrowotnej w formie 

poradnika telewizyjnego. Takie cykle miały, mają i będą mieć niczym niezakłóconą 

przyszłość w każdej telewizji. Pierwszym w Polsce był wprowadzony na antenę 

w 1961 roku „Magazyn medyczny”16, który po kolejnych modyfikacjach i zmianach 

przetrwał na antenie ponad dekadę. Rola, jaką odegrał ten cykl w szerzeniu wiedzy na 

temat zdrowego sposobu życia, codziennej higieny, a zwłaszcza w kwestii opieki 

zdrowotnej nad dziećmi – jest nieoceniona. Proszę wziąć pod uwagę, że w wyniku 

traumy drugiej wojny światowej, sowieckiego komunizmu zaprowadzanego przemocą 

w Polsce, wyrżnięcia większości polskich elit przez Niemców i Rosjan i masowego 

migrowania, a co za tym idzie – mieszania ludności, znacząca część dawnych wzorców 

zachowania została znacząco przewartościowana. Potomstwu ubogich rolników, 

przeniesionych do miasta warto było pokazać nie tylko jak wygląda i do czego służy 

łazienka czy toaleta, ale także uświadomić, że korzystanie z takich udogodnień ma 

swoją wartość i jest potrzebne, a może być nawet korzystne.  

1 lutego 1961 roku Warszawski Ośrodek Telewizyjny wespół z Automobilklubem 

Warszawskim, rozpoczął nadawanie telewizyjnego kursu nauki jazdy. Założeniem było 

 
13 „Uczymy się majsterkować” – nie zachował się żaden fragment programu. 
14 Adam Słodowy, ur. 3 grudnia 1923 w Czarnkowie, zm. 10 grudnia 2019 w Warszawie, popularyzator 

majsterkowania, autor i prowadzący programu telewizyjnego „Zrób to sam” (1959-1983), autor książek 

i scenariuszy, major Wojska Polskiego. 1944 ochotnik do wojska, wojnę zakończył w Szczecinie jako oficer 

artylerii. 1950-1958 wykładowca w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie, a następnie 

w Wojskowej Akademii Technicznej. Autor scenariuszy serii filmów animowanych dla dzieci „Pomysłowy 

Dobromir” (1973-1975) i „Pomysłowy wnuczek” (1984-1988). 21 marca 1974 Kawaler Orderu Uśmiechu. 
15 „Zrób to sam”, program telewizyjny nadawany w Telewizji Polskiej od 1959 do 1983 roku. Powstało 505 

odcinków. Początkowo samoistny stał się później częścią emitowanego w czwartki „Ekranu z bratkiem”, 

a potem niedzielnego „Teleranka”. Pierwszy odcinek „Zrób to sam” Adam Słodowy poświęcił budowie 

karmnika dla ptaków. Program oglądały i rozpoznawały miliony. Z omawianego okresu zachowało się kilka-

naście fragmentów, ale nie przetrwał w całości żaden odcinek cyklu. 
16 Zachowały się dwa odcinki niemal w całości i fragmenty sześciu innych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_animowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomys%C5%82owy_Dobromir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomys%C5%82owy_Dobromir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomys%C5%82owy_wnuczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu
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to, że po jego ukończeniu można będzie przystąpić do egzaminów państwowych17. Jak 

na czasy hamowania rozwoju prywatnej motoryzacji (casus wstrzymania produkcji 

samochodu „Mikrus”) inicjatywa niebanalna, ale chyba z drugim dnem: w wojsku 

kierowcy są bardzo potrzebni. Dziś ówczesne uwarunkowania trzeba tłumaczyć, bo 

obecnie każdy kiedyś jechał samochodem, a znakomita większość legitymuje się umie-

jętnością jego prowadzenia. Kiedy w 1940 roku do Syrii pod francuskim protektorem 

trafiać zaczęli polscy żołnierze, rozbitkowie z Września, mieli stać się zaczątkiem 

przyszłej Brygady Karpackiej. Poszukiwano kierowców do prowadzenia ciężarówek. 

Znaleziono zaledwie kilku. Reszta potrafiła oporządzić, zaprząc, osiodłać konia, ale 

samochód… Niemcy tworzyli Oddziały Zmotoryzowane SA – uczyli prowadzenia 

pojazdów. Sowieci kołchoźników uczyli prowadzenia i naprawy traktorów, zazwyczaj 

o trakcji gąsiennicowej. Łatwo było SA-mannów i kołchoźników posadzić w czołgach 

czy za kierownicami ciężarówek. Naszych w 1940 roku trzeba było tego uczyć. Bez 

wątpienia nie można zignorować takich okoliczności rozumianych jako jeden z moty-

wów podejmowania podobnych inicjatyw programowych. 

4. Organizowanie programów oświatowych w TVP 

Przypominając wzmiankowany na wstępie fragment notatki Biura Prasy KC PZPR: 

Telewizja mogłaby wnieść kolosalny wkład w realizację hasła „Polska – krajem ludzi 

kształcących się”18, warto dostrzec, że skutkiem było uruchomienie 14 września 1960 

roku bloku programów pod nazwą „Wszechnica Telewizyjna”19. Do 1968 roku pod 

tym szyldem emitowano wszystkie programy popularnonaukowe nadawane w Telewizji. 

Nawet nazwę zaczerpnięto z tekstu przywoływanej „Notatki”. Był to jeden z wielu 

dowodów mimikry w działaniach władz telewizji. Był przykaz „z góry”, by była 

„wszechnica”, no to jest. A że nie wiązało się to z uruchomieniem jakichkolwiek 

nowych cykli, a tylko zmianą szyldu20… Był to jeden z dwóch okresów w historii 

Telewizji, kiedy programy popularnonaukowe miały nie tylko „oglądalność”, „błogo-

sławieństwo” władz telewizyjnych, ale także osobną strukturę administracyjną 

(w innych okolicznościach przyszło egzystować – z sukcesami – „Telewizji Edukacyjnej” 

stworzonej przez Aleksandrę Menkes-Frykowską). Powstała wówczas Naczelna Redakcja 

Programów Popularnonaukowych i Oświatowych, którą przez kilka lat kierował 

Ignacy Waniewicz21. W 1964 roku Redakcja przygotowała 198 godzin programu na 

antenę ogólnopolską. Prawie połowa z nich była adresowana do widzów dorosłych – 

 
17 www.tvp.com.pl/.../1961.htm. 
18 Notatka w sprawie programu i pracy telewizji, 1959, Biuro Prasy KC PZPR, (AAN sygn. 237/XIX-298), 

s. 146. 
19  Zachowało się osiem pełnych odcinków różnych cykli prezentowanych pod szyldem „Wszechnicy 

telewizyjnej” i cztery fragmenty innych programów tego bloku. Charakterystyczne, że emitowano w nim 

także programy stricte publicystyczne, jak te o kondycji nauki polskiej pokazywane w 1968 roku.  
20 www.tvp.com.pl/.../1960.htm. 
21 Ignacy Waniewicz (pierwotnie Izaak Weinberg), ur. 17 maja 1926, zm. 21 lutego 1984 w Toronto, dzienni-

karz, redaktor czasopisma politycznego „Po Prostu” od początku jego istnienia, współtwórca pierwszego 

cyklicznego, popularnonaukowego programu telewizyjnego „Eureka”, a także międzynarodowej telewizji 

oświatowej (pod auspicjami ONZ), wieloletni redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Programów Oświato-

wych TVP, w 1968 zmuszony do emigracji osiadł w Toronto, gdzie publikował książki o edukacji telewizyjnej. 

Por.: Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Ignac” dot. Waniewicz Ignacy, imię ojca: 

Szlama/Szloma, ur. 17-05-1926 r. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990. 

IPN Ka 00233/3185 t. 1 oraz IPN Ka 00233/3185 t. 2.  

http://www.inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=4065684&q=ignacy&page=840&url=%5b|typ=0%5d
http://www.inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=4065685&q=ignacy&page=840&url=%5b|typ=0%5d
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nie bez przyczyny. Również w tym obszarze oddziaływać chciano na widzów w charak-

terystyczny dla epoki sposób:  

Programy wieczorne dla dorosłych również miały i mają na celu populary-

zację założeń światopoglądu materialistycznego racjonalizmu, wielostronne 

naświetlanie postępu nauki i techniki, w powiązaniu z potrzebami budownictwa 

socjalistycznego i współczesnej cywilizacji22.  

W tym duchu utrzymane były cykle, po których zostały tylko tytuły odnotowane 

w dorocznych sprawozdaniach i zdawkowe informacje w zgłoszeniach emisyjnych; 

„Oczami człowieka współczesnego”23, „Szlakiem myśli racjonalistycznej”24. Spośród 

nadawanych w ramach „Wszechnicy telewizyjnej” przywołać należy jeszcze nastę-

pujące cykle, po których nie pozostał nawet fragment programu: „Jak patrzeć na dzieło 

sztuki”, „Rozmowy o współczesności”, „Perspektywy” , „Klub opowieści z myszką”, 

„Magazyn postępu technicznego” i „Magazyn historyczny”. Ciekawym przedsię-

wzięciem był cykl „Plebiscyt Archimedesa”25 mający w drodze swoistego konkursu – 

plebiscytu przeprowadzanego wśród zaproszonych do studia gości wyłonić najistot-

niejszą postać z konkretnego okresu historycznego. Tu też „szarwarki” ideologiczne 

były czytelne (odcinek o postaciach nauki sowieckiej), ale był to niebanalny pomysł na 

upowszechnianie wiedzy o historii, literaturze, sztuce. 

Godzi się tu przypomnieć postać Ignacego Waniewicza. Ocalony z Holocaustu, 

aczkolwiek pochodzący ze spolonizowanej rodziny, ortodoksyjny komunista, który 

okazał się wybitnym organizatorem oświaty za pomocą telewizji w Polsce i nie tylko. 

Kiedy go wygnano z PRL w 1968 roku osiadł w Ottawie. Tam jako ekspert UNESCO 

stał się inicjatorem przeniesienia polskich doświadczeń telewizyjnej oświaty na grunt 

obcy26. To Waniewicz był pomysłodawcą zorganizowania nauki dla dzieci w wieku 

szkolnym w formie zajęć prowadzonych przez telewizję. Dla mieszkańców interioru 

kanadyjskiego i australijskiego była to podstawa edukacji przed niemal dwa pokolenia. 

W czasach przed Internetem pomysł Waniewicza był objawieniem. A przecież on 

skorzystał z tego co robiono w Polsce, również w redakcji, która kierował. Jest rzeczą 

zdumiewającą, że wiedza o nim i jego dokonaniach jest dziś w Polsce zapomniana.  

5. „Politechnika Telewizyjna” 

Inicjatywą niemającą precedensu był pomysł emitowania „Politechniki Telewi-

zyjnej”27. Zaczęto emisję 4 września 1966 roku. Blok składał się z wykładów dla 

pierwszego, a rok później również dla drugiego roku studiów wszystkich kierunków 

technicznych. Było to możliwe, dzięki działaniom na szczeblu ogólnokrajowym: Mini-

sterstwo Oświaty, zadecydowało o ujednoliceniu programu studiów na wszystkich 

polskich uczelniach technicznych w zakresie studiów początkowych („ogólnotechnicz-

nych”). Nie próbowano nadać „Politechnice Telewizyjnej” samodzielnego bytu nauko-

 
22 Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 1964, s. 77. 
23 Nie zachował się żaden fragment programu. 
24 Nie zachował się żaden fragment programu. 
25 Zachowało się jedno niemal dwugodzinne widowisko, dwa standardowe odcinki i fragment czwartego.  
26 Por. Kusztelak A., Edukacja na dystans: zarys dziejów, wyniki, perspektywy, [w:] Przegląd Naukowo- 

-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 1, 2009, s. 26. 
27 Z całego dorobku „Politechniki telewizyjnej” zachował się jeden wykład z fizyki, a o „Politechnice” traktuje 

osobny program: Polski eksperyment oświatowy – Politechnika Telewizyjna, P1178, 28’44”.  
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wego, z możliwością i prawem nadawania tytułów naukowych. Chodziło o ułatwienie 

dostępu do wiedzy tym, którzy pragnęli kształcić się na kierunkach technicznych. 

Zwłaszcza tym, którzy musieli studiować zaocznie z powodu warunków materialnych 

(praca, zamieszkiwanie na prowincji). Sukces był niespodziewanie wielki – rok 

później wykładów „Politechniki” słuchało ponad 12500 ludzi, a w roku akademickim 

1966/67 już 30 tysięcy. Rok później wprowadzono eksperymentalnie „kurs zerowy” 

przeznaczony dla kandydatów na pierwszy rok studiów politechnicznych. Emitowano 

go codziennie w dni powszednie przez pół godziny. Odbiorcami byli mieszkańcy wsi 

i małych miasteczek. Działalność Politechniki Telewizyjnej ustała w 1971 roku w dość 

nieokreślonych okolicznościach, zaś doświadczenia powzięte przy jej realizacji wyko-

rzystane zostały do utworzenia m.in. brytyjskiego uniwersytetu otwartego i wspominanej 

edukacji telewizyjnej w kanadyjskim i australijskim interiorze. Inaczej: pomysł się 

spodobał także poza granicami PRL: Miarą zainteresowania tym eksperymentem jest 

umowa zawarta między Rządem PRL a UNESCO, która powoduje udostępnienie 

Organizacji rezultatów doświadczeń polskich28. Po roku do programu wykładów doło-

żono jeszcze jeden element – o ewidentnej proweniencji: „wychowanie obywatelskie”29. 

Indoktrynacja miała mieć swoje miejsce. Lucyna Smolińska30, wspominając początki 

swej pracy pod zwierzchnictwem Ignacego Waniewicza, przywołała następujące 

zdarzenie:  

Woła mnie kiedyś Waniewicz i powiada: pojedziesz do Ministerstwa, bo 

w umowie, jaką telewizja zawarła z nimi na koordynację produkcji programów 

oświatowych nie zapisano czegoś ważnego. A czego? No, zapomnieli, że mamy 

robić programy o przysposobieniu obronnym. Ale dlaczego ja, ja pracuję tu 

krótko, nie jestem kierownikiem. Pojedziesz. Pojechałam. Wchodzę do gabinetu, 

a tam za wielkim biurkiem siedzi jakiś jegomość. To był Stefan Fidyk. 

Zdębiałam widząc na jego biurku jego, oczywiście jego – tylko młodszego – 

zdjęcie w mundurze politruka Armii Czerwonej. On widząc moje spojrzenie 

powiada tak: „Tak, to ja, i jestem dumny, że towarzysze radzieccy, mnie – 

Polakowi, pozwolili służyć jako oficerowi i politrukowoditielowi”. Zimno mi 

się zrobiło. A to były przecież już lata sześćdziesiąte, a nie stalinowskie…31. 

6. Programy dla wsi 

Telewizja słabo docierała na polską wieś. Marne efekty przyniosła akcja władz, za 

pomocą bonifikat mająca ułatwić nabywanie telewizorów przez rolników. Niemniej 

sprawom wsi poświęcano wiele uwagi w Telewizji. Próbowano przede wszystkim 

propagować nowe metody uprawy i hodowli, co warte ponownego podkreślenia – 

 
28 Rocznik Polskiego Radia i Telewizji. Rok 1965 i 1966, Warszawa 1967, s. 89. 
29 Sprawozdanie… 1967, dz. cyt. s. 48. 
30  Lucyna Smolińska ur. 24 grudnia 1932 w Mławie, zm. 25 lipca 2020 w Warszawie, dziennikarka, 

scenarzystka i reżyserka około 300 filmów dokumentalnych, większość zrealizowanych wespół z mężem 

Mieczysławem Sroką. Autorka cyklicznego programu telewizyjnego „Skarbiec”, magazynu historycznego 

emitowanego w TVP przez ponad dwadzieścia lat oraz cyklu „Wielcy znani i nieznani”. Studiowała polo-

nistykę, ukończyła studia na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1961 pracownik 

TVP. 1968-1972 kierownik Redakcji Szkolnej i Historycznej w Naczelnej Redakcji Oświatowej w Programie 1. 

1972-1974 kierownik Redakcji Ogólnej Programu 2, 1983-1984 kierownik Redakcją Filmów Dokumen-

talnych i Artystycznych TVP 1. 1984-1991 kierownik Działu Reportaży i Filmów Dokumentalnych TVP 1. 
31 Informacja Lucyny Smolińskiej z 10 marca 2001 roku. 
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programy adresowane były do rolników indywidualnych, ale promowano jako prekur-

sorów nowinek przede wszystkim gospodarstwa uspołecznione – spółdzielnie produk-

cyjne i PGR – które w programach telewizyjnych „świeciły dobrymi przykładami”32. 

Najstarszym cyklem emitowany w Telewizji z przeznaczeniem dla odbiorców 

wiejskich była nadawana od 1959 roku „Niedzielna Biesiada”33. Trzy lata później 

pojawił się cykl „O wsi dla wszystkich” 34 . Najważniejszy był jednak nadawany 

w niedzielne poranki od 7 listopada 1962 roku, „Telewizyjny Kurs Rolniczy”35. Obli-

czano, że na jednym telewizorze oglądało go kilka osób, a ponoć zdarzały się sytuacje 

gromadnego oglądania w wiejskich świetlicach36. Znamienny jest wybór pory emisji. 

Polska wieś w niedzielne poranki od pokoleń chadza na Mszę Świętą. Tymczasem 

w Telewizji pokazują coś, co może się przydać w pracy (bo „Telewizyjny Kurs 

Rolniczy”, potem przepoczwarzony w „Telewizyjne Technikum Rolnicze” był jednak 

na wsi oglądany i doceniany). Po zainicjowanym w 1964 roku „Kursie dla mecha-

nizatorów rolnictwa” nie zachował się nawet strzęp odcinka. W 1967 roku urucho-

miono nowy cykl „Przypominamy, radzimy”37 emitowany także w niedzielne poranki, 

zaś zupełnym ewenementem było emitowanie po głównym wydaniu „Dziennika” wska-

zówek dla rolników pracujących przy żniwach. Ale to zdarzyło się prawdopodobnie 

tylko raz – w roku 1968.  

Najsłabszą recepcją u odbiorców cieszyły się najdłużej istniejące telewizyjne lekcje 

dla szkół podstawowych i w znacząco mniejszym rozmiarze – średnich. Co ciekawsze, 

na obecnym etapie badań nie udało się precyzyjnie określić daty rozpoczęcia emisji 

lekcji dla szkół. Najprawdopodobniej był to rok 1961. Lekcje te dość szybko stały się 

synonimem nudy. Pewnie dlatego, że realizowano je najtańszymi środkami, bez 

pomysłu. Sadzano za biurkiem ustawionym przed kamerą nauczyciela i „kazano” mu 

(lub rzadziej: jej) prowadzić lekcję. Bez interakcji z odbiorcami to nader trudne 

zadanie. Poza tym emitowane w telewizji lekcje trwały pół godziny. To był dobry 

pomysł, pozwalający, aby nauczyciel „na miejscu” – w szkole odbierającej telewizyjny 

przekaz miał szansę sprawdzić listę obecności, przepytać choć jednego ucznia, a na 

koniec zadać pracę domową. Uświęconą tradycją polskiej szkoły są trzy kwadranse 

lekcji, trzeba jednak pamiętać, że w różnych szkołach lekcje zaczynają się i kończą nie 

zawsze o tych samych porach. Z tym problemem poradzono sobie, określając czas 

trwania telewizyjnych lekcji na pół godziny. Drugi problem dość skutecznie ograniczył 

siłę oddziaływania tych telewizyjnych lekcji. Telewizja nadawała lekcje chemii dla 

klas siódmych na przykład w środy od 10:30 do 11:00. To zaś sugerowało, by wszystkie 

szkoły w kraju klasom siódmym ordynowały stacjonarne lekcje chemii właśnie w termi-

nach emisji lekcji telewizyjnych. To nie miało prawa zadziałać i jako żywo – nie działało. 

  

 
32 Wytyczne w sprawie rozwoju telewizji na wsi, 7 IV 1960, Biuro Prasy KC PZPR, (AAN sygn. 237/XIX-299), 

s. 161.  
33 Nie zachował się żaden fragment programu. 
34 Zachowały się dwa odcinki tego cyklu, ale już po modyfikacjach jego formuły i tytułu.  
35 Zachowało się sześć odcinków w całości fragmenty trzech innych. 
36 Telewizyjny Kurs Rolniczy, Radio i Telewizja, nr 13, 22.03.1964, s. 24. 
37 Zachowało się sześć odcinków i fragmenty pięciu innych. 
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7. Zakończenie 

Andrzej Kusztelak skonstatował:  

Polska uruchamiając na przełomie lat 50-tych i 60-tych takie formy systemu 

kształcenia radiowo-telewizyjnego, jak: „Wszechnica Radiowa”, „Telewizyjne 

Kursy Rolnicze”, „Telewizyjne Przysposobienie Rolnicze”, „Telewizyjne Tech-

nikum Rolnicze”, „Radiowo-Telewizyjną Szkołę Średnią”, „Politechnikę Tele-

wizyjną” czy „Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny”, dołączyła do 

krajów mających liczące się w świecie doświadczenia z zakresu wykorzystania 

środków masowego przekazu w procesie kształcenia dzieci, młodzieży i ludzi 

dorosłych38.  

Użyte przez badacza określenie „dołączyła do krajów…” sugeruje, jeśli nie wtórność 

to co najmniej wyklucza pierwszeństwo lub innowacyjność działań oświatowych 

podejmowanych w Telewizji Polskiej. Wydaje się to nie do końca odpowiadać 

rzeczywistości. Zwłaszcza w kontekście sukcesu „Politechniki Telewizyjnej” i remi-

niscencji tegoż w rozmiarze międzynarodowym. Podsumowując, wypadnie stwierdzić, 

że działalność oświatowa Telewizji Polskiej do końca lat 60. Ubiegłego stulecia była 

nad podziw obfita i różnorodna, stanowiąc dowód na to, że to (określane tak przez 

„Wiecha”) „radio z lufcikiem” mogło być i bywało czymś więcej niż tylko złodziejem 

czasu. 
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Edukacja w Telewizji Polskiej do końca lat 60. 

Streszczenie 

Polska telewizja od początku swego działania pokazywała filmy popularnonaukowe i programy służące 

popularyzacji wiedzy. W połowie 1958 roku ta tematyka zajmowała niewiele mniej czasu niż filmy 

fabularne. Popularyzacja wiedzy była wtedy drugą co do obfitości pozycją w ofercie telewizji. Równolegle 

telewizja podjęła inicjatywę realizacji nauczania na odległość właśnie za pośrednictwem tego medium. 

Inicjatywą niemającą precedensu był pomysł emitowania „Politechniki Telewizyjnej”. Nie próbowano jej 

przypisać samodzielnego bytu naukowego, z możliwością i prawem nadawania tytułów naukowych. Cho-

dziło o ułatwienie dostępu do wiedzy tym, którzy pragnęli kształcić się na kierunkach technicznych, a którzy 

musieli studiować zaocznie z powodu warunków materialnych (praca, zamieszkiwanie na prowincji). Były 

jeszcze programy dla szkół podstawowych i średnich, które istniały najdłużej, ale straszyły nudą. Naj-

istotniejsze i chyba największy skutek przynoszące były programy oświatowe dla wsi i rolników. Rzecz 

o roli TVP w oświacie sporządzona z zamiarem przypomnienia i uporządkowania. 

Słowa kluczowe: Telewizja Polska, oświata, nauczanie na odległość, Politechnika Telewizyjna, Ignacy 

Waniewicz 
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Michaela Zormanová1 

Okres komunizmu według współczesnych   

czeskich i polskich podręczników 

1. Wstęp 

W ramach niniejszego artykułu zostanie przedstawiony obraz okresu komunizmu 

w czeskich i polskich podręcznikach, przeznaczonych do nauczania literatury w szkołach 

podstawowych i średnich. W rozdziałach opiszę dotychczasowe badania, metodologię 

opartą na analizie dyskursu posiłkującą się także narzędziami memory studies, opiszę 

bazę materiałową i założenia (wywodzące się z poprzednich badań przedstawionych 

w dalszej części artykułu) oraz oczywiście analizę samych książek, razem z ich porów-

naniem. 

Główne pytania, na które ten artykuł postara się odpowiedzieć, to: jaki jest obraz 

okresu komunizmu w podręcznikach czeskich i polskich? Jakie są różnice, jakie podo-

bieństwa? Czy w podręcznikach przedstawiona została również sytuacja w kraju sąsiada, 

czy znajdują się w polskich podręcznikach informacje o okresie komunizmu w Czechach 

i vice versa? 

2. Dotychczasowe badania 

Podręczniki przebadano wielokrotnie, również w ramach porównywania podręczni-

ków polskich i czeskich, także metodologią analizy dyskursu, wymienione więc zostaną 

te badania, które pod względem metodologii czy treści są najbardziej zbliżone do 

celów niniejszej pracy. Omawiając temat lingwistycznych badań podręczników, nie 

można pominąć dorobku Jolanty Nocoń, np. jej publikacji „Podręcznik szkolny w dys-

kursie dydaktycznym – tradycja i zmiana” z 2009 roku. Metodologicznie podobne 

podejście widzimy w książce Jasni Pacowskiej z 2012 roku „K hlubinám študákovy 

duše: didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu” („Do głębi duszy 

ucznia: dydaktyka języka ojczystego w kontekście transdyscyplinarnym”) albo w książce 

z tego samego roku „Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie 

podręczników języka polskiego z lat 1918-2010” autorstwa Agnieszki Rypel oraz w pracy, 

która ukazała się w 2010 roku w Poznaniu i mieści się zarówno w obszarze analizy 

dyskursu podręczników, jak i w dziedzinie porównywania podręczników czeskich 

i polskich – „Równość w kontekstach edukacyjnych”, autorstwa Ewy Zamojskiej. 

Czeskimi i polskimi podręcznikami zajmuje się także grupa robocza ds. analizy 

podręczników szkolnych działającej przy Czesko-Polskiej Komisji Humanistycznej 

przy Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej oraz Ministerstwie 

Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z ich publikacji jest monografia 

„Obraz okresu ››socjalizmu‹‹ w czeskich i polskich podręcznikach”, w której uwaga 

skupia się głównie na podręcznikach do historii i nauk społecznych. Książkom prze-

znaczonym do literatury uwagę poświęcają Martin Tomášek w swoim artykule „Siła 

 
1  michaela.zormanova@gmail.com, Katedra Slavistyky, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, upol.cz, 

Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2021_009). 
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bezsilnych. Obraz normalizacji w polistopadowych podręcznikach do literatury. Wspo-

mnienie jako źródło” oraz Lenka Neméth Vítová w artykule „Obraz s o c j a l i z m u  

w  polskich podręcznikach do literatury dla szkół średnich”. Temat obrazu komunizmu 

w polskich i czeskich opracowaniach pojawia się także w artykule „Češi a Poláci ve 

20. století – obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic” 

(„Czesi i Polacy w XX wieku – obraz sąsiada na kartach polskich i czeskich podręcz-

ników do nauczania historii”), którego autorką jest Božena Gracová. Praca ta została 

umieszczona w monografii wyżej wymienionej grupy roboczej „Vzájemný obraz 

souseda v polských a českých školích učebnicích” („Wzajemny wizerunek sąsiada 

w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”), a także w artykule „Ideologie a život: 

Obraz doby socialismu v českých, slovenských, polských a německých učebnicích 

dějěpisu” („Ideologia i życie: Obraz epoki socjalizmu w czeskich, słowackich, polskich 

i niemieckich podręcznikach do historii”) autorstwa Zdeňka Beneša i Tomáša Nigrina. 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Acta Universitatis Carolinae Studia 

Territorialia II” w 2009 roku.  

Niniejsze badania, które zostały przeprowadzone na obszerniejszej bazie materia-

łowej, stworzonej wyłącznie dla potrzeb współczesnych podręczników do literatury, do-

pełniają ten obraz o spojrzenie bardziej kompleksowe, zaktualizowane i komparatywne. 

3. Metodologia 

Niniejsza analiza jest w pierwszym rzędzie oparta na metodologii analizy dyskursu, 

na pracy z tekstem i kontekstem. Jak proponuje Fairclough:  

analizę dyskursu należy ujmować jako podejście ukierunkowane na analizę 

problemów i [...] nie wymaga od badacza przyjęcia w pełni spójnego i stabil-

nego katalogu reguł metodologicznych. Jest zorientowana, przede wszystkim, 

problematycznie, a nie ograniczona sztywno przyjętymi założeniami metodolo-

gicznymi2.  

Równocześnie niektórzy badacze, tacy jak Czech Jan Horský, przestrzegają przed 

stosowaniem zbyt uproszczonej analizy dyskursu i zalecają łączenie metod3. 

W szczególności więc będą zastosowane te narzędzia, które dobrane były po analizie 

wstępnej, po pierwszym przeglądzie podręczników i artykułów, kiedy można było już 

wykorzystać wiedzę dotyczącą bazy materiałowej oraz doświadczenia. Materiały zostaną 

rozpatrzone w zakresie rodzaju użytych tekstów, ich subiektywizacji i obiektywizacji, 

kto jest narratorem i jaki jest jego udział w historii czy tekście, rodzaju pamięci i tzw. 

miejsc pamięci. Jakie pary i kontrapozycje pojawiają się w materiałach i jakie są 

używane metafory, wyrażenia wartościujące czy obrazy. 

Tekst będzie dopełniony o tabele, które w przejrzysty sposób pokazują, jak okres 

komunizmu został ujęty w poszczególnych podręcznikach pod względem rozdziałów 

mu poświęconych, metafor (w szerokim rozumieniu tego słowa, inne wyrazy stoso-

wane zamiast „komunizm”) oraz przymiotników, ostatnia tabela zostanie poświęcona 

szeroko rozumianym miejscom pamięci.  

 
2 Sasińska-Klas T., Analiza dyskursywna i jej zastosowanie w badaniach na gruncie nauk społecznych, [w:] 

Borowiec P., Kłosowicz R., Ściagaj P. (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, Kraków 2014, s. 423-435. 
3 Horský J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009, s. 17. 
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4. Baza materiałowa 

Materiał, na którym została przeprowadzona analiza, jak wspomniano w pierwszym 

akapicie, stanowią podręczniki do nauczania literatury w szkole podstawowej i średniej, 

w Polsce i Republice Czeskiej. Dobór opracowań przeznaczonych do badań odbywał 

się według bardzo jasnych zasad; uwzględniono podręczniki zgodne z obecnymi wyka-

zami czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz polskiego Ministerstwa 

Edukacji i Nauki i spomiędzy prawie 300 podręczników zostały wybrane te, które 

zawierają rozpatrywany temat. 

Spośród podręczników dla czeskich szkół podstawowych są to tzw. čítanky (czytanki) 

dla drugiego stopnia edukacji. Temat komunizmu porusza „Čítanka” wydawnictwa 

Nová škola Brno z serii Duha dla klasy dziewiątej, podręcznik opracowały Zita 

Janáčková i Marie Francová. Pomiędzy rekomendowanymi materiałami jest obecna 

od roku 2018. Poszukiwany obraz znajdziemy także w „Čítance” wydawnictwa NNS 

dla klasy dziewiątej, autorką książki jest Thea Wieveghová. W wykazie ministerstwa 

pojawiła się w 2016 roku. Kolejną publikacją dla czeskich szkół podstawowych, w której 

pojawia się analizowany temat, jest „Čítanka” wydawnictwa SPN dla klasy dziewiątej, 

której autorem jest Josef Soukal, książka powstała w 2002 roku. Klasa dziewiąta 

stanowi ostatni etap szkoły podstawowej, podręczniki dla młodszych uczniów nie 

zawierają tematu komunizmu. 

Wykazy czeskiego ministerstwa edukacji dla szkół średnich zawierają dwie obecnie 

używane serie – „Literatura pro 1./2./3./4. ročník” wydawnictwa Didaktis. Pożądany 

temat mieści się w ostatnim podręczniku serii – „Literatura pro 4. ročník”. Ten szcze-

gólny opracowała grupa siedmiu dydaktyków – Lukáš Andree, Vlasta Tobolíková, 

Michal Fránek, Denisa Nečasová, Hana Svanovská, Josef Šaur i Aleš Merenus, 

książka powstała w 2011 roku, a dodruk z drobnymi zmianami miał miejsce w 2021 

roku. Druga seria to „Literatura v souvislostech” wydawnictwa Fraus. Również w tym 

przypadku problem komunizmu jest poruszany w ostatniej części serii, która pojawiła 

się w 2015 roku. Autorami są Jakub Chrobák, Monika Horsáková i Veronika Portešová. 

W polskich podręcznikach dla szkół podstawowych badany temat zamieszczony 

został wcześniej niż w przypadku opracowań czeskich. Po raz pierwszy uczniowie 

mają z nim styczność już w klasie trzeciej, gdy w książce „Lokomotywa” wydawnictwa 

GWO, autorstwa Małgorzaty Dobrowolskiej z 2016 roku, zapoznają się z postacią 

Lecha Wałęsy. W opozycji „Kolorowa klasa” wydawnictwa Operon dzieci również 

dowiadują się o Lechu Wałęsie oraz o Solidarności i wyjątkowości wyborów z 1989 roku. 

Podręcznik opracowali Katarzyna Sirak-Stopińska, Marta Jarząbek, Agnieszka Czerkas- 

-Polit i Joanna Bladowska, powstał w 2012 roku. Poruszana kwestia znajduje się także 

w opracowaniu „Słowa z uśmiechem” dla klasy czwartej wydawnictwa WSiP (Wydaw-

nictwo Szkolne i Pedagogiczne) i „Między nami” dla klasy trzeciej wydawnictwa GWO 

(Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe). Autorkami są Ewa Horwath i Anita Żegleń, 

książka została wydana w 2012 roku. 

Polskie wykazy podręczników dla szkół średnich zawierają dwanaście serii4 (licząc 

jako jedną „Lustra świata”, „Nowe lustra świata”, „Zrozumieć tekst – zrozumieć czło-

 
4 Baza materiałowa została zebrana według podstawy programowej z 2012 roku i z 2017/2018 roku na 

początku badań obrazu sąsiada. Niektóre podręczniki, tak jak np. „Oblicza epok” 4 nie były jeszcze do 

dyspozycji, mimo to udało się stworzyć obszerną i wyczerpującą bazę materiałową. 
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wieka” oraz „Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”, tzn. cykl oryginalny oraz 

ten, który pojawił się po zniesieniu gimnazjów bez znaczących zmian w treści) i jak 

wynika już z podstaw programowych, we wszystkich seriach można odnaleźć intere-

sujący nas temat, jednak w niektórych przypadkach część dotycząca XX wieku nie 

była w chwili badań jeszcze do dyspozycji. Dla potrzeby niniejszego artykułu zostały 

więc przebadane podręczniki: „Ponad słowami” dla klasy trzeciej wydawnictwa Nowa 

Era z 2018 roku – autorzy: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński i Anna Równy, 

„Język polski. Odkrywamy na nowo” część V wydawnictwa Operon z 2011 roku – 

autorzy: Bogna Zagórska, Ewa Dunaj, „Język polski. Ciekawi świata” część V 

wydawnictwa Operon z 2014 roku – autorzy: Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska 

i Joanna Sadowska, „Przeszłość to dziś” dla klasy trzeciej wydawnictwa Stentor 

z 2014 roku autorstwa Jacka Kopcińskiego, „Świat do przeczytania” dla klasy trzeciej 

wydawnictwa Stentor również z 2014 roku – autorzy: Krzysztof Biedrzycki, Ewa 

Jaskółowa i Ewa Nowak, „Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” dla klasy 

trzeciej wydawnictwa WSiP z 2014 roku – autorzy: Dariusz Chemperek i Adam Kal-

barczyk i „Nowe Lustra Świata” część V wydawnictwa WSiP z 2015 roku – autorzy: 

Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz i Maciej Pabisek. 

5. Analiza obrazu komunizmu 

Obraz komunizmu w podręcznikach w niniejszym artykule nawiązuje do poprzed-

nich prac innych autorów, których wnioski stały się założeniami tego artykułu i swoistym 

obrazem wejściowym, który zostanie zaktualizowany, poszerzony o nowe dane, spo-

strzeżenia i informacje z książek do tej pory niepoddanych podobnej analizie. 

5.1. Teorie i założenia 

W artykule Blaženy Gracove „Češi a Poláci ve 20. století – obraz souseda na 

stránkách polských a českých dějepisných učebnic” („Czesi i Polacy w XX wieku – 

obraz sąsiada na kartach polskich i czeskich podręczników do nauczania historii”) 

został opisany okres powojenny razem z krytycznym spojrzeniem na wkroczenie 

wojsk radzieckich i ustanowienie reżimu komunistycznego. Jako jeden z ważniejszych 

problemów wspominany jest rok 19685: Udział Polski w okupacji Czechosłowacji 

w 1968 roku, wymieniony jako działanie wymuszone przez politykę sowiecką i dlatego 

nieodgrywający większej roli w stosunkach czechosłowacko-polskich6. Ponadto opisana 

została Wiosna Narodów, a także Karta 77 i postać Václava Havla, pozytywnie 

oceniono wkład Lecha Wałęsy i Jana Pawła II. Autorka komentuje brak osobistości 

z dziedziny sztuki, takich jak Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska, dodając jednak, 

że im uwaga zostanie poświęcona prawdopodobnie w podręcznikach do literatury7. 

Artykuł Martina Tomáška skupia się właśnie na opracowaniach do literatury 

i zapoznaje czytelników z badaniami Zdeňka Beneša i Tomáša Nigrina: „Ideologie 

 
5 Gracová B., Češi a Poláci ve 20. století – obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných 

učebnic, [w:] Gracová B., Labischová D., Szymeczek J. (red.), Vzájemný obraz souseda v polských a českých 

školních učebnicích, Ostrava 2014, s. 37. 
6 orginał: Polská účast na okupaci Československa v roce 1968 je zmiňovaná jako aktivita vynucená sovětskou 

politikou a nehrají tudíž zásadní roli v československo-polských vztazích (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
7 Gracová B., Češi a Poláci ve 20. století – obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných 

učebnic, [w:] Gracová B., Labischová D., Szymeczek J. (red.), Vzájemný obraz souseda v polských a českých 

školních učebnicích, Ostrava 2014, s. 35-39. 
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a život: obraz doby socialismu v českých, slovenských, polských a německých učebnicích 

dějepisu” („Ideologia i życie: obraz epoki socjalistycznej w czeskich, słowackich, 

polskich i niemieckich podręcznikach do nauczania historii”), w których zwracają oni 

uwagę na coraz bardziej mglisty obraz komunizmu wśród dzisiejszych uczniów 

i studentów. Dalej Martin Tomášek przedstawia swoje badania oparte na dziesięciu 

czeskich opracowaniach do literatury dla szkół średnich, które pojawiły się po 1989 

roku, takich jak: „Česká literatura po roce 1945 z ptačí perspektivy” Aleša Hamana 

z 1990 roku, „Česká literatura po roce 1945” Miroslava Hoznauera z 1992 roku, ale 

również aktualne książki, czyli: „Literatura pro 4. ročník středních škol” Lukáša 

Andree i „Literatura v souvislostech 4” Jakuba Chrobáka, które są częścią bazy mate-

riałowej również niniejszego artykułu. Martin Tomášek podkreśla, że jak wynika to 

z analizowanych podręczników, pogląd na normalizację w ciągu ostatniego kwartału 

prawie się nie zmienił. Dalej badacz zwraca uwagę na brak tekstów reprezentujących 

przedstawiany okres i jego ideologię, które pozwoliłyby uczniom na samodzielne do-

chodzenie do wniosków zamiast przedstawianie już ukształtowanego punktu widzenia 

poprzez teksty8. 

Lenka Neméth Vítová oparła swoje badania na siedmiu polskich współczesnych 

podręcznikach, które znajdują się również w bazie materiałowej niniejszego artykułu. 

Neméth Vítová opisuje, w jaki sposób książki przedstawiają twórczość i realia tego 

okresu9:  

W polskich podręcznikach do literatury dla szkoły średniej można odnaleźć 

wielopłaszczyznowy obraz socjalizmu jako ideologicznej niewoli, w której 

jednak ludzki intelekt nie dał się związać, sparaliżować i podporządkować bez 

reszty, dając mocne świadectwo kondycji człowieczeństwa w totalitaryzmie10.  

Neméth Vítová w swoim artykule również opisuje obraz socjalizmu w Czechosło-

wacji, na jej liście znajduje się krótka informacja o Praskiej Wiośnie, fragmenty 

„Pociągów pod specjalnym nadzorem” i „Siły bezsilnych”, fotografia z pogrzebu Jana 

Palacha, informacja o Ryszardzie Siwcu, fragment z dzieła Milana Kundery „Życie 

jest gdzie indziej” oraz informacja o filmie „Lot nad kukułczym gniazdem”11. 

Na podstawie zgromadzonych informacji można wnioskować, że obraz przedstawiany 

w podręcznikach będzie się skupiał wyłącznie na współczesnym punkcie widzenia 

tego okresu. 

W ramach niniejszego artykułu dotychczasowe badania będą poszerzone o formę 

przedstawiania komunizmu w podręcznikach dla szkół podstawowych i porównanie 

czeskiego i polskiego obrazu. Ujęcie tego okresu historycznego w polskich i czeskich 

 
8 Tomášek M., Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky 

jako pramen, [w:] Gracová B., Tomášek M. (red.), Obraz období „socialismu” v českých a polských 

učebnicích, Ostrava 2016, s. 80-101. 
9 Neméth Vítová L., Obraz socialismu v polských středoškolských učebnicích literatury, [w:] Gracová B., 

Tomášek M. (red.), Obraz období „socialismu” v českých a polských učebnicích, Ostrava 2016, s. 110-111. 
10 orginał: Polské středoškolské učebnice literatury nabízejí mnohostranný obraz socialismu jako ideologické 

nesvobody, v níž se však lidský intelekt nenechat beze zbytku svázat, ochromit a podřídit, a vydal silné 

svědectví o kondici lidství v podmínkách totality (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
11 Neméth Vítová L., Obraz socialismu v polských středoškolských učebnicích literatury, [w:] Gracová B., 

Tomášek M. (red.), Obraz období „socialismu” v českých a polských učebnicích, Ostrava 2016, s. 102-111. 
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książkach również zostanie wzbogacone dzięki poszerzonej bazie materiałowej. Przy 

takiej analizie pojawiają się nowe pytania – czym różni się obraz okresu komunizmu 

w zależności od stopnia edukacji? Czy uwaga zostaje skupiona na innych elementach 

tematu? 

5.2. Dokumenty normatywne 

Na treść podręczników znacząco wpływają wymagania zawarte w podstawie pro-

gramowej. W polskiej znajduje się temat komunizmu w ramach przedmiotu historia. 

Tutaj zostaje zdefiniowana postawa wobec analizowanej ideologii, która jest również 

wyznacznikiem interpretacji i narracji realizowanej w innych przedmiotach. W pod-

stawie programowej dla szkół podstawowych za najwymowniejsze można uznać zdania:  

Uczeń charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym 

uwzględnieniem oporu zbrojnego [...], omawia system terroru stalinowskiego 

w Polsce i ocenia jego skutki [...], przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia 

jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne [...], przedstawia postawy 

Polaków wobec stanu wojennego, formy oporu społecznego12.  

Jeszcze bardziej zdecydowane podejście prezentuje podstawa programowa skierowana 

dla szkół średnich, gdzie poza wymienionymi aspektami znajdują się także założenia, 

według których: 

Uczeń opisuje represje sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeństwa [...], 

opisuje formy i skutki prześladowania Kościoła katolickiego [...], charaktery-

zuje i ocenia działalność opozycji politycznej w latach 1976-1980 [...], przed-

stawia formy oporu społecznego oraz ocenia rolę ks. Jerzego Popiełuszki 

i okoliczności jego śmierci.  

Podstawa programowa zwraca uwagę również na wpływ wydarzeń w Polsce na 

kraje sąsiednie oraz na szeroko rozumiane relacje:  

Uczeń ocenia rolę papieża Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany w Polsce 

i krajach sąsiednich [...], charakteryzuje ruch społeczny Solidarność i ocenia 

jego wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce i w Europie13. 

W Republice Czeskiej obowiązuje „Rámcový vzdělávací program” (Ramowy Pro-

gram Edukacyjny). Temat komunizmu w programie jest zawarty w przedmiotach historia, 

wychowanie obywatelskie oraz w międzyprzedmiotowym – człowiek i społeczeństwo. 

Uczeń według założeń powinien otrzymać informacje o totalitarnym systemie komu-

nizmu, o warunkach życia po obu stronach żelaznej kurtyny, o bloku wschodnim, jego 

rozwoju politycznym, gospodarczym i społecznym, o ZSRR jako mocarstwie świato-

wym, RWPG i Układzie Warszawskim14. W publikacji Zalecenia MŠMT w sprawie 

 
12 MEN, Podstawa programowa. Szkoła podstawowa, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-

IV-VIII/Historia [data dostępu: 28.08.2021]. 
13  MEN, Podstawa programowa. Liceum, technikum, https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/ 

Historia [data dostępu: 28.08.2021]. 
14 MŠMT, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,  

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf [data dostępu: 28.02.2021]; MŠMT, Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia, http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia [data dostępu: 28.02.2021]. 
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nauczania historii XX wieku dla uczniów polecane są lektury, w których mogą bliżej 

zapoznać się z tematem, takie jak: „Czewengur” Anton Platonowa, teksty na stronie 

internetowej Konfederacji Więźniów Politycznych Republiki Czeskiej czy, aby lepiej 

zapoznać się z retoryką totalitarną, „Řeč komunistické moci” („Mowa władzy komu-

nistycznej”) Petra Fidelia15. 

5.3. Etapy i twarze okresu komunizmu według podręczników 

W nazwie artykułu użyte zostało dla określenia rozpatrywanego tematu wyraz 

„komunizm”, to jednak nie oznacza, że to jedyne hasło, które było wyszukiwane 

w podręcznikach w ramach ich analizy. Pierwszym krokiem będzie właśnie ustalenie, 

w jaki sposób uczniowie zapoznają się z badanym okresem, jak jest podzielony – na 

jakie etapy czy części i jak jest nazywany.  

W podręcznikach badany okres jest podzielony na bardzo różne jednostki czasowe, 

często w ogóle nieoparte na chronologii wydarzeń. Mimo wszystko najczęściej pod-

kreślanymi datami są: 1956, 1968 i 1989. W nazwach rozdziałów zazwyczaj oprócz 

lat figurują hasła, które starają się uchwycić konkretny zawężony temat albo są metaforą, 

która ma za zadanie w bardziej ekspresywny sposób zapoznać uczniów z charakterem 

wybranego okresu. Tak w czeskich i polskich książkach spotykamy się z okresem lat 

60. nazywanym odwilżą („tání”) i jakbyśmy pracowali także z nazwami podrozdzia-

łów, to okazałoby się, że Czesi i Polacy używają określenia „normalizacja”, mówiąc 

o latach 70. i „droga do wolności”, mając na myśli lata 80. 

Polskie podręczniki zazwyczaj posiadają znacznie barwniejsze opisy rozdziałów 

niż czeskie. W tych ostatnich rozdziały są najczęściej zatytułowane tylko określeniem 

okresu, którego dotyczą – np. „Česká literatura 2. poloviny 20. století” („Literatura 

czeska II poł. XX wieku”) lub nazwą kierunku – np. „Pozitivismus” („Pozytywizm”), 

w kontekście okresu komunistycznego możemy jednak zobaczyć bardziej metaforyczne 

nazwy także w podręcznikach czeskich np. „Vzhůru nohama” nebo [...] Ve znamení 

dvojitého strachu” („Do góry nogami czy [...] W znaku podwójnego strachu”). Jedno-

cześnie rozdziały w podręcznikach czeskich są ułożone chronologicznie, natomiast 

w polskich – podporządkowane tematowi. To zjawisko widoczne jest również w przy-

padku badanego tematu, kiedy to książki polskie starają się przeprowadzić uczniów np. 

przez życie, kłopoty i twórczość autorów, którzy zadecydowali się pozostać w kraju 

podczas okupacji, uznając logiczny rozwój tego problemu za ważniejszy od jego 

chronologii. Natomiast w czeskich podręcznikach spotykamy tego rodzaju podtematy 

raczej w formie medalionu, a materiał w rozdziale jest rozwijany chronologicznie, 

łącznie z tym, że w rozdziałach zamieszczone są także dzieła, które powstały w tym 

okresie, ale w żaden sposób omawianej tutaj kwestii nie poruszają, tak jak np. w rozdziale 

„W czasach totalitaryzmu lat 1960-1980” znajduje się kawałek utworu „Postrzyżyny” 

(Postřižiny) osadzonego na początku XX wieku. 
  

 
15  MŠMT, Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století, https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20- stoleti-1 [data dostępu: 28.02.2021]. 



 

Michaela Zormanová 
 

46 

 

Tabela 1. Nazwy rozdziałów w podręcznikach zawierające badany temat 

 rozdziały 

p. czeskie „W czasach totalitaryzmu – procesy polityczne w latach 50.”, „W czasach 

totalitaryzmu lat 1960-1980”, „Literatura czeska po upadku totalitaryzmu lata 90.”, 

„Literatura światowa II połowy XX wieku – niepokój o losy ludzkiej społeczności” 

(„Čítanka” Duha), „Długa droga do wolności 1960-1980”, „Do góry nogami” i „Wizje 

i fantazje” („Čítanka” NNS), „Literatura czeska 1954-1958”, „Literatura czeska 1958-

1989” („Literatura pro 4. Ročník”), „Literatura w latach pięćdziesiątych, czyli w znaku 

podwójnego strachu”, „Literatura w latach 60., czyli odwilż i rewolucja”, „Literatura 

w latach 70.” czy „Integracja i normalizacja”, „Literatura w latach 80.” czy 

„Wyzwolenie” („Literatura v souvislostech 4”)16. 

p. polskie „Mieć czas na refleksję”, „Znaleźć swoje miejsce” („Bliżej słowa”), „Realizm 

socjalistyczny”, „Poodwilżowe klimaty”, „Mała stabilizacja”, „Nowa Fala” („Język 

polski. Odkrywamy na nowo”), „Literatura w latach 1956-1967”, „Twórczość 

dramatyczna”, „Literatura w dobie społecznych napięć 1968-1989” („Klucz do 

świata”), „Powojenna nowoczesność” („Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”), 

„Współczesność” („Ponad słowami”) i „Po roku 1956” („Przeszłość to dziś”). 

Źródło: Opracowanie własne. 

5.4. Teksty literackie 

Teksty literackie możemy podzielić według rozdziałów i podrozdziałów w pod-

ręcznikach na literaturę oficjalną, w tym realizm socjalistyczny, na literaturę samizdatu 

(podziemną) i literaturę autorów na emigracji. Do tego materiału dochodzi jeszcze 

literatura, która powstała po rewolucji opisująca badany okres. Literatura spoza granicy 

odgrywa w podręcznikach czeskich i polskich w kwestii okresu komunizmu raczej 

marginalną rolę. 

Realizm socjalistyczny w materiałach polskich reprezentuje Władysław Broniewski 

z wierszem „Pokłon Rewolucji Październikowej” razem z zamieszczonym obok zdję-

ciem rzeźby Wiery Muchiny „Robotnik i kołchoźnica” („Język polski. Odkrywamy na 

nowo”), dwie strony dalej znajduje się wiersz Adama Ważyka „Lud wejdzie do 

śródmieścia” i obraz Aleksandra Kobzdeja „Podaj cegłę”. Teksty stanowią część 

rozdziału „Realizm socjalistyczny” i nie brakuje opisu tego nurtu, zapoznania uczniów 

z grupą artystów realizmu socjalistycznego – Pryszczaci. Wiersz Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego „Requiem?” jest uczniom zalecany do interpretacji jako kryptoparodia. 

„Nowe lustra świata” prezentują również dzieło „Robotnik i kołchoźnica”17 i wiersze 

Adama Ważyka, w tym „Widokówka z miasta socjalistycznego” i utwór „Wiosna” 

Wiktora Woroszylskiego, który znajdziemy także w podrozdziale „Tu – praca. Na-

tchniony traktor, czyli o literaturze realizmu socjalistycznego” w podręczniku „Klucz 

do świata”18. Oprócz realizmu socjalistycznego Adama Ważyka w książce znajduje się 

 
16 Oryginał: Za časů totality – politické procesy v 50.letech, Za časů totality 60.-80.léta 20. století, Česká 

literatura po pádu totality 90. léta, Světová literatury 2. poloviny 20. století – obavy o osud lidské společnosti, 

Dlouhá cesta ke svobodě 60.-80.léta, Naruby, Vize a fantazie, Česká literatura v letech 1954-1958, Česká 

literatura v letech 1958-1989, Literatura v 50. Letech aneb ve znamení dvojího strachu, Literatura v 60. letech 

aneb Tání a revoluce, Literatura v 70. letech aneb Integrace a normalizace, Literatura v 80. letech aneb 

Uvolňování (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
17 Bobiński W., Janus-Sitarz A., Pabisek M., Nowe lustra świata 5, Warszawa 2015, s. 4. 
18 Zawadzki A., Drabik B., Pstrąg J., Klucz do świata 3, Warszawa 2009, s. 111-123. 
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także jego rozrachunek ze stalinizmem, fragment „Poematu dla dorosłych”, a tekst 

towarzyszący poematowi komentuje się jako stanięcie na czele nurtu „odwilżowego”. 

Uczniowie zapoznają się z charakterystyką realizmu socjalistycznego w klasie 

dziewiątej np. w „Čítance” wydawnictwa NNS w ramach krótkiego chronologicznego 

przeglądu rozwoju literatury światowej i czeskiej, gdzie oprócz lakonicznego opisu 

nurtu są wymienieni autorzy rosyjscy i czescy, piszący w tym stylu. Na stronie znajduje 

się także opis poezji proletariackiej i listy autorów, których twórczość była wykorzy-

stywana przez władze, jednak oni nie tworzyli części ideologii19. W książce „Lite-

ratura pro 4. ročník” obraz badanego okresu jest uzupełniony jeszcze wzmianką 

o serialach z danej epoki. 

Oprócz realizmu socjalistycznego jako literaturę oficjalną można oznaczyć także 

literaturę apolityczną, której przedstawicielem jest np. Stanisław Lem i właśnie z takim 

opisem odnajdziemy go w czeskim podręczniku „Literatura v souvislostech 4”. 

Temat literatury samizdatu, w polskich podręcznikach nazywanej także drugim 

obiegiem, jest podjęty w czeskich i polskich podręcznikach w bardzo podobny sposób. 

Uwaga zwracana jest na rozterki pomiędzy autorami, którzy zostali w kraju, a którzy 

wyjechali, wykorzystując do tego tekst Czesława Miłosza „Zniewolony umysł”, 

w którym autor pisze: 

Chirurg nie może uważać rzeźnika za równego mu w zręczności, tak samo 

wyćwiczony w precyzyjnych zabiegach Polak, Czech czy Węgier uśmiecha się, 

dowiadując się, że ktoś na emigracji nazwał go zdrajcą […]20.  

W podręczniku „Klucz do świata” studenci zapoznają się z tekstem Janusza Dunina 

„Smak książki zakazanej”, w materiale znajduje się także podrozdział „Socrealizm 

à rebours – czyli o twórczości Marka Hłaski” i „Mała apokalipsa peerelowskiej 

rzeczywistości” z dwoma fragmentami tekstu Tadeusza Konwickiego. W czeskich 

i polskich opracowaniach pojawia się opis tajnego czytania nowych utworów, 

w czeskim podręczniku „Literatura v souvislostech 4” mamy do dyspozycji polskiego 

pisarza Zbigniewa Herbeta prezentowanego właśnie jako autora, którego dzieła były 

potajemnie czytane w kościołach. Nie brakuje także motywu tajnych koncertów  

i z nimi związanych protest-songów. Ich fenomen został połączony w czeskich mate-

riałach w pierwszym rzędzie z postacią Karla Kryla i piosenką „Bratříčku zavírej 

vrátka”, w polskich z postacią Czesława Niemena i piosenką „Dziwny jest ten świat”. 

Z osobą Karla Kryli uczniowie zapoznają się już w klasie dziewiątej, w „Čítance” 

wydawnictwa Duha jest przedstawiona właśnie jego piosenka „Bratříčku, zavírej 

vrátka” i „Náměšť” Jaroslava Hutki jako dwa protest-songi związane z oporem przeciw 

komunizmowi21. Ten sam zestaw można znaleźć także w „Čítance” wydawnictwa 

NNS razem z opisem Michala Horáčka jednego listopadowego dnia 1989 roku22 . 

Utwór „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena jest w podręczniku „Nowe lustra 

świata” opisywany jako: zdobył ogromną popularność, sytuował się w nurcie świato-

wych tzw. protest-songów, skierowanych przeciwko negatywnym zjawiskom życia 

 
19 Vieweghová T., Čítanka pro 9. ročník, NNS, Brno 2017, s. 7. 
20 Dunaj E., Zagórska B., Język polski. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, Gdynia 2011, s. 178-180. 
21 Vieweghová T., Čítanka pro 9. ročník, NNS, Brno 2017, s. 61-77. 
22 Vieweghová T., Čítanka pro 9. ročník, NNS, Brno 2017, s. 76-77. 
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społecznego, politycznego23 . Swoistą kategorię stanowi fragment tekstu „Homilia” 

Jana Pawła II wygłoszony na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 197924. 

Tekst ten został użyty w podręczniku „Świat do przeczytania”25. „Przeszłość to dziś”, 

„Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”, ale również w „Literatura v souvi-

slostech 4”, gdzie nazwany jest wsparciem moralnym Solidarności26. 

Literatura emigracyjna częściowo pokrywa się z tematem literatury samizdatu, 

szczególnie w wyniku tego, kiedy temat emigracji Karla Kryla czy Stanisława Mrożka 

zostaje poruszony. Podręcznik „Literatura v souvislostech 4” zachęca uczniów do 

zastanowienia się nad specyfikami dzieła migrantów na przykładzie „Dzienników” 

Witolda Gombrowicza: „Czym tłumaczysz potrzebę tego gatunku u emigranta?”27. 

Obraz życia w PRL oczami literatury, która powstała po rewolucji, prezentuje 

Aneta Górnicka-Boratyńska we fragmencie książki „Zielone pomarańcze, czyli PRL 

dla dzieci”. Pojawia się tutaj motyw dzieciństwa, ale również pustych sklepów i braku 

podstawowych towarów28. Uniemożliwienie podróżowania, emigracja i podzielone 

rodziny – takie motywy znajdziemy w „Čítance” wydawnictwa SPN w tekście 

„Pelíšky”29, który nawiązuje również do bardzo ważnego tematu czeskiej historii – do 

1968 roku, jako autor tutaj występuje Pavel Jarchovský, twórca scenariusza do filmu 

o takiej samej nazwie; tekst stanowi przepracowanie oryginału właśnie na potrzeby 

filmu. Pierwowzór pod nazwą „Voda se šťávou” („Woda z sokiem”) Petra Šabacha 

znajduje się w „Čítance” Duha i „Čítance” NNS. 

Literatura zagraniczna nie występuje zbyt hojnie ani w polskich, ani w czeskich 

podręcznikach, reprezentantem znajdującym się w każdym z badanych materiałów jest 

„Folwark zwierzęcy” Georga Orwella. Inne przykłady literatury zza granicy stanowią 

w polskich książkach właśnie fragmenty utworów czeskich i na odwrót – w czeskich 

materiałach pojawiają się utwory polskie. W podręczniku „Nowe zrozumieć tekst –

zrozumieć człowieka” jako podstawę do dyskusji o granicach wolności człowieka 

załącza się tekst o filmie Miloša Formana „Lot nad kukułczym gniazdem”. 

5.5. Teksty informacyjne i zadaniowe 

Rzeczywistość badanego okresu historycznego jest ujmowana jako trudna, przyno-

sząca problemy, niesprawiedliwość i ograniczenia wolności. Podręczniki zawierają 

zdecydowanie krytyczne spojrzenie na ten okres historii, jego ideologie i twórczość. 

„Język polski. Odkrywamy na nowo” rzeczywistość omawianego okresu historycznego 

opisuje:  

Osobom wywodzącym się z przedwojennej warstwy posiadaczy, PRL-owskie 

władze w imię sprawiedliwości dziejowej skutecznie utrudniały życie, blokując 

wstęp na studia czy też pracę na wyższych uczelniach30.  

 
23 Bobiński W., Janus-Sitarz A., Pabisek M., Nowe lustra świata 5, Warszawa 2015, s. 164. 
24 Kopciński J., Przeszłość to dziś 3, Warszawa 2014, s. 131. 
25 Biedrzycki K., Jaskółkowa E., Nowak E., Świat do przeczytania 3, Warszawa 2014, s. 57. 
26 Chrobák J., Horsáková M., Portešová V., Literatura v souvislostech 4, Praha 2015, s. 155. 
27 Tamże, s. 41. 
28 Horwath E., Żegleń A., Słowa z uśmiechem 4, Warszawa 2017, s. 122-123. 
29 Soukal J., Čítanka pro 9. Ročník, SPN, Praha 2010, s. 82. 
30 Dunaj E., Zagórska B., Język polski. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, Gdynia 2011, s. 187. 
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Teksty są dopełnione zdjęciami Władysława Gomułki przemawiającego na wiecu 

w Warszawie, Gałczyńskiego z Jerzym Borejszą, pochodu pierwszomajowego w Kato-

wicach z 1949, 1850 i z 1952 roku, z obchodów 1 maja w Warszawie i z defilady 

sportowo-wojskowej31. Nie brakuje także informacji o trudnościach, z którymi zmagali 

się pisarze – ci na emigracji, jak i ci piszący literaturę samizdatu. Twórczość socre-

alistyczna jest wyśmiewana; w podręczniku „Klucz do świata” znajdziemy ją w pod-

rozdziale „Tu – praca. Natchniony traktor, czyli o literaturze realizmu socjalistycz-

nego”, w „Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” w sekcji „Ogłuszeni 

i ogłupieni doszczętnie”. Czescy uczniowie zapoznają się również z twórcami, których 

dzieło powstało przed opisywanym okresem, ale zostało wykorzystane przez władze 

w ich ideologii. Oprócz nich, dzieci poznają także postacie Jana Palacha i Jana Zajíca, 

w podręcznikach dla uczniów szkół średnich przypomniany jest Ryszard Siwiec. 

Czeskie „Čítanky” zawierają również teksty Milady Horákowej, która jest oczywiście 

historią buntu, ale w pierwszym rzędzie podkreśleniem cierpienia i niesprawiedli-

wości32. W polskich podręcznikach jako symbol okrucieństwa okresu komunistycznego 

funkcjonuje Jan Popiełuszko, często przytaczany zostaje także Stefan Wyszyński. 

Późniejszy etap tego historycznego czasu jest przedstawiany poprzez normalizacje, 

opór i długą drogę do wolności. Normalizacja jest w „Literatuře v souvislostech 4” 

opisana jako próba powolnego i stopniowego naginania pleców obywateli33. 

Temat oporu jest poruszany częściej w polskich podręcznikach, poczynając od tych 

dla najmłodszych uczniów. „Kolorowa klasa” zapoznaje czytelników z powstaniem 

Solidarności, strajkami robotniczymi w Stoczni Gdańskiej, postacią Lecha Wałęsy 

i wyborami w 1989 roku34. W zeszycie ćwiczeń „Lokomotywa” o Lechu Wałęsie 

uczniowie dowiadują się, że: stał się sławny, gdy był przywódcą strajków robotniczych, 

które doprowadziły do powstania związków zawodowych „Solidarność”35. W czeskich 

opór przeciw reżimowi jest reprezentowany przez Kartę 77, np. w „Čítance” Duha 

uczniowie dowiadują się, że jednym z jej pierwszych, którzy podpisali Kartę 77, był 

Jaroslav Seifert36. Można dostrzec różnice, że w czeskich podręcznikach głównymi 

bohaterami buntu są artyści, pisarze, studenci-inteligencja, w polskich – zwykli ludzie, 

robotnicy. 

Tabela 2. Indeks przymiotników opisujących badany temat 

indeks 

przymiotników 

komunizm opór 

podręczniki czeskie restrykcyjny, totalitarny, dążący do 

utrzymania się przy władzy za wszelką cenę 

utalentowani, inteligentni, 

niestosujący przemocy 

podręczniki polskie manipulujący, przekraczający granice 

głupoty, totalitarny 

odważni, buntujący się 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
31 Tamże, s. 176-191. 
32 Janáčková Z., Francová M., Čítanka pro 9.ročník, Duha, Brno 2018, s. 72-80. 
33 Chrobák J, Horsáková M., Portešová V., Literatura v souvislostech 4, Praha 2015, s. 137. 
34 Sirak-Stopińska K., Mitoraj-Hebel A., Kolorowa klasa 3, Gdynia 2011, s. 42, 81. 
35 Kulis I., Królikowska-Czarnota K., Pasternak M., Pawlak B., Rymar K., Szczawińska M., Lokomotywa. 

Czytam i piszę. Zeszyt ćwiczeń, Gdańsk 2016, s. 36-38. 
36 Janáčková Z., Francová M., Čítanka pro 9.ročník, Duha, Brno 2018, s. 38. 
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Tabela 3. Metafory i obrazy opisujące badany temat 

okres 

komunizmu 

metafory obrazy 

podręczniki 

czeskie 

totalitaryzm, maska demokracji 

ludowej, władze pod dominacją 

rosyjską 

długa droga ku wolności, okupacja, inwazja wojsk, 

odwilż, a potem normalizacja, strach 

podręczniki 

polskie 

totalitaryzm, władze totalitarne referendum ludowe, którego wyniki sfałszowano, 

żelazna kurtyna, uroczyste obchody, propaganda, 

odwilż, a potem normalizacja, stan wojenny, 

powstanie Solidarności 

Źródło: Opracowanie własne. 

5.6. Teksty i ich porównanie 

Gdy przyjrzymy się tekstom, które są przedstawiane uczniom, czy są to utwory 

literackie, czy komentarze, treści informacyjne i zadaniowe, stwierdzamy, że wystę-

puje w nich znaczna subiektywizacja, zarówno w podręcznikach czeskich, jak i polskich. 

Literatura już z założenia zapoznaje nas z faktami poprzez historię, opowiadania i opinie 

osób realnych albo postaci literackich, tak samo podręczniki do literatury posługują się 

metodą biograficzną. Na wydarzeniach, problemach i tragediach opisywanych na 

podstawie życiorysów osobowości, takich jak Michal Horáček, Milada Horáková itp. 

obrazuje się potworność reżimu komunistycznego oraz zagrożenie, jakie stanowi. 

Możemy więc w obu przypadkach mówić o wykorzystywaniu ego-dokumentów. Oprócz 

opowiadań uczniowie poznają także opinie i komentarze postaci danej epoki – 

w dziełach „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza, „Moc bezmocných” („Siła bezsil-

nych”) Václava Havla czy „Dzienniki” Witolda Gombrowicza.  

W opowiadaniach, takich jak „Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci” Anety 

Górnickiej-Boratyńskiej czy „Cudowne lata, które były do kitu” („Báječná léta pod 

psa”) Michala Viewegha uczniowie poznają trudy życia w reżimie totalitarnym, które 

dotyczyły zwykłych ludzi.  

Teksty informacyjne są albo całkowicie pozbawione opinii i przybierają formę 

krótkiego, treściwego opisu albo zajmują wyraźne stanowisko antykomunistyczne. 

Teksty literackie w większości pochodzą z danej epoki, natomiast teksty informacyjne 

raczej opisują ten okres z perspektywy czasu. 

W tekstach pojawiają się jasno ograniczone kontrapozycje – my i oni. Oni – 

komuniści, manipulujący, absurdalni i niemoralni oraz my – zwykli ludzie, ludzie 

pragnący wolności, buntujący się i odważni albo też ludzie starający się po prostu 

przetrwać, niestosujący przemocy. Jedynymi zaburzeniami tych jasno wytyczonych 

granic jest twórczość Adama Ważyka, który przeszedł z jednej grupy do drugiej – 

z autora wiersza podpadającego pod realizm socjalistyczny został kimś, kto po zmianie 

nastawienia, musiał uporać się z przeszłością. Tak samo niektóre postaci literackie, 

takie jak Šebek z tekstów „Hovno hoří/Pelíšky”, który również całkowicie zmienia 

zdanie po wydarzeniach 1968 roku albo Jarmil z „Życie jest gdzie indziej”, który 

próbuje pogodzić się moralnie ze swoim donosicielstwem. To jednak nie ma efektu 

rozmywania granic pomiędzy kontrapozycjami „my” i „oni”, ponieważ to raczej 

dokumentacja swoistego przebudzenia, a wręcz – krytyka reżimowego prania mózgu. 

Pominięte zostały dzieła, które otwarcie nie promowały socjalizmu, ale odwracały 
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uwagę od ważnych tematów i próbowały stworzyć pozory prostego, wygodnego 

i szczęśliwego życia w owym systemie (z wyjątkiem wymienienia kilku czeskich seriali 

popularnych w tym okresie). Czeskie podręczniki w żaden sposób nie zahaczają o temat 

dotyczący tego, że partia komunistyczna działa w Czechach do dziś i nadal ma swoich 

wyborców.  

5.7. Obraz sąsiada 

Jeżeli skupimy się na obrazie sąsiada, to w podręcznikach czeskich znajdziemy 

wzmianki o Układzie Warszawskim i roku 1968, ale także o Janie Pawle II i jego pozy-

tywnym wpływie na chęć walki o wolność oraz ogólnie o protestach37: Dziewięcio-

dniowa wizyta papieża zamieniła się w święto dla całej Polski. Nawet wielu komu-

nistycznych urzędników przeszło na katolicyzm, więc modlili się z Janem Pawłem II38. 

W tekście opisującym życie Czesława Miłosza cytowany jest tekst z dzieła „Zniewolony 

umysł” dotyczący dysydentów jako ludzi nie z najsilniejszymi umysłami, ale najsłab-

szymi żołądkami39. Sławomir Mrożek znajduje się tu jako autor, który wyraził sprzeciw 

wobec wydarzeń z roku 1968. Zbigniew Herbert jest przedstawiany jako pisarz, 

którego dzieło było w tajemnicy recytowane w kościołach podczas stanu wojennego, 

fragmentami pojawia się także Rafał Wojaczek40. Jako przedstawiciel literatury emi-

gracyjnej pojawia się Witolda Gombrowicza, a literatury apolitycznej – Stanisław Lem. 

W podręcznikach polskich znajduje się także temat dotyczący roku 1968 oraz 

Praskiej Wiosny. W książce „Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” na tablicy 

chronologicznej ma miejsce opis: Praska Wiosna – próby reform socjalistycznego 

państwa czechosłowackiego, zakończone interwencją wojsk Układu Warszawskiego 

(w tym Polski) dopełniony zdjęciem czołgu w Pradze41. W materiałach polskich zawarta 

została czeska twórczość reprezentowana poprzez Milana Kunderę, Miloša Formana, 

Bohumila Hrabala. Największą przestrzeń w książce poświęca się Vaclavowi Havlowi. 

Często cytowanym dziełem jest „Moc bezmocných” („Siła bezsilnych”). Sam Havel 

jest przedstawiany jako pisarz, eseista, uczestnik Praskiej Wiosny, który doprowadził 

w Czechosłowacji do obalenia systemu komunistycznego. W podręczniku „Język polski. 

Odkrywamy na nowo” wydawnictwa Operon obok tego właśnie tekstu znajduje się 

zdjęcie z pogrzebu Jana Palacha42. 

6. Podsumowanie 

Porównując czeskie i polskie podręczniki pod względem opisywania badanego 

okresu i trudności, które spotykały zwykłych ludzi i artystów, znajdziemy zdecydowanie 

więcej cech wspólnych niż różnych. Świadczą o tym również tabele uwzględniające 

tytuły rozdziałów – w przypadku czeskich podręczników dochodzi do większego 

wykorzystania metafor niż w innych tematach, co zbliża je do polskich podręczników. 

Kolejne tabele podsumowują metafory i hasła, które pokazują podobieństwa między 

czeskimi i polskimi podręcznikami. W czeskich podręcznikach pojawiły się najczęściej 

 
37 Chrobák J., Horsáková M., Portešová V., Literatura v souvislostech 4, Praha 2015, s. 155. 
38  Oryginał: Devítidenní návštěva papeže se proměnila v svátek celého Polska. I mnozí komunističtí 

funkcionáři zůstali katolíky, proto se modlili s Janem Pavlem II (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
39 Andree L., Literatura pro 4. ročník, Praha 2012, s. 70. 
40 Chrobák J., Horsáková M., Portešová V., Literatura v souvislostech 4, Praha 2015, s. 89-135. 
41 Chemperek D., Kalbarczyk A., Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3, Warszawa 2014, s. 100. 
42 Dunaj E., Zagórska B., Język polski. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, Gdynia 2011, s. 274. 
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hasła: normalizacja, Karta 77, underground, samizdat, w polskich: drugi obieg, propa-

ganda, gułag. Można jednak stwierdzić, że za pomocą innych słów i innych postaci, 

czeskie i polskie podręczniki opowiadają te same losy. Historie, które są negatywne, 

ponieważ pozbawiały ludzi wolności, dotyczyły niesprawiedliwości i represji. Ani 

czeskie, ani polskie podręczniki nie pozwalają na inną interpretację wydarzeń, nie dają 

możliwości uczniom, aby sami doszli do tych wniosków. 

W czeskich i polskich książkach znajduje się tragiczna historia ofiar komunistycznej 

dywersji, w czeskim przypadku tą postacią jest m.in. Milada Horáková, w polskim – 

Jerzy Popiełuszko. Polscy i czescy uczniowie zapoznają się z piosenką jako formą 

oporu – „Bratříčku, zavírej vrátka” Karla Kryla i „Dziwny jest ten świat” Czesława 

Niemena. W ramach tematu artystów tworzących w kraju i za granicą pojawia się 

kwestia konfliktów i nieporozumień między grupami. Nie brakuje kultury undergroun-

dowej, tajnego, prywatnego czytania zakazanych dzieł, aczkolwiek w Polsce miały 

miejsce także w kościele. W czeskich i polskich podręcznikach wspomina się również 

o międzynarodowym sukcesie krajowych osobowości, które jednocześnie przedstawiały 

opór przeciwko reżimowi – w przypadku polskim jest to wybranie na papieża Jana 

Pawła II, w przypadku czeskim otrzymanie Nagrody Nobla za literaturę przez Jaroslava 

Seiferta, jednego z pierwszych sygnatariuszy Karty 77. 

Ostatnia tabela – miejsca pamięci – również służy do uzupełnienia obrazu. 

Miejsca pamięci występują tutaj w szerokim rozumieniu tego pojęcia – więc zamiast 

pomników będziemy się skupiać na pamięci funkcjonalnej – na tekstach, obchodach 

itp., które przetrwały do dziś, na postaciach, które stały się symbolami tego okresu 

oraz na wydarzeniach. Krótko mówiąc, to co najczęściej jest powtarzane, występuje 

w podręcznikach z największą częstotliwością, i jest przekazywane uczniom jako 

podstawa, z którą powinni kojarzyć ten dział historii. To, co sobie cyklicznie przy-

pominają, nie tylko w szkołach. 

W dodatku, odnosząc się do poprzednich badań autorki, które skupiały się na obrazie 

innych wydarzeń i okresów historycznych dotyczących dwóch krajów – wizerunku 

roku 1918, powstania wolnych państw i okresu II wojny światowej, niniejsze badania 

pokazały, że właśnie w przypadku komunizmu istnieje najsilniejsza tendencja traktowania 

jednego państwa przez drugie jako sąsiada, z którym ma się coś wspólnego. Nie tylko 

częstotliwość odwołań do kraju sąsiedniego w podręcznikach jest znacznie wyższa, ale 

również zwracanie uwagi na podobieństwa i wspólne przeżycia, wykorzystywane są 

fragmenty z utworów literackich (czeskiego czy polskiego) sąsiada. 

Tabela 4. Miejsca pamięci 

Miejsca pamięci pamięć funkcjonalna osobowości wydarzenia 

podręczniki 

czeskie 

piosenki Karla Kryla 

i Jaroslava Hutki 

Václav Havel, Karel 

Kryl, Milada Horáková 

sierpień 1968,  

listopad 1989 

podręczniki 

polskie 

„Dziwny jest ten 

świat” Czesława 

Niemena 

Lech Wałęsa, Jan 

Paweł II, Jerzy 

Popiełuszko 

powstanie 

Solidarności 1980, 

listopad 1989 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Okres komunizmu według współczesnych czeskich i polskich podręczników 

Streszczenie 

Okres komunizmu można uznać za jedno ze wspólnych przeżyć Czechów i Polaków, w przeciwieństwie do 

innych wydarzeń historycznych, które miały miejsce równolegle czy w podobnych okolicznościach. Te 

wspólne doświadczenia jednakowych wydarzeń w czasach komunizmu widoczne są także w podręczni-

kach. Analiza opracowań do nauczania literatury w szkołach podstawowych i średnich w Polsce oraz 

w Czechach pokazała, że nie tylko odczuwali i odbierali w podobny sposób cały szereg różnych aspektów, 

ale że również doskonale zdawali sobie z tego sprawę. W polskich podręcznikach znajdują się także czeskie 

ważne postaci związane z oporem i walką przeciwko komunizmowi, pomiędzy którymi największym 

zainteresowaniem cieszy się Václav Havel. Tak samo osobistości polskie znajdują się w podręcznikach czeskich, 

tak jak na przykład Jan Paweł II i jego wpływ na pokrzepienie serc Polaków w ich walce o wolność, Lech 

Wałęsa, ale także inne jednostki, takie jak Sławomir Mrożek czy Ryszard Siwiec i ich zdecydowany opór 

wobec wydarzeń z 1968 roku. 

Słowa kluczowe: podręczniki, literatura, Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, komunizm 
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Filip Rybiak1 

Kurt Wiechman i jego majątek w 1945 r.  

w oczach świadków2 

 
Fotografia 1. Rodzina Wiechmann. Siedzący przy stole od lewej: Heinz (syn), Kurt (ojciec), Luise (matka), 

Ulrich (syn). Stoją dwie córki: starsza córka Irmgard oraz młodsza Hertha.  

Źródło – prywatna kolekcja starosty grudziądzkiego Adama Olejnika 

1. Wstęp 

W północnej części współczesnego miasta Radzyń Chełmiński po obu stronach 

drogi wojewódzkiej nr 534 rozciągają się sporych rozmiarów budynki gospodarcze; po 

części to właściwie już ruiny tychże budynków. Nieco dalej ku wyjazdowi z miasta, po 

prawej stronie rozciąga się skromnych rozmiarów blokowisko. Składa się ono z pięciu 

budynków dwuczęściowych, jednego bloku czteroczęściowego, boiska rekreacyjnego, 

placu zabaw oraz sklepu i komisu samochodowego w centrum osiedla. Widoki te 

można ujrzeć, przemieszczając się spod zamku krzyżackiego, aż po wyjazd z miasta na 

północy. Podróżując od zamku, najpierw w oczy rzucają się podupadłe już dawne 

budynki gospodarcze oraz nieliczne domy mieszkaniowe powstałe jeszcze przed I wojną 

światową. Idąc dalej na północ wzdłuż drogi, z prawej strony wyłania się najpierw 

wspomniane osiedle, a naprzeciw niego stare domy tzw. bliźniaki. Ta część miasta, 

 
1 filip.rybiak@interia.pl, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański. 
2 Rozdział stanowi część pracy dyplomowej pt. „Majątek Fijewo w latach 1879-1945” obronionej w Insty-

tucie Historii UG, dnia 11 VII 2022 r. 
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potocznie znana jest wśród mieszkańców pod nazwą – Fijewo. Jako człowiek wycho-

wany właśnie w Fijewie, od najmłodszych lat byłem zafascynowany historią tego 

miejsca. We współczesnych aktach Fijewo występuje zarówno jako osiedle miejskie, 

jak i wieś niesołecka3 . Znajduje się na terenie powiatu grudziądzkiego, który jest 

częścią województwa kujawsko-pomorskiego. Fijewo położone jest w północnej 

części Ziemi Chełmińskiej. 

Najważniejszym dla mnie celem postawionym w tym artykule jest uratowanie od 

zapomnienia okresu, w którym Fijewo było autonomiczną miejscowością, a także 

odpowiednie upamiętnienie postaci Kurta Wiechmanna. Wskutek braku naukowych 

badań nad tematem, śmierci świadków wydarzeń, szczupłości źródeł archiwalnych 

oraz popadających w ruinę budynków folwarcznych – temat moich rozważań za kilka 

pokoleń mógłby zostać zapomniany, a pamięć historyczna nieutrwalona naukowo 

mogłaby bezpowrotnie przepaść. Jako historyk zamieszkujący tę ziemię czuję się 

w obowiązku uratować przed zapomnieniem tego okresu w regionalnej historii. W toku 

prowadzonych prac użyłem kilka metod badawczych. Najważniejszą z nich są zdecy-

dowanie wspomnienia naocznych świadków omawianych wydarzeń. Źródła te zacho-

wane są w postaci wywiadów oraz autobiografii Heinza Wiechmanna – syna Kurta 

(ostatniego zarządcy folwarku). Innym ważnym materiałem źródłowym są zdjęcia, 

które pomagają zobrazować ówczesny stan oraz funkcjonowanie majątku. Istotnym 

uzupełnieniem są również odnalezione podczas kwerendy archiwalia – są to jednakże 

szczątkowe informacje, bowiem większość materiałów (dokumentów) została zniszczona 

w 1945 roku. Praca jest zatem syntezą wszystkich dostępnych dla badaczy źródeł 

historycznych poddanych krytyce zewnętrznej i wewnętrznej. Ustalenia są poparte 

bibliografią naukową.  

2. Folwark Fijewo w latach 1879-1945 

Jeszcze niespełna wiek temu, opisywana miejscowość była w pełni autonomiczną 

jednostką administracyjną. Dokumenty archiwalne wskazują na jej wyodrębnienie 

z granic miejskich Radzynia Chełmińskiego w drugiej połowie XIX wieku, początkowo 

jako kolonii podmiejskiej. Przełomem w historii Fijewa stał się 1879 rok, kiedy to 

przeszło ono pod dzierżawę pochodzącej z Turyngii rodziny Wiechmann. Wtedy to 

miejscowość stała się folwarkiem, co potwierdzają spisy przeprowadzane w II Rzecz-

pospolitej w okresie międzywojnia4. 

W okresie od 1879 do 1945 roku losy rodziny Wiechmann oraz folwarku Fijewo 

przenikały się wzajemnie. Pierwszym dzierżawcą folwarku został Christoph Wiechmann 

(fot. 2), a stało się to we wspomnianym prędzej 1879 roku. Okres jego nadzoru przy-

padał na czasy industrializacji oraz intensywnego rozwoju rolnictwa. Otrzymanie majątku 

było ściśle powiązane z procesami germanizacyjnymi na terenach zaboru pruskiego. 

Początkowo wspólnie z Fijewem obszar folwarku tworzyła wieś Szumiłowo oraz 

Kneblowo. Obszar dworski w tym czasie liczył około 625 ha5. W latach poprzedza-

jących przejęcie majątku przez wspomnianą rodzinę istniała już na tym miejscu pewna 

 
3 Wieś niesołecka – wieś nieposiadająca sołtysa bądź rady sołeckiej. W rejestrze TERYT Fijewo funkcjonuje 

jako wieś z numerem identyfikacyjnym 0848664.  
4 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów 

oraz urządzeń komunikacyjnych, Warszawa 1933, s. 412.  
5 List Heinza Wiechmanna do Adama Olejnika z dnia 07 III 2004 r. 
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infrastruktura rolnicza. Największe znaczenie spośród niej miał młyn położony we 

wschodniej części folwarku, którego budowa datowana jest na 1878 rok. Dzierżawcy 

na terenie swojego majątku wybudowali swoją siedzibę, obecnie tzw. willę Wiechmanna 

(fot. 3). Świadczyło to o ich przywiązaniu do tej ziemi oraz przede wszystkim przy-

szłościowym myśleniu rodziny o folwarku w Fijewie.  

 
Fotografia 2. Christoph Wiechmann – pierwszy dzierżawca Fijewa oraz ojciec Kurta.  

Źródło – prywatna kolekcja Adam Olejnika 

 
Fotografia 3. „Willa Wiechmanna” w Radzyniu Chełmińskim – stan współczesny. Źródło – fotografia własna 

Po przejęciu folwarku przez Wiechmannów, oprócz wzniesienia siedziby dla 

rodziny, postawiono również na inne inwestycje. W majątku ziemskim pojawiły się 

nowe obory, chlew, a także spichlerz. Magazyn ten był dodatkowo wyposażony 

w suszarnię na nasiona. Na polach należących do domeny Fijewa postawiono proste 

drewniane stodoły. W 1917 roku za sprawą budowy elektrowni wodnej (turbina Francisa6) 

 
6 Turbina Francisa – jedna z pierwszych turbin do generowania energii ze spiętrzeń wodnych. Rozwój tejże 

technologii energetycznej przypadł na drugą połowę XIX wieku. 
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w Gródku, koło Świecia nad Wisłą – folwark Fijewo został zaopatrzony w stałą energię 

w postaci prądu. Potwierdza to również w swoich wspomnieniach Heinz Wiechmann, 

pisząc, iż w 1917 roku monterzy przez pewien czas przychodzili do domu i zakładali 

instalację7. Elektryfikacja okolic rosła z roku na rok, w 1919 roku wynosząc 420 000 

kWh zużycia prądu na terenie powiatu grudziądzkiego, by do 1930 roku osiągnąć 

1 800 00 kWh zużycia8. Miarodajnym w tej kwestii faktem, może być to, iż krótko po 

I wojnie światowej folwark posiadał już dwa duże silniki robocze elektryczne oraz jeden 

mniejszy do maszyn czyszczących wymłócone ziarno9 . Na wyposażeniu folwarku 

znajdował się również jeden silnik parowy sprowadzony z Debenz (Dębieńca)10.  

Podstawowym źródłem dochodu majątku była zaawansowana hodowla buraka 

pastewnego. Nie był to popularny kierunek w ówczesnym rolnictwie. W II RP rol-

nictwo cechował wysoki udział uprawy czterech zbóż i ziemniaków oraz niski udział 

pastewnych i bardzo niski udział roślin przemysłowych11. W latach 1934-1938 obszar 

zasiewu buraków w stosunku do lat wcześniejszych zmniejszył się z 168 do 130 tys. 

ha, zatem był to spadek w produkcji sięgający aż 22,6%12. Fijewo, stawiając zatem na 

hodowle buraka pastewnego, wyszło naprzeciw ówczesnej myśli rolniczej. Dzisiejszy 

starosta powiatu grudziądzkiego – Pan Adam Olejnik stwierdził, iż uprawa buraka 

w tamtejszym folwarku znana była na całą Europę13. Hodowla eksperymentalna buraka 

w folwarku bazowała na krzyżówce nasion buraka. Najczęściej uprawianym typem tej 

rośliny był Ecklendorf odmiany żółtej i czerwonej. Doświadczenia w hodowli buraka 

Wiechmannowie nabywali już w Turyngii. Buraki były zdecydowanie największą chlubą 

majątku, o czym świadczyć może duża ilość zdjęć wykonanych przy ich zbiorach (fot. 4). 

 
Fotografia 4. Zbiór buraka pastewnego na polach majątku. Zdjęcie zrobione na tle Zamku Krzyżackiego 

w Radzyniu Chełmińskim. Źródło – prywatna kolekcja Adama Olejnika 

 
7 Letzner S., Lebensgeschichte von Heinz Wiechmann (1913-2005), 2005 (maszynopis), s. 2. 
8 Otremba Z., Grudziądz. Kronika Powiatu, Grudziądz 2010, s. 99. 
9 Letzner S., op. cit., s. 2. 
10 Ibidem. 
11 Mieszczankowski M., Rolnictwo II RP, Warszawa 1983, s. 175. 
12 Gorzelak E., Polskie rolnictwo w XX wieku. Produkcja i ludność, Warszawa 2010, s. 33. 
13 Willma A., Niemiecki Polak, 2004 (źródło filmowe) – wywiad z P. Adamem Olejnikiem – z kolekcji 

prywatnej. 



 

Kurt Wiechman i jego majatek w 1945 r. w oczach świadków 
 

59 

 

Zboża (pszenica, jęczmień, żyto) traktowane były jako dobra służące głównie do 
sprzedaży, mogące zasilić budżet folwarku. Poza roślinami ziemnymi o bogactwie 
folwarku stanowił również inwentarz żywy. Z różnych źródeł historycznych, określić 
można, iż zwierzęta występujące na terenie folwarku to: konie, bydło, owce, trzoda 
chlewna oraz drób (kury, kaczki, indyki i gołębie)14.  

3. Propolska działalność Kurta Wiechmanna w okresie II wojny światowej 

Prawdziwym testem dla człowieczeństwa i moralności ówczesnej społeczności stał 
się wybuch II wojny światowej. Niemiecka ofensywa nie spowodowała na terenie 
zarządzanego przez Wiechmannów Fijewa dużych strat rzeczowych, jednakże nad 
ludnością polską zawisło widmo nazistowskiej eksterminacji prowadzonej przez m.in. 
Selbstschutz. Już w pierwszych dniach okupacji wielu Polaków zostało w bestialski 
sposób zamordowanych w pobliskich kaźniach, m.in. w Łopatkach Polskich oraz 
Kurkocinie. Potwierdzonym faktem jest to, iż Kurt Wiechmann, który przejął rządy 
w folwarku po śmierci swojego ojca (około 1924 r.), przyczynił się do uratowania wielu 
istnień wśród okolicznych Polaków. Wspomniany dzierżawca był osobą nastawioną 
bardzo propolsko i często, jako Niemiec, wykorzystywał swoje wpływy, aby ratować 
przed eksterminacją okolicznych polskich pracowników15. We wspomnieniach świadków 
zdarzeń najczęściej wykorzystywanym przez Kurta sposobem ratunku Polaków było 
uzasadnienie, iż potrzebuje ich do pracy w swoim rozległym folwarku. Radzynianie 
pamiętają zarządcę również jako wybawiciela podczas zimowych klęsk głodu. Kurt 
wydawał wówczas zapasy z folwarcznego magazynu głodującym, którzy prosili go 
o pomoc – w zamian za odrobek przy pracach polowych w okresie letnim16. Propolskość 
Kurta może wyrażać również przypisywane mu zdanie, iż woli Polaków, niż Niemców17. 
Mieszana polsko-niemiecka społeczność folwarku była zatem otoczona pewnego rodzaju 
parasolem bezpieczeństwa, spowodowanym działaniami dzierżawcy majątku. Sytuacji 
tej nie zmienił nawet wybryk najmłodszego syna Kurta – Ulricha, który w 1941 roku 
chciał dokonać egzekucji kilku okolicznych miejscowych chłopców. Do mordu ostatecz-
nie nie doszło, a zgorszony zachowaniem syna Wiechmann wysłał go do Wehrmachtu 
(syn z nieznanych powodów nie został zwerbowany wcześniej – można spekulować 
czy z racji młodego wieku, czy raczej ze względu na pozycję ojca). Ulrich zginął 
kilkanaście dni później – padł podczas walk o Moskwę18. Ten czyn pokazuje jak wielką 
siłą moralną obdarzony był ówczesny włodarz Fijewa.  

Około 1943 roku szala zwycięstwa w wojnie zaczęła przechylać się na stronę 
Aliantów. W 1944 roku scenariusz porażki III Rzeszy stał się już niemalże pewny. 
Wśród ludności (tak polskiej, jak i niemieckiej) zapanowała psychoza strachu przed 
zbliżającym się do folwarku sowieckim frontem – podsycana opowieściami o okru-
cieństwach czerwonoarmistów. Władze niemieckie w okresie poprzedzającym przejęcie 
ziemi chełmińskiej przez Armię Czerwoną wydały nakaz ewakuacji ludności niemiec-
kiej19. Same Radzyń i Fijewo nie były bronione, wszystkie siły Niemcy skoncentrowali 
w zamienionym w twierdzę Grudziądzu – znajdującym się niespełna 15 kilometrów od 
obszaru majątku. 

 
14 Letzner S., op. cit., s. 4. 
15 Willma A., Pan Kurt, https://pomorska.pl/pan-kurt/ar/6709829 [data dostępu: 07.10.2022]. 
16 Willma A., Niemiecki Polak, 2004 (źródło filmowe) – wywiad z P. Łucją Krupą – z kolekcji prywatnej. 
17 Willma A., Pan Kurt, https://pomorska.pl/pan-kurt/ar/6709829 [data dostępu: 07.10.2022]. 
18 Letzner S., op. cit., s. 10. 
19 Willma A., Pan Kurt, https://pomorska.pl/pan-kurt/ar/6709829 [data dostępu: 07.10.2022]. 
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4. Działania wojenne w styczniu 1945 roku 

Grudziądz stanowił jeden z pierścieni obrony usytuowanej przez Niemców w dolnym 

odcinku rzeki Wisły. W linii tej znajdowały się również takie miasta, jak Toruń czy 

Kwidzyn. Taktyka Wehrmachtu polegała na zamianie miast w gruzowiska, z których 

zdecydowanie łatwiej można było się bronić. Miejscowości te zamieniły się w twierdze, 

z niemieckiego dosłownie Festung. Niemcy mielić bronić za wszelką cenę każdej ulicy 

miasta. Sytuacja na przełomie stycznia i lutego 1945 roku była taka, że w odcinku od 

Warszawy na południe, wzdłuż linii Wisły aż do jej źródła, wojska radzieckie prze-

darły się przez rzekę i kontynuowały ofensywę, przepychając linię frontu już do granic 

Brandenburgii. Gdyby Wehrmacht dzięki zamienionym w twierdze miastom, zatrzymał 

na odcinku dolnej Wisły pochód 2 Frontu Białoruskiego w linii frontu powstałoby 

widoczne wybrzuszenie, stanowiące idealną pozycję do kontrataku Niemców i odcięcia 

1 Frontu Białoruskiego. Wojska 2 Frontu musiały zatem jak najszybciej albo zdobyć 

miasto Grudziądz, albo otoczyć je i ruszyć dalej przeprawiając się przez Wisłę20 (co 

było taktyką często stosowaną przez Sowietów).  

Wkroczenie czerwonoarmistów do Fijewa przyporządkować należy zatem do ope-

racji wojskowej mającej na celu zdobycie Festung Graudenz. W ramach mazowiecko- 

-mazurskiej operacji strategicznej Armii Radzieckiej, która doprowadziła do wyzwo-

lenia północnego Mazowsza, Mazur, Warmii i części Pomorza Gdańskiego, II Front 

Białoruski pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego rozpoczął 

natarcie w dniu 14 stycznia 1945 roku21. Jest zatem rzeczą zrozumiałą, że w tym czasie 

dla dowództwa radzieckiego celem pierwszoplanowym w rejonie Grudziądza było 

przełamanie obrony nieprzyjaciela i uchwycenie przyczółków wiślanych, które stano-

wiłyby podstawę wyjściową do dalszych działań zaczepnych na Pomorzu22. Ku Fijewu 

parła będąca częścią 2 Frontu, 65 Armia pod przywództwem generała Pawła Batowa. 

Prawe skrzydło pierwszego rzutu 65 Armii stanowił 46 korpus (108 DP, 186 DP i 43 

DP23) pod dowództwem gen. mjr. K. Erastowa, który wyzwolił północną część powiatu 

grudziądzkiego24. W centrum, w kierunku Grudziądza, nacierały oddziały 18 korpusu 

(15 DP, 37 DP gw. i 69 DP gw.) dowodzonego przez gen. mjr. I. Iwanowa, następnie 

zaś przez gen. mjr. N. Czułakowa25. Na lewym skrzydle 65 Armii walczył 105 korpus 

(44 DP gw., 193 DP, 354 DP) dowodzony przez gen. mjr. D. Aleksiejewa26. Dnia 25 

stycznia 1945 roku czerwonoarmiści byli już na przedpolach Fijewa, osiągając linie 

Zawdy, Lisnowa, Bursztynowa oraz Boguszewa (znajdującego się około 6 km od 

Fijewa). Można by przypuszczać zatem, iż to ze strony współczesnej gminy Świecie 

nad Osą (w tamtym czasie nosiła nazwę Schwetz), nadejdą radzieckie oddziały, które 

bezpośrednio zajmą Fijewo. Stało się jednak inaczej, pierwszą zajętą przez Sowietów 

częścią majątku Fijewo była Zielona Góra (południe Radzynia Chełmińskiego). I to 

właśnie od południowej strony Radzynia, wedle wspomnień naocznych świadków, 

 
20 Reszkowski S., Wyzwolenie Grudziądza w 1945 r. i pierwsze lata powojenne, Grudziądz 1982. 
21 Ibidem. 
22 Rybiak F., Wkroczenie Armii Czerwonej do Radzynia Chełmińskiego w styczniu 1945 r. – w źródłach 

historycznych oraz współczesnej pamięci mieszkańców, Gdańsk 2020, s. 12. 
23 DP – Dywizja piechoty. 
24 Reszkowski S., op.cit., s. 3. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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czerwonoarmiści wkroczyli najpierw do samego Radzynia, by potem analogicznie 

zająć majątek w Fijewie. Był dzień 26 stycznia 1945 roku, godzina około 3.00 nad 

ranem. Armia Czerwona zajęła Fijewo. Dokonała tego 69 Dywizja Piechoty z 18 kor-

pusu armijnego. Zauważalna jest przynależność Fijewa do centralnego odcinku frontu 

grudziądzkiego. Ze wspomnień naocznych świadków wynika, iż w Radzyniu nie 

doszło do żadnych większych walk. Armia Czerwona po prostu wkroczyła do miasta, 

bowiem większość sił niemieckich wycofała się do Festung Graudenz. Zajęcie Fijewa 

wyglądało zatem zapewne jako zwyczajny przemarsz oddziałów przez drogę z Radzynia 

do Grudziądza, przy której stał folwark oraz zabudowania przeznaczone dla robotni-

ków. Nie można jednak zapomnieć o tym, iż pałac Wiechmannów w Fijewie został 

zgrabiony27.  

Według wcześniejszych sowieckich planów Grudziądz miał być zajęty z marszu28. 

Sowieci nie mieli jednak rozeznania w terenie i co ważniejsze w obronie niemieckiej. 

Przez to oblężenie twierdzy przeciągnęło się w czasie, co pociągnęło za sobą obecność 

oddziałów frontowych w Fijewie. Wzmożoną obecność Sowietów i ich jednostek 

wojskowo oraz struktur aparatu bezpieczeństwa potwierdza fakt, iż Radzyń został tym-

czasową stolicą powiatu grudziądzkiego29. Wedle wspomnień Henryka Zacharskiego 

w Fijewie, zaraz za „willą Wiechmanna” czerwonoarmiści zorganizowali prowizoryczny 

cmentarz dla poległych żołnierzy radzieckich w walkach pod Twierdzą Grudziądz. 

W późniejszych latach na miejscu pochówku pobudowano bank, a obecnie znajduje się 

tu restauracja „Grota”. 

5. Straty wojenne folwarku 

Przejście frontu wojennego, a następnie długotrwały pobyt jednostek radzieckich 

(aż do zdobycia Grudziądza, który stał się nową siedzibą) i dalsze działania wojenne 

spowodowały na terenach folwarku zniszczenia. Na podstawie zachowanych archi-

waliów wyróżnić możemy różne przyczyny zniszczeń. Pierwszą z nich było przejście 

frontu i spowodowany tym spęd bydła dla zaopatrzenia Armii Czerwonej. Kolejnym 

powodem ubytków w ziemiopłodach folwarku były kontyngenty obowiązkowo ścią-

gane przez nową władzę na rzecz prowadzenia dalszych działań wojennych oraz 

stabilizacji sytuacji zaopatrzeniowej w kraju. 

Tabela 1. Tabela zniszczeń po przejściu frontu i prowadzonym za nim spędem bydła. Obliczenia własne na 

podstawie teczki z Archiwum Państwowego w Toruniu pt. „Zestawienia i wykazy szkód w rolnictwie na 

skutek działań wojennych”30 z 1945 r. 

Rodzaj ziemiopłodu Szkody na terenie folwarku 

w hektarach 

Szkody na terenie gminy 

w hektarach 

Pszenica 8 23,35  

Mieszanka 1 5,5  

Groch 4 4,5  

Koniczyna 15  36,10  

Łąki 4,50  9,50  

Buraki 2  2,75  

 
27 Willma A., Pan Kurt, https://pomorska.pl/pan-kurt/ar/6709829 [data dostępu: 07.10.2022]. 
28 Drozdowski K., Graudenz 1945. Ostatnie Tchnienie, Poznań 2014. 
29 Rybiak F., op. cit., s. 12. 
30 Archiwum Państwowe Toruń, sygn. 69/1437/0/8/98 – Akcja świadczeń rzeczowych. 
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Co pokazuje tabela, największe straty w rolnictwie wskutek działań frontowych 

i spędu bydła poniosło Fijewo w uprawach pszenicy (34,3% gminnych zniszczeń), 

koniczyny (41,6% gminnych zniszczeń), łąk (47,4% gminnych zniszczeń) oraz bura-

ków (72,7% gminnych zniszczeń). Na kilku płaszczyznach zatem Fijewo poniosło 

największe straty powierzchniowe w gminie. Łącznie utraciło około 34,5 hektarów 

powierzchni użytkowej. Zdecydowaną większość połaci zniszczonych ziem stanowią 

łąki oraz koniczyna, która zazwyczaj porasta właśnie łąki. 

Tabela 2. Autorska tabela na podstawie dokumentacji31 z 1945/1946 r. Oddany kontyngent ziemiopłodów do 

31 XII 1945 r. Obliczenia własne 

Rodzaje 

ziemiopłodów 

Tonaż dobra 

w folwarku 

Fijewo (kg)  

Tonaż zarekwirowany 

na potrzeby armii 

z folwarku Fijewo (kg) 

Tonaż zarekwirowany 

na potrzeby armii 

z folwarków powiatu (kg) 

Żyto 33 530 14 760 445 527 

Pszenica 6 440 2 200 48 028 

Jęczmień  4 440 - 159 431 

Owies 4 440 - 58 892 

Gryka i Proso 215 - - 

Ziemniaki 57 080 4 828 198 117 

Strączkowe Jadalne 520 55 20 468,5 

Pastewne 220 - 19 

Oleiste 840 - 9 353,5 

Włókniste 160 - 1,2 

Łubin 530 - - 

 

Informacje zawarte w powojennych raportach pozwoliły dokładnie poznać kontyngent 

odebrany folwarkowi przez władze. Dzięki nim dowiadujemy się, iż zarekwirowane 

z folwarku zostały: żyto (44,02% ogólnego stanu), pszenica (34,16% ogólnego stanu), 

ziemniaki (8,46% ogólnego stanu) i rośliny strączkowe jadalne (10,58% ogólnego 

stanu). Straty w zbożach były zatem dość dotkliwe, bowiem sięgały prawie 1/2 stanu 

faktycznego żyta i ponad 1/3 stanu pszenicy. Z folwarku nie zabrano jęczmienia i owsa 

będących w małych ilościach, a także gryki, prosa, łubinu oraz roślin włóknistych, 

pastewnych i oleistych. 

6. Przemiany społeczne oraz represje 

W momencie wkroczenia Armii Czerwonej do Fijewa, zaraz za linią wojsk wkro-

czyły do niego również komórki aparatu bezpieczeństwa – NKWD. Nowe władze roz-

poczęły szeroko zakrojoną akcję represyjną wobec osób podejrzanych o kolaborację 

z niemieckim okupantem. Najczęstszą drogą pozyskiwania informacji o domniemanych 

kolaborantach były donosy mieszkańców Radzynia32. Ludźmi w tamtym czasie oprócz 

strachu, kierowały również często spory sąsiedzkie oraz zwyczajna zazdrość o to, iż 

któraś z osób miała wyższy status w trakcie okupacji niemieckiej. W ten sposób wyse-

lekcjonowanych mieszkańców miejscowości i okolic zabierano z domów w asyście 

wojskowej. Aresztowanym mówiono, iż jadą do Ciechanowa, jednakże stamtąd prze-

 
31 Archiwum Państwowe Toruń, sygn. 69/1437/0/8/98 – Akcja świadczeń rzeczowych. 
32 Wywiad przeprowadzony przez autora z Zacharskim H. [data dostępu: 10.05.2020]. 
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transportowywano ich do innego pociągu kursującego wprost na tereny Syberii. Wiele 

osób, wskutek zimna oraz głodu, zmarło.  

Jednym z mieszkańców Fijewa, aresztowanym przez NKWD był Bernard Zacharski, 

który pracował w gospodarstwie Wiechmanna. Sowieci przyszli aresztować go w jego 

mieszkaniu mieszczącym się na terenie starszej willi Wiechmannów. Kiedy żona 

Zacharskiego protestowała, usłyszała jedynie, że jeśli dalej będzie utrudniać aresztowanie 

zostanie ubita jak sabaka33. W wolnym tłumaczeniu z języka rosyjskiego znaczyło to 

tyle, co zabita jak pies. Mieszkaniec folwarku po kilku dniach zmarł w transporcie 

kolejowym. Tylko niewiele lepszy los spotkał ostatniego z dzierżawców Fijewa i jego 

żonę – Kurta i Luizę Wiechmannów. Z powodu zbombardowanego mostu w Gru-

dziądzu podczas wkroczenia Sowietów, małżeństwo nie mogło dostać się na drugą 

stronę Wisły. Powróciło zatem do swoich dawnych dóbr w Fijewie, które zostały już 

przejęte przez „władze ludową”. Wiechmannowie otrzymali małą przybudówkę przy 

bramie wjazdowej do dawnego folwarku jako chwilową kwaterę do zamieszkania34.  

Na okoliczne tereny oraz do dawnego folwarku na miejsce Niemców przybyły 

nowe polskie rodziny, które często nie pozwalały na pomoc dla starszego małżeństwa 

niesione przez dawnych polskich pracowników pamiętających o działaniach Wiechmanna. 

Wiechmannowie znaleźli się w trudnej sytuacji, ponieważ de facto nie posiadali już 

żadnego obywatelstwa. Nie zostali wysiedleni siłą ani też nie mieli środków, by na 

własną rękę przenieść się do Niemiec35. Kurt i Luise z czasem padli ofiarami szykan 

oraz pobić. Było to zgodne z jednym z założeń przyjętych w polityce nowych władz: 

kultywowano postawę nacjonalistyczną wśród Polaków, czego rezultatem miała być 

również przemoc wobec niepożądanych mniejszości narodowych36. Naoczni świad-

kowie często wspominali, iż repatrianci nieznający wcześniejszych poczynań Kurta 

regularnie go prześladowali, chlubiąc się przy tym biało-czerwonymi przepaskami na 

ramieniu (wspomniane opaski były popularną modą wśród osób przejawiających 

nacjonalistyczną postawę po wyzwoleniu spod okupacji). W Rywałdzie Królewskim 

nieopodal Fijewa staremu małżeństwu kazano gołymi rękoma rozkopywać groby 

zamordowanych Polaków, przy czym regularnie ich bito. Luise wróciła do domu 

z odbitymi nerkami, wkrótce potem zmarła. Sam Kurt zmarł wkrótce potem (1946 r.), 

chcąc pozyskać z dachu jednego z dawnych folwarcznych budynków odrobinę strzechy 

na opał – spadł z wysokości. Nie udzielono mu pomocy i wskutek obrażeń wewnętrz-

nych po kilku dniach zmarł37. Wskutek celowej szykany stosowanej przez część Polaków 

oraz strachu przed nową władzą38, dawni dzierżawcy stracili życie jako poniewierani 

nędzarze – była to cena powojennych przemian politycznych oraz społecznych. 

7. Przemiana administracyjna 

Fijewo w dniu wkroczenia Armii Czerwonej zakończyło okres swojej podmiotowości 

jako dzierżawiony folwark. Władze komunistyczne w Polsce, kierując się zasadami 

socjalizmu, nie mogły pozwolić na to, by tak duży folwark pozostał własnością jednego 

 
33 Ibidem. 
34 Willma A., Pan Kurt, https://pomorska.pl/pan-kurt/ar/6709829 [data dostępu: 07.10.2022]. 
35 Ibidem. 
36 Madajczyk P., Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 3/2 (6), 

s. 38-41. 
37 Letzner S., op. cit., s. 11. 
38 Madajczyk P., op. cit. 
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człowieka. Jak wynika z dokumentu z kwietnia 1945 roku Fijewo z folwarku przeisto-

czyło się w jedną z szesnastu gromad gminy wiejskiej Radzyń. Gromady w latach 

powojennych miały inne znaczenie niż po reformie administracyjnej z 1954 roku. W II 

RP oraz pierwszych latach powojennych były to jednostki pomocnicze gmin i ich 

części składowe. 

Fijewo zostało podporządkowane reformie rolnej Rządu Tymczasowego z dnia 17 

stycznia 1945 roku39. Reforma skupiała się m.in. na zagospodarowaniu ziem będących 

własnością obywateli III Rzeszy, tak też jej postanowieniom zostało poddane również 

Fijewo. Prace wstępne, związane z realizacją reformy rolnej zakończono w powiecie 

grudziądzkim do końca marca 1945 roku 40 . W dawnych niemieckich folwarkach 

powstawały tzw. komitety folwarczne, tworzone przez dawną służbę folwarczną, które 

przejmowały tymczasowe zarządzanie majątkiem. W marcu i kwietniu 1945 roku 

powstawać zaczęły pierwsze gminne komisje reformy rolnej. Członkowie wybierani 

byli spośród folwarczan (fot. 5) oraz miejscowych rodzin chłopskich uprawnionych do 

korzystania z reformy. 

 
Fotografia 5. Folwarczanki Fijewskie podczas prac. Źródło – prywatna kolekcja Adama Olejnika 

Po czasie przystępowano do parcelacji ziem majątku. Następnie komisja ustalała 

listę kandydatów do nabycia rozparcelowanych ziem folwarku i klasyfikowała ich do 

przydziału ziem oraz inwentarza żywego. Największą ilość ziem w gminie wiejskiej 

Radzyń otrzymały dawne rodziny folwarczne (100 rodzin), które otrzymały około  

527 hektarów. Mozaiki dopełniło 9 rodzin chłopów małorolnych i 2 rodziny chłopów 

średniorolnych, które otrzymały kolejno 39 hektarów i 4,3 hektara ziem. Jednocześnie 

cały czas rósł odsetek przesiedleńców oraz repatriantów osiedlających się na terenach 

gminy, dominującą grupą parcelantów pozostali jednak miejscowi (67,6%), a dopiero 

po nich repatrianci (24,1%) i przesiedleńcy (8,3%). Organem terytorialnym zarządza-

jącym gminą wiejską Radzyń, do której należało Fijewo, była Gminna Rada Narodowa. 

 
39 Skowroński M., Kształtowanie się rad narodowych w powiecie grudziądzkim, Grudziądz 1985. 
40 Ibidem. 
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Tworzyło ją 24 radnych: sześciu z PPR, sześciu z PPS, sześciu z SL oraz sześciu 

bezpartyjnych. Spośród radnych, aż dziewięciu z nich było rolnikami, jedenastu robot-

nikami, dwóch rzemieślnikami, a grono uzupełnił jeden nauczyciel i jedna osoba stanu 

nieustalonego41.  

8. Zakończenie 

Fijewo z czasem coraz bardziej traciło na znaczeniu, aby ostatecznie na przełomie 

lat 80. i 90. XX wieku stać się częścią miasta Radzyń Chełmiński. Trwała wówczas 

dyskusja nad tym, jaka ma być nazwa jedynej ulicy osiedla, którym miało stać się 

Fijewo. Władza optowała za „ulicą Fijewską”. Na to nie pozwolił miejscowy radzyński 

historyk – Ziemowit Maślanka, który mając na uwadze bogatą historię tego miejsca, 

nalegał na pozostawieniu nazwy tej części miasta jako „ulicę Fijewo”. Ostatecznie 

zdecydowano się na drugą opcję, co widzimy na miejskiej mapie po dziś dzień. 

Reasumując, stwierdzić należy, iż na początku XX wieku folwark Fijewo rozwijał 

się bardzo dynamicznie oraz cieszył się dużą renomą pośród pomorskich gospodarstw. 

Największą chlubą folwarku była hodowla buraka pastewnego. 1945 rok i wkroczenie 

Armii Czerwonej do Fijewa zakończyło istnienie majątku Fijewo. Mimo propolskości 

i udzielonej społeczeństwu podczas II wojny światowej pomocy represjom oraz szyka-

nom ulegli również dotychczasowi właściciela majątku – Kurt Wiechmann oraz jego 

żona Luise. Odwołując się do tytułu artykułu, a więc przemian politycznych i społecz-

nych 1945 roku możemy zdecydowanie stwierdzić, iż oczyma Kurta Wiechmanna były 

one destrukcyjne dla samego folwarku Fijewo, jak i społeczności ziemi chełmińskiej – 

ciężko doświadczonej okupacją niemiecką.  

Na potrzeby artykułu przeanalizowałem również pamięć historyczną mieszkańców 

Radzynia o osobie Kurta Wiechmanna. 75% ankietowanych określiło, iż są im znane 

losy lub postać Kurta Wiechmanna, a blisko połowa (50%) ankietowanych popiera 

nadanie jego imienia dla jednej z ulic miasta Radzyń Chełmiński (ankieta 1). Pokazuje 

to, iż pamięć o Kurcie Wiechmannie oraz o jego – w mojej opinii bohaterskich – czynach, 

do dzisiaj istnieje oraz budzi podziw wśród współczesnych mieszkańców tego miasta. 

 

 
Ankieta 1. Ulica imieniem Kurta Wiechmanna w Radzyniu Chełmińskim? 

 
41 Ibidem. 
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Kurt Wiechman i jego majatek w 1945 r. w oczach świadków  

Streszczenie 

W 1879 roku w sercu ziemi chełmińskiej we wsi Fijewo nowymi dzierżawcami włości zostali przybysze 

z niemieckiej Turyngii – rodzina Wiechmann. Pierwszym dzierżawcą majątku został Christoph. Czasy te 

charakteryzowały się postępującą industrializacją oraz rozwojem rolnictwa. Dzięki kunsztowi rolniczemu 

Wiechmannów Fijewo zaczęło się rozwijać z kolonii podmiejskiej w sprawnie działający folwark, co udo-

wadniają archiwalne niemieckie dokumenty. Prawdziwą chlubą Fijewa, dzięki której znane było na całym 

Pomorzu – była hodowla buraka pastewnego typu Ecklensdorf. Buraki te nie wymagały zbioru mechanicz-

nego, a jedynie siły ludzkich rąk – co sprawiało również, iż majątek stał się miejscem zatrudnienia w czasie 

kryzysu dla wielu okolicznych mieszkańców. W majątku uprawiano również zboża (głównie na handel) 

oraz posiadano liczny inwentarz żywy. Około 1924 roku władzę po Christophie przejął jego syn Kurt, 

który wsławił się dobrym zarządzaniem majątkiem oraz pomocą mieszkańcom w czasie wojny. Jako dzier-

żawca był bardzo propolski. Udowodnił to również podczas II Wojny Światowej, gdy ratował Polaków 

przed eksterminacją, wykorzystując swoje niemieckie pochodzenie i wpływy. Rok 1945 i zmiany polityczne 

oraz społeczne wpłynęły destruktywnie na folwark Fijewo, który po przejściu w granice Polski Ludowej, 

przestał istnieć. Represji oraz szykan doznała większość mieszkańców folwarku, a także sam jego właściciel 

Kurt wraz z rodziną. Jego najmłodsza córka Hertha zginęła jeszcze w czasie wojny, żona w 1945 roku 

najprawdopodobniej z powodu pobicia, a on sam skonał, nie otrzymując pomocy w 1946 roku jako 

nędzarz. Praca ma za zadanie ukazać destruktywny wpływ przemian 1945 roku na dobrze zorganizowany 

folwark i społeczność, a także stosunek „nowych sąsiadów” do niemieckiego gospodarza z ziemi chełmiń-

skiej – Kurta Wiechmanna. W artykule wykorzystane zostały wspomnienia naocznych świadków, archiwalia 

oraz naukowa bibliografia. 

Słowa kluczowe: Fijewo, Radzyń Chełmiński, Wiechmann, ziemia chełmińska, folwark, rolnictwo 

międzywojnia, mniejszość niemiecka, represje, 1945 rok 
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Arkadiusz Piecyk1 

Polskie Stronnictwo Ludowe w obwodzie Kołobrzeg 

w latach 1945-1946  

1. Wprowadzenie 

Rok 1945 nie oznaczał kresu zawirowań politycznych w powojennej Polsce. 

Władzę w kraju przechwycili bowiem wsparci przez Stalina komuniści, których celem 

było ugruntowanie swoich wpływów w społeczeństwie. Wielu Polaków jedyną 

nadzieję na zmianę pokładało w powrocie do kraju byłego premiera rządu RP na 

wychodźstwie Stanisława Mikołajczyka, który wszedł w koalicję z komunistami i ich 

sojusznikami. Efektem tych ustaleń było objęcie przez niego w czerwcu 1945 roku 

stanowiska wicepremiera w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej. Działacze 

ludowi na czele z Mikołajczykiem nie byli w stanie porozumieć się z kierownictwem 

prokomunistycznego Stronnictwa Ludowego (SL), które uzurpowało sobie przedwo-

jenną nazwę partii. W efekcie od lipca 1945 roku rozpoczęto tworzenie niezależnego 

od komunistów Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), błyskawicznie zyskującego 

sobie społeczne poparcie, co szybko odczuło SL, masowo tracące swoich członków. 

Nowe ugrupowanie dążyło do rozszerzenia swojej działalności także na świeżo przyłą-

czone do Polski Ziemie Zachodnie i Północne, które starano się zintegrować z resztą 

kraju. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest działalność PSL w obwodzie 

Kołobrzeg w latach 1945-19462. Bazę źródłową pracy stanowi dokumentacja znaj-

dująca się w zasobach Archiwów Państwowych w Koszalinie i Szczecinie oraz Oddzia-

łowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie3. W dotychczasowej 

historiografii temat dość skrótowo został przedstawiony w opracowaniach zarówno 

przed, jak i po 1989 roku4. 

2. Rozwój ruchu ludowego na ziemi kołobrzeskiej do grudnia 1945 roku 

Na ziemi kołobrzeskiej w 1945 roku czołowe role na lokalnej scenie politycznej 

odgrywali członkowie Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Socjalistycznej 

(PPS). Działacze tych ugrupowań przybyli na nowo zajęte tereny już wiosną 1945 roku, 

dzieląc się z czasem wpływami w administracji państwowej i powiatowej5. Aktywiści 

 
1 arek.piecyk@gmail.com, Instytut Historii, Akademia Pomorska w Słupsku. 
2 Przemianowanym w czerwcu 1946 roku w powiat kołobrzeski. 
3  W przypadku dokumentacji z zasobów IPN zastosowano oryginalną numerację, zamieszczoną przez 

wytwórcę akt. 
4 Por. Ptaszyński R., Między strachem a nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945-1948, [w:] Ptaszyński R. 

(red.), Kołobrzeg i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2010, s. 257-294; 

Łach S., Polskie Stronnictwo Ludowe w konfrontacji z władzą komunistyczną na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945-1947, Wydawnictwo Uczelniane PAP, Słupsk 2001; Wojciechowska J., Ruch ludowy na Pomorzu 

Zachodnim w latach 1945-1949, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin 1977; Buczak E., Dzieje 

Karlina w latach 1945-1982, [w:] Buczak E., Przeworska K. (red.), Karlino: zarys dziejów, Koszalińskie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalin 1985, s. 59-118. 
5 Ptaszyński R., dz. cyt., s. 277-278.  



 

Arkadiusz Piecyk 
 

68 

 

SL zręby swojego ugrupowania zaczęli tworzyć od lipca 1945 roku6. Do grudnia 1945 

roku SL zdołało objąć swoimi strukturami siedem miast i gmin: Kołobrzeg, Karlino 

(ówczesna stolica powiatu ze względu na zniszczenia Kołobrzegu), Charzyno, Gościno, 

Dygowo, Robuń i Ustronie Morskie7. „Lubelscy” ludowcy zaczęli też obejmować 

stanowiska w administracji samorządowej – kupiec Leon Kujawski i cukiernik Michał 

Majorowicz weszli w skład Doradczej Rady Narodowej w Kołobrzegu8. Szeregi stron-

nictwa zasilił Czesław Białas, wójt gminy Robuń9. W działającej od września 1945 roku 

Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej, mającej koordynować działania partii 

politycznych w powiecie, SL reprezentowali dawny ziemianin Tadeusz Czaplicki, 

stojący na czele Administracji Majątków Państwowych na Obwód Kołobrzeg oraz 

prezes spółdzielni „Pionier” w Karlinie Tadeusz Pietrzak10. Czaplicki sam przyznawał 

po latach w swoich wspomnieniach: Na zebrania tej komisji chodzę niechętnie, ponieważ 

podlegam Mikołajczykowi, który jest wicepremierem i ministrem rolnictwa, a ponadto 

prezesem tego SL, którego prezesem honorowym jest Witos11. Sama partia nie rozwijała 

się jednak zbyt energicznie. Jak przyznał na początku 1946 roku zastępca Pełnomoc-

nika Rządu RP na Obwód Kołobrzeg Stanisław Król, dotychczas większej działalności 

nie zanotowano12. Nic dziwnego, skoro wielu członków wstąpiło do SL z pobudek 

podobnych jak u Czaplickiego:  

 
6 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), Urząd Wojewódzki Szczeciński (dalej: UWS), 556, 

Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne lipiec z 4 VIII 1945 r., k. 63-65. 
7 Buczak E., dz. cyt., s. 67. 
8 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: APK), Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu 

(dalej: ZM i MRN Kołobrzeg), 36, Pismo burmistrza miasta Kołobrzegu do Referatu Samorządowego 

Starostwa Powiatowego w Karlinie z 8 IV 1946 r., k. 20. 
9 Czesław Białas, ur. w 1909 roku w Poznaniu, przed 1939 rokiem pracował w Inspektoracie Szkolnym dla 

dorosłych w Poznaniu. Podczas wojny wysiedlony do Krakowa, był wędrownym handlarzem sprzedającym 

medaliki. Po powrocie aktywista Związku Walki Młodych, organizował świetlicę środowiskową ZWM 

w Poznaniu. Skierowany do Robunia, gdzie został mianowany wójtem. Pod koniec 1945 roku ustąpił ze stano-

wiska na rzecz Jana Dzika. Jego brat Zdzisław był jednym z czołowych działaczy kołobrzeskiej PPS. Białas 

w swoich krótkich wspomnieniach spisanych w latach 70. ani słowem nie wspomniał o „herezji”, jaką było 

przejście do SL i PSL. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), 00103/238 

t. 7, Spis organizatorów PSL-u Powiatu Kołobrzeg z 15 III 1946 r., k. 49; Białas C., Z Wielkopolski na ziemie 

odzyskane, [w:] Krzywania J., Sierpowski S. (red.), Związek Walki Młodych w Wielkopolsce. Wspomnienia, 

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1971, s. 109-117; APK, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej 

w Kołobrzegu (dalej: KP PPR Kołobrzeg), 15, Protokół zebrania poświęconego sprawie wykluczenia z Partii 

z 17 X 1948 r., k. 4-5; APK, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Kołobrzegu (dalej: KP PPS 

Kołobrzeg), sygn. 11, Zaświadczenie z 13 XI 1945 r., k. 72; Kroczyński H., Powojenny Kołobrzeg 1945- 

-1950. Wybór źródeł, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Reda Kazimierz Ratajczyk, Kołobrzeg 2018, s. 133. 
10 APS, Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Szczecinie (dalej: WK PPS Szczecin), sygn. 

201, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Komisji Porozumiewawczej z 20 IX 1945 r., k. 1; Tamże, 

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych z 10 X 1945 r., k. 3-4. 

Tadeusz Czaplicki, ur. w 1915 roku w Jarantowie pow. Włocławek w rodzinie ziemiańskiej, inżynier rolnik, 

podczas wojny pracował w firmie nasiennej. Pozostawił spisane po latach wspomnienia „Szlacheckie ostatki”. 

APS, UWS, 559, Instytucje i Urzędy podległe Obwodowemu Pełnomocnikowi Rządu z 3 VIII 1945 r., k. 23; 

AIPN Sz 00103/238 t. 7, [Inż. Czaplicki Tadeusz], 1946, k. 52. Tadeusz Pietrzak, ur. w 1909 roku w Markówku 

pow. Włocławek, przed 1939 rokiem sekretarz Wydziału Powiatowego w Hrubieszowie, wywieziony na 

roboty. Po wojnie przyjechał do Karlina. Znajomy Czaplickiego. AIPN Sz 00103/238 t. 7, Charakterystyki 

członków byłego mikołajczykowskiego PSL z 30 XII 1948 r., k. 64. 
11 Czaplicki T., Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 2000, s. 284. 
12 APS, WK PPS Szczecin, 738, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 7 miesiąc grudzień 1945 r., bp. 
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Wszyscy przedwojenni endecy obecnie zapisali się do Stronnictwa Ludowego, 

uważają bowiem, że bez przynależności do jakiejś uznawanej przez komuni-

styczne władze partii nie da się w tym systemie żyć. Mnie też bardzo usilnie do 

tego namawiają, argumentując, że bez takiej przynależności będę zawsze 

prześladowanym obszarnikiem. W końcu uległem i zapisałem się do SL. Być 

może, że to właśnie uchroniło mnie od aresztowania13.  

3. Powstanie, rozwój oraz struktura kołobrzeskiego PSL 

Zmiana na scenie politycznej nadeszła w grudniu 1945 roku. Prokomunistyczni poli-

tycy w zachodniopomorskim SL (wspierani przez PPR), usiłujący zapobiec rozłamowi14, 

stracili inicjatywę na rzecz popierających Mikołajczyka działaczy. Podczas konferencji 

Zarządu Okręgowego SL w Koszalinie 12 grudnia, gdzie udział brali przedstawiciele 

struktur powiatowych, dziewięć z trzynastu powiatów (w tym i Kołobrzeg) oddało głos 

za przejściem w szeregi PSL. Na czele Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL 

stanął Jan Cybiński, dotychczasowy szef struktur wojewódzkich SL15. W wyniku tych 

wydarzeń nastąpił odpływ członków SL do przeciwnego ugrupowania.  

20 grudnia 1945 roku w Karlinie zorganizowano – w obecności prezesa Cybiń-

skiego – zebranie organizacyjne obwodowej organizacji PSL z udziałem 16 delegatów16. 

30 grudnia odbył się za to (przy ul. Zamkowej 13 w Karlinie) Zjazd Powiatowy, pod-

czas którego wybrano nowy zarząd lokalnych struktur PSL. Prezesem został Białas, 

zaś wiceprezesami Czaplicki oraz kierownik Powiatowego Oddziału Państwowego Urzędu 

Repatriacyjnego w Karlinie Kazimierz Fischer. Sekretarzem mianowano Stanisławę 

Pietrzak (siostrę Tadeusza), a skarbnikiem – Edmunda Goreckiego z Karlina. W skład 

zarządu weszli: urzędnik Okręgowego Biura Rolnego Stanisław Otto, buchalter 

Dariusz Goździk, kierownik gorzelni Wacław Demiański z Koziej Góry oraz rolnicy: 

Henryk Starczewski z Robunia, Bolesław Szostak z Rusowa (były żołnierz Batalionów 

Chłopskich) i Mieczysław Kasperkiewicz ze wsi Garnki17.  

Powstaniu PSL towarzyszyła jednoczesna implozja struktur „lubelskich” ludowców – 

część członków po prostu zmieniła szyld i przeszła do nowego ugrupowania, a reszta 

kół po prostu się rozleciała18. Tak stało się np. w Kołobrzegu, gdzie rozwiązały się 

miejscowe struktury SL oraz ZMW „Wici”19 Jedynie koło w Ustroniu Morskim na 
 

13 Czaplicki T., dz. cyt., s. 256.  
14 P.S.L. to stronnictwo opozycyjne, grupujące elementy reakcyjne, szykujące się do zwalczania jedności 

chłopsko robotniczej. Zadanie naszym będzie współpraca ścisła, aktywna z S.L., a niedopuszczanie do powsta-

wania P.S.L. APS, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Szczecinie (dalej: KW PPR Szczecin), 

491, Protokół z zebrania sekretarzy powiatowych odbytego w dniu 17 i 18 X 1945 r. w Koszalinie, [b.p.]. 
15 Wojciechowska J., dz. cyt., s. 55-59.  
16 APS, UWS, 1377, Pismo Z-cy Pełnomocnika Rządu RP na obwód Kołobrzeg do Urzędu Pełnomocnika 

Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie z 13 II 1946 r., k. 20-21; Wojciechowska J., dz. cyt., s. 73. 
17 AIPN Sz, 00103/238 t. 7, Charakterystyki członków byłego mikołajczykowskiego PSL z 30 XII 1948 r., k. 64; 

APS, UWS, 1377, Pismo Z-cy Pełnomocnika Rządu RP na obwód Kołobrzeg do Urzędu Pełnomocnika 

Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie z 13 II 1946 r., k. 20-21; AIPN Sz, 00103/238 t. 7, [32. Szostak 

Bolesław], b.d., k. 59; Tamże, [23. Kasperkiewicz Mieczysław], b.d., k. 61; Tamże, [2. Otto Stanisław], b.d., 

k. 62; Tamże, [5. Gorecki Edmund], 1946, k. 53; Tamże, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydz. 

V-go WUBP w Szczecinie z 20 II 1947 r., k. 184; Tamże, [Kołobrzeg], [1946], k. 38; Tamże, Pismo PSL 

Obwodu Kołobrzeg z 8 I 1946 r., k. 178. 
18 Ptaszyński R., dz. cyt., s. 279.  
19 APS, UWS, 556, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 1 miesiąc styczeń 1946, k. 173; APS, KW PPR 

Szczecin, 171, Sprawozdanie KM PPR w Kołobrzegu z 12 II 1946 r., k. 44. 
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czele z Wiktorem Kurylekiem pozostało wierne starym władzom i stało się bastionem 

SL20. Za to do kwietnia 1946 roku PSL zdołało uformować dziesięć kół we wschodniej 

części obwodu kołobrzeskiego: Malonowo, Karwin (Karwino), Garnki, Gościnko (Gostyń 

Mały), Domacyno, Kowańcz (Chowaniec) w gm. Robuń, Rusowo (Rucewo) i Kukinia 

(Kuczyna) w gm. Ustronie Morskie, Wrzosowo (Wrzesowo) oraz miasto Karlino 

(Korlino)21. Jak wskazywano w meldunkach UB, rezerwuarem nowych członków dla 

partii były Spółdzielnia „Pionier”, Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 

w Karlinie oraz zarządy nieruchomości ziemskich. Członkiem partii został również 

następca Białasa jako wójta gminy Robuń – Jan Dzik22. Rozwojowi PSL być może 

sprzyjał także fakt – jak zaznaczył późniejszy kierownik Referatu Samorządowego 

Starostwa w Kołobrzegu Jan Frankowski – że wśród osadników wiejskich ton nada-

wali byli wojskowi o zestawieniu ludowcowym. Dostrzegało się wśród nich wyraźnie 

grupy Mikołajczyka obok radykalnych działaczy chłopskich z „Wici” i „Wyzwolenia”23. 

W szczytowym momencie PSL mogło liczyć od 380 do 400 członków – według 

lokalnych władz przyczyną takich sukcesów miał być wpływ PSL na nieświadomych 

chłopów24. Na tle całych struktur wyróżniało się szczególnie koło w Rusowie na czele 

z B. Szostakiem, będące solą w oku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

w Kołobrzegu25.  

4. Stosunki PSL z innymi ugrupowaniami, udział w życiu politycznym 

powiatu 

Początkowo ludowcy próbowali brać czynny udział w życiu politycznym ziemi 

kołobrzeskiej. Po wznowieniu obrad komisji porozumiewawczej zaproszono do udziału 

w niej przedstawicieli PSL. W lutym 1946 roku przedstawiciele wszystkich partii 

politycznych z powiatu kołobrzeskiego (PPR, SL, PSL, PPS) zostali zaangażowani 

w prace Powiatowego Komitetu Siewnego i Powiatowego Komitetu Wykonawczego 

Akcji Siewnej26. Z czasem jednak aktywność członków PSL zaczęła maleć. Pełno-

mocnik obwodowy Leonard Zarębski skarżył się w sprawozdaniu: P.S.L. zaś uchyla 

się od współpracy, nie biorąc żadnego udziału w życiu politycznym nie bierze również 

udziału w konferencjach komisji międzypartyjnych27. Być może na osłabnięcie inicja-

tywy ludowców wpłynął fakt gęstniejącej politycznej atmosfery w powiecie.  
 

20  APS, UWS, 1377, Pismo Zarządu Powiatowego SL na powiat Kołobrzeg z siedzibą w Ustroniu 

Nadmorskim z 1 II 1946 r., k. 276. 
21 AIPN Sz, 00103/238 t. 7, [Kołobrzeg], [1946], k. 38; Tamże, Pismo PSL Obwodu Kołobrzeg z 8 I 1946 r., 

k. 178; Tamże, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydziału V-ego WUBP w Szczecinie z 20 II 

1947 r., k. 184.  
22 Tamże, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydz. V-go WUBP w Szczecinie z 20 II 1947 r., k. 184; 

Tamże, Stan opanowania samorządów i administracji przez elementy P.S.L.-owskie w pow. Kołobrzeg, b.d., 

k. 182. 
23 Kroczyński H., dz. cyt., s. 170. 
24 AIPN Sz 00103/238 t. 7, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydz. V-go WUBP w Szczecinie 

z 20 II 1947 r., k. 184; APS, UWS, 1377, Pismo Z-cy Pełnomocnika Rządu RP na obwód Kołobrzeg do 

Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie z 13 II 1946 r., k. 20-21.  

Według jednego z meldunków UBP w kołobrzeskim PSL mogło być zaledwie 80 członków, co miało 

wynikać ze słabej aktywności kierownictwa partii – część dotychczasowych działaczy miała wrócić do SL. 

AIPN Sz 00103/238 t. 7, [Kołobrzeg], [1946], k. 38. 
25 AIPN Sz 00103/238 t. 7, Charakterystyka Szostaka Bolesława z 22 X 1952 r., k. 82. 
26 APK, KP PPS Kołobrzeg, 17, Pismo Komisarza Ziemskiego W. Nesterowicza z 7 II 1946 r., k. 26-27. 
27 APS, UWS, 556, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 2 miesiąc luty 1946 r., k. 195. 
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Powstanie PSL nie zostało przyjęte przychylnie przez komunistów. Opinia 

Komitetu Miejskiego PPR w Kołobrzegu z lutego 1946 roku – PSL wcale u nas nie ma 

i mamy nadzieję, że się nie prędko zorganizują – zwiastowała opozycji kłopoty28. 

Lokalne PUBP umieściło w PSL 4 informatorów i 1 agenta29. W marcu 1946 roku – 

podczas zebrania aktywu miejskiego PPR w Kołobrzegu – przeprowadzono ostry atak 

na PSL, oskarżając to ugrupowanie o próbę przywrócenia stosunków w Polsce sprzed 

1939 rokiem oraz o konszachty z NSZ i z gen. Władysławem Andersem. Delegat KW 

PPR w Szczecinie Ciołkowski zapowiedział bezwzględną walkę z opozycją: 

Naszym zadaniem obecnie jest wyłapać ptaszków. Wykazać PSL jasno co oni 

robią. Musimy zebrać materiały antypaństwowej działalności ludzi spod znaku 

PSL. Co mamy robić by wygrać wybory? Narada już w tej sprawi była. 

Prosiliśmy PSL o danie nam odpowiedzi. Wobec tego że ci milczą my zorga-

nizujemy masy i wspólnie przytrzemy ich do muru. My stworzymy Blok Polski 

na Zachodzie. Jeżeli PSL nie pójdzie razem z nami, postaramy się wyciągnąć 

do nas poszczególne koła PSL30. 

5. PSL a referendum w 1946 roku 

Ostatecznie to wydarzenia ogólnopolskie przyspieszyły bieg wydarzeń w powiecie 

kołobrzeskim. Komuniści w 1946 roku nie byli bowiem gotowi do przeprowadzenia 

wyborów, mających – według ich zamierzeń – ugruntować ich władzę. W celu 

uniknięcia takiego scenariusza zdarzeń zaproponowali Mikołajczykowi w lutym 1946 

roku pomysł wyborczego bloku sześciu stronnictw (PPR, PPS, PSL, SL, SD, SP) 

i 25% miejsc. PSL nie dało się wciągnąć w pułapkę, wiedząc, że ich akces rozpocznie 

niechybnie proces marginalizacji ugrupowania w zdominowanej przez komunistów 

koalicji31. Widząc fiasko tej koncepcji, przywództwo PPR skwapliwie zgodziło się na 

propozycję referendum ustrojowego, najprawdopodobniej wysuniętą w marcu 1946 

roku przez socjalistów, choć pomysł jako pierwszy podnieśli miesiąc wcześniej właśnie 

ludowcy z PSL. Wysunięto trzy pytania, które skonstruowano w bardzo rozmyślny 

sposób, chcąc doprowadzić w gronie opozycji do sporów, a w najlepszym razie – do 

rozłamu 32 . Mikołajczyk zmuszony został zgodzić się w kwietniu 1946 roku na 

przeprowadzenie referendum – liczył jednak na to, że wyniki pokażą siłę stronnictwa. 

Służyła temu decyzja Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL z maja 1946 roku 

o odrzuceniu w głosowaniu pierwszego pytania (kwestia Senatu)33.  

Na Pomorzu Zachodnim partie Bloku Demokratycznego próbowały przeciągnąć 

miejscowych ludowców na swoją stronę (za pośrednictwem socjalistów), lecz ich 

 
28 APS, KW PPR Szczecin, 171, Sprawozdanie KM PPR w Kołobrzegu z 12 II 1946 r., k. 44. 
29 AIPN Sz 00103/238 t. 7, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydziału V-ego WUBP w Szczecinie 

z 20 II 1947 r., k. 184-185.  
30 APS, KW PPR Szczecin, 169, Protokół Nr. 20 z nadzwyczajnego posiedzenia aktywu odbytego się dnia 12 

III 1946 r., k. 132-136. 
31  Paczkowski A., Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 14-16. 
32 Tamże, s. 17-20. 
33 Tamże, s. 22-23; Kozłowski K., Między racją a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na 

Pomorzu Zachodnim 1945-1955, NDAP, Warszawa-Szczecin 2000, s. 88.  
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starania zakończyły się ostatecznie fiaskiem34. Władze, wobec takiego rozwoju spraw, 

rozwinęły działania w dwóch kierunkach. Z jednej strony wobec działaczy PSL zasto-

sowano różnorodne represje – od czynności administracyjnych (np. zwolnienia z pracy, 

ograniczona możliwość organizacji własnych wieców) po operacje organów bezpie-

czeństwa (np. aresztowania, rewizje, inwigilacja poprzez sieć agenturalną, rozbijanie 

lokalnych komórek PSL)35. Dodatkowo ograniczono opozycji udział w obwodowych 

komisjach wyborczych na Pomorzu Zachodnim – na 439 miejsc przewodniczących 

i zastępców PSL miało ich zaledwie 15. Dla porównania, znacznie słabsze Stronnictwo 

Pracy mogło wyznaczyć 11 swoich członków do obsadzenia prezydiów komisji, SL – 64, 

a PPS – 12636. Na społeczeństwo spadła za to fala propagandy rządowej, głoszącej za 

pomocą różnych mediów (prasy, radia, plakatu) słynne hasło „3 razy Tak”. Do agitacji 

(oraz walki z PSL) skierowano cały aparat administracji rządowej, co przyznawał po 

latach wojewoda Leonard Borkowicz37.  

6. Atak władz i rozbicie powiatowego PSL w 1946 roku 

Rozwój kołobrzeskiego PSL wkrótce wyhamował. PUBP i starostwo zwróciło uwagę 

na zastanawiający wręcz brak aktywności ze strony kierownictwa partii38. Być może 

część działaczy obawiała się zbyt energicznie angażować w ramach coraz bardziej 

zwalczanego ugrupowania. Decydujące dla losów kołobrzeskiego PSL okazały się 

ataki na kluczowych działaczy partii. Pierwszy cios skierowano w marcu 1946 roku 

w Czesława Białasa. Jak opisywał to komendant posterunku MO w Robuniu, Aleksander 

Staniszewski z PPS, ponieważ na terenie tamtejszym zamieszkiwał prezes Powiatowego 

PSL, z którym pod nastawieniem organów UB walczyłem do upadłego, wytwarzając 

mu takie warunki, że wystąpił z szeregów P.S.L.39 Owe „warunki” oznaczały po prostu 

przemoc – Staniszewski podczas kłótni z Białasem, który rozklejał opozycyjne wobec 

władzy plakaty, rozbił mu zęby kolbą od pistoletu. Milicjant został ukarany przez 

przełożonych jedynie naganą. Białas zrozumiał, że nie ma szans kontynuować działal-

ności politycznej pod szyldem PSL i opuścił ugrupowanie40.  

Następnie zajęto się wiceprezesem Fischerem, na którego znaleziono „haki” w jego 

przeszłości. 24 marca 1946 roku aresztowali go kołobrzescy funkcjonariusze bezpieki – 

oficjalnie za współpracę z Niemcami, znęcanie się nad ludnością cywilną w czasie 

okupacji i działalność antypaństwową w szeregach AK. Następnie przekazano go do 

 
34 Żukowski M., Krótki oddech wolności. Pomorze Zachodnie w latach 1945-1957, Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Darłowskiej, Koszalin 2001, s. 42.  
35 Kozłowski K., dz. cyt., s. 88-89.  
36 Rybicki H., Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 1967, s. 94.  
37 Kozłowski K., dz. cyt., s. 100-101.  
38 AIPN Sz 00103/238 t. 7, [Kołobrzeg], [1946], k. 38; APS, UWS, 556, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne 

nr 2 miesiąc luty 1946 r., k. 195. 
39 Co ciekawe, Białas w 1945 roku sympatyzował z… PPS. W następnych miesiącach w specyficzny sposób 

mścił się na członkach PPS, twierdząc, że nie ma sensu wstępować do PPS, bo wcześniej czy później PPS 

będzie goniony i wykończony tak jak PSL i masz wstąpić do PPS-u bądź lepiej bezpartyjnym. APS, KW PPR 

Szczecin, 16, Oświadczenie dla Komitetu Powiatowego P.P.S., [1947], k. 33; APS, UWS, 877, Miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne nr 3 za miesiąc marzec 1946, k. 9; APK, KP PPS Kołobrzeg, 14, Odpis oświad-

czenia świadków, k. 177. 
40  AIPN Sz 0171/1051, Notatka dot. wspomnień byłego komendanta Posterunku MO w Robuniu kpr. 

Staniszewskiego Aleksandra z 10 VII 1987 r., k. 86-87. 
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dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Powszechnego w Rzeszowie41. 

Jak przyznawali sami komuniści, Fischera aresztowano, ponieważ wykorzystywał od-

dział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Karlinie, któremu kierował, w celu 

zbudowania bazy dla PSL42. 

Opozycja próbowała się zreorganizować – tego samego dnia powołano komitet 

organizacyjny, w skład którego weszli oficer 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej kpt. Antoni 

Biełatowicz, rolnik z Kukini Józef Kazimierczak oraz B. Szostak 43 . Tymczasem 

naciski na resztę członków PSL nasilały się. 31 marca w Kołobrzegu, podczas kolejnej 

z demonstracji, PPR, PPS oraz część organizacji społecznych (np. Związek Zawodowy 

Kolejarzy, Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych, Samopomoc Chłopska) 

potępiły działalność NKW PSL44. 6 kwietnia 1946 roku podczas posiedzenia komisji 

międzypartyjnej w Karlinie, przedstawiciele „partii demokratycznych” naciskali na 

delegata Nazarskiego, czy PSL przystąpi do wspólnego bloku wyborczego z komu-

nistami, socjalistami i ich sojusznikami. Nazarski uchylił się od udzielenia odpowiedzi, 

twierdząc, że nie ma instrukcji, a na posiedzenie komisji przybył w zastępstwie45. 

10 kwietnia, podczas II Zjazdu Powiatowego PPS w Gościnie, sekretarz wojewódzki 

PPS Eugeniusz Przetacznik ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum, zaś jako 

głównego wroga wskazał właśnie PSL 46 . Mimo wszystko jeszcze zachowywano 

pozory – na posiedzenie Gminnej Komisji Międzypartyjnej w Ustroniu Morskim 

zaproszono przedstawicieli koła PSL w Rusowie47. 

Kolejny atak skierowano w Czaplickiego w kwietniu 1946 roku48, co ciekawie 

przedstawił w swoich wspomnieniach: 

W pół roku później, czyli na jesieni 1946 roku [pomyłka autora, chodzi o kwie-

cień 1946 roku – A.P.], spotykam przed gorzelnią w Skoczowie komendanta 

powiatowego UB, systematycznie otrzymującego ode mnie przydziały okowity. 

Bierze mnie na stronę i komunikuje, że prezes Białas porzucił już szeregi PSL, 

a on otrzymał rozkaz skutecznego zaagitowania mnie do wystąpienia ze 

stronnictwa lub aresztowania mnie. Na drugi dzień pojechałem do rotmistrza 

[Antoniego Biłatowicza – A.P.], który kwaterował w jednym z majątków, 

i wręczając mu legitymację PSL opowiedziałem całą rozmowę z komendantem 

UB. Rotmistrz, przedwojenny wachmistrz, wydał mi zaświadczenie o oddaniu 

legitymacji. Powiedział przy tym: „To pewnie po mnie przyjadą politruki 
 

41 APS, UWS, 877, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 3 za miesiąc marzec 1946, k. 9; APS, KW PPR 

Szczecin, 23, Walka realna z PSL, [b.d], k. 60-61. 
42 APS, KW PPR Szczecin, 171, Sprawozdanie KP PPR w Korlinie za miesiąc kwiecień i maj z 20 V 1946 r., 

k. 73-75.  
43 AIPN Sz 00103/238 t. 7, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydz. V-go WUBP w Szczecinie 

z 20 II 1947 r., k. 184. 
44 APK, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu (dalej: SP Kołobrzeg), 14, Rezolucja z wiecu z 31 III 1946 r., 

k. 21. Rezolucji nie podpisały ZNP, Związek Inwalidów oraz Stowarzyszenie Kupców, motywując to 

brakiem uchwał swoich członków – burmistrz Brożek donosił niezadowolony, że jest to wykręt, gdyż te 

organizacje dostały wcześniej projekt rezolucji. Zob. Tamże, Pismo burmistrza miasta Kołobrzegu do 

Starostwa Powiatowego w Korlinie z 12 IV 1946 r., k. 20.  
45 APS, KW PPR Szczecin, 16, Protokół nr 7 komisji porozumiewawczej i międzypartyjnej z 4 IV 1946 r., 

k. 20-21. 
46 APS, UWS, 877, Sprawozdanie z II-go Powiatowego Zjazdu PPS z 10 IV 1946 r., k. 20. 
47 APK, KP PPR Kołobrzeg, 5 Protokół zebrania Komisji Międzypartyjnej z dn. 17.04.1946 r., k. 9 
48 APS, UWS, 877, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 4 za miesiąc kwiecień 1946 r., k. 16.  
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z żandarmerią, ale z nimi będę miał gorszą przeprawę”. Zaświadczenie rot-

mistrza pokazałem komendantowi UB i staroście Zarębskiemu. Tak się skończyło 

moje niechlubne uczestnictwo w SL, a potem w PSL49.  

Wszystkie te działania doprowadziły do rozpadu opozycji – partia przestała istnieć. 

Zabrakło aktywistów o szerszej rozpoznawalności, jak i odwadze, będących w stanie 

kontynuować działalność PSL. Poszczególni członkowie partii rozpierzchli się po 

innych ugrupowaniach – w okresie do 20 lutego 1947 roku do PPS wstąpiło 50 osób, 

SL zyskało 65 nowych członków, a do PPR trafiło 22 osoby50.  

7. Aktywność SL, działania władz podczas kampanii referendalnej 

Klęskę rywali starało się wykorzystać SL, próbujące równolegle odbudować własne 

struktury. Zakończyło się to jednak fiaskiem, kiedy w kwietniu 1946 roku aresztowano 

prezesa powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej i sekretarza SL W. Kuryleka. 

Ten zyskał sobie przeciwników w postaci komunistów, ponieważ starał się obsadzić 

związek swoimi towarzyszami z SL. Dodatkowo podczas powiatowego zjazdu ZSCh 

z 24 marca 1946 roku głos zabrali członkowie PSL (np. Biłatowicz), przez co PPR oskar-

żyła Kuryleka o bycie „piątą kolumną Mikołajczyka” i ukrytym członkiem opozycji 

oraz o kontakty z kołami PSL w Kukini i Rusowie51 . Skonfliktowani z nim byli 

również socjaliści (np. z Ustronia Morskiego), również składający na niego donosy52. 

Ostatecznie zakończyło się to uwięzieniem Kuryleka na kilka miesięcy. W efekcie 

działalność SL obumarła przez całą kampanię referendalną. Jak wskazywał Zarębski 

w sprawozdaniu za lipiec 1946 roku S.L. pomimo specjalnych zabiegów i starań, aby 

go zorganizować i uaktywnić, w dalszym ciągu stoi na martwym punkcie z powodu 

braku wyszkolonego i i wyrobionego z tej partii człowieka53. 

W wyniku upadku PSL sympatycy tego ugrupowania działali w ukryciu. Jak zauważył 

Zarębski, w terenie przejawiają się ciche sympatie ludności do tego stronnictwa, choć 

ono nie przejawia w ogóle żadnej działalności54. PPR ostrzegała przed przyjazdami 

agitatorów PSL z Białogardu55. Sprzyjających opozycji oskarżono także o szerzenie 

propagandy szeptanej, mającej np. manipulować słowami starosty o pozostaniu na 

Ziemiach Odzyskanych56. W czerwcu 1946 roku miały się pojawiać w Kołobrzegu na 

murach i płotach hasła antykomunistyczne, popierające Mikołajczyka57. 

 
49 Czaplicki T., dz. cyt., s. 285. 
50 AIPN Sz 00103/238 t. 7, Pismo PUBP w Kołobrzegu do Naczelnika Wydz. V-go WUBP w Szczecinie 

z 20 II 1947 r., k. 184;  
51 APS, KW PPR Szczecin, 171, Sprawozdanie z powiatowego zjazdu Samopomocy Chłopskiej w Korlinie 

z 27 III 1946 r., k. 50-51. 
52 APS, UWS, 877, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 4 za miesiąc kwiecień 1946 r., k. 16; APK, KP 

PPS Kołobrzeg, 17, Protest GK PPS w Ustroniu Nadmorskim do PK PPS w Korlinie z 5 IV 1946 r., k. 40; 

APK, KP PPS Kołobrzeg, 15, Pismo I sekretarza Szczerbakowskiego do PUBP w Kołobrzegu z 6 IV 1946 r., 

k. 25. 
53 APS, UWS, 556, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 7 za m-c lipiec 1946 r., k. 217-219. 
54 Tamże, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 4 za miesiąc kwiecień 1946 r., k. 16.  
55 APS, KW PPR Szczecin, 171, Sprawozdanie KP PPR w Korlinie za miesiąc kwiecień i maj z dn. 20 V 

1946 r., k. 73-75.  
56 Tamże, Sprawozdanie KP PPR w Korlinie za miesiąc wrzesień, k. 101. 
57 Sokołowski S., Z dziejów Milicji Obywatelskiej na ziemi kołobrzeskiej w latach 1945-1949, Akademia 

Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1986, s. 130.  
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W konsekwencji zmian zachodzących na lokalnej scenie politycznej powiat koło-

brzeski w najgorętszy okres kampanii referendalnej 1946 roku wkraczał jedynie z dwoma 

rządowymi ugrupowaniami (PPR i PPS), zniszczonym opozycyjnym PSL, zmarginali-

zowanym SL oraz nieistniejącym Stronnictwem Demokratycznym. Dominacja obu 

czołowych partii miała się utrzymać aż do 1948 roku. Konsekwencją tych akcji był 

fakt, że zarówno w prezydiach komisji obwodowych w powiecie kołobrzeskim, utwo-

rzonych do przeprowadzenia referendum, jak i w samych komisjach nie znalazł się ani 

jeden członek PSL – wszystkie miejsca zajęli zaufani ludzie władzy (do prezydiów 

komisji z ramienia PPS wyznaczono 12 osób, PPR – 11, zaś pozostałe 4 miejsca 

obsadzili bezpartyjni i SL)58.  

Podczas kampanii referendalnej na szeroką skalę zaangażowano oddziały wojska – 

na ziemię kołobrzeską skierowano brygady propagandowe (każda w składzie: oficer,  

2 podoficerów i 6 żołnierzy), wyznaczone z 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii. 

Żołnierze zapewniali pomoc przy siewach wiosennych, organizowali zabawy i występy 

zespołów artystycznych – w zamian agitatorzy agresywnie głosili hasła i postulaty pro-

rządowe. W efekcie 300 osób miało (według władz) opuścić struktury PSL w powiecie 

kołobrzeskim, co jest liczbą co najmniej zawyżoną59. UB oceniał, że w czerwcu 1946 

roku nieskupionych w żadnych strukturach członków PSL było co najwyżej 92 (choć 

i tak miało ich więcej niż SL)60.  

Ostatecznie, referendum przebiegło całkowicie ku myśli władzy. W powiecie 

kołobrzeskim – przy frekwencji 88,6% – oficjalnie na pierwsze pytanie pozytywnie 

miało odpowiedzieć 55,5% głosujących, na drugie – 66%, a na trzecie – 82,2%61. Dziś 

wiadomo, że referendum zostało sfałszowane. Co ciekawe, według bardzo ostrożnych 

szacunków prof. Andrzeja Paczkowskiego, zachowane dane wskazują na zwycięstwo 

komunistów i ich sojuszników na ziemi kołobrzeskiej – na pierwsze pytanie pozy-

tywnie miało odpowiedzieć 54,3% wyborców, na drugie 59,6%, a na trzecie 83,2%62. 

Rzecz jasna zachodzi pytanie, na ile te wyniki są bliskie rzeczywistości – jak wskazał 

prof. Paczkowski, nie można wykluczyć, że lokalne władze mogły skorygować na swoją 

korzyść realne wyniki (wysyłane do Warszawy w celu oceny sytuacji) w celu zapre-

zentowania swoich osiągnięć i sukcesów63. 

Przez następne miesiące w dokumentach formalnie odnotowywano istnienie koło-

brzeskiej organizacji PSL, choć w rzeczywistości było to ugrupowanie widmo. Struktury 

PSL w powiecie kołobrzeskim w tym czasie tak naprawdę nie istniały64.  

  

 
58 IPN BU 00231/86 t. 56, Sprawozdanie z akcji glosowania ludowego w powiecie kołobrzeskim woj. 

szczecińskie z 23 VII 1947 r., k. 96-101; Rybicki H., dz. cyt., s. 94. 
59 Łach S., dz. cyt., s. 146. Zachodzi pytanie, skąd wzięto takie dane – kołobrzeski PSL w kwietniu 1946 roku 

był już całkowicie rozbity, a przez cały okres swojej działalności (5 miesięcy) zdołał się zorganizować tylko 

we wschodniej części powiatu.  
60 IPN BU 00231/86 t. 56, Sprawozdanie z akcji glosowania ludowego w powiecie kołobrzeskim woj. 

szczecińskie z 23 VII 1947 r., k. 96. 
61 Rybicki H., dz. cyt., s. 97. 
62 Łach S., dz. cyt., s. 159. 
63 Paczkowski A., dz. cyt., s. 25-27.  
64 APS, UWS, 1377, Pismo Vice-starosty do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie z 2 IX 1946 r., k. 209; APS, KW PPR Szczecin, 23, Naświetlenie stanu organizacyjno- 

-politycznego P.S.L. woj. szczecińskiego na dn. 15 XI 1946 r., k. 51-55. 
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8. Wybory w 1947 roku, dalsze losy członków PSL 

Po raz ostatni problem kołobrzeskiego PSL pojawił się w istotny sposób podczas 
wyborów w 1947 roku, kiedy to umożliwiono kandydatom na posłów wyznaczenie 
mężów zaufania przy komisjach wyborczych65. Lokalne UB zapobiegło jednak tej ini-
cjatywie – najpierw działający w PSL informator ps. „Cichy” zgłosił do władz 
wojewódzkich takich kandydatów, z których część – jako członkowie PPS – nawet nie 
wyraziła na to zgody. Pozostałych, którzy podejrzewano o kontakty z opozycją (jak np. 
Czaplickiego czy Otto), skreślono z list wyborczych66.  

Różnie potoczyły się za to losy czołowych działaczy PSL. Białas ponownie został 
wójtem i członkiem zarządu powiatowej Samopomocy Chłopskiej. Ceną było wstąpienie 
w szeregi komunistów. Ostatecznie stał się ofiarą czystki przeprowadzonej w 1948 
roku67. PPR zlikwidowała jednocześnie dwa koła gromadzkie Krukowo i Gościnko – 
ich członkami byli bowiem byli PSL-owcy, którzy przyszli w ślad za Białasem68. 
Czaplicki kontynuował pracę w instytucjach związanych z zarządzaniem majątkami 
państwowymi. Biełatowicz stanął za to w 1947 roku na czele powiatowego Związku 
Osadników Wojskowych69. Byli członkowie PSL, którzy pozostali w powiecie koło-
brzeskim, byli inwigilowani przez UB/SB jeszcze w latach sześćdziesiątych.  

9. Podsumowanie 

PSL w powiecie kołobrzeskim okazał się ostatecznie efemerydą, która nie miała szans 
zaistnieć na lokalnej scenie politycznej. PPR i ich sojusznicy bardzo szybko docenili 
przeciwnika, niszcząc go w krótkim czasie. Doświadczenia w walce z PSL komuniści 
wykorzystali w następnych latach, podczas organizacji wyborów w 1947 roku oraz 
walki z przeciwnikami w szeregach PPS. 
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Streszczenie 
W artykule zostały opisane – w oparciu o materiały archiwalne oraz dostępną bibliografię – losy Polskiego 
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Roksana Gawrońska1 

Prawo do równego traktowania kobiet  

w Polsce Ludowej 

1. Wprowadzenie 

Konstytucja jest aktem podlegającym stałym przeobrażeniom pod wpływem czynni-

ków społecznych, politycznych i ekonomicznym. Skutkiem tych procesów jest syste-

matyczne rozszerzanie substancji treściowej konstytucji. W rezultacie stała się ona 

źródłem nie tylko prawnej regulacji podstaw ustrojowych, ale także aktem gwarantu-

jącym podstawowe prawa i wolności jednostki. Jednym z podstawowych uprawnień 

ulokowanych w większości ustaw zasadniczych jest prawo do równego traktowania. 

Jak istotnym zagadnieniem jest równość świadczy fakt, iż pierwotne pisane konstytucje 

gwarantowały równość2. Materia ta była także przedmiotem regulacji zarówno w Ustawie 

Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku3, jak i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 17 marca 1921 roku4. Stanowiła także istotnym element – w ujęciu teoretyczno-

-prawnym – Konstytucji z 1952 roku 5 . Należy jednak pamiętać, że historycznie, 

rozwój zasady równości kobiet i mężczyzn przebiegał odmiennie w prawie międzyna-

rodowym, Unii Europejskiej i prawie polskim. Oprócz szeroko rozumianego prawa do 

równego traktowania oraz szerzej rozumianej zasady równości niewątpliwie w ramach 

tytułowego uprawnienia należy szczególnie uwypuklić równość kobiet i mężczyzn. Na 

przestrzeni lat bowiem dążenie do równouprawnia płci było jednym z kluczowych 

elementów. 

Wobec powyższego podstawowym celem badawczym niniejszego artykułu jest 

przedstawienie, w jaki sposób kształtowało się prawo do równego traktowania kobiet 

w Polsce Ludowej. W opracowaniu zostanie omówiony zakres podmiotowy, przed-

miotowy oraz treść tytułowego uprawnienia. Z pola widzenia nie można nadto treści 

aspektu rzeczywistej efektywność tegoż prawa oraz znaczenia dla dalszego rozwoju 

polskiego społeczeństwa oraz ustawodawstwa. 

 
1 roksana.gawronska@onet.pl, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. 
2 W Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela uchwalonej we Francji 26 sierpnia 1789 roku podkreślono, że: 

Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi w swych prawach. Podstawą różnic społecznych może być tylko 

wzgląd na pożytek ogółu. 
3 Art. 2 stanowił, że: Godność stanu szlacheckiego w Polsce za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdzie-

kolwiek używanym przyznajemy. Wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do 

starania się o urzędy i sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do 

równego używania przywilejów i prerogatyw, stanowi szlacheckiemu służących, nade wszystko zaś prawa 

bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i ruchomej, tak jak od wieków każdemu 

służyły, świątobliwie, nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając najuroczyściej, iż 

przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany lub ekscepcji w prawie nie dopuścimy, owszem, najwyższa 

władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony żadnych pretensyj pod pretekstem iurium regalium i jakim-

kolwiek innym pozorem do własności obywatelskich bądź w części, bądź w całości rościć sobie nie będzie. 
4 Art. 96 zdanie 1 stanowił, że: Wszyscy są równi wobec prawa. 
5 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 

1952 r. (Dz. U. z 1952 r., nr 33, poz. 232). 
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W celu realizacji tak określonych założeń badawczych, poddałam analizie regulacje 

prawne, orzecznictwo oraz literaturę krajową. W ramach prowadzonych badań przede 

wszystkim wykorzystała metodę prawno-dogmatyczną. W niewielkim zakresie odwoły-

wałam się także do metody prawno-porównawczej i prawno-historycznej. 

Z kolei głównymi źródłami informacji, które wykorzystałam w ramach prowadzo-

nych badań, były akty normatywne, orzecznictwo TK, NSA, WSA, sądów powszech-

nych oraz literatura przedmiotu, których zestawienie przedstawiłam w wykazie biblio-

grafii i orzeczeń.  

2. Historyczna ewolucja prawo do równego traktowania w Rzeczypospolitej 

Polskiej 

W Rzeczypospolitej Polskiej normatywna konstrukcja równości, w tym równoupraw-

nienia kobiet i mężczyzn ewoluowała na przestrzeni lat, a jej początki sięgają monarchii 

piastowskiej. Równouprawnienie było uwarunkowane wówczas koniecznością speł-

nienia określonych kryteriów, np. płeć, majątek czy sprawność fizyczna6. Naturalnym 

zjawiskiem była dyskryminacja wewnątrzspołeczna, spowodowana daleko idącą defrag-

mentację klasową7.  

Utrzymywany przez lata stan zróżnicowania społecznego został prawnie unormowany 

przez Ustawę rządową z dnia 3 maja 1791 roku. Pozostawała ona w nurcie oświece-

niowego postępu w dziedzinie praw człowieka, lecz przyznawała prawa wyłącznie 

ziemianom i szlachcie8. Wzmiankowany stan utrzymywał się do 1921 roku9, kiedy to 

 
6 Chmaj M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 50.  
7  Zob. szerzej Zajączkowski A., Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce; ideologia a struktury 

społeczne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961. Przedstawiciele stanu szlacheckiego mieli znaczący wpływ na 

kształtowanie polityki państwa w jej najważniejszych obszarach. 
8 Chociaż uwalniała jednostkę od więzów poddaństwa, to najważniejsze prawa i wolności wciąż był prero-

gatywą jedynie niewielkiej części społeczeństwa (zob. Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, 

Warszawa 1998, s. 5-7). Konstytucja 3 Maja w istocie formalnie usankcjonowała wcześniej istniejący podział, 

Stanowiąc w II art., iż: szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi 

szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym 

najuroczyściej zapewniamy. W dalszej części tego przepisu wskazano, że: wszystką szlachtę równymi być 

między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług Ojczyźnie, honor, sławę, 

pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckich 

służących. Pewnym odstępstwem od reguły wyrażonej w Konstytucji z 1791 roku był dekret królewski z dnia 

10 października 1808 roku, w drodze którego na okres 10 lat zawieszono w stosunku do osób narodowości 

żydowskiej postanowienia Konstytucji obowiązującej na terenie Księstwa Warszawskiego, traktujących 

o wykonywanie praw politycznych. Warto jednak podkreślić, że Konstytucja Księstwa Warszawskiego była 

pierwszym aktem prawnym, który unormował zasadę równości wobec prawa. Dlatego też należy uznać, że 

miał on niezwykłe znaczenie cywilizacyjne oraz historyczne. Pomógł w przezwyciężeniu podziałów stano-

wych w społeczeństwie. Stał się przyczynkiem do tworzenia społeczeństwa wolnego i równego. Konstytucja 

Królestwa Polskiego uchwalona w dniu 17 listopada 1815 roku utrzymywała zasadę równości wobec prawa. 

Deklarowała w przepisie art. 17, że: prawo rozciąga swą opiekę równo do wszystkich obywateli bez żadnej 

różnicy stanu i powołania. Należy jednak zwrócić uwagę, że gwarancje te miały przede wszystkim charakter 

formalny, ponieważ różnice stanowy powodowały znaczny podział społeczeństwa, między innymi w biernym 

i czynnym prawie wyborczym. Z kolei osoby o narodowości żydowskiej były pozbawione praw politycznych. 
9 Pewnym odstępstwem od reguły wyrażonej w Konstytucji z 1791 roku był dekret królewski z dnia 10 

października 1808 roku, w drodze którego na okres 10 lat zawieszono w stosunku do osób narodowości 

żydowskiej postanowienia Konstytucji obowiązującej na terenie Księstwa Warszawskiego, traktujących 

o wykonywaniu praw politycznych. Warto jednak podkreślić, że Konstytucja Księstwa Warszawskiego była 

pierwszym aktem prawnym, który unormował zasadę równości wobec prawa. Dlatego też należy uznać, że 

miał on niezwykłe znaczenie cywilizacyjne oraz historyczne. Pomógł w przezwyciężeniu podziałów stanowych 
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przywileje stanowe zostały praktycznie w całości zniesione przez uchwalenie Konsty-

tucji marcowej10.  

Był to historyczny moment, bowiem pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej Polskiej 

doszło do formalnego, a przede wszystkim pełnego, upodmiotowienia polskich oby-

wateli11. Art. 96 Konstytucji marcowej wprowadzał zasadę równości, stanowiąc, że:  

wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są w równej 

mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przepisanych. Rzecz-

pospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również 

żadnych herbów, tytułów rodowych i innych, z wyjątkiem naukowych, urzę-

dowych i zawodowych.  

Z kolei art. 95 zapewniał wszystkim ochronę życia, wolności i mienia, bez względu 

na pochodzenie, narodowość, język, rasę lub religię12 . Tym samym naczelny akt 

prawny wolnej i suwerennej RP, gwarantował wszystkim równość wobec prawa. Jak 

trafnie zauważa Marek Chmaj:  

[b]ył to istotny sukces ówczesnego ustrojodawcy […] w ten sposób po ponad 

120 latach utraty niepodległości pierwsza konstytucja suwerennej Rzeczy-

pospolitej oddała całemu bez wyjątku narodowi szeroko rozumianą równość13.  

Z pola widzenia nie można tracić również doniosłości uchwalenia Konstytucji 

kwietniowej. Ustrojodawca nie sformułował w samym akcie prawnym katalogu praw 

obywatelskich. Nie oznacza to jednak, że takowy w ogóle przestał obowiązywać, 

a prawa obywatelskie ponownie przestały być sformalizowane. Ustawa zasadnicza – 

co prawda – również znosiła równość w zakresie uprawnień politycznych obywateli14. 

Zgodnie jednak z art. 7: ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość, nie 

mogły być powodem ograniczeń tych uprawnień do wpływania na sprawy publiczne. 

Na gruncie przytoczonego przepisu istotnym zagadnieniem nie była równość ogólnie 

rozumiana, lecz równość w obrębie grupy obywateli państwa15.  

 

w społeczeństwie. Stał się przyczynkiem do tworzenia społeczeństwa wolnego i równego. Konstytucja 

Królestwa Polskiego uchwalona w dniu 17 listopada 1815 roku utrzymywała zasadę równości wobec prawa. 

Deklarowała w przepisie art. 17, że: prawo rozciąga swą opiekę równo do wszystkich obywateli bez żadnej 

różnicy stanu i powołania. Należy jednak zwrócić uwagę, że gwarancje te miały przede wszystkim charakter 

formalny, ponieważ różnice stanowy powodowały znaczny podział społeczeństwa, między innymi w biernym 

i czynnym prawie wyborczym. Z kolei osoby o narodowości żydowskiej były pozbawione praw politycznych. 
10 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267). 
11 Musiał W., Modernizacja Polski: Polityki Rządowe w latach 1918-2004, Toruń 2013, s. 117.  
12 Borysiak W., Bosek L., uwagi do art. 32 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, red. Safjan M., Bosek L., Warszawa 2016, Legalis. W art. 95 zd. 2, wskazano z kolei, że 

cudzoziemcy używają pod warunkiem wzajemności równych praw z obywatelami Państwa Polskiego oraz 

mają równe z nimi obowiązki, o ile ustawy wyraźnie nie wymagają obywatelstwa polskiego. Uzupełnieniem 

dwóch powyższych regulacji był art. 111, który wprowadzał zakaz ograniczania lub odbierania praw 

obywatelowi ze względu na jego wyznanie lub przekonania religijne. 
13 Chmaj M., Wolności…, s. 53.  
14 Musiał W., Modernizacja…, s. 120.  
15 Ze względu na lakoniczność art. 7 Konstytucji kwietniowej, interpretowano ten przepis z uwzględnieniem 

innych zasad naczelnych ustawy zasadniczej. W szczególności odwoływano się do koncepcji elitaryzmu Kon-

stytucji kwietniowej. Stanisław Car podkreślał, że w naszej koncepcji ustrojowej odeszliśmy od równości takiej, 

jak ją zarysowała deklaracja praw człowieka i obywatela. Ci z panów, którzy sądzą, że bezwzględna równość 

jest koniecznym warunkiem demokracji – mylą się w swojej opinii, gdyż demokracja nie stoi na stanowisku 
 



 

Prawo do równego traktowania kobiet w Polsce Ludowej 
 

81 

 

W ramach Konstytucji kwietniowej równość była postrzegana bardziej jako ogólny 

postulat. Ponadto, jej regulacje miały wyłącznie wymiar wertykalny, co potwierdza 

wysłowienie przepisów ustawy zasadniczej. Wartością nadrzędną było zatem państwo, 

w którym i w oparciu, o które, kształtuje się życie społeczeństwa, ale które musi dbać 

o równości wszystkich obywateli, we wszystkich aspektach codziennego funkcjono-

wania w społeczności16. 

Uchwalona 19 lutego 1947 roku przez Sejm Ustawodawczy „Mała Konstytucja”17 

miała charakter wyłącznie tymczasowy 18 . Nie regulowała ona materii praw oraz 

wolności obywatelskich19. Tej dziedzinie poświęcono odrębny akt – Deklarację Sejmu 

Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 roku w przedmiocie realizacji praw i wolności 

obywatelskich20. Podkreślenia jednak wymaga, że nie był to akt o charakterze usta-

wowym. Deklaracja nie była w konsekwencji opublikowana w „Dzienniku Ustaw” 

i nie mogła stanowić podstawy do wniesienia przez obywatela skargi o naruszenie praw 

jednostki. Stwierdzono w niej, że w swych pracach konstytucyjnych i ustawodawczych 

oraz przy wykonywaniu kontroli nad działalnością Rządu i ustalaniu zasadniczego 

kierunku polityki Państwa będzie kontynuować realizację podstawowych praw i wol-

ności obywatelskich. Deklaracja stanowiła zapowiedź poszanowania zasady równości 

obywateli wobec prawa bez względu na narodowość, rasę, religię, płeć, pochodzenie, 

stanowisko lub wykształcenie. W istocie, nie odnosząc się wprost do Konstytucji 

marcowej, deklaracja czerpała z katalogu zawartych w niej praw dość szeroko. 

A zatem należy tę część skonstatować, iż na przełomie zaledwie dwudziestu sześciu 

lat wielokrotnie zmieniono normatywne rozumienie samej treść równości w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Nie powinno jednakże budzić wątpliwości, że podstawowym 

punktem odniesienia do dalszego kształtowania treści zasady równości i prawa do 

równego traktowania były postanowienia ulokowane w Konstytucji marcowej i to one 

promieniowały na dalszych ich rozwój.  

 

absolutnej równości – zob. Grzybowski K., Zasady Konstytucji Kwietniowej: komentarz prawniczy do części I 

Ustawy Konstytucyjnej, Kraków 1937, s. 66-67. Warto zauważyć, że w art. 7 mówi się o obywatelu, a nie 

o grupie, wykluczając tym samym generalizację i zamknięcie grupy elity. Nakazując przy tym indywidualizację 

w definiowaniu, kto do tej elity należy. Ze względu jednak na bardzo ogólne sformułowanie omawianego 

przepisu trudno jednoznacznie zdefiniować jego treść normatywną. W doktrynie wskazywano, że użyty przez 

ustrojodawcę zwrot wpływania na sprawy publiczne mógł odnosić się m.in. do udziału stanowczego lub 

doradczego, bezpośredniego (plebiscyt, inicjatywa ludowa) lub pośredniego (wybór ciała reprezentacyjnego, 

elektorów). Określone przez ustrojodawcę cechy w ust. 2, takie jak płeć, narodowość, pochodzenie, wyznanie 

nie mogły być podstawą do ograniczenia tych uprawnień. Zauważa się jednak, że był to katalog przykładowy 

i otwarty na inne istotne cechy. Ogólnie mówiąc, powodem ograniczenia uprawnień nie mogło być nic, co nie 

pozostawało w związku przyczynowym z wysiłkiem i zasługami jednostki, np. majątek czy wykształcenie. 

Można zatem postawić tezę, że równość w rozumieniu obozu rządzącego oznaczała, że na początku każdy 

miał taką samą możliwości na uzyskanie wyższego statusu w społeczeństwie – zob. Brak Autora, Ideologia 

obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR Walerego Sławka, Warszawa 1930, s. 17.  
16 Stawicki R., Prawa i wolności obywatelskie w Polsce po 1918 r. w świetle rozwiązań konstytucyjnych – 

zarys historyczno-prawny, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2011, s. 5-7.  
17 Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 roku o ustroju i zakresie działania najwyższych organów 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1947 r., nr 18, poz. 71).  
18 Stawicki R., Prawa…, s. 8.  
19 Skrzydło W., [w:] Polskie Prawo Konstytucyjne, red. idem, Lublin 2010, s. 47. 
20 Zob. Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności 

obywatelskich, dostępna: Bibliotek Sejmowa, Sejm Ustawodawczy RP (1947-952), online, libr.sejm.gov.pl/ 

publish/ARS01/73/75/00/00/ARS01.000027375.html [data dostępu: 20.06.2022]. 
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3. Prawo do równego traktowania w Konstytucji PRL z 1952 roku 

Zagadnienie równości znaczniej bardziej szczegółowo zostało uregulowane w Kon-

stytucji z 1952 roku21. Zasada równości była wyrażona w dwóch odrębnych przepisach. 

Po pierwsze, art. 69 ust. 1 stanowił, że obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dzie-

dzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie 

albo ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega 

karze. Po drugie, art. 66 ust. 1 stanowił, że: kobieta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycz-

nego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

Konstytucyjne gwarancje równouprawnienia dotyczyły takich obszarów, jak prawo 

do pracy i wynagrodzenia, do wypoczynku, do ubezpieczenia społecznego, do godności 

i odznaczeń, do nauki, do zajmowania stanowisk publicznych22. Warto również nad-

mienić, że w doktrynie prawa pojawiły się poglądy, zgodnie z którym momentem 

przełomowym w dziejach regulacji praw i wolności obywatelskich było uchwalenie 

Konstytucji PRL.  

W pewnym sensie jest ona podsumowaniem dotychczasowego dorobku władzy 

ludowej także w zakresie praw obywatela, co nie oznacza oczywiście, że jest 

tylko prostą jego rejestracją. Teraz wreszcie po raz pierwszy „podstawowe” 

prawa obywatelskie uzyskały właściwą im rangę: nabyły właściwego charakteru 

prawnego, stając się zasadami prawnymi ustroju państwa socjalistyczne23. 

W piśmiennictwie podkreśla się nadto, że sformułowana w art. 69 Konstytucji PRL 

zasada równości praw wszystkich obywateli we wszystkich dziedzinach życia społecz-

nego stanowiła zasadę ogólną, leżącą u podstaw wszystkich praw obywatelskich24. 

Nadto wskazywano, że chodzi tu nie tylko o powszechną i rzeczywistą równość 

obywateli PRL wobec prawa, z której wypływają zasady szczegółowe: równości wobec 

organów wymiaru sprawiedliwości czy równego udziału w czynnościach państwowych 

itp., ale i o równość samych praw25. Ten sposób ukształtowania zakresu i treści zasady 

równości pokazuje wyraźnie swój klasowy charakter. Jest to zrozumiałe, gdy zważy się 

na fakt, iż socjalistyczny postulat rzeczywistej i pełnej równości obywateli, zreali-

zowany mógł być dopiero po zniesieniu antagonistycznych oraz wykluczających się 

wzajemnie klas społecznych. I właśnie w związku z tym sformułowanie art. 69 

Konstytucji RP dopuszczało możliwość stosowania okresowo pewnych ograniczeń 

w zakresie ulokowanych w ustawie zasadniczej praw i wolności, np. wolności zrzeszania 

 
21 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 

1952 r. (Dz. U. z 1952 r., nr 33, poz. 232). 
22  Podgórska-Rykała J., Zasada równości płci – wybrane regulacje prawa krajowego, „Roczniki 

Administracji i Prawa”, 2017, nr 17, s. 21. Pozostałe gwarancje równouprawnienia przewidziane przez 

regulacje konstytucyjne odnosiły się do opieki nad matką i dzieckiem, ochrony kobiety ciężarnej, płatnego 

urlopu przed i po porodzie, rozbudowy zakładów położniczych, żłobków i przedszkoli, zakładów usługowych 

i żywienia zbiorowego. 
23 Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1967, s. 60 i n. 
24 Burda A., Prawa obywatelskie w konstytucjonalizmie socjalistycznym, [w:] Studia z zakresu konstytucjo-

nalizmu socjalistycznego, Wrocław 1969, s. 185. 
25 Tamże.  
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się w stosunku do członków wrogich grup społecznych, które mogłyby wolność tę 

wykorzystać do walki z socjalistycznym ustrojem26.  

Jest to zgodne z socjalistyczną koncepcją praw obywatelskich, która nie ukrywa, że 

ich treść i zakres wyznacza ustrój społeczno-gospodarczy, uzależniona od niego forma 

państwa, jego zadania i funkcje. Stąd w początkowej fazie rozwoju państwa socjali-

stycznego w Polsce prawa te miały teoretycznie służyć przede wszystkim ludziom pracy. 

Nie mówiono wówczas o pełnej równości praw i wolności wszystkich obywateli, choć 

wszyscy – w obszarze teorii – mogli już z głównego przywileju wolności i równości, 

określanego wyzwoleniem od konieczności pracy dla wyzyskiwaczy. W miarę jednak, 

jak utrwalać i rozwijać się miał ustrój socjalistyczny, odpowiednio do tego miał 

rozszerzać się rzekomy zakres praw obywateli, a równocześnie znikać miały klasowe 

ograniczenia równości praw. 

Jak jednak pokazuje historia oraz powyższy wywód, ocena efektywności ustano-

wionych regulacji powinna być dokonana jednak przez pryzmat ustroju państwa oraz 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych, które powodowały, że niemożliwa była ich 

rzeczywista realizacja. Warto jednak w tym miejscu zwrócić na literalnego brzmienie 

67 ust. 2 Konstytucji PRL, który stanowi, jak się wydaje, przyczynek do rozumienia 

zasady równości w okresie PRL27. Jak zauważa Zbigniew Kmieciak na gruncie formuły, 

iż: Obywatele PRL mają równe prawa bez względu na płeć, urodzenie, wykształcenie, 

zawód, narodowość, rasę, wyznanie oraz pochodzenie i położenie społeczne wykształciło 

się orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawdą jest bowiem fakt, iż 

przepis ten pierwotnie znalazł zastosowanie w orzecznictwie NSA28. 

Wprawdzie analiza orzeczeń NSA wykazuje, że niekiedy powoływano w uzasadnie-

niach do orzeczeń obok normy konstytucyjnej, także przepisy ustaw zwykłych. Nie-

mniej zgadzam się z poglądem, że praktyka orzecznicza NSA potwierdzała możliwość 

bezpośredniego stosowania konstytucji29. W orzecznictwie sądów administracyjnych 

utorował się pogląd, w myśl którego zasada równości obywateli wobec prawa jest 

fundamentalną zasadą, na jakiej opiera polski system prawny30. Choć nie została ona 

wyrażona odrębnie w przepisach administracyjnego prawa materialnego i postępowania 

administracyjnego, to wynika ona z art. 67 ust. 2 Konstytucji PRL. W konsekwencji 

musi być przestrzegana na gruncie wszystkich dziedzin prawa, jak każda zasada 

konstytucyjna. W uzasadnieniu orzeczenia NSA zauważył ponadto, że:  

jeżeli strona postępowania administracyjnego twierdzi, że zasada równości 

wobec prawa jest w jej sprawie naruszona, organ administracji ma obowiązek 

przeprowadzić wnikliwe postępowania wyjaśniające dla ustalenia, czy istotnie 

zarzut taki jest zasadny, to jest – czy w sprawach, na które powołuje się strona, 

rzeczywiście zapadły decyzje o odmiennej treści i czy rzeczywiście były to 

sprawy, w których występowała analogiczna sytuacja faktyczna i prawna.  

 
26  Łopatka A., Równość obywateli wobec prawa, [w:] Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL, 

Warszawa 1969, s. 26. 
27 Kmieciak Z., Zasada równości obywateli wobec prawa w orzecznictwie NSA, PiP, z. 10, 1988, s. 56 i n.  
28 Świątkiewicz J., Podstawa prawna uprawniającej decyzji administracyjnej, PiP, z. 5, 1985, s. 17 i n.; 

Zieliński A., Podstawa prawna decyzji administracyjnej, PiP, z. 3, 1984, s. 26 i n. 
29 Kabat A., Konstytucja w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny, Socjologiczny, z. 1, 1988, s. 42. 
30 Wyrok NSA z dnia 26 października 1984 r., sygn. II SA 1161/84, ONSA, nr 2, poz. 97, 1984.  
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Analiza treści powołanego orzeczenia NSA wskazuje, że art. 67 ust. 2 Konstytucji 

PRL stanowił materialno-prawną podstawę tego rozstrzygnięcia31. Do analogicznych 

wniosków prowadzi późniejsze orzecznictwo NSA, nawiązujące do konstytucyjnej 

zasady równości32.  

Utworzenie NSA korespondowało z rozpoczęciem działalności Trybunału Konsty-

tucyjnego. W ocenie K. Działochy stan polskiej myśli filozoficzno-prawnej na temat 

równości i sprawiedliwości społecznej w momencie podjęcia działalności przez Trybunał 

nie ułatwiał mu zadania33. W orzeczeniu z dnia 28 maja 1986 roku zawarto jedno 

z pierwszych odniesień do zasady równości34, pomimo, że nie dokonano wówczas jej 

konceptualizacji, to niewątpliwie przytoczony judykat stanowił sygnał, że może ona 

i powinna odgrywać poważną rolę w orzecznictwie. Szerzej do analizowanej zasady 

TK odniósł się w orzeczeniu z dnia 9 marca 1988 roku35, stwierdzając, że:  

konstytucyjna zasada równości wobec prawa (równości w prawie) polega na 

tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące 

się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane 

równo. A więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskrymi-

nujących, jak i faworyzujących36.  

Stanowisko to w istocie zostało podtrzymane w późniejszym orzecznictwie Trybu-

nału Konstytucyjnego i do dziś stanowi punkt odniesienia w zakresie definiowania 

zasady równości i prawo do równego traktowania.  

4. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Konstytucji PRL z 1952 roku  

Jak podkreśla Roman Wieruszewski: 

W warunkach państwa socjalistycznego szczególnego znaczenia nabiera włą-
czenie kobiet do aktywnego życia społecznego we wszystkich dziedzinach 
gospodarki i kultury narodowej. Aktywizacja ta związana jest z programem 
budownictwa socjalistycznego, który pociąga za sobą konieczność czynnego 
zaangażowania całego społeczeństwa. Cel ten wy maga przede wszystkim 
stworzenia odpowiedniego systemu gwarancji, które z jednej strony zapew-

 
31 Kabat A., Konstytucja…, s. 42.  
32 Wyroki NSA z dnia: 28 czerwca 1988 r., sygn. I SA 755/87, z glosą Łętowskiego J., OSP 1990, nr 1-3, 

s. 401 i n.; 18 lutego 1992 r., sygn. IV SA 1314/91, ONSA 1992, nr 2, poz. 38; 15 października 1992 r., sygn. 

SA/Ka 766/92 z glosą Borkowskiego J., OSP 1994, nr 5, s. 256 i n; 23 października 1993 r., sygn. SA/Gd 

1056/93 z glosą Brzezińskiego B., OSP 1995, nr 3, s. 125 i n.; 18 stycznia 1994 r., sygn. SA/Gd 1114/93, 

ONSA 1995, nr 2, poz. 56; 8 września 1995 r., sygn. SA/Wr 1374/95 z glosą Brzezińskiego B., 

Kalinowskiego M., OSP 1996, nr 12, s. 567 i n. 
33 Działocha K., Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Zasada 

równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, red. Garlicki L. i Trzciński J., Wrocław 1990, s. 143. 

Zauważalne natomiast było wzmożone zainteresowanie doktryny zagadnieniem równości w prawie – zob. 

Wawrzyniak J., Równość obywateli PRL, Warszawa 1977; Sadurski W., Równość wobec prawa, „PiP”, 1978, 

z. 8-9, s. 51.  
34 Wyrok TK z dnia 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86, OTK 1986, nr 1, poz. 2. 
35 Wyrok TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK 1988, nr 1, poz. 1. 
36 Wyrażony wówczas pogląd pozostał aktualny do dziś, zob. wyroki TK: z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. SK 

40/14, OTK-A 2016, poz. 57; z dnia 15 maja 2019 r., sygn. SK 31/17, OTK-A 2019, poz. 21; z dnia 24 lutego 

1999 r., sygn. SK 4/98, nr 2, poz. 24; Orzeczenie TK z dnia 13 września 1990 r., sygn. U 4/90, nr 1, poz. 10. 

Szerzej w tym zakresie, Garlicki L., Zasada równości i zakaz dyskryminacji w orzecznictwie TK, [w:] 

Obywatel – jego wolności i prawa, Oliwa-Radzikowska B. (red.), Warszawa 1998, s. 60 
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niłyby kobietom równe z mężczyznami prawa, a z drugiej strony wytworzyłyby 
w naszym społeczeństwie wyobrażenie o roli, jaką kobieta powinna w nim 
spełniać. Na podstawie powyższych przesłanek państwa socjalistyczne nadały 
równouprawnieniu kobiet rangę normy konstytucyjnej37.  

Idąc w ślad za przedstawionym poglądem należy zauważyć, iż Konstytucja PRL 
w art. 66 ustanawia zasadę równouprawnienia kobiet, stwierdzając w pkt. 1, iż: Kobieta 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich 
dziedzinach życia państwowego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Ustęp drugi 
wzmiankowanego przepisu wymienia gwarancje zabezpieczające realizację równo-
uprawnienia. Prawodawca konstytucyjny dzieli te gwarancje na dwie grupy. W pierwszej 
zawarte są postanowienia przyznające kobietom 

równe z mężczyzną prawo do pracy i wynagrodzenia, według zasady równa 
płaca za równą pracę, prawo do wypoczynku, do ubezpieczenia społecznego, 
do nauki, do godności i odznaczeń, do zajmowania stanowisk publicznych.  

W mojej ocenie celem powyższych przepisów było – co najmniej teoretyczne – 
zabezpieczenie realizacji podstawowych praw obywatelskich w odniesieniu do kobiet. 
W zakresie praw publicznych uzupełnieniem ich są postanowienia art. 81 Konstytucji 
PRL oraz art. 83 Konstytucji PRL, które stwierdzają, że: Kobiety mają wszystkie prawa 
wyborcze na równi z mężczyznami oraz art. 72, w myśl którego kobiety mają możność 
zrzeszania się w organizacjach kobiecych.  

Warto także zwrócić uwagę na drugą grupę gwarancji, która miała – w mojej 
ocenie – umożliwić kobiecie łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, a tym 
samym zapewnić możliwość korzystania przez kobietę z przysługujących jej praw. 
Ustawa zasadnicza wymienia tutaj następujące gwarancje: opieka nad matką i dziec-
kiem, ochrona kobiety ciężarnej, płatny urlop w okresie przed i po porodzie, rozbu-
dowa sieci zakładów położniczych, żłobków i przedszkoli, rozwój zakładów usługowych 
i żywienia zbiorowego. Z przepisami tymi koresponduje art. 67 konstytucji, na mocy 
którego państwo zobligowane jest do opieki i ochrony nad małżeństwem i rodziną oraz 
do szczególnej troski o rodziny wielodzietne. Znaczenie tej grupy przepisów określone 
jest biologiczną funkcją kobiety i jej rolą w rodzinie, ograniczającą w sposób zasad-
niczy możliwość udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym.  

Dlatego też ustawodawca konstytucyjny, wychodząc z założenia, że funkcja macie-
rzyńska jest społecznie doniosła, starał się stworzyć pozory, iż oddziałuje w kierunku 
wyrównywania tych możliwości przez położenie nacisku na rozwój materialnych 
przesłanek dla realizacji przyznanych kobietom praw, przyjmując de facto, które są na 
piedestale wciąż aktualnych wyzwań społecznych, prawnych i ekonomicznych.  

Konstatując ten wątek, można stwierdzić, że z perspektywy historycznej zakładano – 
w sferze teoretyczno-prawnej – iż pod pojęciem równouprawnienia kobiet należało 
rozumieć: 

1) Równe prawa polityczne, a w szczególności jednakowe dla kobiet i męż-
czyzn prawo wyborcze, czynne i bierne oraz równy dostęp do stanowisk i god-
ności publicznych.  

 
37 Wieruszewski R., Zasada równouprawnienia kobiet w polskim systemie prawa, Poznań 1975, s. 23 i n.  
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2) Równe prawa do oświaty wszystkich szczebli, tj. także równe warunki 
przyjęcia na studia, do szkół zawodowych i technicznych; otrzymywanie 
stypendiów i innych form pomocy materialnej dla uczących się; równy dostęp 
do oświaty permanentnej; dostęp do oświaty sanitarnej (problemy planowania 
rodziny).  

3) Jednakowe prawa w dziedzinie życia ekonomicznego i społecznego tj. do 
pracy, do wolnego wyboru zawodu i pracy oraz do awansu w pracy i zawodzie; 
do jednakowej płacy za jednakową pracę; do płatnych urlopów, emerytur 
i innych świadczeń socjalnych związanych z utratą zdolności do pracy; do 
dodatków rodzinnych na tych samych warunkach, jakie przewidziane są dla 
mężczyzn; jak również dodatkowe uprawnienia związane z macierzyństwem.  

4) Nadanie rangi pełnoprawnego zawodu pracy związanej z prowadzeniem 
własnego domu i wychowywania dzieci poprzez objęcie osób wykonujących 
ten zawód ubezpieczeniem społecznym i w dalszej kolejności zabezpieczeniem 
emerytalnym.  

5) Równe prawa dotyczące otrzymania, zmiany i zachowania obywatelstwa. 
Małżeństwo z obcokrajowcem nie może automatycznie wpływać na obywa-
telstwo małżonki.  

6) Równe z mężczyzną prawa cywilne, rodzinne i opiekuńcze i jako pewnego 
rodzaju ich gwarancję zabezpieczenie wykonalności obowiązku alimentacyj-
nego38. 

Wyżej wymieniony katalog stwarza zręby do wskazania definicji prawa do równego 
traktowania kobiet, która w sferze normatywnej oznaczała sytuację, w której płeć nie 
jest czynnikiem wpływającym na możliwość samorealizacji przez jednostkę39. W obecnie 
nauce prawa bardzo podobnie identyfikuję się treść tytułowego prawa. Jednakże należy 
zauważyć, że uwarunkowania prawne, społeczne, a przede wszystkim polityczne nie 
pozwalały na realizację tychże uprawnień w bardzo dużej części. Nie można jednak 
zapomnieć, że rozwój doktryny i orzecznictwa w Polsce Ludowej miał bardzo duży 
wpływ na późniejsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz był wielokrotnie 
podnoszony w ramach prac nad obecną ustawą zasadniczą. 

5. Podsumowanie 

W Polsce normatywna konstrukcja równości ewoluowała na przestrzeni lat. Do 
formalnoprawnego unormowania koncepcji równości pierwszy raz doszło w Konstytucji 
marcowej. Również Konstytucja PRL szeroko regulowała tę materię, a jej regulacje 
stanowiły podstawę normatywną pierwszych orzeczeń TK i NSA oraz podejmowanych 
prób konceptualizacji treści normatywnej równości. W Konstytucji PRL – w ujęciu 
teoretyczno-prawnym – bardzo ważnym elementem stało się wyrównanie pozycji 
prawnej oraz społecznej kobiet i mężczyzn. Ulokowane w ustawie zasadniczej zasada 
równości mogła uzdalniać jednostki do rozwoju i wyrównania pozycji społecznej. 
Niestety – z perspektywy historii – z przykrością należy stwierdzić, że analizowane 
postanowienia miały charakter nieefektywny, pomimo iż ustawodawca konstytucyjny 

 
38 Wieruszewski R., Zasada równouprawnienia…, s. 35; tak też Dembińska Z., ONZ a prawa kobiet, [w:] 

ONZ a problemy współczesnego świata, Warszawa 1972, s. 105-106. 
39 Wieruszewski R., Zasada równouprawnienia…, s. 35. 
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poświęcił tytułowej materii bardzo wiele miejsca w ustawie zasadniczej. Nie można 
jednak zapomnieć, że przepisy Konstytucji PRL – o ile w rzeczywistości nie wyrażały 
per se prawa podmiotowego w postaci prawa do równego traktowania to jednak stano-
wiły niezwykle ważny przyczynek w rozwoju judykatury Trybunału Konstytucyjnego 
oraz stanowiły istotny punkt odniesienia w pracach KKZN.  
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Prawo do równego traktowania kobiet w Polsce Ludowej 

Streszczenie 
Zagadnienie równości znaczniej bardziej szczegółowo zostało uregulowane w Konstytucji z 1952 roku. 
Zasada równości była wyrażona w dwóch odrębnych przepisach. Po pierwsze, art. 69 ust. 1 stanowił, że 
obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe 
prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kultu-
ralnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo 
ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze. Po drugie, art. 66 
ust. 1 stanowił, że: kobieta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich 
dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Konstytucyjne 
gwarancje równouprawnienia dotyczyły takich obszarów, jak prawo do pracy i wynagrodzenia, do wypo-
czynku, do ubezpieczenia społecznego, do godności i odznaczeń, do nauki, do zajmowania stanowisk 
publicznych. 
W artykule zostanie omówiony zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz treść tytułowego prawa do rów-
nego traktowania w Polsce Ludowej. Z pola widzenia nie można nadto treści aspektu rzeczywistej efek-
tywność tegoż prawa oraz znaczenia dla dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa oraz ustawodawstwa. 
Celu realizacji tak określonych założeń badawczych, poddałam analizie regulacje prawne, orzecznictwo 
oraz literaturę krajową. W ramach prowadzonych badań przede wszystkim wykorzystałam metodę 
prawno-dogmatyczną. W niewielkim zakresie odwoływałam się także do metody prawno-porównawczej 
i prawno-historycznej. 
Z kolei głównymi źródłami informacji, które wykorzystałam w ramach prowadzonych badań, były akty 
normatywne, orzecznictwo TK, NSA, WSA, sądów powszechnych oraz literatura przedmiotu, których 
zestawienie przedstawiłam w wykazie bibliografii i orzeczeń.  
Słowa kluczowe: Konstytucja PRL, prawo do równego traktowania, równouprawnienie, dyskryminacja 
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Marcin Żemigała1 

Obecność polskiego dorobku naukowego  

w dorobku światowym na kanwie społecznej 

odpowiedzialności nauki 

1. Wprowadzenie  

Celem artykułu jest analiza obecności polskiego dorobku naukowego w dorobku 

światowym na kanwie społecznej odpowiedzialności nauki. Wobec tego dokonano 

analizy literatury z zakresu fundamentów filozoficznych społecznej odpowiedzialności 

nauki i koncepcji jej pokrewnych: społecznej odpowiedzialności biznesu oraz społecznej 

odpowiedzialności uczelni z uwzględnieniem m.in. teorii interesariuszy i wpływu spo-

łecznego. W dalszej części tekstu sformułowano pytanie badawcze (Jak kształtuje się 

polski dorobek naukowy na tle dorobku światowego?) i przedstawiono metody badawcze 

zastosowane do przeprowadzenia analiz (bibliometrię) oraz główne ograniczenia pro-

wadzonych badań. Następnie określono zbiór danych i przeprowadzono analizy dorobku 

polskich naukowców na tle nauki światowej. W ostatnim kroku sformułowano kon-

kluzje oraz nakreślono kierunki badań dalszych.  

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność 

nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego z programu Ministra 

Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Pogłębione analizy z tego 

zakresu są zaprezentowane w przygotowywanej monografii2. 

Doniesienia o społecznej odpowiedzialności nauki pojawiały się w literaturze aka-

demickiej już relatywnie dawno temu. Pierwsze odnalezione wzmianki dotyczące tej 

tematyki pochodzą z 1937 i 1957 roku z wiodących czasopism naukowych „Nature”34 

i „Science”5. Były to jednak raczej krótkie komunikaty niż rozbudowane analizy naukowe 

czy konceptualizacje koncepcji. Pogłębione prace naukowe to już czasy bardziej współ-

czesne (XX wiek). W konceptualizacji różnych koncepcji, także tych stosowanych 

w praktyce koncepcji zarządzania, istotną rolę odgrywają zazwyczaj wcześniejsze pod-

stawy filozoficzne. Podobnie jest w przypadku społecznej odpowiedzialności nauki, 

gdzie takiej podbudowy dostarczają m.in. rozważania J.A. Kourany o idei społecznej 

odpowiedzialności nauki. Autorka podkreśla, że nauka nie jest czymś neutralnym 

i wolnym od wartości, powinna natomiast być zintegrowana ze społeczeństwem 6 . 

W takim ujęciu nauka jest tworzona przez członków społeczeństwa, powstaje w jego 

ramach i służyć powinna rozwojowi tego społeczeństwa. Dyskusja na gruncie filozofii 

 
1 mzemigala@wz.uw.edu.pl, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Warszawski, http://www.wz.uw.edu.pl/.  
2 Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność nauki. Zarządzanie. Badania. Wpływ społeczny, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022 (w druku). 
3 The International Council of Scientific Unions, Nature, 3521, 1937, s. 697-698 
4 Social Responsibilities of Science, Nature, 3521, 1937, s. 689-691. 
5 Social Responsibility of Science, Science, 3239, 1957, s. 141. 
6 Kourany J.A., Philosophy of Science After Feminism, Oxford University Press, Oxford 2010. 

mailto:mzemigala@wz.uw.edu.pl
http://www.wz.uw.edu.pl/
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nauki wciąż trwa i nie jest jednorodna i wyłaniają się z niej różne interesujące wątki, 

m.in.7: 

• w jaki sposób podejść do kwestii wartości w nauce i jak dokonywać wyboru 

„wartościowych” problemów badawczych8; 

• konfrontowane są ze sobą dwa główne podejścia: nauki wolnej od wartości 

(neutralnej) i służącej społeczeństwu9, 10; 

• trudno dojść do konsensusu co jest lub ma być społecznie odpowiedzialne i kto ma 

o tym decydować11. 

Tego typu rozważania teoretyczne skłaniają do sięgnięcia do koncepcji pokrewnych, 

które pomogą w podejściu do społecznej odpowiedzialności nauki jako do koncepcji 

stosowanej w świecie akademickim i przez badaczy w zarządzaniu badaniami nauko-

wymi i w zarządzaniu jednostkami akademickimi. 

2. Koncepcje pokrewne do społecznej odpowiedzialności nauki  

Służebna rola nauki w społeczeństwie, współprzyczynianie się nauki do postępu 

społecznego i wzrostu jakości życia ludzi sprawia, że najsilniejsze analogie do spo-

łecznej odpowiedzialności nauki jako koncepcji zarządzania stosowanej świecie akade-

mickim są widoczne w społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym ze szczególnie 

wartych uwagi ujęciem jest piramida społecznej odpowiedzialności biznesu A.B. Carrolla. 

To model klasyczny, często przywoływany w literaturze, ale warto zaznaczyć, że są 

jego różne wersje (por. rys. 1). W trzech pierwszych wersjach ewolucyjnych widać po-

dział na główne sfery odpowiedzialności: ekonomiczną, prawną i etyczną, początkowo 

też oddzielnie filantropijną, która w późniejszych wersjach została włączona do 

odpowiedzialności etycznej i ekonomicznej. W modelu Schwartza–Carrolla widać 

dalsze mieszanie się oddzielnych wcześniej sfer. Ostatnie ujęcie (model VBA) to już 

powiązanie trzech koncepcji: wartości (value), równowagi (balance) i rozliczalności 

(accountability). W przestrzeni przecinania się trzech domen odzwierciedlających te 

trzy koncepcje, w centralnym obszarze modelu Schwartz i Carroll umieszczają społeczną 

odpowiedzialność biznesu, etykę biznesu, sustainability w biznesie, zarządzanie inte-

resariuszami i obywatelstwo korporacyjne (por. tab. 1)12.  

 
7 Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność biznesu i społeczna odpowiedzialność nauki – poszukiwaniu 

analogii, Studia i Materiały, nr 1, 2020, s. 108-120. 
8  Resnik D.B., Elliott K.C., The Ethical Challenges of Socially Responsible Science, Accountability in 

Research, 23, 2016, s. 31-46. 
9 Lacey H., Rehabilitating neutrality, Philosophical Studies, 163, 2013, s. 77-83. 
10 Solomon M., Socially Responsible Science and the Unity of Values, Perspectives on Science, 3, 2012, 

s. 331-338. 
11 Giere R.N., A New Program for the Philosophy of Science?, Perspectives on Science, Vol. 20, No. 3, 2012, 

s. 339-343. 
12 Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – aktualne tendencje w badaniach, s. 76-106, [w:] 

Żemigała M. (red.), Współczesne problem organizacji i zarządzania, wybrane aspekty, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. 
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Rysunek 1. Ewolucja ujęć CSR A.B Carrolla13, 14, 15, 16, 17 

Tabela 1. 5 centralnych koncepcji w modelu VBA Schwartza–Carrolla 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

• początki: lata 60. XX wieku i wpływ społeczny; 

• założenia definicyjne: postępować dobrze (właściwie); 

• orientacja na organizacje; 

• płaszczyzny: odpowiedzialność etyczna, prawna oraz etyczna i wolicjo-
nalna (filantropijna). 

Etyka biznesu • początki: lata 70. XX wieku i moralność; 

• założenia definicyjne: unikać krzywd; 

• orientacja na menedżerów, pracowników i organizacje; 

• płaszczyzny: prawo, etyka, wartości. 

Sustainability w 
biznesie 

• początki: lata 90. XX wieku i środowisko naturalne; 

• założenia definicyjne: zapewnić przyszłość; 

• orientacja na organizacje; 

• płaszczyzny: homocentryzm, ekocentryzm. 

Zarządzanie 
interesariuszami 

• początki: lata 80. XX wieku i koncentracja nie tylko na grupach właści-
cielskich; 

• założenia definicyjne: równoważenie interesów; 

• orientacja na menedżerów i organizacje; 

• płaszczyzny: główni, poboczni interesariusze, szeroko rozumiane grupy 
interesu. 

Obywatelstwo 
korporacyjne  

• początki: lata 2000 i społeczność, filantropia; 

• założenia definicyjne: wkład społeczny; 

• orientacja na organizacje; 

• płaszczyzny: filantropia i stosunki ze społecznościami, społeczeństwem 
globalnym18, 19. 

 
13 Tamże. 
14 Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, Academy of Mana-

gement Review, 4, 1979, s. 497-505.  
15 Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organi-

zational Stakeholders, Business Horizons, 4, 1991, s. 39-48. 
16 Schwartz M.S., Carroll A.B., Corporate Social Responsibility: A Three – Domain Approach, Business 

Ethics Quarterly, 4, 2003, s. 503-530.  
17 Schwartz M.S., Carroll A.B., Integrating and Unifying Competing and Complementary Frameworks, The 

Search for a Common Core in the Business and Society Field, Business & Society, 47, 2008, s. 176-167. 
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Inną koncepcją bardzo silnie związaną ze społeczną odpowiedzialnością nauki jest 

społeczna odpowiedzialność uczelni. Interesujący w kontekście połącznia społecznej 

odpowiedzialności biznesu, uczelni i nauki jest model K.F. Latifa (por. rys. 2) bazujący 

na piramidzie Carrolla. K.F. Latif, wykorzystując już bardzo dobrze przebadany model 

A.B Carrolla, podjął się próby jego reinterpretacji i dostosowania do specyfiki funk-

cjonowania uczelni. Odpowiednikiem sfery odpowiedzialności ekonomicznej w modelu 

Carrolla i dbałości o podnoszenie poziomu zysku jest u Latifa zestaw trzech sfer, które 

nazywa (łącznie z odpowiedzialnością prawną) odpowiedzialnością przetrwania. Są to 

najistotniejsze dla funkcjonowania uczelni obszary działania, w ich skład wchodzi 

sfera odpowiedzialności operacyjnej uczelni, która powinna być realizowana przez 

dbałość o jak najwyższy poziom edukacji i warunków pracy. Już w tej podstawowej 

sferze widać dwóch najistotniejszych w świecie uczelni interesariuszy, a mianowicie 

studentów oraz prawników, w tym badaczy. Kolejna sfera to odpowiedzialność 

badawcza przejawiająca się działaniami podnoszącymi poziom prowadzonych badań 

naukowych przez badaczy z danego ośrodka oraz maksymalizowanie pozytywnych 

wpływów społecznych generowanych przez te badania. Trzecia sfera z zestawu odpo-

wiedzialności przetrwania to odpowiedzialność wobec interesariuszy wewnętrznych 

i tu po raz kolejny uwaga jest skoncentrowana na studentach i pracownikach (w tym 

badaczach) uczelni oraz ich potrzebach i oczekiwaniach. Odpowiedzialność prawna 

z modelu Carrolla w zasadzie pokrywa się z tą u Latifa. Różnice, które warto podkreślić, 

to inne przepisy wykonawcze dla specyficznego typu organizacji, jaką jest uczelnia 

(m.in. prawo szkolnictwa wyższego, rozporządzenia odpowiedniego ministra ds. nauki 

czy wewnętrzne przepisy, takie jak zarządzenia rektora, dziekana czy uchwały senatu 

uczelni). Jednak u Carrolla i u Latifa w tej sferze chodzi o przestrzeganie przepisów 

prawa. Sfera odpowiedzialności prawnej to kolejna (ostatnia) odpowiedzialność prze-

trwania. Jako odpowiedzialność dobrowolną Latif wskazuje na odpowiedzialność etyczną. 

Także i tutaj pokrywa się ona co do zasady ze sferą odpowiedzialności etycznej 

u Carrolla jednak znów pewne różnice wynikają ze specyfiki funkcjonowania uczelni, 

gdzie duży nacisk kładzie się na etykę badań naukowych oraz etyczne zachowania 

studentów. To, co Carroll nazwał odpowiedzialnością filantropijną w swojej pira-

midzie, Latif uznaje za odpowiedzialność pośrednią i dzieli ją na dwie sfery: odpowie-

dzialność filantropijna, gdzie wskazuje sponsoring i donatorstwo, oraz zaangażowanie 

społeczności, gdzie z kolei wskazuje na działania podnoszące jakość życia społeczeń-

stwa20. Badania nad koncepcją społecznej odpowiedzialności uczelni są intensywnie 

prowadzone, wymienić należy chociażby istotne prace polskich badaczy, takich jak 

M. Geryk21, A. Cybal-Michalska22, W. Gałat23 czy R.P. Wierzchosławski24. 

 
18 Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – aktualne tendencje w badaniach, s. 76-106, [w:] 

Żemigała M. (red.), Współczesne problem organizacji i zarządzania, wybrane aspekty, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. 
19 Schwartz M.S., Carroll A.B., Integrating and Unifying Competing and Complementary Frameworks, The 

Search for a Common Core in the Business and Society Field, Business & Society, 47, 2008, s. 176-167. 
20 Latif K.F., The Development and Validation of Stakeholder-Based Scale for Measuring University Social 

Responsibility (USR), Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality- 

-of-Life Measurement, 140, 2018, s. 511-547. 
21 Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy, Oficyna Wydawnicza Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010. 
22 Cybal-Michalska A., Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, Rocznik Lubelski, 2, 2015, s. 89-96. 
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Rysunek 2. Model społecznej odpowiedzialności K.F. Latifa25 

Wykorzystując koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i uczelni, a także 

teorię interesariuszy, można podkreślić, że podstawowym obszarem koncepcji spo-

łecznej odpowiedzialności nauki jest prowadzenie badań naukowych przez badaczy, 

poprawa ich poziomu, dbanie o ich jak największy pozytywny wpływ społeczny, który 

ma potencjał aplikacyjny, służy członkom społeczeństwa i poprawia ich jakość życia.  

Jeżeli uznać za K.F. Latifem, że podstawą społecznej odpowiedzialności uczelni 

jest odpowiedzialność operacyjna, badawcza i ta wobec interesariuszy wewnętrznych 

(odpowiedniki odpowiedzialności ekonomicznej z modelu A.B. Carrolla) to przeno-

sząc te założenia na grunt społecznej odpowiedzialności nauki, można podkreślić, że: 

• Dążenie do ciągłej poprawy poziomu edukacji świadczonej w uczelniach (odpo-

wiedzialność operacyjna z modelu K.F. Latifa) stawia przed ich pracownikami 

(w tym przypadku badaczami) wyzwania związane z poprawą produktywności 

naukowej przejawiającej się w prowadzeniu nowatorskich badań i publikowaniu 

ich wyników w liczących się czasopismach, a następnie transferem nowej wiedzy 

do sal wykładowych i ćwiczeniowych, skąd jest oferowana studentom.  

• Poprawa jakości prowadzonych badań naukowych, dbanie o ich dyfuzję do społeczeń-

stwa i różnych interesariuszy w jego ramach to podstawowy obowiązek badaczy. 

W związku z tym prowadzenie badań naukowych tylko dla idei, bez uwzględ-

nienia dostępu do ich wyników wydaje się z perspektywy społecznej odpowie-

dzialności nauki podejściem niewystarczającym. 

 
23 Gałat W., Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 123, 2018, s. 143-153. 
24 Wierzchosławski R.P., Odpowiedzialność uczelni za kształtowanie postaw obywatelskich studentów, Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 2018, s. 339-354 
25 Latif K.F., The Development and Validation of Stakeholder-Based Scale for Measuring University Social 

Responsibility (USR), Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-

of-Life Measurement, 140, 2018, s. 511-547. 
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• Badania wyższej jakości, większa liczba prowadzonych procesów badawczych, 

publikowanie wyników badań w miejscach, które uwiarygodniają tę jakość i za-

pewniają dostęp do wyników różnym interesariuszom jest przejawem odpowie-

dzialności wobec interesariuszy ze strony badaczy. Zasadne jest uwzględnienie 

w tym przypadku nie tylko interesariuszy wewnętrznych ale ich szerszego zbioru 

uwzględniającego różnych aktorów otoczenia społecznego.  

Wobec powyższego im większa aktywność badaczy przejawiająca się w publikowa-

niu wyników badań, a następnie ich dyfuzji do różnych aktorów na arenie społecznej, 

w tym także akademickiej, tym wyższy ich potencjalny wpływ społeczny, który może 

współprzyczyniać się do zmian współczesnego świata na lepsze. W tym względzie warto 

przyjrzeć się jak wygląda aktywność polskich badaczy na arenie międzynarodowej.  

3. Metody badawcze 

Do analizy aktywności publikacyjnej polskich badaczy, a przez to potencjału wpływu 

społecznego prowadzonych przez nich badań wykorzystać można bibliometrię. Jest to 

zestaw technik służących do ilościowej analizy publikacji26, 27. Danymi wyjściowymi 

w analizach bibliometrycznych są rekordy z opisami bibliograficznymi zaś źródłem takich 

danych o charakterze reprezentatywnym są światowe bazy bibliograficzne, z których 

dwie o najszerszym profilu to Scopus i Web o Science. Główne wady i zalety analiz 

bibliometrycznych prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Podstawowe zalety i wady analiz bibliometrycznych 

Zalety Wady 

Analizy oparte są na ilościowych 

i wiarygodnych danych, które nie ulegają 

łatwo falsyfikacji i procesom przekłamań. 

Pominięcie niektórych istotnych elementów, 

np. niezarejestrowanych w anglojęzycznych 

bibliograficznych bazach danych istotnych 

publikacji w innych językach. 

Podstawą analiz bibliometrycznych są 

wymierne rezultaty w postaci dorobku 

publikacyjnego w różnych kontekstach, 

w związku z tym oparte są na stabilnym 

fundamencie, a nie np. na trudnych do 

weryfikacji opiniach grup eksperckich. 

Niedoreprezentowanie takich rodzajów 

publikacji, jak np. monografie naukowe 

wydawane przez renomowane wydawnictwa. 

Analizy bibliometryczne prowadzone są na 

szerokich zbiorach danych o zasięgu 

światowym, materiał badawczy jest bogaty 

i jednocześnie zobiektywizowany. 

Dominacja języka angielskiego, a przez to 

niedoreprezentowanie publikacji badaczy 

w innych językach (zwykle badacze 

nieanglojęzyczni więcej publikują w swoich 

własnych językach)28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

 
26 Pritchard A., Statistical bibliography or bibliometrics, Journal of Documentation, 4, 1969, s. 348-349. 
27  Klincewicz K., Zastosowanie bibliometrii w naukach o zarządzaniu, Problemy Zarządzania, 4, 2009, 

s. 130-156. 
28 Żemigała M., Tendencies in research on innovation in low-technology sectors, Operations Research and 

Decisions, 4, 2018, s. 107-121. 
29 Klincewicz K., Bibliometria a inne techniki analityczne, [w:] Klincewicz K., Żemigała M., Mijal M., 

Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Warszawa 2012, s. 34-40. 
30  Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 1996.  
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W niniejszych analizach postawiono pytanie badawcze: Jak kształtuje się polski 
dorobek naukowy na tle dorobku światowego? Dane pobrano z bazy Scopus w lutym 
2022 roku, stosując w najszerszym polu wyszukiwania („Article title, Abstract, Key-
words”) następującą frazę: [*a* OR *e* OR *i* OR *o* OR *u* OR *y*] co pozwoliło 
określić zbiór wszystkich rekordów zanotowanych w bazie danych. Okazało się, że dane 
zagregowane w bazie Scopus to 85 668 714 rekordów odnoszących się do publikacji. 
Data początku zbioru danych to 1778 rok, natomiast końca to 2024 rok. W tym miejscu 
warto wyjaśnić, że dane z początków zbioru danych są w dużej mierze niekompletne 
z uwagi na konieczność odtwarzania historycznych źródeł naukowych. Natomiast rekordy 
odnoszące się do publikacji z 2024 roku, mimo że wyszukiwanie było prowadzone na 
początku 2022, jest spowodowane tym, że niektóre czasopisma już datują artykuły 
z datą wyprzedzającą. 

Zasadne jest określenie głównych ograniczeń prowadzonych analiz, w tym zakresie 
należy wskazać między innymi, że: 
1. Dane do analiz pozyskano z bazy Scopus. Pobranie danych z innych źródeł, np. 

innych baz bibliograficznych może dać inne zbiory.  
2. Analizy prowadzone na podstawie bazy Scopus pomijają bogaty dorobek naukowy, 

który nie jest w niej indeksowany. W zbiorach danych nie znajduje się wiele 
monografii naukowych czy artykułów w czasopismach, które nie są notowane 
w tej bazie. 

3. Językiem dominującym w bazie Scopus jest język angielski. Wobec tego w niniej-
szych analizach w dużej mierze nie zostały uwzględnione publikacje w językach 
narodowych. 

4. Dane pobrano za pomocą określonej frazy wyszukiwania. Zastosowanie innych 
fraz, bardziej rozbudowanych lub bardziej syntetycznych albo z innym zestawem 
operatorów logicznych może dać inne wyniki.  

5. Fraza została wpisana w konkretnym polu wyszukiwania, w tym przypadku „Article 
title, Abstract, Keywords”. Wyszukiwania w innych polach, np. bez uwzględnienia 
abstraktów lub z zastosowaniem kombinacji różnych pól może dać inne wyniki.  

6. Przy konstruowaniu zbioru danych wykorzystano konkretne daty początku i końca 
zbioru. Analizy prowadzone z wykorzystaniem innych granic zbiorów mogą dopro-
wadzić do innych wyników.  

7. Analizy danych prowadzono zgodnie z określonym pytaniem badawczym. Poszu-
kiwania odpowiedzi na inne pytania badawcze może ujawnić inne obszary.  

4. Wkład intelektualny polskich badaczy w naukę światową 

Analizując dane pod kątem pytania badawczego, zawężono zbiór danych świato-

wych do tych rekordów, gdzie wskazana jest afiliacja polskich ośrodków naukowych 

otrzymano podzbiór 996,762 rekordów. Okazuje się więc, że podzbiór polski stanowi 

 
31 Kozłowski J., Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, 

Departament Strategii MNiSW, Warszawa 2012. 
32 Raan van A.F.J., Fatal attraction: conceptual and methodological problems in the ranking of universities 

by bibliometric methods, Scientometrics, 62, 2005, s. 133-143.  
33 Mellin G., Persson O., Studying research collaboration using co-authorships, Scientometrics, 36, 1996, 

s. 363-377. 
34 Moed H.F., Briun R.E. de, Leeuwen Th.N. van, New bibliometric tools for the assessment of national 

research performance: database description, overview of indicators and first applications, Scientometrics, 33, 

1995, s. 381-422. 
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1,16% zbioru światowego. Porównując ten wynik do innych krajów, Polska pod 

względem liczby rekordów nie wypada najgorzej i plasuje się na 18 miejscu (por. tab. 3). 

Daleko nam do krajów z czołówki klasyfikacji wkładu intelektualnego, takich jak 

USA, Chiny czy Wielka Brytania, których udziały procentowe są dużo wyższe. USA 

to niemal ¼ całości zbioru, Chiny to niemal 10%, a Wielka Brytania prawie 7%. 

Jednak wynik Polski daje nam miejsce przed takimi krajami, jak np. Belgia, Dania, 

Austria, Finlandia, Norwegia czy Grecja i Portugalia. Warto też zaznaczyć, w pierwszą 

dziesiątkę zamykają kraje z udziałem około 3% (np. Australia, Indie, Włochy). Wynik 

w klasyfikacji światowej w pierwszej dwudziestce można traktować jako relatywnie 

dobry. 

Tabela 3. Wkład intelektualny poszczególnych krajów w naukę światową  

Lp. Kraj Liczba rekordów Udział procentowy 

1 USA 20 614 028 24,06% 

2 Chiny 8 514 014 9,94% 

3 Wielka Brytania 5 964 601 6,96% 

4 Niemcy 4 953 971 5,78% 

5 Japonia 4 402 861 5,14% 

6 Francja 3 226 057 3,77% 

7 Kanada 2 771 354 3,23% 

8 Włochy 2 711 382 3,16% 

9 Indie 2 679 475 3,13% 

10 Australia 2 123 945 2,48% 

11 Hiszpania 1 930 257 2,25% 

12 Federacja Rosyjska 1 702 672 1,99% 

13 Holandia 1 492 349 1,74% 

14 Korea Południowa 1 450 030 1,69% 

15 Brazylia 1 320 715 1,54% 

16 Szwajcaria 1 123 299 1,31% 

17 Szwecja 1 067 389 1,25% 

18 Polska 996 762 1,16% 

19 Tajwan 851 563 0,99% 

20 Turcja 805 259 0,94% 

21 Belgia 803 814 0,94% 

22 Iran 751 968 0,88% 

23 Dania 632 204 0,74% 

24 Izrael 623 984 0,73% 

25 Austria 610 245 0,71% 

26 Finlandia 506 363 0,59% 

27 Norwegia 489 764 0,57% 

28 Czechy 463 232 0,54% 

29 Meksyk 455 791 0,53% 

30 RPA 452 936 0,53% 

Wyjaśnienie: w kolumnie [udział procentowy] 100% = 85 668 714 (liczebność całego zbioru światowego). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus. 
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Analizując dane ze zbioru światowego pod kątem obszaru nauki, w którym prowa-

dzone były badania (zastosowano klasyfikację obszarów nauki wbudowaną w bazę 

Scopus), okazuje się, że najsilniej reprezentowana jest medycyna; nauki inżynierskie; 

biochemia, genetyka i biologia molekularna oraz fizyka i astronomia (por. tab. 4). 

Każdy z tych obszarów zanotował wyniki dwucyfrowe, jeżeli chodzi o udział procentowy 

w całym zbiorze światowym. W podzbiorze polskim ta klasyfikacja ulega pewnym 

zmianom. Na pierwszych trzech miejscach zanotowano medycynę, fizykę z astronomią 

oraz nauki inżynierskie. Okazuje się, że w polskiej nauce bardzo ważna jest fizyka 

i astronomia, która stanowi prawie 20% całego podzbioru polskiego, w zbiorze świato-

wym natomiast uzyskała niższą notę (nieco ponad 11%). Natomiast jeżeli przyjrzeć się 

obszarom nauki i reprezentującym ich liczbom w kontekście udziałów procentowych 

danego obszaru nauki z podzbioru polskiego w danym obszarze nauki ze zbioru świato-

wego to okazuje się, że na pierwszych dwóch miejscach jest weterynaria oraz fizyka 

i astronomia. Weterynaria jest w zasadzie niszowa w zbiorze światowym (0,18%), 

a także i polskim (1,49%). Jednak porównując dorobek weterynarii polskiej względem 

światowej, to stanowi on 2,13%. To najwyższy wynik spośród wszystkich obszarów nauki. 

Drugim bardzo istotnym wkładem polskim w naukę światową jest dorobek fizyki 

i astronomii. Sam ten obszar jest bardzo ważny zarówno według danych w zbiorze 

światowym, jak i podzbiorze polskim. Okazało się, że w tym istotnym obszarze nauko-

wym polska fizyka i astronomia stanowi 2% dorobku światowego. To najwyższe 

wkłady intelektualne polskich badań w naukę światową. W takim ujęciu warto jeszcze 

wymienić te obszary nauki polskiej, których wkład w naukę światową jest wyższy niż 

1,16%, czyli udział procentowy całego podzbioru polskiego w zbiorze światowym. 

Takich obszarów jest dziesięć: 

1. Chemia. 

2. Matematyka. 

3. Materiałoznawstwo. 

4. Inżynieria chemiczna. 

5. Nauki o środowisku. 

6. Agronomia i nauki biologiczne. 

7. Nauki o ziemi i planetach. 

8. Farmakologia, toksykologia i farmaceutyka. 

9. Informatyka. 

10. Biochemia, genetyka i biologia molekularna. 

Warto przyjrzeć się bliżej badaniom z obszaru medycyny. Zarówno w zbiorze świa-

towym, jak i podzbiorze polskim medycyna osiągnęła dobre wyniki (udziały procentowe 

na poziomie 31% i 24%). Jednak wynik 24% w podzbiorze polskim nie wystarczył do 

osiągnięcia dobrego wyniku, jeżeli chodzi o wkład polskiej medycyny w badania świa-

towe. W tym kontekście polska medycyna to tylko 0,90%, czyli poniżej wartości 1,16%. 

Dodatkowo zanotowano też obszary, które w zbiorze światowym mają relatywnie 

dobre wyniki jednak w podzbiorze polskim wydają się niedoreprezentowane. Chodzi 

tutaj głównie o nauki społeczne czy nauki humanistyczne i sztuki.  
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Tabela 4. Publikacje naukowe w Polsce i na świecie w podziale na obszary nauki 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] 

1 medycyna 26 633 026 31,09% 239 505 24,03% 0,90% 

2 nauki inżynierskie 15 722 068 18,35% 172 704 17,33% 1,10% 

3 biochemia, genetyka i biologia 

molekularna 

10 043 878 11,72% 117 891 11,83% 1,17% 

4 fizyka i astronomia 9 467 761 11,05% 189 699 19,03% 2,00% 

5 materiałoznawstwo 7 677 540 8,96% 134 233 13,47% 1,75% 

6 informatyka 7 419 115 8,66% 93 359 9,37% 1,26% 

7 chemia 7 070 740 8,25% 130 882 13,13% 1,85% 

8 nauki społeczne 6 877 826 8,03% 50 642 5,08% 0,74% 

9 agronomia i nauki biologiczne 5 491 694 6,41% 82 140 8,24% 1,50% 

10 matematyka 4 938 339 5,76% 90 565 9,09% 1,83% 

11 nauki o środowisku 4 144 018 4,84% 62 826 6,30% 1,52% 

12 nauki o ziemi i planetach 3 749 190 4,38% 54 027 5,42% 1,44% 

13 nauki humanistyczne i sztuki 3 745 965 4,37% 30 058 3,02% 0,80% 

14 inżynieria chemiczna 3 470 844 4,05% 53 690 5,39% 1,55% 

15 farmakologia, toksykologia 

i farmaceutyka 

2 834 017 3,31% 37 058 3,72% 1,31% 

16 energia 2 407 662 2,81% 25 738 2,58% 1,07% 

17 immunologia i mikrobiologia 2 360 777 2,76% 23 904 2,40% 1,01% 

18 neuronauki 2 071 739 2,42% 16 535 1,66% 0,80% 

19 biznes, zarządzanie 

i rachunkowość 

1 960 528 2,29% 15 228 1,53% 0,78% 

20 psychologia 1 838 235 2,15% 10 713 1,07% 0,58% 

21 nauki multidyscyplinarne 1 415 605 1,65% 8 698 0,87% 0,61% 

22 pielęgniarstwo 1 406 760 1,64% 6 191 0,62% 0,44% 

23 ekonomia, ekonometria 

i finanse 

1 291 997 1,51% 10 724 1,08% 0,83% 

24 nauki o zdrowiu 933 913 1,09% 8 260 0,83% 0,88% 

25 nauki o decyzjach 812 311 0,95% 8 897 0,89% 1,10% 

26 weterynaria 697 841 0,81% 14 866 1,49% 2,13% 

27 stomatologia 514 192 0,60% 3 502 0,35% 0,68% 

Wyjaśnienia: 

Kolumna [A]: liczba porządkowa według liczby rekordów w danym obszarze nauki w zbiorze światowym 

począwszy od największej do najmniejszej. 

Kolumna [B]: obszar nauki wg klasyfikacji wbudowanej w bazę Scopus. 

Kolumna [C]: Liczba rekordów z danego obszaru nauki w zbiorze światowym. 

Kolumna [D]: Udział procentowy danego obszaru nauki ze zbioru światowego w całym zbiorze światowym. 

Zastosowana formuła: [D] = [C]/ [85 668 714]*100%. 

Kolumna [E]: Liczba rekordów z danego obszaru nauki w podzbiorze polskim. 

Kolumna [F]: Udział procentowy danego obszaru nauki z podzbioru polskiego w całym podzbiorze polskim. 

Zastosowana formuła: [F] = [E]/ [996 762 ]*100%. 

Kolumna [G]: Udział procentowy danego obszaru nauki z podzbioru polskiego w danym obszarze nauki ze 

zbioru światowego. Zastosowana formuła: [G] = [E]/[C]*100%. 

Suma wartości w kolumnach [C] i [E] przekracza liczebności zbioru światowego i podzbioru polskiego, jeden 

rekord może być zaklasyfikowany do więcej niż jednego obszaru nauki.  

Suma wartości w kolumnach [D] i [F] przekracza 100%, jeden rekord może być zaklasyfikowany do więcej 

niż jednego obszaru nauki.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus. 
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Dane z podzbioru polskiego przeanalizowano jeszcze ze względu na uczelnie, które 

afiliowały publikacje (por. tab. 5). Wśród tych, których liczba afiliowanych publikacji 

stanowiła co najmniej 1% znalazło się 30 ośrodków. Na pierwszych trzech miejscach 

znajdują się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika War-

szawska. W każdym z dwóch wiodących uniwersytetów powstało ponad 5% publikacji 

z podzbioru polskiego. Politechnika Warszawska uzyskała wynik na poziomie nieco 

ponad 4%. Te trzy uczelnie można uznać za wiodące pod względem wkładu intelek-

tualnego w naukę światową pod względem liczby publikacji notowanych w bazie Scopus. 

Ogólnie w zestawieniu 30 ośrodków znalazło się 10 uniwersytetów, po 9 uczelni tech-

nicznych i medycznych oraz 2 przyrodnicze. Najlepsze z uniwersytetów są wskazane 

już dwa ośrodki: Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, na trzecim miejscu jest Uniwer-

sytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli chodzi o uczelnie techniczne to obok 

Politechniki Warszawskiej warto jeszcze wymienić Akademię Górniczo-Hutniczą 

i Politechnikę Wrocławską. Wśród uczelni medyczny najlepsze wyniki zanotowały 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Poznański 

Uniwersytet Medyczny. Dwie obecne w klasyfikacji uczelnie przyrodnicze to Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczelnie 

spoza pierwszych trzydziestu notowały już wyniki na poziomie poniżej 1% podzbioru 

polskiego.  

Tabela 5. 30 uczelni polskich z najwyższymi liczbami publikacji notowanymi w analizowanym zbiorze 

danych 

Lp. Nazwa ośrodka Liczba  

rekordów 

Udział  

procentowy 

1 Uniwersytet Warszawski 55 967 5,61% 

2 Uniwersytet Jagielloński 51 253 5,14% 

3 Politechnika Warszawska 42 345 4,25% 

4 Akademia Górniczo-Hutnicza 38 448 3,86% 

5 Politechnika Wrocławska 36 018 3,61% 

6 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 30 260 3,04% 

7 Warszawski Uniwersytet Medyczny 27 934 2,80% 

8 Uniwersytet Wrocławski 25 288 2,54% 

9 Politechnika Śląska 24 311 2,44% 

10 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 22 766 2,28% 

11 Politechnika Łódzka 22 448 2,25% 

12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 21 226 2,13% 

13 Poznański Uniwersytet Medyczny 20 525 2,06% 

14 Politechnika Gdańska 20 348 2,04% 

15 Uniwersytet Śląski 19 012 1,91% 

16 Śląski Uniwersytet Medyczny 19 103 1,92% 

17 Uniwersytet Łódzki 18 571 1,86% 

18 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 18 656 1,87% 

19 Politechnika Poznańska 17 768 1,78% 

20 Gdański Uniwersytet Medyczny 16 631 1,67% 

21 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 16 287 1,63% 

22 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 15 621 1,57% 

23 Uniwersytet Gdański 15 690 1,57% 

24 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 13 606 1,37% 
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25 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 13 321 1,34% 

26 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 12 310 1,23% 

27 Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie 11 492 1,15% 

28 Politechnika Krakowska 10 506 1,05% 

30 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 10 160 1,02% 

Wyjaśnienie: W zestawieniu uwzględniono tylko uczelnie. Nie uwzględniono instytutów badawczych i jedno-
stek wchodzących w struktury uczelni lub sieci instytutów. W kolumnie [udział procentowy] 100% = 996 762 
(liczebność podzbioru polskiego). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus. 

5. Podsumowanie 

Podsumowując przeprowadzone analizy, można stwierdzić, że społeczna odpowie-
dzialność nauki jest koncepcją stosowaną w świecie akademickim podobnie jak społeczna 
odpowiedzialność biznesu w świecie przedsiębiorstw. Jeżeli podstawowym założeniem 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu jest generowanie i maksymalizacja zysku (odpowiedzialność ekonomiczna) to 
podstawowym założeniem badacza w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności 
nauki jest aktywność badawcza, publikowanie wyników badań i ich dyfuzja. W takim 
ujęciu ważne staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze: Jak kształtuje 
się polski dorobek naukowy na tle dorobku światowego? Analizując pod tym kątem 
reprezentatywny zbiór danych z bazy Scopus, można stwierdzić, że ilościowo (liczba 
publikacji) wkład polskich badaczy w naukę światową jest na poziomie 1,16% i jest to 
relatywnie dobry, osiemnasty wynik w klasyfikacji wkładu intelektualnego poszcze-
gólnych krajów w naukę światową. Biorąc pod uwagę obszary nauki, okazało się, że 
największy wkład intelektualny odnotowała weterynaria oraz fizyka i astronomia 
(około 2%). Ważnymi obszarami w takim układzie są także np. chemia, matematyka, 
materiałoznawstwo czy nauki o środowisku. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę to 
w liczbach bezwzględnych aktywność publikacyjna polskich badaczy jest na naj-
wyższym poziomie. Jednak odnosząc te dane do aktywności naukowców na świecie, 
okazuje się, że wkład polskiej medycyny w tę światową jest na poziomie poniżej 1%. 
Innymi obszarami wartymi wzmocnienia na gruncie aktywności publikacyjnej polskich 
badaczy są nauki społeczne, humanistyczne i sztuki. Do uczelni polskich, które wnoszą 
największy ilościowy wkład intelektualny w naukę światową, należą Uniwersytet 
Warszawski, Jagielloński i Politechnika Warszawska. Jeżeli chodzi o podział na profil 
uczelni to spośród uniwersytetów warto wymienić jeszcze wkład intelektualny Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, spośród uczelni technicznych należy 
wymienić Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę Wrocławską, a spośród uczelni 
medycznych: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
i Poznański Uniwersytet Medyczny. Istotne są także dwie uczelnie przyrodnicze: 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  

Na zakończenie warto także nakreślić dalsze kierunki badań. Pochylając się na tym, 
zasadne okazuje się pogłębianie analiz polskiego dorobku naukowego w kontekście 
dorobku nauki światowej. Warto analizować dorobek poszczególnych uczelni i poszcze-
gólnych badaczy i wykonywać różnego rodzaju porównania. Ciekawe wydaje się także 
podjęcie wątku głębszych analiz komparatywnych w aspekcie różnych krajów czy 
obszarów badawczych. Wreszcie zdecydowanie interesujące jest wyjście poza bazy 
bibliograficzne i badanie dorobku polskich naukowców spoza baz danych, a także 
analizy publikacji w językach innych niż angielski.  
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Uwagi ogólne 

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność 

nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego z programu Ministra 

Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. 
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Obecność polskiego dorobku naukowego w dorobku światowym na kanwie 

społecznej odpowiedzialności nauki 

Streszczenie  

Celem artykułu była analiza obecności polskiego dorobku naukowego w dorobku światowym na kanwie 

społecznej odpowiedzialności nauki. Przedstawiono fundamenty filozoficzne społecznej odpowiedzialności 

nauki oraz koncepcje jej pokrewne, głównie istotne ujęcia społecznej odpowiedzialności biznesu i uczelni. 

Następnie sformułowano pytanie badawcze: Jak kształtuje się polski dorobek naukowy na tle dorobku świa-

towego? Analizy empiryczne prowadzono na danych z bazy Scopus za pomocą metod bibliometrycznych. 

Okazało się, że ilościowy (liczba publikacji) wkład polskich badaczy w naukę światową jest na poziomie 

1,16% i jest to 18 wynik w klasyfikacji krajów. Największy wkład intelektualny odnotowała weterynaria 

oraz fizyka i astronomia (około 2%). Ważnymi obszarami w takim układzie są także np. chemia, matema-

tyka, materiałoznawstwo czy nauki o środowisku. Obszary, które wypadły słabiej i są warte wzmocnienia, 

okazały się nauki społeczne, humanistyczne i sztuki. Za najważniejsze uczelnie polskie, które są platformami 

dyfuzji wkładu intelektualnego, uznano Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i Politechnikę Warszawską.  

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność nauki, analiza bibliometryczna, polska nauka, polski dorobek 

naukowy 
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Jolanta Wołowicz, Ryszard Wojnar1 

Natura, mater Sinensium hieroglyphis  

1. Wstęp 

Wer den Dichter will verstehen, Muss in Dichters Lande gehen, napisał Johann 

Wolfgang von Goethe w „West-östlicher Divan”2. Chiny są wielkim i pięknym krajem, 

(rys. 1) i po to, by je poznać dobrze rozpocząć wędrówkę po stronach chińskich znaków. 

Tu jest dużo do zobaczenia3. 

 
Rysunek 1. Pejzaż chiński, styl fēng shuǐ 風水 wiatr-woda, niewidzialne-nieuchwytne [domena publiczna] 

Na przykładach pokażemy jak z prostych obrazków (które wykonać może każdy) 

powstają oznaczenia pojęć konkretnych i abstrakcyjnych, jak ogląd matki przyrody 

(physis) pozwala przejść do metafizyki. Przy tej okazji, spróbuję zwrócić uwagę na 

mniej lub bardziej ciekawe wzajemne odniesienia i skojarzenia między tradycją chińską 

i grecką. 

Niniejszy rozdział nie jest rozprawą filologiczną, jest raczej zbiorem uwag przyrod-

ników dla przyrodników zainteresowanych znaczeniem hieroglifów chińskich. 

Mimo odległości, Chiny nigdy nie były zupełnie odcięte od Europy. Zawsze istniał 

handel, w czasach Marka Aureliusza wysyłane były do Chin poselstwa. W Chinach 

archeolodzy znajdują rzymskie monety i wyroby rzemiosła, zaś w Pompejach obrazy 

jedwabnych strojów. 
W czasach nowożytnych, w wieku XVII misjonarze jezuiccy, wśród nich Polak ks. 

Michał Boym (1614-1659) (przyrodnik, kartograf, propagator chińskiej medycyny, 

 
1 rwojnar@ippt.pan.pl, Pracownia Mechaniki Analitycznej i Teorii Pola, Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych 

i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN.  
2 Goethe J.W. von, Dywan Zachodu i Wschodu (West-östlicher Divan), Zbiór liryków (1819), różni tłumacze, 

Seria: Biblioteka Poetów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963. 
3 Eberhard W., Symbole chińskie, Słownik, Wydawnictwo Universitas, 2006. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=West%E2%80%93%C3%B6stlicher_Divan&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrodoznawstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kartografia
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jeden z pierwszych europejskich sinologów oraz poseł cesarza Yongli, którego ochrzcił, 
z Południowej dynastii Ming do papieża) wracali urzeczeni cywilizacją chińską. 
Wpływowi filozofii chińskiej uległ Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) i w jakimś 
stopniu Immanuel Kant (1724-1804), który twierdził, że argumenty praktyczne są 
ważniejsze niż teoretyczne. Myśl ta jest bliska filozofii chińskiej4, 5, 6. 

Poprzez język grecki Chińczycy przez Rzymian byli nazywani Serami (Seres), tzn. 

wytwórcami jedwabiu (糸 Sī), który nazywano: po grecku serikon, a po łacinie sericum. 

Stąd po angielsku silk, po francusku serge (splot) i po rosyjsku шёлк, porównaj też: 絲

綢 Sīchóu jedwab; tu znak jedwabiu 糸 pojawia się trzy razy. 

Starożytną chińską nazwą Imperium Rzymskiego jest 大秦 Dàqín, czyli Wielkie 

Chiny. Qín to nazwa dynastii, która założyła Cesarstwo Chińskie. Wschodnie Cesarstwo 

Rzymskie nosiło chińską nazwę 拂菻 Fúlǐn, której znaczenie nie jest jasne. Możliwe, 

że jest to chiński zapis nazwy polis, czyli Konstantynopol. 

Dynastia Qín była pierwszą dynastią Cesarstwa, dynastia 清 Qīng ostatnią. Właśnie 

od niej pochodzi nazwa i angielska i polska Chin. 
Jest pięć zasadniczych kresek pisma chińskiego, mianowicie, kolejno: kropka, kreska 

pozioma, kreski pionowa, kreska skośna i kąt: 

 
Za pomocą tych pięciu rodzajów kresek mędrcy chińscy stworzyli opis świata. 

Znaki chińskie – hieroglify noszą nazwę 字 Zì. Obecnie przyjęty system romanizacji 

zapisu języka chińskiego (mandaryńskiego) nosi nazwę hànyǔ pīnyīn. Wyraz Hànyǔ 

(w zapisie uproszczonym 汉语; w tradycyjnym: 漢語) oznacza „język mówiony ludu 

Han”, zaś Pīnyīn (拼音) znaczy „wymawiane dźwięki”.  

W systemie tym zachowana jest na ogół odpowiedniość dźwięków i liter alfabetu 
łacińskiego. Są jednak pewne istotne zmiany: 

Dźwięczne spółgłoski b, d, g czyta się jak bezdźwięczne p, t, k. Z kolei 
bezdźwięczne p, t, k czyta się jak przydechowe ph, th, kh. Ponadto, r czyta się jak ż, x – 
jak ś, q – jak ć. Literę j, dwie litery obok siebie ch i literę w czyta się po angielsku, zh – 
czyta się jak dż. Literę c czyta się tak samo jak polskie c. W latach pięćdziesiątych, po 
zbadaniu wymowy języków europejskich chińska komisja językowa wywnioskowała, 
że polska wymowa dźwięku c jest tożsama z wymową chińską7.  

Język chiński składa się z 389 zgłosek (sylab)8, z których każda może być wyma-
wiana jednym z 4 tonów i każda ma na ogół wiele znaczeń (rys. 2). 

Dopiero zapis hieroglificzny wskazuje częściowo na sens zgłoski, zaś ujednoznacz-
nienie wymaga dodania jeszcze jednej sylaby, o podobnym znaczeniu lub wymowie. 
Przypomina to podanie współrzędnych na szachownicy. W ten sposób język chiński 
może mieć przeszło dwa miliony wyrazów i staje się najbogatszym językiem na świecie.  

 
4 Leibniz G.W., Explication de l’arithmétique binaire, qui se sert des seuls caractères 0 et 1, avec des 

remarques sur son utilité, et sur ce qu’elle donne le sens des anciennes figures Chinoises de Fohy, Memoires 

de l’Académie Royale des Sciences, 3, 1703, 85-89. 
5 Kant I., The End of All Things, tr. Lewis White Beck, Kant On History, Bobbs-Merrill, New York 1963. 
6 Palmquist S.R., How „Chinese” Was Kant?, The Philosopher, 84 (1), 1996, s. 3-9. 
7  Sie-Grabowski J., informacja prywatna (Jerzy Sie-Grabowski (1936-2016), sinolog polski, strona 

internetowa: http://sie-grabowski.pl/). 
8 Kotow A.W., Kitajsko-russkij słowar, Gorełow W.I. (red.), Wydawnictwo Izdatelstwo „Russkij jazyk”, 

Moskwa 1974. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sinologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yongli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynastia_Ming#Po%C5%82udniowa_dynastia_Ming
https://pl.wikipedia.org/wiki/1646
https://pl.wikipedia.org/wiki/1716
https://pl.wikipedia.org/wiki/1724
https://pl.wikipedia.org/wiki/1804
https://pl.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%91%D0%BB%D0%BA#ru
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Rysunek 2. Liczba zgłosek zaczynanych od danej litery alfabetu łacińskiego. Najwięcej zgłosek (36) jest na z. 

Brak zgłosek zaczynających się na i oraz u [opracowanie własne] 

Znaki chińskie są dwu zasadniczych rodzajów: piktogramy – przedstawiają przedmioty 

i ideogramy, które określają pojęcia.  

2. Pierwiastki bytu 

Według filozofii greckiej świat materialny składa się z pierwiastków, czyli elemen-

tów – (zwanych w Polsce żywiołami) – podstawowych składowych świata materialnego. 

Początkowo, w ujęciu Empedoklesa, żywioły były cztery: woda, powietrze, ogień i ziemia. 

Wg filozofii Platona, a także Arystotelesa istniał jeszcze piąty żywioł – eter9, 10.  

Trzy substancje: ziemia, woda i ogień są uznane za pierwiastki bytu zarówno przez 

filozofię grecką, jak i chińską. Jednak filozofowie chińscy wprowadzili zamiast po-

wietrza dwa inne żywioły: drzewo i metal, czyli mówiąc językiem współczesnym sub-

stancje organiczne i metale. Wyróżnienie metali budzi zdumienie, gdyż dopiero fizyka 

dwudziestego wieku wykryła ich wyjątkowe własności. Co do powietrza, nauka współ-

czesna zalicza je, podobnie jak i wodę, do kategorii płynów.  

 
Rysunek 3. Pierwiastki bytu w filozofii greckiej i chińskiej. Wg filozofii chińskiej istnieją dwa cykle 

oddziaływań. (1) cykl tworzenia (相生; xiāngshēng): Drzewo karmi ogień. Ogień tworzy ziemię (popiół). 

Ziemia nosi w sobie metal. Metal zbiera wodę. Woda odżywia drzewo oraz (2) cykl niszczenia (相克; 

xiāngkè): Metal przecina drzewo. Drzewo zapuszcza się w ziemię. Ziemia pochłania wodę. Woda gasi ogień. 

Ogień topi metal11 

 
9 Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Filozofia starożytna i średniowieczna, Tom 1, wydanie 6, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1968. 
10 Platon, Dialogi, Timaios, Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 1993. 
11 Żywioły, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82y [data dostępu: 20.03.2022]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Empedokles
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Schemat chiński (rys. 3b) złożony nie tyle z pięciu żywiołów, ile z pięciu oddzia-

ływań 五行 (wǔxíng) próbuje wyjaśnić szereg zjawisk tak różnych jak funkcjonowanie 

organów ciała ludzkiego, zjawiska kosmiczne, działanie lekarstw i wiraże polityki. 

Używają rzeczownika 行 xíng – chodzenie, działanie, a nie współczesnego terminu 元

素 Yuánsù – element, pierwiastek. Żywioł drzewo 木 Mù wyróżnia substancje organiczne.  

3. Liczby 

Napis u wejścia do Akademii Platońskiej głosił: ageometretos medeis eisito, niech 

tu nie wchodzi nikt nieznający matematyki. Arystoteles uważał, że matematyka jest 

miarą wszystkiego, a Pitagoras, że liczby rządzą światem. Pierwsze dziesięć liczb 

całkowitych po chińsku: 

一 Yī, 二 Èr, 三 Sān, 四 Sì, 五 Wǔ, 六 Liù, 七 Qī, 八 Bā, 九 Jiǔ, 十 Shí 

Jedenaście to 十一 Shíyī, a dwanaście十二 Shí'èr, zaś dwadzieścia to 二十 Èrshí. 

Tylko chińska nazwa jedynki Yī przypomina polską. Pierwsze trzy cyfry oraz 

dziesiątka wyglądają jak obrócone rzymskie. Jest kwestią smaku uznać, czy chińskie 

pięć przypomina 5, a chińskie 7 siódemkę. Znak 四 Sì poprzez kształt kwadratu nawią-

zuje do liczby 4. Znaki liczb parzystych są symetryczne. Liczbę sto przedstawia znak 

百 Bǎi: pod poziomą kreską mamy znak 白 Bái co znaczy biały (aluzja do wymowy), 

a ten z kolei pochodzi od znaku słońca 日 Rì. Tysiąc to: 千 Qiān. 

4. Człowiek 

Znak człowieka 人 Rén należy do najprostszych. Znak ten zwraca uwagę na dwu-

nożność, istotną cechę różniącą człowieka od innych ssaków. Skrócony zapis znaku 

człowieka 亻stosowany jest po lewej stronie hieroglifu złożonego. Dwa obok siebie 

symbole ludzi to „każdy” lub „wszyscy” 人人 Rén Rén. Humanizm to 人道 Réndào, 

ludzka droga.  

Jak zauważył Protagoras z Abdery miarą wszystkich rzeczy jest człowiek. Do myśli 

Protagorasa nawiązuje zasada antropiczna astrofizyki, w jej różnych sformułowa-

niach12, 13. 

Symbolem pojęcia wielkość jest człowiek z wyciągniętymi ramionami 大 Dà. Dla 

przeciwstawienia znak małości to 小 Xiǎo, jak roślinka pozbawiona wody lub wystra-

szone zwierzę. 

Nad ludzką wielkością góruje jednak niebo 天 Tiān. Można zgłoskę odpowiadającą 

temu znakowi porównać z polskim dzień, rosyjskim den’, łacińskim dies, angielskim 

day, a także z greckim Dzeus.  

 
12 Carter B., Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology, IAU Symposium 63: 

Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data, Dordrecht: Reidel, 1974, s. 291-298; 

republished in General Relativity and Gravitation, Nov. 2011, Vol. 43, Iss. 11, s. 3225-3233, with an intro-

duction by George Ellis. 
13 Bostrom N., Was the Universe Made for Us?, Anthropic Principle. The data we collect about the Universe 

is filtered not only by our instruments' limitations, but also by the precondition that somebody be there to 

“have” the data yielded by the instruments (and to build the instruments in the first place), 9 February 2020. 

internet: https://www.anthropic-principle.com/ [data dostępu: 09.02.2020]. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%94%E8%A1%8C
https://en.wiktionary.org/wiki/w%C7%94x%C3%ADng
https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%94%E8%A1%8C
https://en.wiktionary.org/wiki/w%C7%94x%C3%ADng
https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?rad=65e5
javascript:void(0);
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Pośrednikiem między ziemia a niebem jest 夫 Fū mężczyzna. Lecz jego losem jest 

tracić 失 Shī: jak pisze Poeta wiek męski, wiek klęski. Oczywiście, chiński pisarz wiedział 

o tym wieki wcześniej.  

Kobietę obrazuje ideogram 女 Nǚ. Obraz kobiety pod dachem 安 Ān oznacza 

bezpieczeństwo, zaś 妙 Miào, czyli znak kobiety ze znakiem małości 少 Shǎo, oznacza 

subtelność.  

Warto podać, choćby niektóre nazwy części ciała: Oko 目 Mù, Ucho 耳 Ěr, Usta 口

Kǒu, Ręka 手 Shǒu. 

Ideogram oznaczający niemowlę 嬰 Yīng jest złożony ze znaku pary oczu i znaku 

kobiety – opiekunki dziecka. 

Podobny do symbolu ust, choć nieco większy symbol 口Wéi oznacza zamknięcie, 

ogrodzenie.  

Symbol 言 Yán oznacza mowę. Układ poziomych kresek nad znakiem ust wskazuje 

niewątpliwie na falę akustyczną. Z kolei symbol mowy wraz ze znakiem człowieka 亻 

oznacza wiarę 信 Xìn.  

Naturalny znak ręki przyłożonej nad okiem 看 Kàn oznacza patrzeć, zaś pogląd to 

看法 Kànfǎ; przy tym 法 Fǎ oznacza prawo. 

Inną nazwą oka jest 眼 Yǎn. Znak ten składa się z symbolu oka目 Mù i z symbolu 

艮 gèn, który znaczy zatrzymać. Okulary to 眼鏡  

Yǎnjìng, przy tym 鏡 Jìng oznacza lusterko. 

Mamy ideogram 工人 Gōngrén robotnik, ale po przestawieniu 人工 Réngōng 

sztuczny, wykonany przez człowieka. Ponadto 北京人  Běijīng rén Pekińczyk, 

mieszkaniec Pekinu; 人口 Rénkǒu to ludność (dosłownie ludzkie usta). 

Znak serca 心 Xīn to po prostu szkic anatomiczny: dwie główne tętnice i dwie żyły, 

zasilające oba obwody krwionośne. 

Myśl to 思 Sī albo 想 Xiǎng, serce co obejmuje za jednym zamachem pole albo 

przyrodę. Połączenie tych obrazów 思想 Sīxiǎng znaczy ideowy, zaś 良心 Liángxīn – 

to dobre serce, czyli sumienie. 

Znosić cierpienie to 忍 Rěn, ostrze 刃 nad sercem; 刀刃 Dāorèn ostrze noża. Tak 

więc cierpienie Rěn jest nieodłączne od człowieka Rén. Różnica tylko w intonacji. 

Smutek przedstawiony jest jako 悲  Bēi, znak wrogości, rozdarcia 非  Fēi nad 

sercem, zaś znak żalu to 戀 Liàn nad sercem słowo言między dwiema nićmi 糸 Sǐ 

jedwabiu. Trochę jak u Mickiewicza: Snuć miłość, jak jedwabnik nić z piersi swych 

snuje…  

Odraza 惡 Wù, znak czegoś drugorzędnego 亞 Yà nad sercem. 

Przekreślone serce 必 Bì oznacza konieczność. Tajemnica zawiera dwie koniecz-

ności: 秘密 Mì mì, ani mru mru. Oba znaki nie budzą wątpliwości. 

Widać, że bardziej złożone znaki chińskie bywają budowane na zasadzie rebusa; 

jednak na ogół łatwiej jest nauczyć się ich znaczenia niż je rozwiązywać. Do tego 

potrzebny byłby Jean-François Champollion. 
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5. Zwierzęta 

Zwierzę pies ma kilka symboli. Wśród nich jest 犬 quǎn: pies wskakuje na ramiona 

przyjaciela i nie przejmuje się jego ludzką wielkością. Inną nazwą psa jest 狗 Gǒu. Jak 

psie: hau. 

Po lewej stronie znaków złożonych znak psa ma postać 犭. Jest to też skrócony 

znak innych czworonogów. Znak kota to 貓 Māo, jak kocie: miau. W znaku kota 貓
widać sinogram 苗Miáo, co znaczy sadzonka. Znak 苗 Miáo z kolei składa się ze 

znaku pola 田 Tián i znaku trawy 艹. Sadzonki, podobne do trawy, rosną na polu, po 

którym swoimi drogami wędruje kot. I znowu wymowa znaku 苗 Miáo przypomina 

kocie miauczenie.  

Znak konia ujmuje istotę końskości: 馬 Mǎ. Widać grzywę rozwianą w biegu, 

cztery nogi lub jak kto woli skrócony symbol ognia 灬. Każdy, kto widział konia 

w galopie, uzna realizm tego piktogramu. Według chińskiej Księgi przemian (Yì jīng) 
koń ma najwyższą rangę wśród zwierząt. Podobnie w Grecji koń Pegaz, symbol 
natchnienia poetyckiego przynosił samemu Zeusowi błyskawice, a kopytami na ziemi 
otwierał źródła.  

Trafność znaku widzianego z góry baranka 羊  Yáng nie budzi wątpliwości. 

Baranek jest m.in. w znaku szczęścia 吉祥 Jíxiáng oraz w znaku oceanu 洋 Yáng. 

Znak baranka połączony ze znakiem ryby 魚 Yú tworzy ideogram świeżości 鮮 Xiān.  

Znak wołu to 牛 Niú. Można go zestawić z literą A i hebrajskim  א, które są pikto-

gramami głowy wołu. Zachodzi pewne podobieństwo dzięki skośnemu rogowi po 

lewej stronie u góry znaku 牛 Niú.  

Znak świni – 豬 Zhū, a znak słonia – 象 Xiàng. Widać skojarzenia podobne jak 

w polskim: słoń i słonina. Dąb to 橡木 Xiàngmù, drzewo słoniowe. Z połączenia znaku 

słonia i znaku człowieka powstaje znak portretu, 像 Xiàng, o tej samej wymowie.  

Drzewo wiśnia przedstawiane jest sinogramem 櫻 Yīng. Ten ostatni składa się ze 

znaku drzewa 木 Mù i z ideogramu oznaczającego niemowlę 嬰 Yīng. 

Lis to 狐狸 Húlí, w pierwszym znaku obok znaku psa犭 występuje znak melona 瓜 

Guā. Jest to chińska wersja bajki Ezopa, nie lis i winogrona, ale lis i dynia, do której 

nie trzeba skakać. W drugim ideogramie obok znaku psa widać znak 里 Lǐ, co przy-

pomina wymowę. 

Znak 里Lǐ może oznaczać odległość 500 m lub wioskę. Wielki mur chiński ma 

również nazwę muru 5000 Li, 五千里之牆 Wǔqiān lǐ zhī qiáng. 牆 Qiáng znaczy mur. 

Podobnie jak lis, choć z innym akcentem nazywa się tygrys 虎 Hǔ. Przez szacunek 

i dla jednoznaczności mówimy老虎 Lǎohǔ, stary Hǔ. Można sobie tylko wyobrazić, co 

się stanie, gdy koń natknie się na tygrysa. Dwa piktogramy razem: 馬虎 Mǎhu oznaczają 

bałagan. 

Panda 熊貓 Xióngmāo to w dosłownym tłumaczeniu: niedźwiedzi kot. 

Znak ptaka 鳥Niǎo, a znak wrony 鴉 Yā. Opium to 鴉片Yāpiàn, dosł. wronie 

pastylki, a 鴉片戰爭 Yāpiàn zhànzhēng to wojny opiumowe.  

Nazwa miodu brzmi swojsko: 蜜 Mì lub dokładniej 蜂蜜 Fēng mì, miód pszczeli. 

Fēng oznacza pszczołę, ściślej pszczołę miodną, 蜜蜂 Mìfēng. W znaku miodu widać 

znak konieczności 必 Bì i znak owada 虫 Chóng, Ten sam znak owada występuje 

w znaku pszczoły. 
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6. Rodzina  

Rodzinę przedstawia znak 家 Jiā. Humorysta powiedziałby „świnia pod dachem”. 

Może i sam twórca hieroglifu patrzył z pobłażaniem na różne przypadki w życiu 

rodzinnym.  

Matka to 母 Mǔ, jak niemiecka Mutter, a ojciec 父 Fù, porównaj Vater. Jednak 

w zdrobnieniu 媽媽 Māmā i 爸爸 Bàba, jak po polsku (pamiętamy, że w systemie 

pīnyīn literę „b” czyta się jak „p”). W wyrazie 媽媽 Māmā znak konia 馬 Mǎ przy-

pomina wymowę. 

Dziecko to 子 Zi, również syn to 兒子 Érzi, a córka 女兒 Nǚ'ér. Jak wiemy, dwoje 

oczu kobiety skierowane jest na niemowlę 嬰Yīng. Obraz kobiety połączony ze znakiem 

dziecka 好 Hǎo znaczy dobro.  

7. Pola, lasy, góry, wody 

Znak ziemi to 土 Tǔ, miejsce, gdzie rosną rośliny i stawia się krzyże. Pole to 田 

tián, czyta się prawie jak niebo 天 Tiān, a pole uprawne 農田 Nóngtián. Widać bruzdy 

wyorane przez rolnika 農 Nóng, zaś w znaku rolnika jest jeszcze raz pole 田 Tián. 

Z definicji rolnik jest glebae adscriptus. Ogród po chińsku to 園 Yuán, zaś ogród rajski 

天堂花園 Tiāntáng huāyuán. Ogród wiśniowy to 櫻桃園 Yīng táoyuán. Znak drzewa 

木 odróżnia znak wiśni od znaku niemowlęcia 嬰. 

Inny znak ziemi 地 Dì zawiera w sobie znak 土 Tǔ.  

Drzewo jest przedstawiane znakiem 木 Mù. Jest inne określenie drzewa: 樹 Shù. 

Las to 森林 Sēnlín. Poszczególne sylaby, i 森 Sēn, i 林 Lín, oczywiście też oznaczają 

las lub zagajnik. Zwraca uwagę, że las chiński Sēnlín i las polski brzmią podobnie, 

w obu głoski l i s.  

Trawa 草 Cǎo oznaczana jest w skrócie艹. Znak kwiatów 花 Huā składa się z uprosz-

czonego ideogramu trawy 艹 Cǎo i ideogramu 化 Huà, który oznacza zmianę. Nie 

tylko w Chinach kwiaty są symbolem przemijania. Chemia to nauka o przemianach, 化

學 Huàxué. 

Widzieliśmy już w punkcie 2, że woda oznaczona jest hieroglifem 水 Shuǐ. Skró-

conym zapisem tego znaku, używanym po lewej stronie hieroglifów złożonych jest 氵– 

trzy spadające krople (rys. 4). Pełny znak 水 jest podobny do litery M, która sama 

pochodzi od fenickiego mem , co też oznacza wodę.  

Znak wody, nad którym postawiono kropkę (właściwie od tej kropki zaczynamy 

pisanie tego znaku) oznacza wieczność 永 Yǒng. Można się zastanawiać, dlaczego taki 

symbol, może to nieskończony przepływ, jak w heraklitowym panta rei. Z kolei znak 

泳 Yǒng oznacza pływanie. 
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Rysunek 4. Widać, jak dobrze skrócony znak wody 氵przypomina naturę14  

Ze znaku wody wyprowadza się znak lodu 冰 Bīng. Do znaku wody nawiązuje też 

znak rtęci 汞 Gǒng. 

Pojęcie rzeka ma parę określeń. A więc, 江 Jiāng, czyli jakby praca wody. Naj-

większa rzeka Chin, zwana w Polsce Jangcy to 長江 Chángjiāng, dosłownie Długa 

Rzeka. Inne określenie rzeki to 河 Hé, składa się ze znaku wody氵i znaku możności 可 

Kě; jakby powiedzieć, że rzeka to „można woda”. Jednocześnie znak Kě przypomina 

wymowę. Stąd np. Żółta Rzeka to 黃河 Huánghé. 

Przyjęta w krajach zachodnich nazwa Rzeki Yangzi Jiang 揚子江 wywodzi się od 

starożytnego lenna Yang. W Chinach używa się nazwy Chang Jiang, chociaż stosuje 

się także określenia Da Jiang 大江, czyli Wielka Rzeka lub po prostu Jiang 江 Rzeka. 

Stosowaną poza Chinami nazwę Rzeka Błękitna nadali prawdopodobnie misjonarze 

jezuiccy w celu odróżnienia Jangcy od Rzeki Żółtej, czyli Huang He15. Górny bieg 

rzeki Jangcy nazywany 通天河, Tōngtiān Hé – czyli Rzeka z Nieba, a więc Rzeka nie 

tyle Błękitna, co Niebiańska.  

Legendarny ze swojego piękna Syczuan 四川 Sìchuān – to według etymologii 

ludowej Czterorzecze, kraina czterech 四 rzek 川. Są to rzeki Jialing, Jinsha (lub Wu), 

Min i Tuo. Skróconą wersją znaku rzeki 川 Chuān jest 巛.  

Morze oznaczamy: 海 Hǎi. W znaku tym obok symbolu 氵wody widać symbol matki: 

母 Mǔ, morze matką wód. Z kolei ocean to: 洋 Yáng, obok znaku wody widać znak 

baranka羊 Yáng, który przypomina wymowę. Ideogram 洋 Yáng oznacza również za-

morski (cudzoziemski). Zapałki nazywają się 洋火 Yáng huǒ, czyli cudzoziemski ogień. 

 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Drop_(liquid) [data dostępu: 12.09.2022]. 
15 Room A., Placenames of the World: Origins and Meanings of the Names for 6,600 Countries, Cities, 

Territories, Natural Features and Historic Sites, 2nd ed., McFarland & Company, Jefferson 2013. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jialing_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Jinsha_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_River_%28Yangtze_tributary%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Min_River_%28Sichuan%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuo_River
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Rysunek 5. Pustelnia mędrca na tle góry z białego nefrytu16 

Góry to – 山 Shān. Dlatego Góry Niebiańskie w Azji środkowej to 天山 Tiānshān. 

Zauważamy, że znak gór 山 jest łudząco podobny do znaku zębów šīn w alfabecie 

fenickim i do znaku szota ш w alfabecie rosyjskim. Znak 仙 Xiān łączy oba obrazy czło-

wieka i góry, oznacza człowieka sprawiedliwego, „mędrca z gór” (rys. 5), a także wróżkę. 

W północnych Chinach znajduje się pustynia Alaszan 阿拉善沙漠 Ālāshàn Shāmò. 

阿拉 może być transkrypcją słowa Allah, znak 善 Shàn oznacza dobry. Znaki 沙漠 

Shāmò przedstawiają pustynię. Znak Shā 沙 to piasek, Mò 漠 – pustynia. 

Góra 泰山 Tài Shān była miejscem rytualnego składania przez cesarzy chińskich 

ofiar niebu celem potwierdzenia uzyskanego przez nich mandatu niebios. U podnóża 

góry cesarz składał z kolei ofiarę poświęconą ziemi. W roku 695 ofiarę w tym miejscu 

złożyła cesarzowa 武則天 Wǔ Zétiān. Skorzystała z poglądu, że ziemia reprezentuje 

pierwiastek żeński 陰 Yīn i tym samym uprawomocniła swoje rządy. Koncepcja 陽陰 

Yáng yīn, światła i cienia pochodzi ze starożytnej metafizyki chińskiej i opisuje ona 

dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym 

wszechświecie. 

 
16 https://www.cambiaste.com/uk/auction-0239/a-white-jade-mountain-with-wise-men-between-la-144939 

[data dostępu: 19.05.2022]. 
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8. Słońce, księżyc, gwiazdy  

Wśród nazw słońca występuje nazwa słońca jako światła dnia 日 Rì. 

Kreska środkowa w znaku może wskazywać na to, że starożytni Chińczycy znali 

plamy na słońcu. Znak słońca piszemy za pomocą 4 kresek (a nie pięciu, jakby się 

zdawało na pierwszy rzut oka) w następującej kolejności, rys. 6. 

 
Rysunek 6. Znak słońca piszemy tak: do kreski pionowej dostawiamy kreskę kąt, potem kreski poziome. 

Podobnie korzystamy z kreski kąt przy pisaniu innych znaków, np. ust [opracowanie własne] 

Piktogram złożony z trzech słońc 晶 Jīng oznacza kryształ, zaś 山晶 Shān jīng to 

kryształ górski. Znak złożony ze znaku ust i dwu słońc 唱 Chàng znaczy śpiew, 

porównaj fr. chanson. 

Inną nazwą słońca jest 陽 Yáng. Po prawej stronie mamy znak 易 Yì, podobny do 

znaku ptaka 鳥 Niǎo. Znak ten oznacza lekkość, zmienność. Słynna Księga przemian 

to 易經 Yì jīng.  

Według tego znaku słońce nie jest wiezione przez rydwan Apolla, ale przez coś 

podobnego do ptaka. Mimo wszystko rozsądniej. Po lewej stronie znaku 陽 Yáng 

mamy zapis skrócony znaku miasta阝(w pełnej postaci jest 邑  Yì). Znak 阝 jest 

podobny do litery fenickiej bet, co oznacza mieszkanie. Zwrot Słońce świeci to – 陽光

普照 Yángguāng pǔzhào. Od znaku słońca pochodzi znak bieli 白 Bái, w którym do 

znaku słońca dodano u góry kreskę.  

Naturalne światło w nocy daje księżyc 月 Yuè. Połączenie znaku słońca i księżyca 

oznacza jasny 明 Míng. Dynastia Ming to 明代 Míngdài. Znak 代 oznacza dynastię: 

człowiek (亻Rén), co strzela z łuku (弋 Yì), jakby rzut w przyszłość – symbol trwania.  

Dwa księżyce obok siebie oznaczają przyjaciela 朋 Péng. Może dlatego, że księżyc 

jest przyjacielem ziemi, zaś Poeta pisał: Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, I dwa 

obaczysz księżyce. Czy jest lepszy przyjaciel niż własne odbicie w lustrze, choćby 

w lustrze wody. 

Symbol gwiazdy 星 Xīng złożony jest z dwu znaków, znaku słońca 日 Rì i znaku 

rodzenia 生 Shēng. A więc zgodnie ze współczesną nauką gwiazdy rodzą słońca lub 

inaczej słońce jest gwiazdą na pewnym stopniu ewolucji. Aby po chińsku powiedzieć 

konkretnie ta gwiazda, powtarzamy 星星 Xīngxīng (gwiazda gwiazda).  

Symbol 衛星 Wèixīng oznacza satelitę. Np. Księżyc jest satelitą Ziemi 月亮是土地

的衛星 Yuèliàng shì tǔdì de wèixīng. Hieroglif 是 znaczy jest, znak 的 De pisany jest 

po przydawce (a nie jak francuskie de przed), a znaczy podobnie, przynależność. 

Słowo dwór 院 Yuàn ma dwa znaczenia, podobne jak w polskim: przestrzeń poza 

domem i dwór w znaczeniu domostwo, pałac, czyli przestrzeń przed drzwiami lub 

poza drzwiami, zależnie od kontekstu, przyimka w lub na. Ze słowa tego wyprowadza 

się nazwy instytucji: 

Akademia nauk to 科學院 Kēxuéyuàn, szpital 醫院 Yīyuàn, zaś sąd 法院 Fǎyuàn, 

gmach prawa. Jednak pałac cesarski to 皇宮 Huánggōng. 
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9. Czas 

Znak 時 Shí oznacza czas. Składa się nań po lewej stronie znak słońca 日 Rì, a po 

prawej stronie u góry znak ziemi 土 i po stronie prawej u dołu znak cala 寸 Cùn. 

Zatem czas jest odmierzany ruchem małej ziemi wokół dużego słońca; mamy model 
kopernikański układu słonecznego przed Kopernikiem. Przypomina się Einsteinow-
skie: czas jest to, co pokazuje mój zegarek. 

Podobnie brzmi i podobnie jest zapisywane pojęcie wiersz (poetycki) 詩 Shī. Po 

lewej stronie tego znaku zamiast znaku słońca jest znak mowy 言 Yán. 

Przeszłość to 過去 Guòqù, a przyszłość 未來 Wèilái, zaś teraz to 現在 Xiànzài. 

Wczoraj to 昨天 Zuótiān, dzisiaj 今天 Jīntiān, a jutro 明天 Míngtiān. 

Znak roku 年 Nián przez wzgląd na podobieństwo wymowy przypomina znak wołu 

牛 Niú.  

Czas według tradycyjnego kalendarza chińskiego (zwanego kalendarzem rolniczym 

農曆 Nónglì) składa się z cykli sześćdziesięcioletnich. Każdy cykl jest kombinacją 

dwunastu ziemskich gałęzi o nazwach 12 zwierząt i pięciu niebiańskich pni o nazwach 
5 żywiołów: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal, Woda. Sześćdziesięcioletni cykl 
kalendarza rozpoczyna się od Roku Tygrysa w Żywiole Drzewa, a kończy na Roku 
Świni w Żywiole Wody. Jest to kalendarz księżycowo-słoneczny. 

Kalendarz urzędowy 公曆  Gōnglì jest kalendarzem gregoriańskim 陽曆日曆 

Yánglì rìlì, czyli kalendarzem wyłącznie słonecznym, co zaznacza podwójny znak 

słońca: 陽 Yáng oraz 日 Rì. Miesiące w tym kalendarzu numeruje się kolejnymi 

liczbami, np. styczeń 一月 Yī yuè, luty 二月Èr yuè, grudzień 十二月 Shí'èr yuè. 

Tydzień to 星期 Xīngqí, dosłownie gwiezdny okres. Symbol 期 Qí znaczy okres.  

Również dni tygodnia numeruje się kolejnymi liczbami, np.: poniedziałek 週一 

Zhōu yī, wtorek 週二 Zhōu èr, sobota 週六 Zhōu liù. Niedziela ma dwie nazwy dzień 

słońca 星期日 Xīngqírì lub dzień powitania Lǐ bài. Składa się ze słowa 禮 Lǐ (obrzęd) 

i słowa 拜 Bài (ukłon). Obrzęd weselny to 婚禮儀式 Hūnlǐ yíshì. 

Przeciwieństwem ukłonu, znaku przyjaźni jest wrogość 非 Fēi. Znaki rąk 手 Shǒu 

odpychają się, zamiast się łączyć.  

Na marginesie: napój kawa to 咖啡 Kāfēi (w pierwszej części między znakami ust 

znak siły, przypomnienie o sile kawy, w drugiej części ostrzeżenie przed piciem, 

porównaj polskie fe lub fuj). Inaczej zioło Ta, czyli herba Ta: 茶 Chá, „trawa dla 

człowieka zbierana z drzewa”.  

W życiu codziennym mierzymy czas w godzinach 時間 Shíjiān, minutach 分鐘 

Fēnzhōng i sekundach 第二 Dì èr. Znak第二 Dì èr jest dosłownym tłumaczeniem 

łacińskiego secunda pars minuta, czyli druga mniejsza część (podczas gdy minuta to 

skrót od prima pars minuta). Znak 間 Jiān przedstawia słońce 日 Rì w bramie 門 Mén: 

brama wycina promienie słońca, tworzy odcinek. Bardziej naturalne chińskie określenie 

sekundy to miǎo, drobina: 秒, (porównaj polskie mało, mniej) zawiera znak kłosa (禾 

Hé) połączony ze znakiem małości (少 Shǎo). Gdy po chińsku pytamy ile? mówimy 

多少 Duōshǎo, wiele mało. Podobnie mniej więcej to 或多或少 Huò duō huò shǎo. 或 

Huò znaczy lub. 

Minuta ma sześćdziesiąt sekund: 一分鐘是六十秒 Yī fēnzhōng shì liùshí miǎo. 

https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?rad=65e5
javascript:void(0);
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cykl_sze%C5%9B%C4%87dziesi%C4%99cioletni&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemskie_ga%C5%82%C4%99zie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebia%C5%84skie_pnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wu_xing
https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?rad=65e5
javascript:void(0);
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10. Przestrzeń  

Konkretną przestrzeń określamy znakiem 空間 Kōngjiān, przestrzeń kosmiczna to 

外太空 Wài tàikōng. Układ Słoneczny to太陽系 Tàiyángxì; 太 陽Tàiyáng to inna 

nazwa Słońca. 

Dwa podstawowe kierunki: na prawo 右 Yòu czy na lewo 左 Zuǒ.  

W znaku 右 Yòu widać rysunek ust 口 Kǒu, zaś w znaku 左 Zuǒ widać znak pracy 

工 Gōng (w uproszczeniu jest to może kowadło, może klucz ślusarski lub jakieś inne 

narzędzie pracy). Tutaj też twórca znaku nie ma wątpliwości. 

Tylko ludzie prawi mogą względnie mają prawo się wypowiadać. 

Podobnie jest po polsku: prawda, prawo, prawica i prawić, w znaczeniu mówić. 

Ludzie zaś pracy fizycznej zawsze mogą być podejrzani o coś niemądrego i nie 

powinni zabierać głosu.  

Do znaku prawej strony 右 yòu jest bardzo podobny znak kamienia 石 Shí. Znak 石 

czytany jako Dan oznacza miarę objętości stu litrów. 

Kierunek do góry oznaczamy 上  Shàng, do dołu 下  Xià. Widać niewątpliwą 

symetrię, obu kierunków i ich znaków. 上海 Shànghǎi – iść ku morzu.  

Można iść na wschód 東 Dōng, zachód 西 Xī, południe 南 Nán lub północ 北 Běi. 

Rzeczy to 東西 Dōngxī, dosłownie wschód zachód, wyrażenie nieco w stylu fr. tout 

le monde lub polskiego „świat a ludzie”. 

Mamy Tokio, czyli stolicę wschodnią 東京  Dōngjīng, Nankin, czyli stolicę 

południową 南京 Nánjīng i Pekin, czyli stolicę północną 北京 Běijīng. Znak 京 Jīng 

oznacza stolicę. Wymawiamy go w Polsce jako kin, wg wymowy Chin południowych.  

Po chińsku winnica to 葡萄園 Pútáo yuán. Chińska nazwa wina 葡萄酒 Pútáojiǔ 

nawiązuje do nazwy greckiej putos, czyli napój. 

W znaku 酒 Jiǔ po prawej stronie jest znak zachodu 西 Xī, co dodatkowo wskazuje 

skąd wino trafiło do Chin. 

Patrząc na południe, trafiamy do Wietnamu 越南Yuènán, czyli kresów południo-

wych cywilizacji chińskiej. 

Podobne są znaki 西  Xī, co znaczy zachód oraz 四  Sì, co znaczy cztery. 

Podobieństwo wymowy usprawiedliwia podobieństwo znaków. 

Symbol台 Tái oznacza wieżę, platformę. 離開舞台 Líkāi wǔtái oznacza zejść ze 

sceny. Stąd też 台灣 Táiwān, czyli dawna Formoza, zaś 平台 Píngtái – to platforma. 

Tutaj 平 Píng oznacza poziomy, spokojny; dlatego 太平洋 Tàipíngyáng to Ocean 

Spokojny (dosłownie: nad wyraz spokojny ocean). Symbol 灣 Wān oznacza zatokę. 

11. Polityka 

Państwo po chińsku to: 國 Guó, czyli obszar 口 Wéi pod osłoną halabardy 戈 Gē. 

Analogicznie zapisujemy zaimek: ja 我 Wǒ; widać rękę z halabardą, ja – bronię swojej 

godności.  

Znak zaimka 我 Wǒ powiększony o znak człowieka 俄 È jest skrótową nazwą 

Rosji. 

Chiny to 中國 Zhōngguó, Państwo Środka. 
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Republika to 共和國 Gònghéguó, państwo zgodnego pożytku. Z kolei królestwo to 

王國 Wángguó, a cesarstwo to 帝國 Dìguó.  

Symbol 王 Wáng oznacza króla, a symbol 主 Zhǔ – gospodarza.  

王子 Wángzǐ – to syn króla, czyli książę.  

Perła to jest 珍珠 Zhēnzhū, w obu piktogramach widać znak króla. Może być 

ciekawe, że wymowa nazwy jednego ze znaków perły 珠 Zhū jest taka sama jak 

wymowa nazwy zwierzęcia świnia 豬 Zhū. Porównaj ros. nazwę perły – żemczug. 

Przypomina to nieco kalambur przypisywany cesarzowi Augustowi: Lepiej być świnią 

Heroda [gr. ous] niż jego synem [gr. houios].  

Cesarz to 皇帝 Huángdì, symbol 帝 Dì oznacza zarówno cesarza, jak i boga. 

Imperializm to帝國主義 Dìguó zhǔyì. Znak皇 Huáng składa się z ideogramu bieli 白

Bái i ideogramu króla 王 Wáng. Jednocześnie sylaba Huáng zapisana tak 黃 oznacza 

kolor żółty, kolor cesarza. Żółta Rzeka to 黃河 Huánghé, rzeka cesarska. 

Mandaryn, czyli wysoki urzędnik 高官 Gāoguān, jakby człowiek chronionych ust. 

Termin mandaryn (port. mandarim) pochodzi przez portugalski albo z łaciny mando, 

albo dopiero z XVI wieku via malajski z hindi mantrī ‘doradca’. Mandarynka po 

chińsku to 柑橘 Gānjú. 

Znak króla 王 Wáng nie jest bynajmniej chroniony. Znak ten występuje w symbolu 

piłki do gry 球 Qiú, w symbolu szaleństwa 狂 Kuáng (gdzie występuje obok znaku 

psa), i w innych nie bardzo poważnych symbolach. Zabawka to – 玩 Wán, co zawiera 

i przypomina znak i nazwę króla. Widocznie w starożytnych Chinach istniało silne 

poczucie humoru, choć samo słowo humor należy do nielicznych chińskich pożyczek 

językowych 幽默 Yōumò. 

Na marginesie kula ziemska to 地球 Dìqiú, zaś tenis stołowy to 乒乓 球 Pīngpāng 

qiú. Obraz swoją trafnością budzi zachwyt, wprost słychać trzask odbijanej od stołu 

piłeczki. Jednocześnie wyjaśnia, dlaczego po polsku gra w piłkę tak się nazywa: dwu 

graczy stoi naprzeciw siebie, jak drwale przy piłowaniu drewna. Sam znak piły to: 鋸 Jù. 

Znak złota 金 Jīn powstał ze znaku króla osłonionego od góry i dołu. Złoto chroni 

króla. Smutna prawda, której po wyczerpaniu skarbca koronnego doświadczyli na 

sobie Ludwik XVI i Stanisław August Poniatowski. Znak 金 jest w ogólności znakiem 

metalu. Znak ten występuje w zapisie rzeczownika lustro 鏡子 Jìnzi. Do wytworzenia 

lustrzanej powierzchni potrzebny jest metal.  

Symbol 銅 Tóng oznacza miedź; 青銅 Qīngtóng to brąz (rys. 7), dosłownie błękitna 

miedź. Piktogramy 鐵 絲 Tiě sī oznaczają drut, symbol żelaza Tiě obok symbolu 

jedwabiu Sī, jak żelazna jedwabna nić. 

Piktogram 金 Jīn oznacza metale, bo Chińczycy od dawna wiedzieli, że złoto naj-

doskonalej symbolizuje metaliczność, pod względem połysku, ciągliwości, kowalności, 

przewodnictwa ciepła i elektryczności. 

Pieniądz to 錢 Qián, metal, na którego straży stoją dwie halabardy 戈 Gē zaś 

chińska waluta to: 元 Yuán, co znaczy też okrągły oraz początek. Nie wiemy, czy tylko 

przez przypadek znak 元 przypomina grecką literę π, związaną z obwodem okręgu 

i powierzchnią koła. 
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Rysunek 7. Lustro z brązu (銅鏡 Tóngjìng) z okresu dynastii Han odkopane przez archeologów w prowincji 

Shaanxi (陝西 Shǎnxī), kolebce cywilizacji chińskiej. Strona zwierciadlana po dwu tysiącach lat odbija 

światło nieskazitelnie17  

Językoznawcy chińscy byli wspaniałomyślni wobec państw zachodnio-europej-

skich, mimo tylu nieszczęść, jakie te państwa sprowadziły na Chiny. Tak więc Francja 

to 法國 Fàguó – państwo prawa, Niemcy to 德國 Déguó – państwo dobroczynności, 

a Anglia to 英國 Yīnguó – państwo mądrości. Włochy to w transkrypcji 意大利 Yìdàlì – 

coś jak wielka ideowa korzyść; pierwszy znak oznacza ideę, 意 Yì.  

Termin naród Hua (華人 Huárén) używany jest w stosunku do osób pochodzących 

z grupy etnicznej Han (漢  Hàn). Właśnie lud Han stworzył starożytne państwo 

chińskie. Diaspora chińska to 華僑 Huá qiáo. Hieroglify chińskie to 漢字 Hàn zì.  

Obywatel Chin to po prostu Zhōngguó Rén (中國人). Oficjalna nazwa Chin: 中華

人民共和國 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó zawiera oba przymiotniki: Zhōng i Huá. 

Warszawa to po chińsku 華沙 Huáshā, dosłownie Chińskie Piaski. Jest to niewąt-

pliwe wyróżnienie: przecież samo Cesarstwo Rzymskie nosiło nazwę Wielkie Chiny. 

Nie jest to jednak nazwa czysto poetycka. Przed pierwszą wojną światową w Warszawie 

mieszkali Chińczycy, którzy tu przywędrowali za chlebem, i zajmowali się obnośnym 

handlem jedwabiem. Kamienice, które zajmowali, nazywano pekinami.  

12. Nauka 

Chińska szkoła podstawowa to 小 學 Xiǎoxué, szkoła średnia – 中學 Zhōngxué, 

a szkoła wyższa – 大學 Dàxué.  

Po chińsku matematyka 數學 Shùxué, przy tym 數 Shù znaczy liczenie, a 學 Xué 

naukę. Nazwa zwyczajna i trafna. 

 
17  Gershon L., Trove of 2,000-Year-Old Bronze Mirrors Found in Ancient Chinese, 

https://www.smithsonianmag.com/ smart-news/2000-year-old-bronze-mirrors-found-china-180977534/ [data 

dostępu: 19.04.2021]. 
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Trygonometria to 三角學 Sānjiǎo xué, czyli dosłownie „nauka o trzech rogach”, 

czyli o trójkątach. 

Mechanika to 力學 Lìxué, czyli nauka o siłach, fizyka to 物理 Wùlǐ, dosł. prawa 

przedmiotów; 物 Wù oznacza przedmiot. 

Znak 流 Liú (por. polskie lać) oznacza płynięcie, prąd. Przelew krwi to 流血 

Liúxuè, a prąd elektryczny – 電流 Diànliú.  

Zjawisko piorun ma dwa obrazy: 閃 Shǎn – człowiek ukryty przed burzą w bramie 

i obraz błyskawicy 電 Diàn. Ten ostatni oznacza też ogólnie elektryczność.  

Termodynamika to 熱力學 Rèlìxué, 熱 Rè znaczy gorący, trochę jak po polsku żar. 

Jak widzieliśmy w punkcie 2, symbol 火 Huǒ oznacza ogień, a w złożeniach pisany 

jest jako 灬. Temperatura po chińsku to 温度 Wēndù. Wēn znaczy ciepły, Dù – wydać, 

daje pojęcie o cieple. W znaku Wēn jest znak wody氵, aluzja do zjawiska przepływu 

ciepła. 

原子 Yuánzǐ to atom, Yuán znaczy pierwotny. W języku chińskim, inaczej niż 

w polskim, pierwiastek to nie substancja, ale najmniejsza cząstka substancji. Pojęcia 

pochodne: 原子核 Yuánzǐhé – jądro atomowe, 原子彈 Yuánzǐdàn – bomba atomowa. 

Biologia to 生物學 Shēngwù xué, dosł. nauka o żywych przedmiotach, bo 生 Shēng – 

życie, zaś 生物細胞 Shēngwù xìbāo – komórka biologiczna. 

13. Zakończenie 

Powyżej przedstawiliśmy jak chińscy twórcy hieroglifów próbowali za pomocą 

kresek oddać istotę rzeczy i pojęć.  

Chińscy pisarze budowali i studiowali swoje znaki przez setki, jeśli nie tysiące lat. 

Maturzyści szkół chińskich powinni znać przynajmniej 7000 znaków. Od maturzystów 

Korei, Japonii i Wietnamu wymaga się poznania tylko 2000 znaków. Przypomnijmy, 

że na początku XX wieku w krajach południowej Europy, takich jak Grecja, Włochy, 

Hiszpania analfabetyzm sięgał 40%, a chodziło aż o nauczenie 24 liter. Dodajmy, że 

do zapisu języka w Korei, Japonii, Wietnamie nie potrzeba znaków, można używać 

liter, jednak uważają tam, że znajomość znaków jest konieczna dla wykształcenia. 

W znakach chińskich jak w pigułce zawarta jest nauka filozofii i moralności, a także 

wiedza o budowie świata.  

Staraliśmy się pokazać, że hieroglify chińskie oparte są w materialnej rzeczywistości, 

choć potrafią oznaczać pojęcia abstrakcyjne. Znaki chińskie, podobnie jak znaki drogowe 

nie oddają na ogół dźwięku, ale pojęcia.  

Ciekawe, czy podobnie jak można było zaadaptować pismo chińskie do języka 

japońskiego, można by je było wykorzystać do zapisu innych języków. Powstałoby 

w ten pismo zrozumiałe przez mieszkańców całego świata i spełnione zostałoby choć 

tylko częściowo marzenie o jednym języku dla wszystkich narodów.  
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Streszczenie 

Znaki chińskie, podobnie jak alfabet fenicki – matka alfabetów europejskich – (ale w o wiele większym 

stopniu) wywodzą się z artystycznej idealizacji przedmiotów i zjawisk obserwowanych w przyrodzie  

i w codziennym życiu. Znakiem podstawowym i wyłączając symbole liczb naturalnych najprostszym jest 

oznaczenie człowieka, czyli w języku chińskim w transkrypcji łacińskiej rén (chiński mandaryński). Znak 

ten przypomina grecką literę „duże lambda” i zwraca uwagę na wyjątkową wśród ssaków dwunożną 

pozycję stania i chodu u człowieka. Z takiego obrazu człowieka wyprowadza się łatwo i przekonująco 

obraz wielkości i obraz nieba, które góruje nad człowiekiem i jego wielkością. Warto zauważyć, że w ten 

sposób, za pomocą paru kresek genialny kaligrafista ujął starożytną myśl grecką: Ánthrōpos métron  

(gr. człowiek miarą, Protagoras z Abdery). Serce xīn oznaczane jest przez 4 kreski, dwie tętnice i dwie żyły 

obu obwodów krwionośnych połączonych w sercu. Przekreślone serce, czyli bì to konieczność.  

Słowa kluczowe: realizm, abstrakcja, humanizm hieroglifów chińskich, polskie analogie 
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Karolina Tymura1 

Realizm magiczny w wybranych sztukach  

Paula Willemsa 

1. Wprowadzenie  

Paul Willems jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli belgijskiego dramatu 

XX wieku. Wprowadzał on do literatury zupełnie nowe elementy, które stanowiły 

przejaw jego fascynacji językiem oraz wyjątkowo bogatej wyobraźni. Obecnie jest 

uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli realizmu magicznego, obok 

Guya Vaesa.  

2. Życie i twórczość Paula Willemsa 

Paul Willems urodził się 4 kwietnia 1912 roku jako syn Marii Gevers i Fransa 

Willemsa. Swoje dzieciństwo spędził w posiadłości Missembourg w pobliżu miasta 

Edegem, znajdującym się niedaleko Antwerpii. To właśnie atmosfera panująca w jego 

domu oraz postać matki, która była pisarką, stanowiły dla Willemsa bodziec do podjęcia 

kariery literackiej. Emond oraz Carion opisują to w następujący sposób: cudownie 

samotne jesienie i zimy, dni i mity, przyroda i legendy ujęte w słowa przez jego matkę, 

obudziły w nim magię odosobnionego miejsca i języka, który nie był językiem otoczenia2. 

Ową senną i osnutą mgłą marzeń atmosferę, w jakiej sam dorastał, można odnaleźć 

w większości utworów Willemsa. Niemniej jednak główne źródło jego inspiracji lite-

rackiej stanowił romantyzm niemiecki, z którym zetknął się w trakcie swojej podróży 

do Francji i Bawarii. W momencie wybuchu II wojny światowej Willems wstąpił 

w szeregi służb zaopatrzeniowych i poślubił Elzę De Groodt. Doświadczenia wojenne 

prawdopodobnie skłoniły go do rozpoczęcia twórczości literackiej, gdyż w 1941 roku 

wydana została jego pierwsza powieść „Tout est réel ici”. A w kolejnych latach 

ukazały się inne utwory, jak: „L’Herbe qui tremble” (1942) oraz „La Chronique du 

cygne” (1949)3.  

Przygoda Willemsa z teatrem rozpoczęła się w momencie, gdy został dyrektorem 

generalnym Palais des Beaux-Arts w Brukseli i poznał Claude Étienne’a, który po-

prosił go o napisanie sztuki teatralnej. W późniejszych latach, od 1951 do 1962 roku, 

autor ten stworzył następujące sztuki: „Peau d’ours”, „Off et la lune”, „La Plage aux 

anguilles” i „Il pleut dans ma maison”. W pierwszych utworach Willemsa pojawiają 

się niezwykle delikatne elementy magiczne a przedstawione w nich wydarzenia mają 

często charakter humorystyczny i cechuje je lekki nastrój. Jego najsłynniejszą sztuką 

z tego okresu jest „Il pleut dans ma maison”. Zdaniem Ottena sztuka ta stanowi wyjątkowy 

moment w twórczości Willemsa z racji niesamowitej równowagi, jaką wytworzył 

 
1  karolintym998@gmail.com, studentka I roku II stopnia Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, 

Wydział Filologiczny, UMCS. 
2 https://www.arllfb.be/composition/membres/willems.html [data dostępu: 04.06.2022]. 
3 Tamże. 
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pomiędzy światem cudowności a zwykłą, szarą codzienności4. Jego późniejsze utwory 

ukazują istotną zmianę w stylu pisania. Zaczyna on bowiem wprowadzać do swoich 

dzieł pewnego rodzaju niepokój oraz dramatyzm. Nie można już w nich niestety 

odnaleźć równie subtelnej magii co wcześniej. Jego teatr nabiera wręcz okrutnego 

charakteru, a doświadczenia, jakie przeżywają bohaterowie stają się równie brutalne, 

jak świat, w którym żyją. Można to zaobserwować w wielu jego popularnych sztukach – 

„Warna ou le Poids de la neige”, „La Ville à voile”, „Elle disait dormir pour mourir” 

oraz „La Vita breve”. Reprezentują one grupę utworów dramatycznych, w których 

Willems wyeksponował elementy smutku, bólu i osamotnienia oraz powiązane z nimi 

cierpienia. 

W związku ze swoją posadą w Palais des Beaux-Arts Willems podróżował po 

świecie w poszukiwaniu dzieł sztuki, które następnie mógłby przedstawić w rodzinnej 

Belgi. Zwiedził wówczas wiele państw, w tym przede wszystkim Austrię, Węgry, 

Czechosłowację, Rosję i Chiny. W każdym z tych miejsc dramaturg odkrył zupełnie 

nowe i nieznane mu do tej pory formy sztuki, które w dużym stopniu go zainspirowały. 

W 1980 roku otrzymał nagrodę literacką za całokształt twórczości. Po tym wydarzeniu 

powrócił do posiadłości Missembourg, gdzie stworzył swoje ostatnie dzieła: „La 

Cathédrale de brume” (1984), „Le Pays noyé” (1990) i „Le Vase de Delft” (1995). 

Paul Willems zmarł 28 listopada 1997 roku w swojej rodzinnej posiadłości. W historii 

literatury belgijskiej zapisał się jako wybitny dramatopisarz i powieściopisarz oraz 

czołowy przedstawiciel realizmu magicznego.  

3. Realizm magiczny 

Badacze nie są zgodni zarówno w kwestii pochodzenia, jak i znaczenia tego terminu, 

co powoduje liczne spory oraz dyskusje naukowe. Zdaniem Mroczkowskiej-Brand zro-

zumiała i klarowna definicja realizmu magicznego nie została jeszcze stworzona, co 

jest przyczyną powstawania wielu niekoherentnych lub wręcz wykluczających się jego 

interpretacji. Ponadto, w większości przypadków termin ten jest używany nieadekwatnie, 

co powoduje błędy w interpretacji dzieł literackich5. 

Pierwszy dylemat pojawia się już przy próbie określenia, czym dokładnie jest realizm 

magiczny. W zależności od konsultowanego źródła może on być opisany jako nurt, 

tendencja estetyczna, kategoria estetyczna, konwencja, styl bądź też kierunek6. W odnie-

sieniu do literatury europejskiej najczęściej używa się terminu „tendencja artystyczna”, 

a w przypadku twórczości literackiej Ameryki Łacińskiej stosuje się sformułowanie 

„prąd artystyczny”7. 

Zagadnienie literatury latynoamerykańskiej jest niezwykle istotne, gdyż to właśnie 

w tym kręgu kulturowym realizm magiczny był obecny najpełniej i dał się poznać 

światu8. Z tego też względu wśród czytelników wciąż istnieje poniekąd mylne prze-

konanie, iż termin ten narodził się właśnie na terenie Ameryki Łacińskiej. Wiąże się to 

 
4 Otten M., Reflets de paradis de L’Herbe qui tremble à Il pleut dans ma maison, „Textyles Revue des lettres 

belges de langue française, Lectures de Paul Willems” 5/1988, s. 87 (tłumaczenie własne). 
5 Mroczkowska-Brand K., Przeczucia innego porządku, mapa realizmu magicznego w literaturze światowej 

XX i XXI wieku, Kraków 2009, s. 15. 
6 Niedziela-Janik M., Realizm magiczny, absurd i dramat – próba interpretacji sztuk Niny Sadur, Sosnowiec 

2016, s. 15. 
7 Tamże. 
8 Tamże. 



 

Realizm magiczny w wybranych sztukach Paula Willemsa 
 

121 

 

z tzw. boomem, okresem, gdy literatura latynoamerykańska cieszyła się niezwykłą 

popularnością wśród czytelników (wydarzenie to przypada mniej więcej na okres lat 

50. oraz 60. XX wieku). Pisarze latynoscy podejmowali wówczas indywidualne próby 

stworzenia oryginalnego stylu pisania i przedstawiania świata, który wyróżniałby ich 

znacząco na tle innych twórców. Pindel opisuje to zjawisko w następujący sposób: 

Znów znacząco generalizując, można rzec, że niezależnie od siebie i w różnych 

miejscach kontynentu młodzi pisarze latynoscy zaczęli zastanawiać się, jak 

pisać o swoim świecie i jego problemach, ale w nowatorski sposób, jak uciec 

przed przestarzałym realizmem […]9. 

Za przykład tego typu literatury może posłużyć powieść Gabriela Garcíi Márqueza 

„Sto lat samotności” (1967), która jest zaliczana do realizmu magicznego. Jak zaznacza 

Niedziela-Janik, ówczesna literatura latynoamerykańska była: 

[...] różnorodna, częściowo zaangażowana społecznie i politycznie, częściowo 

zaś składała się z tekstów należących do nurtu realizmu magicznego. Jorge 

Luis Borges w Buenos Aires, Alejo Carpentier w Hawanie, Juan Rulfo w Meksyku, 

Miguel Ángel Asturias w Gwatemalii to tylko niektóre nazwiska pisarzy, którzy 

w sposób oryginalny i niezależny wypracowali własny styl i metodę przed-

stawiania rzeczywistości10. 

W kulturze europejskiej natomiast literatura realistyczno-magiczna jest mniej znana. 

Jak podkreśla Siwek: realizm magiczny nie przyjął w Europie wyrazistego nurtu, poza 

mało znaną u nas literaturą belgijską, a precyzyjnie mówiąc, niderlandzką i fla-

mandzką11. Podkreślić warto tu fakt, iż jednym z czołowych reprezentantów literatury 

flamandzkiej (a co za tym idzie również belgijskiej) był właśnie Paul Willems. 

Powszechnie przyjmuje się, iż realizm magiczny powstał jako termin używany 
w odniesieniu do malarstwa i początkowo kojarzony był jedynie z tą dziedziną sztuki. 
Badacze zgadzają się w większości co do faktu, iż jako pierwszy użył tego sformuło-
wania niemiecki krytyk sztuki Franz Roh. Dokonał tego w swojej książce z 1925 roku 
zatytułowanej „Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten 
Europaischen Malerei”, która traktowała o nowych nurtach pojawiających się w ówczes-
nym malarstwie. Pindel twierdzi, iż Roh użył terminu realizm magiczny w odniesieniu 
do rodzaju sztuki, który sam określał jako zestawienia magiczności z realizmem12. 
Celem artystów tworzących w myśl tego nurtu było bowiem ukazanie cudownej strony 
rzeczywistości, ukrytego piękna banalnego z pozoru otoczenia13. Książka Roha została 
przetłumaczona na język hiszpański, najpierw we fragmentach, a następnie w całości, 
w roku 1927 w czasopiśmie „Revista de Occidente”, które dostępne było nie tylko 
w Europie, lecz również w krajach Ameryki Łacińskiej14. W ten sposób właśnie, jak 

 
9 Pindel T., Realizm magiczny – przewodnik (praktyczny), Kraków 2014, s. 9. 
10 Niedziela-Janik M., Realizm magiczny, absurd i dramat – próba interpretacji sztuk Niny Sadur, Sosnowiec 

2016, s. 16. 
11  Małek B., Czy realizm magiczny? O prozie Andrzeja Stasiuka, Annales Academiae Paedagogicae 

Cracoviensis, Studia Historicoltteraria, 1, 2002, s. 161. 
12 Pindel T., Realizm magiczny – przewodnik (praktyczny), Kraków 2014, s. 13. 
13 Tamże. 
14 Tamże, s. 14. 
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zauważa Pindel, termin realizm magiczny trafił na kontynent południowoamerykański, 
gdzie niezwykle szybko zyskał na popularności15. 

W odniesieniu do literatury, gdzie termin ten pojawił się później niż w malarstwie, 
trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jako pierwszy użył określenia realizm magiczny. 
Niektórzy badacze wymieniają bowiem Franza Roha, a inni włoskiego krytyka i pisarza – 
Massimo Bontempelliego. Najczęściej pierwszeństwo w tym zakresie przyznaje się 
Bontempelliemu, który w 1926 roku określił swą twórczość mianem „realismo mágico”16. 
Jemu również przypisuje się rozpowszechnienie terminu realizm magiczny, jak i inte-
growanie go z innymi kierunkami oraz nurtami. Jak pisze Niedziela-Janik: 

Bontempelli popierał literaturę, której celem jest odkrywanie w banalnej 
rzeczywistości zjawisk niezwykłych, magicznych, odrzucał zarówno tradycyjny 
realizm, jak i fantastykę17. 

Pindel zaznacza, iż włoski pisarz stosował to określenie w stosunku do literatury, 
która sprzeciwiała się rozpasanemu futuryzmowi […] i nawiązywała do klasycznych 
wzorców klarowności i jasności opowieści18. Ten nowy sposób tworzenia prozy miał 
za zadanie ukazywać magię, która była poniekąd ukryta w banalnej codzienności i aby 
tego dokonać łączono dwa zupełnie przeciwstawne gatunki – realizm oraz fantastykę. 

Można więc zauważyć, iż termin ten zaczęto stosować zarówno w malarstwie, jak 
i literaturze, w odniesieniu do sztuki, która nadawała zjawiskom codziennym nadnatu-
ralny i poniekąd tajemniczy charakter. Realizm magiczny nawiązuje w pewnej mierze 
do gatunków, jakimi są fantastyka oraz cudowność, lecz nie pokrywa się z nimi 
w zupełności. Charakterystyczne dla niego jest występowanie elementów wspomnianych 
gatunków i łączenie ich ze sobą w jedną spójną całość. 

Jak zostało wspomniane wcześniej, obecnie dysponujemy wieloma definicjami 
realizmu magicznego, które niejednokrotnie są ze sobą sprzeczne, czy też wzajemnie 
się wykluczają. Można jednakże zauważyć, iż ich autorzy często zwracają uwagę na 
konkretne powtarzające się elementy, które muszą zaistnieć w danym dziele, by można 
było zaklasyfikować je do tej tendencji artystycznej. Najważniejszym z nich jest świat 
przedstawiony, który z reguły przypomina namacalną i prawdziwą rzeczywistość 
czytelnika, w której on sam funkcjonuje i którą doskonale zna. Jak zaznacza Pindel: 

W odróżnieniu od części fantastyki czy literatury alegorycznej, symbolicznej 
i onirycznej nie mamy tu do czynienia z wyimaginowanymi, stworzonymi na 
nowo światami – ogrom szczegółów, nawiązań historycznych i geograficznych 
utrzymuje czytelnika w przekonaniu, że fabuła rozgrywa się w prawdziwym 
świecie19. 

Niedziela-Janik również zwraca szczególną uwagę na tę zasadę i twierdzi, iż jest 
ona wręcz najistotniejszą z cech realizmu magicznego, która jest swoistym punktem 
wyjścia i pozwala sięgnąć w głąb20. Co więcej, powołuje się na słowa Markiewicza, 

 
15 Tamże. 
16 Chrobak M., Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, Kraków 2010, s. 29. 
17 Niedziela-Janik M., Realizm magiczny, absurd i dramat – próba interpretacji sztuk Niny Sadur, Sosnowiec 

2016, s. 19. 
18 Pindel T., Realizm magiczny – przewodnik (praktyczny), Kraków 2014, s. 14. 
19 Tamże, s. 37. 
20 Niedziela-Janik M., Realizm magiczny, absurd i dramat – próba interpretacji sztuk Niny Sadur, Sosnowiec 

2016, s. 22. 
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twierdząc, iż w tym nurcie autor stawia czoło rzeczywistości i próbuje odkryć, odcy-
frować tajemnicę pulsującą w rzeczach, życiu, działaniach ludzkich, co widoczne jest 
również w twórczości Paula Willemsa. 

Drugim elementem bądź też zasadną niezbędną do zaistnienia realizmu magicznego 

jest występowanie elementu przeczącego namacalnej rzeczywistości, a więc elementu 

magicznego. Małek pisze, iż autor dzieła realistyczno-magicznego bada znaną i bez-

pieczną rzeczywistość, aby doszukać się w niej elementów nierzeczywistych i niesamo-

witych, ponieważ banał codzienności […] skrywa tajemnicę21. Kwestią, która jednak 

wymaga podkreślenia, jest fakt, iż zaistnienie owego elementu magicznego nie zaburza 

porządku świata przedstawionego, gdyż magia stanowi jego nieodłączną cześć składową. 

Świat realny funkcjonuje więc na tej samej płaszczyźnie co świat magiczny. Obie rzeczy-

wistości przeplatają się ze sobą, nie narzucając sobie żadnej hierarchii ważności22.  

Taka koherencja światów sprawia, że bohaterowie utworu nie mają wrażenia, iż 

magiczne stworzenia czy też wydarzenia są czymś naruszającym naturalny porządek 

świata. Można to zilustrować na przykładzie spotkania z istotą nadprzyrodzoną, jaką 

jest duch. W świecie realistyczno-magicznym postaci nie zareagują na nią strachem 

czy też dezorientacją, lecz potraktują możliwość pogawędki z duchem zmarłego jako 

coś zupełnie normalnego. Elementy magiczne łączą się więc w sposób harmonijny z rze-

czywistością i nie naruszają jej. Miejsca przedstawione w utworach realno-magicznych 

są niejako płaszczyzną spotkania się dwóch światów, w których magia stanowi 

element życia codziennego i nie jest zjawiskiem zaskakującym. 

Co więcej, charakterystycznym zabiegiem w tym nurcie jest również ukazywanie 

przedmiotów użytku codziennego oraz zwykłych zjawisk w taki sposób, iż wydają się 

być w pełni magiczne i cudowne. Willems stosował ten zabieg niezwykle często, 

zwłaszcza w utworach teatralnych tworzonych na samym początku kariery dramato-

pisarskiej, chociażby w opisach czynności, jakim oddawali się jego bohaterowie. 

Kolejną istotną cechą realizmu magicznego, którą również można odnaleźć w dziełach 

Willemsa, jest niezwykła barwność, a wręcz magiczność języka wynikająca z ogromnej 

wyobraźni autora. Podgórniak zaznacza, iż: 

[…] język White'a i Maloufa charakteryzuje obrazowość i melodyczność, jest 

on jednocześnie metamorficzny jak i metaforyczny i właśnie zdolność do 

wyrażenia tego, co jest niewypowiedziane (unspeakable) jest zdaniem autorki 

charakterystyczna dla realizmu magicznego23. 

Ostatnim elementem, który dość często pojawia się podczas lektury dzieł realistyczno-

-magicznych, jest wahanie ze strony czytelnika. Podawanie w wątpliwość wydarzeń 

przedstawionych w utworach jest czymś zupełnie naturalnym dla ich odbiorcy, gdyż 

zaprzeczają one poniekąd jego wizji rzeczywistości poprzez wprowadzenie elementów 

nadprzyrodzonych. Pindel pisze, iż czytelnicy niejednokrotnie mogą zastanawiać się, 

czy opisywane wydarzenie faktycznie miało miejsce, czy też bohaterom tak się tylko 

 
21  Małek B., Czy realizm magiczny? O prozie Andrzeja Stasiuka, „Annales Academiae Paedagogicae 

Cracoviensis, Studia Historicoltteraria”, 1/2002, s. 161. 
22 Podgórniak A., Realizm magiczny jako strategia postkolonialna-recenzja, „Er(r)go. Teoria – Literatura – 

Kultura” 8, 2004, s. 191. 
23 Podgórniak A., Realizm magiczny jako strategia postkolonialna-recenzja, „Er(r)go. Teoria – Literatura – 

Kultura” 8, 2004, s. 191. 
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zdawało24. Podobne wrażenia pojawiają się również podczas lektury dzieł Paula Willemsa. 

Niektóre z przedstawianych przez niego scen są do tego stopnia nieprawdopodobne, iż 

czytelnik ma zupełne prawo wątpić w ich prawdziwość i kwestionować je. Jest to jed-

nak niemalże nieodłączny element, jaki pojawia się podczas lektury dzieł realistyczno-

-magicznych i z pewnością stanowi on jedno z kryteriów, które sprawiają, iż utwory te 

są fascynujące.  

4. Realizm magiczny w sztuce „Il pleut dans ma maison” 

Pierwszą sztuką Paula Willemsa, na którą warto zwrócić uwagę, omawiając zagad-

nienie realizmu magicznego, jest „Il pleut dans ma maison”, gdyż to właśnie w niej 

odnaleźć można najwięcej elementów ukazujących korzystanie przez autora z założeń 

tego nurtu. Analizę tego dramatu należy rozpocząć od dokładnego przedstawienia 

i zarysowania miejsca, w jakim rozgrywa się akcja, ponieważ jest ono jednym z naj-

bardziej charakterystycznych elementów magicznych, który zauważa czytelnik już od 

pierwszych scen. 

Wydarzenia przedstawione w tym utworze rozgrywają się w posiadłości noszącej 

nazwę Grand’Rosière, której właścicielką jest jedna z głównych postaci sztuki – 

Madeleine. Nazwa ta może przywodzić na myśl niewielką miejscowość położoną 

w Belgii – Grand-Rosière-Hottomont – lub też słowo rosier oznaczające krzewy różane. 

Jak można więc zauważyć, sama nazwa własna stanowi wyraźne nawiązanie do świata 

rzeczywistego i miejsc, które faktycznie istnieją, jak również do natury, która odgrywa 

w całej sztuce niezwykle istotną rolę. 

Na fakt, iż akcja sztuki osadzona jest w świecie realnym, wskazuje przede wszyst-

kim postać Madeleine. W odróżnieniu od stałych gości zamieszkujących posiadłość jej 

właścicielka wiedzie dość prozaiczne życie, pracuje i troszczy się o potrzeby dnia 

codziennego. Co więcej, jej światopogląd zupełnie różni się od tego, jaki prezentują 

pozostali bohaterowie sztuki. W przeciwieństwie do nich Madeleine jest bowiem 

realistką, którą zadziwia ich codzienne irracjonalne zachowanie. Najlepszą ilustracją 

tej tezy jest rozbieżność ich reakcji odnośnie wielkiego drzewa rosnącego w centralnej 

części domu: 

Madeline: Drzewo rozciągające się na cały dom! 

Bulle: To drzewo było prezentem na zaręczyny twojej ciotki Madeleine. Rośnie 

już pięćdziesiąt lat. 

Toune: Jest niezwykle piękne. Otula cały dom w swoich gałęziach. 

[…] 

Germaine: Nie martw się o drzewo25, 26. 

Jak można zauważyć, goście Grand’Rosière zupełnie nie przejmują się owym drze-

wem i uznają je za coś zupełnie naturalnego, co stało się wręcz integralną częścią ich 

życia. Jedynie obecna właścicielka posiadłości zdaje się prezentować racjonalne podejście 

do życia, stojące niejako w opozycji do pozostałych bohaterów. 

 
24 Pindel T., Realizm magiczny – przewodnik (praktyczny), Kraków 2014, s. 39. 
25 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 75. 
26 Wszystkie cytaty pochodzące z utworów Paula Willemsa w przekładzie autorki. 
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Sama posiadłość została opisana w wyjątkowo malowniczy sposób, przez co 

sprawia wrażenie, jakby przynależała do zupełnie innego świata, istniejącego obok 

świata realnego. Jej sposób przedstawienia ukazuje wspomnianą wcześniej barwność 

języka i nadawanie przez Willemsa zjawiskom życia codziennego niemal magicznego 

charakteru. W didaskaliach tuż przed rozpoczęciem pierwszego aktu odnajdujemy 

następujący cytat: 

Pomieszczenie znajdujące się na parterze zniszczonego starego domu na wsi. 

Pośrodku rośnie drzewo, którego korzenie podniosły parkiet, wierzchołek 

rozerwał strop, a gałęzie wybiły okna. 

Od strony ogrodu, drzwi prowadzące do przedpokoju. 

Od strony dziedzińca francuskie okno z wybitymi szybami, przez które widać 

dziki ogród, a w oddali spokojną wodę stawu. Puste półki biblioteczki, rozbita 

sofa, dwa lub trzy kulejące krzesła stanowią całość wyposażenia domu27. 

Dostrzegamy więc, iż miejsce, w którym rozgrywa się akcja sztuki, nie jest zwy-

czajną posiadłością. Opis drzewa, które wyrosło w samym środku domu i zdemolowało 

jego wnętrze, może wydawać się czytelnikowi niecodzienny, a wręcz zadziwiający. 

Nie jest to jednak jedyny element, który ukazuje niesamowitość tego miejsca. Jako 

niemal całkowicie pozbawione mebli może wywoływać u czytelnika wrażenie zanied-

banego lub też ograbionego. Ponadto, posiadłość wydaje się jakby zupełnie odizolowana 

od świata zewnętrznego ze względu na element dzikiej i bujnej roślinności oraz stawów, 

jakie ją otaczają. Można wręcz odnieść wrażenie, iż sama natura stara się ukryć to 

miejsce z dala od świata realnego. Takie odczucie potwierdza dodatkowo fakt, iż oprócz 

bohaterów żyjących w posiadłości na stałe, nikt inny jej nie odwiedza. Atmosfera ta 

utrzymana jest niemal do samego końca sztuki, gdy do Grand’Rosière przyjeżdżają jej 

potencjalni nabywcy.  
Ponadto w domu nie ma żadnych mebli, co intensyfikuje wrażenie osamotnienia 

i odosobnienia bohaterów. Jak zaznacza Bulle bardziej potrzebowali ich sąsiedzi niż 

sami goście28. A wszelkiego rodzaju uszkodzenia spowodowane zostały wilgocią, bio-

rącą się ze stawów, co również nie przeszkadza im w codziennej egzystencji. 

Czytelnik odnosi wrażenie, iż cała posiadłość oraz zamieszkujący ją bohaterowie są 

jakby zawieszeni w czasie. Oni sami również podkreślają niesamowitość miejsca, 

w którym żyją. Przykładowo, Germaine stwierdza, iż Grand’Rosière to świat, który 

zatrzymał się przed pięćdziesięcioma laty29, a następnie przywołuje słowa dziadka 

Madeleine, który podkreślał, iż tutaj czas się zatrzymuje30. Warto zacytować tu także 

inną wypowiedź tej bohaterki, która w związku z planem sprzedaży posiadłości przez 

właścicielkę, proponuje otwarcie „luksusowej gospody”: 

Germaine: […] Luksus polega na podarowaniu klientom czegoś, czego nie 

znajdą nigdzie indziej. Drzewo na środku salonu, rozbite okna, by móc 

usłyszeć wiatr, zero elektryczności… 

 
27 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 75. 
28 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 76. 
29 Tamże, s. 88. 
30 Tamże, s. 90. 
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Toune: Ogród, gdzie wszystko rośnie bez ograniczeń… 

Germaine: … odpoczynek… 

Toune: Cisza stawów i bagien… 

[…] 

Germaine: Spokój…31 

Zjawiskami, które wzmacniają efekt magii panującej w Grand’Rosière, są wyda-

rzenia rozgrywające się w dalszych scenach sztuki, w których autor prezentuje kolejną 

cechę realizmu magicznego – ukazywanie zjawisk codziennych w niezwykły sposób. 

Pierwszą ze scen, jakie należy przywołać, jest próba dekoracji domu, do której boha-

terowie używają dość nietypowych przedmiotów. Toune decyduje się upiększyć pokoje 

pajęczynami, gdyż twierdzi, iż będą one pięknie wyglądały w posiadłości i nadadzą jej 

prawdziwie luksusowy wystrój, co gorąco aprobuje Germaine. Z kolei Bulle i Thomas 

udają się nad staw, by łowić odbicia, które następnie zostaną wykorzystane jako obrusy: 

Bulle: Staram się złapać odbicie. 

Thomas: Odbicie? 

Bulle: W sieć. 

Thomas: Ach! Odbicie, oczywiście.  

[…] 

Bulle: Widzisz tę białą chmurę, która się tu zbliża? A niebo? … Błękit! Cała ta 

biel i błękit odbijają się w stawie32. 

Bulle porównuje odbicia pojawiające się w stawie do ryb. Stwierdza on: Oto 

odbicie chmury, które zbliża się niczym stuletni karp33. Niniejsze porównanie może 

wskazywać na fakt, iż dla tego bohatera niezwykła czynność, jaką z pewnością jest 

łowienie odbić, stanowi zupełnie normalne i niezaskakujące zjawisko. W ten sposób 

Willems, ponownie stosując barwny język, kreuje świat przepełniony tajemnicą oraz 

magią. 
Następnym elementem wydającym się zupełnie nierealnym jest fakt, iż Thomasowi 

udaje się złapać w sidła wszelkiego rodzaju dźwięki, które później zamyka w torbie. 

Thomas: Ustawiłem sidła i słuchałem… ale nie sidła na zwierzynę. Sidła do 

łapania hałasu. Sidła do uwięzienia dźwięków. Złapałem ich wiele. 

Otwiera lekko torbę. Słyszymy wodę, szelest liści, ptaki, wiatr… […]34. 

Wszystkie z wymienionych czynności, choć stanowią element codzienności, zostały 

przedstawione w sposób, który czytelnikowi wydaje się zupełnie niemożliwy. Czym 

bowiem są sidła do łapania hałasu? Jak można złapać odbicie na haczyk? Willems 

 
31 Tamże, s. 78. 
32 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 81. 
33 Tamże, s. 82. 
34 Tamże, s. 87. 



 

Realizm magiczny w wybranych sztukach Paula Willemsa 
 

127 

 

ukazuje czytelnikom ogrom swojej wyobraźni, opisując wręcz banalne zjawiska życia 

codziennego w taki sposób, iż ich magiczność nie pozostawia wątpliwości. 

Następną cechą realizmu magicznego jest wystąpienie w utworze elementu magicz-

nego, który Willems również ukazuje, wplatając równocześnie w sztukę nieco humoru. 

Dokonuje tego na początku drugiego aktu poprzez wprowadzenie postaci ducha zmarłego 

narzeczonego ciotki Madeleine – Georgesa lub też, jak nazywają go inni bohaterowie, 

Klienta. Jak sam stwierdza, pojawił się w posiadłości, ponieważ jej mieszkańcy wspo-

mnieli o odbiciach35. Germaine odpowiada na stwierdzenie Klienta w dość racjonalny 

sposób, mówiąc wprost: A więc wystarczyło jedynie wspomnieć o odbiciach… ale 

w takim wypadku świat byłby przepełniony duchami!36. 

Następnie Georges podkreśla, iż przybył na skutek wypadku z nożem. Wypowiedź 

ta odnosi się do sceny, gdzie nóż Thomasa przebija drzwi, za którymi pojawia się 

Klient. Nasuwa się więc myśl, iż „wypadek z nożem” może być pewnym elementem 

rytuału przywoływania duchów do świata żywych. Potwierdza to dalsza część sztuki, 

gdy pojawia się potrzeba ponownego przyzwania ducha. 

Dodatkowo, w kolejnych scenach dowiadujemy się, iż w posiadłości znajduje się 

ukryte w ścianie przejście pomiędzy światem żywych i umarłych. W wyniku dość 

nieprzyjemnego wypadku Germaine przechodzi przez nie i trafia do miejsca, które 

Georges określa jako „Tam, skąd przybywam”. Podobnie dzieje się w następnej scenie 

z Toune, która także znika w ścianie i zostaje przeniesiona do, jak można przypuszczać, 

krainy zmarłych. Warto również w odniesieniu do tych scen zacytować wypowiedzi 

Germaine już po powrocie do Grand’Rosière: 

Kiedy tam byłam, wszystko widziałam i wszystko słyszałam37. 

Stwierdziłam, że wiele nam wmówiono na temat tamtego świata. Prawda jest 

taka, że tam jest odbiciem tutaj38. 

Zwłaszcza ta ostatnia wypowiedź zwraca uwagę czytelnika i zmusza do refleksji 

nad tym zagadnieniem. Wskazuje to na fakt, iż w sztuce pojawiają się również ele-

menty, które określane są jako poszukiwanie tajemnicy kryjącej się w przedmiotach, 

zjawiskach czy też postępowaniu ludzi, a zatem zastosowanie kolejnej zasady wska-

zującej na realizm magiczny. Istnieje jednakże element, który znacznie lepiej ukazuje 

poszukiwanie prawdy i jest nim wypowiedź kończąca sztukę, która pada z ust Bulle’a. 

Mówi on: 

Bulle: Tak! Odbicia! Klucz do rzeczy! Nie mówię, że beton – zbyt twardy, – ani 

dom – zbyt zbudowany, – ani łąka – zbyt miękki – a nawet karp – rozgotowany. 

(Podchodzi w stronę widowni). Mówię odbicia, które przychodzą, odchodzą, 

powracają, znikają, rośną, wysychają, mokną, błyszczą, a my, żyjący, potrze-

bujemy ich nawet bardziej niż ciepła39. 

Cała wypowiedź ma charakter niesamowicie refleksyjny i można przypuszczać, iż 
autor stara się poprzez nią ukazać swój punkt widzenia. W sztuce wielokrotnie zwraca 

 
35 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 100.  
36 Tamże. 
37 Tamże, s. 139. 
38 Tamże, s. 140. 
39 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 154. 
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się uwagę na kwestię tego ciepła, zwłaszcza w wypowiedziach Georgesa, który jako 
duch stara się przypomnieć sobie, czym ono jest i jak można przypuszczać, czym wła-
ściwie jest życie ludzkie. Willems próbuje więc w pewien sposób ukazać tajemnicę życia 
w wypowiedziach bohaterów, które zmuszają czytelnika do podjęcia podobnej refleksji. 

Elementem, który wprowadza swoiste zaburzenie w kreacji świata w omawianej 
sztuce, jest zachowanie oraz sama postać głównej bohaterki – Madeleine. Już w pierw-
szych scenach sztuki zaznacza ona, iż mieszkający w posiadłości bohaterowie wydają 
się jej być „sławnymi marzycielami”, podczas gdy ona sama przedstawia się jako 
„patrząca rzeczywistości prosto w oczy”40. Można to przede wszystkim zauważyć 
w odbiorze postaci Klienta przez bohaterów. Wszyscy oni reagują na fakt, iż jest duchem 
w sposób charakterystyczny dla bohaterów dzieł wpisujących się w cudowność czy też 
realizm magiczny. Nie są oni wcale zdziwieni faktem, iż umarły odwiedził ich dom 
i nawiązują z nim dialogi, a nawet zachęcają go do wzięcia udziału w ich planie. Do 
pewnego przełamania konwencji dochodzi w momencie, gdy Madeleine spotyka się 
z Georgesem. Na początku ona również prowadzi z nim swobodne rozmowy, lecz tylko 
dlatego, iż wydaje się jej on istotą żyjącą. W momencie jednak, gdy popchnięty przez 
nią Klient przechodzi przez ścianę, a więc przez portal między światem żywych oraz 
umarłych, Madeleine nie może uwierzyć własnym oczom. 

Madeleine: Proszę pana! Proszę Pana! Uderzył w ścianę. To niemożliwe. 
Musiało mi się przywidzieć. Czy są tu jakieś ukryte drzwi? Niewidzialne 
drzwi? Ponieważ ja nie wierzę w duchy! Duchy! Nie wierzę w duchy!41 

Madeleine nie reaguje w sposób opanowany ani nie akceptuje tego, co właśnie stało 
się na jej oczach. Wręcz przeciwnie, w jej reakcji widoczne są żywe emocje, jak zawa-
hanie, a nawet strach. Bohaterka stara się ze wszystkich sił zaprzeczyć całej sytuacji, 
stwierdzając, iż duchy nie istnieją. Madeleine jest jedyną postacią, której kreacja oraz 
zachowanie odbiegają od reszty bohaterów, gdyż nie akceptuje ona owej magii, jaką 
przesiąknięty jest cały Grand’Rosière. Nie jest to więc reakcja, jakiej czytelnik mógłby 
się spodziewać po postaciach występujących w dziełach wpisujących się w realizm 
magiczny. Według założeń nurtu zarówno bohaterowie, jak i sam narrator powinni 
akceptować każdy przejaw nadprzyrodzoności, nawet ten najdziwniejszy, jako coś 
naturalnego. Poniekąd przypomina to reakcję bohaterów utworów z nurtu fantastyki 
grozy, o jakiej pisał Caillois. Zachowanie Madeleine można więc uznać za dość nietypowe, 
lecz w rzeczywistości podobne sytuacje opisywane były również w innych dziełach, 
które wpisują się w realizm magiczny, a więc nie można uznać tego za złamanie kon-
wencji.  

Zmiana w zachowaniu bohaterki ma miejsce dopiero w ostatnich scenach sztuki, 
gdy w rozmowie ze swoim narzeczonym wyjawia, iż widziała zjawy swojej zmarłej 
ciotki oraz Georgesa i rozmawiała z nimi: 

Madeleine: Spotkałam ich; oddalali się w stronę stawu. Ciotka Madeleine 
przemówiła do mnie… wszystko zrozumiałam… Herman! Kiedy zauważyłam 
ciotkę Madeleine, wydawało mi się, iż była mną i że nie mogłam już dłużej 
chcieć opuścić Grand’Rosière42. 

 
40 Tamże, s. 77. 
41 Willems P., Il pleut dans ma maison, Bruxelles 2018, s. 125. 
42 Tamże, s. 152. 
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Można więc stwierdzić, iż posiadłość Grand’Rosière oraz magia, jaka ją wypełnia, 

wpłynęły na Madeleine do tego stopnia, iż całkowicie zmieniła ona swoje nastawienie 

wobec życia. Zmiana ta była na tyle nagła, iż czytelnik odnosi wrażenie, że bohaterka 

sama została w pewien sposób pochłonięta przez magię posiadłości, podobnie jak 

wszyscy pozostali jej mieszkańcy i dzięki temu stała się jedną z nich. 

5. Realizm magiczny w sztuce „Off et la Lune”  

Następną sztuką Paula Willemsa, na którą warto zwrócić uwagę jest „Off et la 

Lune” („Off i Księżyc”), tytuł alternatywny „Prisonier de son ombre” („Więzień swego 

cienia”). Elementy realizmu magicznego są w niej dość wyraźnie zarysowane i pełnią 

istotną funkcję. Same tytuły zwracają już uwagę na dwa najbardziej magiczne elementy 

tej sztuki. Pierwszym z nich jest postać jednego z głównych bohaterów Offa, bezpań-

skiego psa, który marzy o wyjeździe nad morze. Najciekawszą informacją dotyczącą 

tej postaci jest jednak fakt, iż umie on posługiwać się ludzką mową i bez problemu 

komunikuje się z pozostałymi bohaterami sztuki. Drugim elementem są zaś cienie, 

które odgrywają w całej akcji niezwykle ważną rolę, zwłaszcza w kontekście dwóch 

postaci – Louisy oraz Érica. 

Akcja sztuki osadzona jest w świecie realnym, a dokładniej mówiąc w małym mia-

steczku belgijskim w naszych czasach43. Zamieszkują je postaci, które na co dzień trudnią 

się zwyczajną pracą, a ich życie nie odbiega w niczym od rzeczywistości, w jakiej 

funkcjonuje czytelnik. Louisa, jedna z głównych bohaterek sztuki, wraz z mężem Pierrem 

mieszka u swojej matki i pomaga jej w obsłudze pompy paliwowej. W opisach za-

mieszczonych w didaskaliach nie odnajdujemy żadnego elementu, który wskazywałby 

na niecodzienność miejsca akcji lub też jego magiczność. Jest to zwyczajne miasteczko, 

którego mieszkańcy prowadzą spokojne życie. Innym elementem, który wskazuje na 

realizm sztuki, jest przywołana przez Louisę bitwa pod Yser44, w której uczestniczył 

jej ojciec. Była to jedna z bitew rozegranych podczas I wojny światowej, w paździer-

niku 1914 roku. Jest to więc kolejny element, który potwierdza rzeczywisty charakter 

tego miejsca.  

Najbardziej wyraźnym elementem magicznym, jaki pojawia się w sztuce, jest postać 

tytułowego Offa. Jak zostało wspominane wcześniej, jest on psem poszukującym pana, 

który potrafi komunikować się z innymi bohaterami w ludzkim języku. Jest to zjawisko 

niecodzienne, które już w pierwszych scenach wprowadza do sztuki element magiczny 

i odbiegający od naturalnego porządku rzeczy. Wytłumaczenie tego fenomenu odnaleźć 

można w scenie IX pierwszego aktu, gdy Off odmawia swoją wieczorną modlitwę: 

Off: Święty Medorze i święty Azorze 

Módlcie się za mnie 

Sprawcie, by księżyc się schował 

Sprawcie, by nikt nie umarł 

Tak, abym nie wył 

Sprawcie, by mnie nie sprzedali ani nie bili 

 
43 Willems P., Off et la lune, Bruxelles 1995, s. 11. 
44 Tamże, s. 74. 
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Sprawcie, by moje boki były pełniejsze 

Tak, abym nie wył 

Sprawcie, bym nie został potrącony 

(Bardzo cichym głosem:) 

I sprawcie, bym umiał mówić45. 

Można więc założyć, iż postacie, do których Off zanosi swoją modlitwę, faktycznie 

wysłuchują jego próśb i obdarzają go umiejętnością ludzkiej mowy, a zatem istnieją 

naprawdę. Ten fakt sam w sobie stanowi element magiczny i kreuje rzeczywistość 

zupełnie inną od tej, jaka znana jest czytelnikowi. Największym zaskoczeniem może 

być jednak to, iż żadna z pozostałych postaci nie reaguje na fenomen mówiącego psa 

zdziwieniem czy też strachem. Bohaterowie sztuki prowadzą z nim normalne rozmowy 

i ani razu nie podważają faktu, iż potrafi się on z nimi porozumiewać. Na szczególną 

uwagę zasługuje tu pierwsza scena, w której Off spotyka Érica. Ten niechcący nastę-

puje psu na łapę, po czym natychmiast reaguje w taki oto sposób: 

Éric: Proszę o wybaczenie, proszę pana. 

Off (zirytowany): Nie jestem panem, jestem psem… 

Éric: Nie zauważyłem cię46. 

Scena ta wprowadza do sztuki element humorystyczny, a zarazem poniekąd zaska-

kuje, gdyż Éric nie reaguje na stwierdzenie psa strachem. Wręcz przeciwnie, nawiązuje 

z nim swobodny dialog, zupełnie nie zwracając uwagi na to, iż jego rozmówca jest 

zwierzęciem. W dokładnie ten sam sposób reagują również pozostali bohaterowie 

i przez całą sztukę ani razu nikt nie próbuje podważyć faktu, iż pies potrafi się z nimi 

swobodnie komunikować. Podobna reakcja mogłaby więc wskazywać na element 

wpisujący się w realizm magiczny, gdyż to zjawisko jest w pełni akceptowane jako 

element składowy świata przedstawionego. Gadające zwierzęta nie są fenomenem 

występującym jedynie w utworach realistyczno-magicznych, pojawiają się one przy-

kładowo również w baśniach. Postać Offa jest jednak przedstawiona nieco inaczej niż 

podobni mu bohaterowie w innych gatunkach literackich. Jego zachowanie jest bowiem 

w dużym stopniu upodobnione do zachowania człowieka. Ukazane jest to na przykład 

w momencie, gdy pies poprawia Érica, mówiąc mu, iż jego imię nie jest pochodzenia 

rosyjskiego, a angielskiego47. W wypowiedziach Offa czytelnik może dostrzec również, 

iż posiada on zdolność logicznego myślenia, a nawet często pogrąża się w zadumie. Są 

to więc elementy, które mogą wzbudzić w czytelniku poczucie wahania odnośnie ich 

akceptacji, a zatem można je uznać za element realistyczno-magiczny. Oczywiście 

jego zachowanie nie jest w pełni ludzkie, gdyż Off wciąż zachowuje swoją psią naturę, 

mówiąc przykładowo o wyjeździe na wieś i polowaniu na zające48. 

 
45 Willems P., Off et la lune, Bruxelles 1995, s. 44. 
46 Tamże, s. 37. 
47 Willems P., Off et la lune, Bruxelles 1995, s. 37. 
48 Tamże, s. 42. 
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Nawiązanie do księżyca jest również istotne w odniesieniu do postaci Offa, który 

w swojej modlitwie prosi, by „księżyc się schował”. Okazuje się bowiem, iż pies jest 

niezwykle przerażony jego wyglądem, który opisuje następująco: 

Off (szczękając zębami): Śniłem, iż księżyc zabrał mnie do swojej lodowej 

krainy… boję się księżyca. 

[…] 

Off: Przypomina on kobietę, która nie ma już w ciele krwi. Ani kropli krwi! 

Czym jest ta przerażająca biała jasność? Popatrz… księżyc… tam… zbliża się 

do nas!49 

Motyw księżyca jest niezwykle ważny, gdyż umożliwia zaistnienie kolejnego 

elementu, wskazującego na realizm magiczny. Alternatywny tytuł sztuki „Prisonier de 

son ombre” eksponuje istotną w sztuce rolę cieni, które Willems ukazuje w sposób 

magiczny. Na przestrzeni wszystkich trzech aktów autor przedstawia sceny, w których 

dwójka głównych bohaterów, Louisa oraz Éric, wchodzi ze sobą w interakcje za 

pomocą swoich cieni. Pierwsza taka scena ma miejsce na samym początku sztuki, gdy 

Éric zauważa postać Louisy w oknie i natychmiast się w niej zakochuje.  

[…] Chwilę później w domu zapala się silne światło, oświetla ulicę i rzuca 

biały kwadrat na dom naprzeciwko. Éric, przed oknem, widzi swój cień na 

fasadzie domu Milie. W tym momencie okno otwiera się a Louisa siada na 

framudze. Za jednym skokiem Éric chowa się w cieniu.  

[…] 

Éric rusza się delikatnie. Jego cień wchodzi w świetlisty obszar okna. 

Wykonuje gest w kierunku Louisy, która pozostaje nieruchoma. Delikatnie gdy 

Louisa rozmawia ze swoją matką, zbliża cień swojej dłoni w kierunku ramion 

Louisy, pieści je delikatnie z nieśmiałością, ośmiela się i pieści jej barki lub 

włosy, wszystko to w trakcie rozmowy Louisy z jej matką. Nie wiemy, od 

którego momentu Louisa zdaje sobie sprawę z gestów Érica50. 

Śledząc sceny przedstawiające subtelną grę cieni pomiędzy tymi postaciami, czytel-

nik może mieć wrażenie, iż są one niemalże żywymi istotami, wyrażającymi uczucia, 

jakie bohaterowie starają się ukryć w swoim wnętrzu. Za ich pomocą właśnie pomiędzy 

Érikiem a Louisą zawiązuje się romantyczna relacja, a oni sami są w stanie przekazać 

sobie swoje prawdziwe uczucia. Jest to zwłaszcza widoczne w przypadku postaci 

Louisy, która choć początkowo odtrąca Éricka, wciąż pozwala, by jej cień zbliżył się 

do mężczyzny, w wyniku czego jej uczucie rozkwita. Poprzez grę cieni Willems uka-

zuje niecodzienność i magię relacji między bohaterami, jak również całej sztuki. Ponadto 

we wspominanych scenach dostrzec można barwność języka, ukazaną w opisach miejsc, 

bohaterów czy też wydarzeń.  

Sami bohaterowie sztuki, mianowicie Éric i Louisa, także nawiązują do swoich 

cieni oraz ich zachowania, próbując poprzez ich fenomen wyjaśnić uczucie, jakie 

zrodziło się między nimi: 

 
49 Tamże, s. 45. 
50 Willems P., Off et la lune, Bruxelles 1995, s. 29-30. 
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Éric: Jesteśmy związani od momentu, gdy mój cień cię dotknął… 

Louisa (smutna, cichym głosem): Tak, być może. 

Éric: W tamtym momencie powiedzieliśmy sobie wszystko51. 

O cieniach oraz ich niemalże magicznym charakterze mówi również Off, stwier-

dzając, iż: 

[…] kiedy śpimy, cienie wydłużają się, gwiazdy śpiewają. Najbardziej 

przerażające istoty zbliżają się. Anioły lądują na dachach i nawet myszy 

przybiegają…52 

Wypowiedzi bohaterów niejednokrotnie również skłaniają do refleksji na temat ich 

zachowania oraz zdarzeń przedstawionych w utworze. Jednym z takich zagadnień jest 

właśnie uczucie miłości, które ukazywane jest na wielu płaszczyznach zwłaszcza 

w przypadku niespełnionej miłości Erica i Louisy, a także uczucia pomiędzy Mille, Balu 

oraz Raymondem, które poniekąd trudno nazwać miłością. Mille jest bowiem wdową, 

o której względy zabiegają zarówno Raymond oraz Balu. Motywacje obu mężczyzn są 

jednak zupełnie odmienne. Pierwszy z nich pragnie zapełnić pustkę po dawno zmarłej 

żonie. Drugi z kolei pragnie poślubić Mille głównie ze względu na wygodę. Kobieta 

w końcu decyduje się na związanie się z Balu, przez co Raymond pozostaje sam i decy-

duje się na przygarnięcie Offa jako swojego pupila. 

Do szczególnej refleksji skłania wypowiedź tytułowego bohatera kończąca sztukę: 

Tutaj wszyscy są więźniami. Ale my, mój druhu… będziemy żyć prawdziwym 

życiem, człowiek i jego pies pośród lasów i pól, i być może, pewnego dnia, 

pojedziemy nad morze53. 

6. Podsumowanie 

Paul Willems uważany jest za jednego z najważniejszych reprezentantów realizmu 

magicznego, co z pewnością potwierdzają poszczególne elementy występujące w jego 

sztukach. Autor zarysowywał w nich realistyczne tło, które z pozoru wydaje się czytel-

nikowi jak najbardziej rzeczywiste, wręcz zbliżone do jego szarej codzienności. Wpro-

wadzając do akcji elementy magiczne, nadawał swoim dziełom wyjątkowy charakter 

i ukazywał zupełnie inną wizję rzeczywistości niż tę, z którą czytelnik ma styczność na 

co dzień. Jego niesamowita wyobraźnia, barwność języka, jakim się posługiwał oraz 

refleksyjna natura sprawiły, iż sztuki, takie jak „Il pleut dans ma Maison” czy „Off et 

la lune” są niepowtarzalnymi osiągnięciami literatury belgijskiej. Paul Willems z pew-

nością stał się jednym z najwybitniejszych twórców belgijskich, a dzięki elementom 

realizmu magicznego nadał swojej twórczości niepowtarzalny charakter, który wciąż 

oczarowuje wielu czytelników. Niemniej jednak twórczość dramaturga nie zyskała 

jeszcze rozgłosu na polskiej scenie literackiej, na jaki w zupełności zasługuje, lecz 

powoli staje się coraz bardziej zauważalna.  

  

 
51 Tamże, s. 48. 
52 Tamże, s. 43. 
53 Willems P., Off et la lune, Bruxelles 1995, s. 103. 
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Realizm magiczny w wybranych sztukach Paula Willemsa 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie pojęcia realizmu magicznego w dziełach belgijskiego 

dramaturga – Paula Willemsa. Termin ten odgrywa bowiem kluczową rolę we właściwej interpretacji 

utworów wspominanego autora francuskojęzycznej literatury belgijskiej.  

Badacze nie są zgodni zarówno w kwestii pochodzenia, jak i znaczenia tego terminu, co powoduje liczne 

spory oraz dyskusje naukowe. Można jednakże zauważyć, iż ich autorzy często zwracają uwagę na konkretne 

powtarzające się elementy, które muszą zaistnieć w danym dziele, by można było zaklasyfikować je do tej 

tendencji artystycznej.  

Po przedstawieniu niezbędnych wyjaśnień terminologicznych, pokazano, iż w twórczości Paula Willemsa 

można zauważyć konkretne zabiegi literackie oraz elementy, które wskazywałyby na wpisanie jego dzieł 

w nurt realizmu magicznego. Następnie skupiono się na ilustracji aspektu realizmu magicznego w twórczości 

Paula Willemsa, poprzez przywołanie konkretnych elementów jego sztuk teatralnych. 

Słowa kluczowe: realizm magiczny, dramaturgia, Paul Willems 
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Filip Rybiak1 

Motywy historyczne – bezpośrednie i powiązane – 

w bajce „Scooby-Doo Show” z 1976 roku 

1. Wstęp 

W drugiej połowie XX wieku gwałtownego rozwoju doznał gatunek bajek, znany 

jako (z ang.) cartoon, co w polskim przekładzie oznacza kreskówkę. Rodzaj ten śmiało 

można przyporządkować do kategorii bajek, jest to bowiem uwspółcześniona forma 

klasycznego utworu literackiego przeniesiona na ekran odbiornika telewizyjnego. Dzięki 

temu kreskówka w całej swojej formie dotrzeć może do dużo większego grona odbior-

ców (poprzez mass media) w zróżnicowanym wieku (mimo docelowości przekazu do 

grupy dziecięcej). We wspomnianym okresie na całym świecie powstawały produkcje 

w typie cartoon począwszy od radzieckiego „Wilka i Zająca” (1969 r.), przez czecho-

słowackiego „Krecika” (1957 r.) oraz polskie „Opowiadania Muminków” (1977 r.) 

i „Przygody Koziołka Matołka” (1969 r.), aż po francuskie „Był sobie człowiek” (1978 r.). 

Wraz z biegiem lat dostrzec można wśród kreskówek tendencję do rozwoju fabuły i pod-

kładu głosowego, co było bardzo ważne w aspekcie odbioru treści przez oglądającego. 

Największą popularność i rozkwit zdobyły jednakże kreskówki w Stanach Zjednoczo-

nych: „Hong-Kong Phooey” (1974 r.), „Kocia Ferajna” (1961 r.), „Odlotowe Wyścigi” 

(1968 r.), „Dastardly i Muttley” (1969 r.), „Perypetie Penelopy Pitstop” (1969 r.) czy 

też kultowi „Simpsonowie” (1989 r.). Wspomniane kreskówki najczęściej wydawane 

były jako wieloodcinkowe seriale animowane, a prawdziwym hegemonem w produkcji 

tego typu bajek stało się studio Hanna-Barbera. Równolegle do seriali pojawiały się 

także animowane filmy pełnometrażowe np. „Złych Czterech i Pies Huckleberry” 

(1988 r.). Podstawowym zadaniem bajki jest nauczanie najmłodszych pewnych wzorców 

zachowań i kultury, poprzez tzw. morał. Również w przypadku telewizyjnej wersji 

bajek taki zabieg był często stosowany. Jako że kreskówki były kierowane do najmłod-

szych – bardzo łatwe stało się kreowanie dowolnego obrazu i stosowanie pewnego 

rodzaju funkcji wychowawczej w celu kreowania pewnych schematów percepcyjnych 

wśród dzieci. Nierzadko kreskówki były silnie zabarwione propagandowo (ideologicznie) 

w celu narzucenia społeczeństwu (od najmłodszych lat) określonego światopoglądu. 

Bajka upowszechniona w skali mass mediów stała się więc w tym momencie narzę-

dziem kreowania poglądów. 

Bajki z serii Scooby-Doo są, między innymi w opinii serwisu Fox News2, jednymi 

z najpopularniejszych kreskówek na świecie, a w każdym przypadku dotyczą grupy 

nastoletnich detektywów: Freda Jonesa, Daphne Blake, Velmy Dinkly, Norville’a 

„Kudłatego” Rogersa oraz ich tchórzliwego psa Scooby-Doo (do którego imienia jest 

nawiązaniem cała seria) (fot. 1). Fabuła oparta jest zwykle na tropieniu przez wspo-

mnianych bohaterów zjawisk nadprzyrodzonych, za którymi przeważnie stoją skorum-

 
1 filip.rybiak@interia.pl, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański. 
2 https://www.foxnews.com/entertainment/tv-guide-magazines-60-greatest-cartoons-of-all-time [data dostępu: 

05.07.2022]. 

mailto:filip.rybiak@interia.pl
https://www.foxnews.com/entertainment/tv-guide-magazines-60-greatest-cartoons-of-all-time
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powani ludzie – zamieszani w różne przestępstwa. Chcą oni w ten sposób zamaskować 

swoje działania, oczywiście w lwiej części odcinków „Tajemnicza Spółka” rozwiązuje 

zagadkę i demaskuje przestępców. Współcześnie opisywana bajka przeżywa prawdziwy 

renesans wśród młodzieży, która dopatruje się w niej wątków związanych z utożsamia-

niem Kudłatego i Scooby’ego-Doo jako palaczy marihuany3.  

 
Fotografia 1. Główni bohaterowie serii „Scooby-Doo”. Kadr z serialu animowanego „Scooby-Doo,  

gdzie jesteś?” (1969 r.)  

W poniższym artykule postanowiłem zająć się trzecią serią popularnej kreskówki, 

która nosi tytuł „The Scooby-Doo Show”, a jej produkcję rozpoczęto w studiu Hanna- 

-Barbera w 1976 roku. Po przeanalizowaniu większości odcinków dostrzegłem, iż właśnie 

ta seria posiada najszerzej rozbudowane tło historyczne. Ważnym aspektem są również 

lata wydania, na które przypada cały czas rosnąca popularność serialu (produkcja 

rozpoczęta w 1969 r.), a co za tym idzie coraz większa jego oglądalność – a więc 

znaczne powiększenie grona odbiorców. Wspomniane wcześniej tło historyczne jest 

w tymże serialu animowanym bardziej rozwinięte, aniżeli w innych jego częściach. 

Odwołania historyczne występują w nim na zasadzie motywu. Po dokładnej analizie 

każdego z odcinków podzieliłem je na trzy części: motywy bezpośrednie, mieszane oraz 

pośrednie. Pierwszy z nich – nawiązanie bezpośrednie polega na przytoczeniu w serialu 

animowanym autentycznego wydarzenia, zjawiska bądź postaci znanej w ogólnoświa-

towej historiografii. Motywem pośrednim możemy nazwać sytuację, w której twórcy 

odwołują się do wydarzeń/postaci historycznych, aczkolwiek częściowo bądź całkowicie 

nieprawdziwych, przy których realny obraz historyczny często ulega modyfikacji oraz 

celowemu przekształceniu na potrzeby odcinka. Z motywem mieszanym mamy w serialu 

„The Scooby-Doo Show” do czynienia wówczas, kiedy występuje w nim jednocześnie 

realne nawiązanie historyczne komparatystycznie do motywu pośredniego, a więc 

zniekształconego obrazu historycznego. 

Wskutek zdefiniowania różnych motywów – metodą badawczą dla całego artykułu 

jest dokładna analiza każdego odcinka z opisywanej serii wraz z zestawieniem jej z po-

partą naukowo bibliografią zawierającą historyczny kontekst zawarty w danym odcinku. 

Wobec przedstawionej wcześniej tezy o wpływaniu bajek na kreowanie poglądów 

i wzbudzanie zainteresowań wśród odbiorców – celem artykułu jest odpowiedź na 

pytanie: „Jaką historię ukazuje odbiorcy serial animowany »The Scooby-Doo Show« 

 
3  https://cyberfeed.pl/kudlaty-scooby-doo-byl-pierwszym-wplywowym-palaczem-horrorow/ [data dostępu: 

05.07.2022]. 
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z 1976 r.?”. Analiza przybliży zatem główne motywy historyczne przyświecające 

poszczególnym odcinkom oraz ich instrumentalizację względem grupy odbiorców. 

Analiza serii sporządzona zostanie zgodnie z chronologią wydania w Polsce poszcze-

gólnych odcinków.  

2. Motywy mieszane 

Pierwszym z motywów zawierających zarówno realne, jak i wyimaginowanie na-

wiązania historyczne jest odcinek drugi pt. „Gospodarzem fiesty będzie duch aztecki”. 

Następuje w nim bezpośrednie nawiązanie do historycznego ludu indiańskiego 

Azteków, którzy zamieszkiwali tereny współczesnego Meksyku (wziął swoją nazwę 

również z języka azteckiego)4. Częściowo zobrazowane jest również w tym przypadku 

budownictwo, jakie Hiszpanie zastali podczas podboju Azteków. Ukazane zostały 

piramidy, które mogą być pośrednim nawiązaniem do znanych budowli m.in. Świątyni 

Pierzastego Węża, czy też Piramidy Słońca – która de facto powstała jeszcze przed 

okresem zarządzania terenami Meksyku przez Azteków5. Kolejnym motywem pośred-

nim jest główny antagonista tej części, a więc „straszliwy Kotazuma” (fot. 2). W przy-

padku tym występuje gra słów bezpośrednio nawiązująca do azteckiego władcy – 

Montezumy, najprawdopodobniej drugiego, który przyczynił się do upadku Kraju Azte-

ków. W odcinku wspomniany zostaje również „aztecki skarb”, składający się ze złotych 

monet oraz dzieł sztuki azteckiej, w której dominowała rzeźba w twardym kamieniu. 

 
Fotografia 2. Kamienny posąg oraz „straszliwy Kotazuma”. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

W odcinku ósmym pt. „Mamba-Wamba” również spotykamy się z mieszanym 
użyciem motywu bezpośredniego z powiązanym. Dosadnym historycznym odwołaniem 
jest w tym przypadku religia „voo-doo” oraz występowanie na południu Stanów 
Zjednoczonych wielkich plantacji6. Voo-doo jest religią synkretyczną z korzeniami 
sięgającymi ludów zachodnioafrykańskich zawierającą elementy m.in. katolicyzmu. 
Stała się bardzo popularna na wyspie Haiti oraz wcześniej wspomnianych południo-
wych terenach USA. Stało się to za sprawą pozyskiwanych na wybrzeżu afrykańskim 
niewolników, którzy przenieśli swoje pierwotne wierzenia do miejsc, w których 
lokowały ich mocarstwa kolonialne – początkowo Hiszpania i Portugalia, później 
również Anglia i Francja. Czarnoskórzy niewolnicy byli o wiele bardziej wytrzymali 
od indiańskich odpowiedników, zatem z czasem masowo rozpoczęto ściąganie ich do 

 
4 Olko J., Meksyk przed konkwistą, PIW, Warszawa 2010, s. 18. 
5  Millon R., The Place Where Time Began: An Archaeologist's Interpretation of What Happened in 

Teotihuacan History, Thames and Hudson, New York 1993, s. 24. 
6 Plantacje – duży teren przeznaczony do uprawy jednej rośliny i czerpania zysku z handlu nią. 
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pracy na wielkich plantacjach. Napędzane niewolniczą siłą roboczą plantacje stały się 
bardzo dochodowe. Tak też powstała religia voo-doo, która wraz z plantacjami zostaje 
bezpośrednio wspomniana w odcinku. Nawiązaniem pośrednim, ale wskazującym 
(niewspomnianym w odcinku) jest tu oczywiście problem niewolnictwa trwający 
w Stanach Zjednoczonych, aż do 1865 roku. 

 
Fotografia 3. Czarownik Mamba-Wamba. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

Kolejnym motywem, który uznać można za mieszany, jest wystąpienie w odcinku 
siedemnastym Wikingów (odc. „Klątwa Wikingów”). Skandynawskie plemiona od 
około VIII wieku podejmować zaczęły wyprawy w celach najczęściej osadniczych bądź 
rabunkowych. Ekspansja Wikingów prowadzona była wielowymiarowo w całej Europie. 
Można doszukiwać się ich śladów zarówno w Islandii, jak i na terenach Rusi czy też 
śródziemnomorskich wyspach, np. Sycylii. Ukazuje to ogromną skalę wikińskich wy-
praw. Wystąpienie Wikingów w stylu często wykorzystywanym w kulturze masowej 
(fot. 4) w analizowanym odcinku jest bezpośrednim nawiązaniem do tego ludu, jego 
zdobyczy oraz kultury. Najjaskrawszym przykładem może być tu przytoczenie pisma 
runicznego. Motywem powiązanym jest w tym przypadku miejsce akcji. W odcinku 
tym nie jest określone, bowiem gdzie dzieje się akcja. Sądząc po klimacie, mogą być to 
północno-wschodnie kresy USA bądź Kanady, Grenlandia bądź wspomniana prędzej 
Islandia. Nawiązaniem i budzącym domysł w tej kwestii jest wikińska kolonizacja konty-
nentu Ameryki Północnej. Naukowo potwierdzone są wyprawy eksploracyjno-koloni-
zacyjne m.in. na półwysep Labrador czy też Nową Funlandię7, nie jest to jednakże 
wspomniane w odcinku – może być to jedynie nakierowanie na wspomnianą kwestię. 

 
Fotografia 4. Tytułowy bohater Scooby-Doo i duch Wikinga. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

 
7 Langmoen I.A., The Norse discovery of America, „Neurosurgery” 2005, s. 1076-1087. 
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Jednym z najklarowniejszych przykładów motywu mieszanego w analizowanej bajce 

jest moim zdaniem odcinek trzydziesty siódmy pt. „Wenecki Dreszczowiec”. Odcinek 

bezpośrednio nawiązuje do historii „najstarszej republiki świata” – a więc Wenecji. 

Prawie tysiącletni wenecki byt państwowy jest bezpośrednio powiązany z władcami 

tego kraju zwanymi dożami (wł. doge). Także w odcinku pojawia się bezpośrednie 

nawiązanie do tego tytułu, bowiem jego centralną postacią jest Doża Malvolio IV Srogi. 

Bezpośrednim nawiązaniem oprócz samego tytuły doży jest również wizerunek mitry 

doży weneckiego, a więc nakrycia głowy symbolizującego władzę w tejże republice. 

Postać Malvolia jest jednakże fikcyjna, co czyni całość motywem mieszanym – a więc 

zmodyfikowanym obrazem realiów historycznych. Zagłębiając się w odcinek, możemy 

usłyszeć, iż Malvolio rządził Wenecją około pięć wieków temu. Patrząc na okres pro-

dukcji bajki, czas ten może oscylować zatem między XV a XVI wiekiem. Analizując 

poczet dożów weneckich, nie znajdujemy osoby o imieniu Malvolio, aczkolwiek dużym 

podobieństwem w imieniu do odcinkowego pierwowzoru wykazuje się doża Marco 

Barbarigo (1485-1486) oraz Marcantonio Trivisano (1553-1554). Przekłamaniem 

w tym wypadku jest również przydomek Malvolio „czwarty”. W Wenecji nie używano 

liczebników przy imionach władców co było spowodowane tym, iż ustrojem państwa 

była republika, a nie dziedziczna monarchia – przez co kolejni dożowie tytułowali się 

swoimi imionami i nazwiskami. W odcinku jest również mowa o zdobyciu miasta, co 

może być powiązane z głośnym w XV wieku zdobyciu przez Turków Otranto (1480 r.) – 

do którego nawiązują postacie „męczenników z Otranto” 8 . Głównym antagonistą 

odcinka jest Upiorny Gondolier, który zdradził dożę i Wenecjan (fot. 5) – ujawniając 

informacje wrogowi. Domyślnie wrogiem tym byli wcześniej wspomniani Turcy, którzy 

w XV wieku krok za krokiem wypierali Republikę z jej wschodnich posiadłości9. 

Innym pośrednim motywem może być obraz opery weneckiej zawarty we wstępie 

odcinka, który łudząco przypomina otwarty w 1792 roku Gran Teatro La Fenice. 

 
Fotografia 5. Upiorny Gondolier. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

Ostatnim z przykładów motywu mieszanego w bajce „The Scooby-Doo Show” jest 

odcinek trzydziesty ósmy pt. „Uciekaj brachu z Twierdzy Strachu”. Bezpośrednio 

nawiązuje on do historii miejsca akcji, a więc państwa Puerto Rico. Historia tego kraju 
 

8 „Męczennicy z Otranto” – określenie prawie 800 mieszkańców Otranto, którzy po zdobyciu miasta przez 

Turków w 1480 roku odmówili przejścia na Islam – z tego powodu zostali zamordowani. W 2013 roku 

uznani przez Kościół Katolicki za świętych. 
9 Quarini-Popławska D., O ekonomicznych podstawach potęgi Republiki Weneckiej w XIV i XV wieku, WSP, 

Kraków 1965, s. 7. 
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wyrażona jest w postaci twierdzy El Morro, która jest zabytkową częścią stolicy kraju 

San Juan. Budowę fortu rozpoczęto w 1540 roku, a w obecnej postaci istnieje od końca 

XVIII wieku10. Miał on za zadanie chronić port w mieście. Sam zamek jest bezpośrednim 

nawiązaniem historycznym, jednakże jest także nawiązaniem do czasów kolonizacji 

tych terenów przez Hiszpanów. Unaocznieniem tego zjawiska jest również główny 

antagonista odcinka – duch generała Juana Carlossa (fot. 6). Postać stylizowana jest 

wyglądem jako hiszpański konkwistador, co podkreśla m.in. hełm typu cabasset11, 12.  

 
Fotografia 6. Duch Generała Juana Carlossa – strażnika twierdzy. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

3. Motywy bezpośrednie 

W piątym odcinku serii pt. „Jeździec bez głowy w Halloween” następuje jedna 

z najklarowniejszych nawiązań bezpośrednich do historii, a także częściowo do kultury 

amerykańskiej. Postać głównego światoburcy – Jeździec bez Głowy – jest nawiąza-

niem do postaci historyczno-literackiej stworzonej na łamach „Szkicownika” Washingtona 

Irvinge’a (1820 r.)13. Konkretnie występuje ona w eseju „Legenda o Sennej Kotlinie”, 

gdzie to postać zjawy jest przedstawiona jako duch najemnego żołnierza armii heskiej, 

który w czasie wojny o niepodległość (1775-1783) walczył po stronie Brytyjczyków 

i w jednym ze starć stracił głowę (fot. 7). Wedle legendy jeździec powracał zza grobu 

w poszukiwaniu swojej głowy, co zostało również ukazane w bajce. Doczekał się on 

także innej ekranizacji w postaci filmu pt. „Jeździec bez głowy” z 1999 roku. Moty-

wem bezpośrednim w tym przypadku jest zatem nawiązanie zarówno do „Szkicownika” 

W. Irvinge’a oraz armii najemnej Hesji-Kassel i amerykańskiej wojny o niepodległość14.  

 
10 Hamma N., Stanford E., Karaiby. Przewodnik National Geographic, Wyd. 1, T. 1, Wydawnictwo G+J 

RBA, Warszawa 2007, s. 130. 
11 Cabasete – późnośredniowieczny hełm hiszpański, który w późniejszym okresie wyewoluował w morion. 
12 Kwaśniewicz W., Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego, Bellona, Warszawa 2005, s. 17, 76-77.  
13 Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 245. 
14 Maul E.G., My Cousin Nicolaus Schilling. A Hessian Grenadier in the American War Of Independence 

1776-1783, 1997. 
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Fotografia 7. Spotkanie Kudłatego, Scooby-Doo oraz Jeźdźca bez Głowy w Crane Manor. Kadr z serialu 

animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

Szósty odcinek serii pt. „Wielkie strachy w zamku Camelot” również uznać możemy 

za motyw bezpośredni – głównie ze względu na postacie antagonistów: Merlina, Ry-

cerzy Okrągłego Stołu oraz Czarnego Rycerza (fot. 8). Wspomniane postacie są raczej 

w szerszym gronie odbiorców kojarzone jako legendy, jednakże mają swój bardzo 

długi rodowód historiograficzny. Już działający w XII wieku angielski kronikarz William 

z Malmesbury w swoim dziele „O czynach angielskich królów” obszernie opierał się 

na przekazach ustnych oraz podaniach ludowych15. Dwunastowieczna „Historia królów 

Brytanii” Gotfryda z Monmouth jest dziełem historiograficznym próbującym wpisać 

m.in. króla Artura w poczet władców historycznych. Pojawia się w niej również postać 

Merlina. Sprawia to, iż w tym przypadku pojawienie się tych postaci w bajce przypisać 

należy do motywów bezpośrednio i realnie nawiązujących do historii. Podobnie ma się 

sprawa z Czarnym Rycerzem, który posiadał kilka wzorów w historiografii m.in. 

Edwarda Woodstocka czy Zawiszę Czarnego. W tym przypadku wykorzystania 

postaci w serialu, miała ona bardziej symbolizować czasy średniowieczne oraz mrok 

i nikczemność bijące z czarnego koloru noszonego przez antagonistę. Całość ocenić 

należy zatem jako motyw bezpośrednio nawiązujący do realnych wydarzeń i postaci 

przedstawionych w światowej historiografii.  

 
Fotografia 8. Merlin i Czarny Rycerz osaczają Scooby’ego i Kudłatego. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

 
15 Grabski A., Dzieje Historiografii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 87. 
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W odcinku dziesiątym pt. „Przerażony pies spotyka demony” jesteśmy świadkami 

bezpośredniego nawiązania do historii amerykańskiego miasta Seattle. Przez europej-

skich osadników zostało zasiedlone około 1851 roku 16 . Największe miasto stanu 

Washington – w 1889 roku uległo wielkiemu pożarowi znanemu historycznie jako The 

Great Seattle Fire17. Strawione przez pożar zabudowania zostały zniszczone, a około 

20 stóp (6,1 m) nad nimi pobudowano bardzo szybko nowe, ceglane budynki. Z tego 

powodu do dziś, wchodząc do prowizorycznych piwnic niektórych domów, możemy 

dostrzec w nich dawne witryny budynków i mieszkań. We wspomnianym odcinku grupa 

detektywów próbuje rozwiązać zagadkę demonów, które nawiedzają właśnie podziemną 

część Seattle, strawioną niegdyś przez ogień i pozostawioną na niższych segmentach 

podczas rozbudowy miasta. Widoczne jest to dość dobrze, m.in. podczas pościgu przez 

„piwniczną” część miasta (fot. 9).  

 
Fotografia 9. Scena w „podziemiach” Seattle. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

Indiańskie plemię Pueblo zamieszkiwało tereny dzisiejszych stanów Arizona oraz 

Nowy Meksyk. Odcinek jedenasty „Jak Scooby-Doo się byczył” odnosi się bezpośred-

nio do wspomnianego plemienia, głównie przez wielokrotne wspominki o tej ludności 

oraz o jej specyficznym osadnictwie – również uwzględnionym w odcinku (fot. 10). 

Osady Pueblo idealnie wtapiały się w skalisto-pustynny krajobraz Nowego Meksyku 

i były budowane głównie z kamienia i belek18. Detektywi przez większą część odcinka 

rozwiązywali tajemnicę nawiedzającego okolicę indiańskiego czarownika (zwanego 

przez Kudłatego „upiorną katarynką”) oraz latającego byka Tamuki – właśnie w starej 

wiosce typu Pueblo. Klimat tegoż odcinka określić można jako raczej westernowy, 

z racji na kolejne bezpośrednie nawiązanie do hodowli bydła oraz cowboya (a więc 

pasterzy bydła). W momencie rozkwitu ranczerstwa zawód ten był bardzo rentowny, 

jednakże stracił na znaczeniu pod koniec XIX wieku i w latach późniejszych.  

 
16 World of Discovery. Great cities, AA Publishing, Basingstoke 2008, s. 126. 
17  Boyd and Braas Photographs, https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/boydBraas/ 

id/78/rec/5, https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/boydBraas/id/67/rec/13, [data dostępu: 

08.07.2022]. 
18 Benedict R., Wzory kultury, przeł. Prokopiuk J., Warszawa 1966, s. 126-208.  

https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/boydBraas/id/78/rec/5
https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/boydBraas/id/78/rec/5
https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/boydBraas/id/67/rec/13
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Fotografia 10. Tajemnicza Spółka przybywa do ruin wioski Pueblo. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.)  

Największą skarbnicę bezpośrednich motywów historycznych w analizowanej bajce 

zdecydowanie stanowi odcinek szesnasty pt. „Waszyngton za upiornymi drzwiami”. 

Ta część serialu zaczyna się od nawiązań do kapsuły kosmicznej Glenna (Mercury- 

-Atlas 6) oraz dwupłatowca braci Wright. W dalszej części odcinka ukazane zostają inne 

wynalazki techniczne, np. samochód parowy (prawdopodobnie projektu N.J. Cugnota). 

Pierwszy z wynalazków umożliwił pionierski w historii USA lot kosmiczny po orbicie 

ziemi, z kolei dwupłatowiec braci Wright był pierwszym z udanych samolotów. Odcinek 

nawiązał również do pierwszej odziarniarki bawełny Eli’ego Whitneya (zaplątał się 

w nią Scooby-Doo), która pozwoliła na dynamiczny rozwój przemysłowy w USA. 

Grupa, wspominając o wcześniejszych patentach, rozmawia o wizycie w Muzeum Historii 

i Techniki w Waszyngtonie19. Co ciekawe nie jest to jedyna wspomniana placówka, 

bowiem jest jeszcze mowa o mauzoleum Lincolna. Kiedy Tajemnicza Spółka dociera do 

wspomnianego muzeum dowiaduje się, że nawiedzają ją duchy trzech zdrajców 

z czasów Wojny o niepodległość USA – Benedykt Arnold, major Andre oraz William 

Demont (fot. 11). W tym przypadku również mamy do czynienia z motywem 

bezpośrednim, bowiem wykorzystane w odcinku postacie istniały naprawdę. Benedykt 

Arnold chciał (przy pośrednictwie majora Andre) poddać Brytyjczykom port West 

Point za wysoką rekompensatę. Andre został jednakże złapany z korespondencją 

potwierdzającą spisek. Major został powieszony, z kolei Benedykt uciekł statkiem do 

obozu Brytyjczyków. Stracił w armii kontynentalnej swoją rangę i został okrzyknięty 

zdrajcą, mimo iż w przeszłości po stronie amerykańskiej dowodził takimi operacjami, 

jak np. zdobycie Fortu Ticonderoga20. William Demont był z kolei dezerterem z Fortu 

Washington, który przekazał Brytyjczykom instrukcje ułatwiające im ostateczne zdo-

bycie umocnień. Oprócz bezpośrednio wspomnianych tytułowych antagonistów odcinka, 

mogliśmy również usłyszeć wzmiankę o m.in. bitwie pod Bunker Hill z 16 czerwca 

1775 roku. Warto również wspomnieć, iż cały odcinek rozgrywa się w amerykański 

 
19 W momencie wydania „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) placówka nazywała się Museum of Technology 

and History (Muzeum Historii i Techniki), jednakże obecnie (od 1980 r.) jego nazwa została zmieniona na 

National Museum of American History (Narodowe Muzeum Historii Amerykańskiej). Placówka położona 

jest w Washingtonie.  
20 Bicheno H., Rebels & Redcoats The American Revolutionary War, HarperCollinsPublishers, 2004, s. 30. 
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Dzień Niepodległości (4 lipca). W całej serii innym muzeum wartym wspomnienia, 

które odwiedzili bohaterowie było m.in. Muzeum Starych Automobili ukazane 

w odcinku dwudziestym pierwszym pt. „Wyścig z widmowym rajdowcem”. 

 
Fotografia 11. Duchy zdrajców ścigające Scooby-Doo i Kudłatego prawdopodobnie samochodem parowym 

w gmachu Muzeum Historii i Techniki w Waszyngtonie. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

„Pokonać wiedźmę” jest dwudziestym ósmym odcinkiem opisywanego serialu 

animowanego, który zawiera bezpośrednie nawiązanie do procesów o czary w Salem, 

gdzie o czary oskarżono, aż 200 osób z czego 19 z nich zabito poprzez egzekucję. Jako 

przyczyny wydarzeń powiązanych z rzuconymi czarami oraz czarną magią, obecnie 

podaje się zbiorową histerię, zatrucie sporyszem21, ale także spory sąsiedzkie, chęć 

odwetu i rywalizację o ziemię. W odcinku nawiązaniem bezpośrednim jest pojawienie 

się ducha czarownicy z Salem, który poprzysięga zemstę mieszkańcom miasta (fot. 12). 

Co ciekawe, również w innym odcinku serii (pt. Wiedźma z pajęczej góry) twórcy prze-

kazują nam informację o kolejnym duchu procesowanej czarownicy. 

 
Fotografia 12. Czarownica z Salem. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

4. Motywy pośrednie (powiązane) 

Motywy pośrednie, a więc luźne i zmodyfikowane nawiązania do historii, rozpo-

czyna odcinek siódmy pt. „Podejrzane Sanatorium”. Grupa nastoletnich detektywów 

próbuje rozwiązać zagadkę ducha szalonego dr. Trumniaka (fot. 13), który w rzeczy-

 
21 Sporysz – grzyb pasożytniczy zbóż, wywołujący u zatrutych nim ludzi konwulsje.  
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wistości okazuje się przywódcą grupy, która przemyca skradzione złoto przez granicę 

amerykańsko-kanadyjską przebiegającą w okolicach wodospadu Niagara. Pośrednim 

historycznym nawiązaniem jest tu wspomniana granica państwowa, która funkcjonuje 

od czasu pokoju paryskiego z 1783 roku (wówczas Kanada jako integralna część 

Wielkiej Brytanii), a pewne modyfikacje przeszła w 1907 roku. Jest to najdłuższa 

granica międzypaństwowa na świecie.  

 
Fotografia 13. Duch szalonego dr. Trumniaka stojący na skarpie granicznej (Niagara Falls) pomiędzy USA 

i Kanadą. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

Jednym z bardziej intrygujących powiązań historycznych możemy być świadkami 

podczas analizy odcinka ósmego pt. „Historia pościgu za zombie bez twarzy”. W tym 

przypadku zauważyć można motyw dwupłaszczyznowy, który można byłoby pod-

ciągnąć nawet pod wcześniejsze motywy mieszane. Tytułowy antagonista zombie kradnie 

ze sklepu numizmatycznego monetę „Złoty Galeon” (fot. 14). W fabule widzimy zatem 

motyw powiązany z kolonizacją o czym świadczy datacja „Złotego Galeonu” na 1558 

rok. Ponadto sam galeon to typ okrętu dominującego w okresie kolonizacyjnym (XVI- 

-XVII w.). Widzimy w tym przypadku kolejne nawiązanie do kolonizacji terenów obu 

Ameryk i Karaibów. Drugim motywem jest numizmatyka, zajmująca się badaniem 

monet, banknotów i innych znaków pieniężnych – będąca nauką pomocniczą historii 

rozwijającą się od renesansu22. 

 
Fotografia 14. „Złoty Galeon” skradziony przez zombie. Kadr z serialu animowanego  

„The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

 
22 Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 350-351. 
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Kolejne nawiązanie do kolonizacji oraz piractwa znajdziemy w odcinku trzynastym 
pt. „Scooby i skarb piratów”. W tej części detektywi próbują rozwiązać zagadkę ducha 
kpt. Pescado strzegącego swojego skarbu na zatopionym okręcie „Diablo Doro” (fot. 15). 
Z tytułu odcinka oraz nazwiska ducha wywnioskować możemy, iż był on prawdopodob-
nie hiszpańskim piratem. Nawiązuje to do hiszpańskiej obecności na wodach Atlantyku 
i Karaibów oraz problemu rodzącego się wówczas piractwa związanego z grabieżą 
statków przewożących dobra w ramach tzw. handlu trójkątnego. Określeniem tym nazy-
wano przepływ towarów i ludzi (niewolników; np. z Gambii) między kontynentami 
Europy, Afryki i Ameryki. Nazwa wzięła się stąd, iż kierunki przepływu dóbr przypo-
minają trójkąt na mapie Atlantyku (fot. 16).  

 
Fotografia 15. Scooby-Doo, skarb piratów oraz strzegące go duchy pod przywództwem kpt. Pescado.  

Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

 
Fotografia 16. Handel trójkątny międzykontynentalny 

Kolejne nawiązanie nie jest do końca związane z historią, aczkolwiek moim zdaniem 
jest warte krótkiej adnotacji w tym artykule. Chodzi mianowicie o odcinek osiemnasty 
pt. „Nietoperze, wampiry i tchórze” – w którym spotykamy się z problemem wampi-
ryzmu. Główny antagonista zwany przez Kudłatego „krwiożerczy dziadunio” przybywa 
z Transylwanii, aby przemienić swoją prawnuczkę i przyjaciółkę detektywów o imie-
niu Lisa w wampirzycę (fot. 17). Widzimy tu dość sporo nawiązań do m.in. powieści 
„Dracula” Brama Stokera. Wampiry są jednakże obecne w historii, zwłaszcza w wie-
rzeniach ludowych, o czym świadczą m.in. różne bestiariusze23.  

 
23 Bestiariusz – opisy postaci i zwierząt, zarówno realnych, jak i baśniowych. 
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Fotografia 17. Wampir atakuje śpiącą Dafne. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

Drugim z wątków dotyczących historii indiańskiej jest dwudziesty piąty odcinek 

serii pt. „Uważaj, Williwaw!”. W tej części możemy dostrzec Indian, a wskazówką 

w tym przypadku może być nazwa głównego antagonisty – Williwaw (fot. 18). Słowo 

to oznacza silny wiatr wiejący z gór w stronę morza, a używane jest głównie w rejonie 

Alaski i Aleutów. Pozwala to skierować miejsce akcji na północno-zachodnie rubieże 

Ameryki Północnej, a więc Alaskę, Jukon bądź graniczące z nimi części Kanady. 

W pierwszej części odcinka jeden z bohaterów drugoplanowych – sachem (wódz) in-

diański, podaję nazwę plemienia, która wskutek gry słów jest nazwą zbliżoną do realnego 

szczepu Indian kanadyjskich Chipewyan. Na tej podstawie można doszukiwać się 

prawidłowości wysuniętej hipotezy. 

 
Fotografia 18. Williwaw. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.)  

Inne indiańskie nawiązanie możemy dostrzec w odcinku dwudziestym siódmym pt. 

„Upiorna noc z Yeti”, gdzie nastoletni detektywi próbują rozwiązać zagadkę śnieżnego 

dinozaura. W pewnym momencie odcinka możemy zauważyć totemy „rdzennych 

mieszkańców” oraz psie zaprzęgi. Może być to nawiązanie do Inuitów (Eskimosów), 

którzy zamieszkują obszary arktyczne i subarktyczne Kanady i Grenlandii. 

Za kolejne większe nawiązanie do problemu piractwa uznać można trzydziestą 

pierwszą część serii pt. „Żelazna Maska”. Nazwa odcinka odwołuje się do imienia 

głównego antagonisty, który w odcinku zostaje przedstawiony jako pirat tak odraża-

jący, że twarz zasłonięto mu żelazną maską (fot. 19). Jest to jedynie nawiązanie do 

działalności wielu piratów, takich jak m.in. Edward „Czarnobrody” Teach, Samuel 

Bellamy czy Paulsgrave Williams.  
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Fotografia 19. Pirat „Żelazna Maska” . Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” (1976 r.) 

5. Podsumowanie 

Motywów historycznych doszukiwać możemy się również w wielu innych odcinkach, 

aczkolwiek są to bardzo wątłe informacje, praktycznie niedostrzegalne dla przecięt-

nego odbiorcy. Motyw historyczny można wydobyć z nich dopiero poprzez głębszą 

analizę informacji. Przykładami tego mogą być m.in. odcinek trzydziesty dziewiąty, 

w którym pokazano budowlę przypominającą Stonehenge, czy też odcinek dwudziesty 

szósty, gdzie wspomniano o lotnisku z czasów II wojny światowej. Innym nawiąza-

niem do historii jest praca archeologów w odcinku dwudziestym dziewiątym pt. „Smolny 

Potwór”, gdzie to Tajemnicza Spółka bierze udział w eksploracji starożytnego miasta na 

terenie Turcji o nazwie przypominającej „Bizancjum”. Odcinek „Scooby-Doo hono-

rowym psem policyjnym” jako pierwszy w badanej serii wspominał o starym domu 

z okresu rządów prezydenta Monroe (1820), w którym straszy upiór pierwszego 

właściciela Ebenezera Crabbe (fot. 20). W serii poruszony zostaje także wątek Oceanii, 

a w tym przypadku konkretnie Polinezji Francuskiej. Wskutek kolonizacji wysp 

u schyłku XIX wieku powstała wspólnota zamorska objęta protektoratem Francji. 

W odcinku dwudziestym trzecim pt. „Rejs z dreszczykiem” przedstawiony zostaje nam 

potwór-futurysta (sprowadzony z przyszłości wehikułem czasu), który nawiedza statek 

o nazwie „Tahitian Star” – będący bezpośrednim nawiązaniem do prawdziwej wyspy 

archipelagu polinezyjskiego – Tahiti (fot. 21). Innym wartym adnotacji w artykule 

miejscem jest zamek niedaleko Loch Ness, gdzie to Tajemnicza Spółka próbuje 

rozwiązać zagadkę ducha noszącego szkocki strój ludowy i kobzę, którego Kudłaty 

zwykł nazywać „starym straszakiem” (fot. 22). W odcinku dwudziestym czwartym pt. 

„O upiorze, który grał w horrorze” – możemy odebrać również małą wzmiankę 

o historii kinematografii, kiedy poruszony zostaje temat dawnego kina niemego. Wątki 

mogące być nośnikami motywów historycznych nie zostały wykorzystane podczas 

zmagań bohaterów z m. in. złodziejem klejnotów maharadży demonicznym rekinem 

(odc. 12), prehistorycznym pteroczłekiem (odc. 19), rdzennymi mieszkańcami Amazonii 

(odc. 32) czy też aligatorem ludojadem straszącym na zabytkowym statku do żeglugi 

rzecznej (odc. 3). 
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Fotografia 20. Scooby-Doo i „straszny Ebenezer”. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” 

(1976 r.) 

 
Fotografia 21. Scooby-Doo w stroju polinezyjskim. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” 

(1976 r.)  

 
Fotografia 22. Prapradziad Finian – szkocki duch. Kadr z serialu animowanego „The Scooby-Doo Show” 

(1976 r.)  
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W pierwszej serii pt. „Scooby-Doo, gdzie jesteś?” również znajduje się spora ilość 

nawiązań historycznych, jednakże jest ona niewspółmierna do tej zawartej w analizo-

wanej przeze mnie serii trzeciej. Dokonując szybkiego przeglądu wspomnianej pierwszej 

odsłony przygód Tajemniczej Spółki, zauważyć możemy w niej odwołania do m. in. go-

rączki złota (Morel – poszukiwacz złota), starożytnego Egiptu (mumia faraona Enmana), 

wojny secesyjnej (odc. Milion w spadku po upiornym dziadku), ale także motywów zna-

nych w opisywanej przeze mnie serii czyli piractwa (pirat Rudobrody), różnych plemion 

i postaci indiańskich (Geronimo) oraz postaci Czarnego Rycerza.  
Motywy historyczne w badanej bajce zawsze stanowią jedynie tło fabuły, co jest 

czynnikiem pozwalającym odbiorcy samemu zgłębić aspekt, którym zainteresował się 
w momencie oglądania odcinka. Historię przedstawioną w serialu animowanym można 
uznać za nie zabarwioną propagandowo, w przeciwieństwie do innych bajek tego 
okresu, np. Spider-Man (1994-1998 r.)24. Po dogłębnej analizie wątków historycznych 
zawartych w odcinkach „The Scooby-Doo Show”, można zauważyć, iż w lwiej części 
są to motywy dotyczące historii kontynentu Ameryki Północnej. Najczęstszymi moty-
wami są kolonizacja, plemiona indiańskie, piractwo, a także czasy wojny o niepo-
dległość. Patrząc na liczbę odcinków w badanej serii, motywy historyczne dotyczące 
Ameryki Północnej zawiera, aż 45% wszystkich odcinków. Powracając zatem do 
pytania z początku artykułu, należy powiedzieć, iż „The Scooby-Doo Show” z 1976 roku 
ukazuje przede wszystkim historię Stanów Zjednoczonych oraz sąsiadujących z nimi 
Państw. Motywy historyczne ukazane odbiorcy nie są nachalne, stanowią one tło dla 
poszczególnych odcinków. W tym kontekście uznać należy, iż bajka spełnia swoje 
zadanie, jakim jest zainteresowanie najmłodszych odbiorców historią USA.  
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Motywy historyczne – bezpośrednie i powiązane – w bajce „Scooby-Doo Show” 

z 1976 roku 

Streszczenie 

Seria filmów Scooby-Doo jest obecnie popularna na całym świecie. Rozpoczęcie projektu przypada na 

pierwszy serial animowany (1969-1970) pt. „Scooby-Doo, where are you!?” (z ang. „Scooby Doo, gdzie 

jesteś!?”). Kreskówka z oryginalną fabułą z miejsca zyskała rangę kultowej, a jej popularność doprowa-

dziła do powstania w 1976 roku kolejnej serii animowanej „The Scooby Doo Show”. Do obsady dołączyły 

w niej nowe postacie, jednakże zachowany został schemat odcinków z poprzednich odsłon polegający na 

rozwiązywaniu przez grupę nastoletnich detektywów zagadek kryminalnych. We wspomnianym „The 

Scooby-Doo Show” pojawiły się liczne nawiązania do historii oraz kultury. Będzie to temat przewodni moich 

dociekań. W bajce odróżnić możemy dwa typy motywów historycznych: bezpośrednie oraz powiązane. 

Przekaz bezpośredni nawiązuje do prawdziwych wydarzeń oraz postaci, z kolei tematy powiązane znie-

kształcają fakty i nazewnictwo historyczne, zachowując jednakże dużo tropów pozwalających nakierować 

oglądającego na poruszony temat. Jedną z przyczyn takich zabiegów może być chęć wywołania zaintere-

sowania historią i kulturą w dzieciach oglądających serial animowany. Wspomniana odsłona kultowej bajki 

porusza w lwiej części historię i kulturę kontynentu amerykańskiego, z racji na kraj produkcji, którym było 

USA. Najpopularniejszymi wątkami historycznymi zawartymi w bajce i związanymi z Ameryką Północną są: 

kolonizacja, plemiona indiańskie oraz piraci. Częściowo są również ukazane historie związane z Europą 

(np. odcinek w Wenecji), dotyczą one głównie najpopularniejszych motywów kulturalno-historycznych. 

Co charakterystyczne dla czasów zimnowojennych, w bajce nie widzimy nawiązań do historii i kultury 

dzisiejszej Rosji (a ówczesnego ZSRR). Artykuł będzie zatem odpowiedzią na pytanie: „Jakiej historii 

uczy bajka »Scooby-Doo Show« z 1976 roku?”. 

Słowa kluczowe: Scooby-Doo, Historia Stanów Zjednoczonych, kreskówka, historiografia 
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Karolina Kopańska1 

Wartości ekologiczne w bajce Carla Cuppiniego  

„Il mistero delle meraviglie scomparse”  

1. Wprowadzenie  

Celem niniejszego artykułu jest ekokrytyczna analiza bajki Carla Cuppiniego „Il 

mistero delle meraviglie scomparse”2. Zamiarem autorki jest zbadanie tekstu pod kątem 

relacji człowiek-natura. Innymi słowy, niniejsze rozważania są interpretacją ekologiczną 

środowiskowej opowieści dla dzieci.  

Autorka rozpatrzy przynależność bajki do gatunku tekstów o charakterze inicjacyj-

nym. Inicjacja w tym przypadku oznacza zanurzenie w świat przyrody, odkrycie rzeczy-

wistości wcześniej nieznanej i niedostępnej. Bohaterowie Cuppiniego wkroczą do 

ekosystemu, który rozwija się z dala od cywilizacji.  

Carlo Cuppini, autor bajki, jest pisarzem, księgarzem, redaktorem oraz organizatorem 

wydarzeń kulturalnych. W jego dorobku literackim znajdują się m.in. dwa tomiki 

poezji, zbiór opowiadań oniryczno-fantastycznych „Il mondo senza gli atomi” oraz 

zbiór opowiadań „Da luoghi lontani”, którego jest współautorem.  

„Il mistero delle meraviglie scomparse” jest pierwszą publikacją Cuppiniego dla 

dzieci. Akcja zaczyna swój bieg we Florencji. Pewnej nocy znikają wszystkie najważ-

niejsze zabytki miasta w tym katedra Santa Maria del Fiore i most Ponte Vecchio. Po 

jakimś czasie słynne budowle odnajdują się w różnych częściach świata. Nad miastem 

wisi groźba konfrontacji zbrojnej. Burmistrz straszy wojną państwa, które przetrzymują 

florenckie cuda. Tylko Filippo i Francesca mogą rozwiązać konflikt, bo wiedzą kto jest 

sprawcą tajemniczego przemieszczenia zabytków. To rzeka Arno. Dzieci postanawiają 

nakłonić ją do zwrotu zabytków. Jednak, aby porozmawiać z rzeką, muszą dotrzeć do 

jej źródła, które znajduje się na jednym ze zboczy Monte Falterona.  

2. Inicjacyjna wyprawa ku naturze 

Słowo inicjacja oznacza początek. U ludów pierwotnych była symbolicznym 

przyjęciem młodych do społeczności dorosłych. Starsi członkowie rodu pouczali 

adeptów o nowych obowiązkach, przekazywali tajemnice rodu i dopuszczali 

ich do uczestnictwa w obrzędach religijnych. Potem następowały próby spraw-

ności i uroczyste wprowadzenie do wspólnoty3.  

W eseju „Sulla fiaba”4 Italo Calvino, jeden z najwybitniejszych pisarzy włoskich 

XX wieku i redaktor tomu „Fiabe italiane”5, przywołuje badania Proppa, który łączył 

 
1 karo.kopanska@gmail.com, Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl. 
2 Tytuł w języku polskim: Tajemnica zaginionych cudów. Tłumaczenie własne z języka włoskiego. 
3 Baluch A., Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, 

Universitas, Kraków 2005, s. 75.  
4 Calvino I., Saggi 1945-1985, Mondadori, Milano 1999, s. 1542. 
5 Fiabe italiane – zbiór włoskich bajek, opracowany przez Italo Calvino i opublikowany w 1956 roku w serii 

I millenni przez wydawnictwo Einaudi. Pełny tytuł dzieła, który wyjaśnia jego charakter brzmi: Baśnie 
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baśnie z pewnymi rytuałami pierwotnych społeczności, w tym ceremonią przyjęcia 

młodych do klanu myśliwych. Wydaje się, że baśnie miały towarzyszyć tym obrzędom. 

Gdy polowanie przestało odgrywać fundamentalną rolę w zdobywaniu pożywienia, 

ustały zwyczaje z nim związane. Przetrwała tylko baśń, w której młodzi bohaterowie 

poddawani są różnym próbom, a scenerią dla wydarzeń jest mała chatka w tajemni-

czym lesie.  

To właśnie baśń, zwłaszcza ta cechująca się wyraźną tematyką inicjacyjną, może 

pełnić funkcję eksperymentalnego pola dla młodego czytelnika, który razem z nieustra-

szonymi bohaterami przeżyje coś w rodzaju rytuału przejścia i otrzyma wskazówki 

oraz narzędzia niezbędne do samodzielnej eksploracji otoczenia.  

W takich powieściach, zauważa Alicja Baluch, znawczyni literatury dziecięcej, świat 

przedstawiony jest zorganizowany w taki sposób, aby bohater musiał przekroczyć gra-

nicę, która jest progiem dojrzałości, ujętym w formie onirycznej (sennej) lub fantastycz-

nej poprzez szereg obrazów: wejścia na górę, zejścia do podziemi, spotkania ze smokiem, 

ofiary krwi, a nawet symbolicznej śmierci – prowadzącej do „nowych narodzin”6.  

Baluch podkreśla rolę baśni w rozwoju psychicznym młodego czytelnika. Takie 

opowieści pokazują dziecku, że na swojej drodze spotka strach i ból, które są nieodłącz-

nym elementem egzystencji. Dlatego tak istotne jest rozwijanie hartu ducha i wytrwa-

łości. Baluch postrzega baśń jako narzędzie, które może uświadomić dziecku, że jeśli 

chce ono dorosnąć, dojrzeć, musi oswoić strach, znieść odrobinę cierpienia i podjąć 

ryzyko „spotkania ze smokiem”, czyli z nieznanym7. 

Bruno Bettelheim, autor monumentalnego opracowania „Cudowne i pożyteczne. 

O znaczeniach i wartościach baśni”, zwraca uwagę na silną nobilitację odwagi, wystę-

pującą w baśniach. Jedynie wyjście do świata pełnego niebezpieczeństw i zanurzenie 

w nim pozwolą bohaterowi (oraz małemu czytelnikowi) odnaleźć siebie.  

Baśnie pomagają dziecku w odkrywaniu własnej tożsamości i własnego powo-

łania, wskazując zarazem, jakich potrzebuje ono doświadczeń, aby rozwinąć 

swój charakter. […] Baśnie dają do zrozumienia, że pomyślne, pełne satysfakcji 

życie dostępne jest każdemu, mimo życiowych przeciwności – lecz jedynie 

wówczas, gdy nie ucieka się przed pełnymi niebezpieczeństw życiowymi zma-

ganiami, bo tylko one pozwalają odkrywać nasze prawdziwe „ja”. Opowieści 

te przekazują dziecku obietnicę, że jeśli zdobędzie się na odwagę, aby tego 

rodzaju poszukiwania – pełne trwóg i prób – podjąć, wesprą je dobre moce 

i odniesie zwycięstwo. Przynoszą one również przestrogę, że kto jest zbyt lękliwy 

czy małego serca, by dla odnalezienia siebie narazić się na niebezpieczeństwo, 

ten będzie wiódł egzystencję jałową – o ile nie spotka go jeszcze gorszy los8.  

Filippo i Francesca przeżywają moment zawahania, gdy nieznajomy staruszek 

zachęca ich do podróży w górę rzeki małą łódką. Jednak, jeśli chcą przywrócić ład we 

Florencji, wiedzą, że nie mogą się poddać obawom i czarnowidztwu. Decydują się na 

 

włoskie zaczerpnięte z tradycji ludowej na przestrzeni ostatnich stu lat i przełożone na język [włoski] 

z różnych dialektów przez Italo Calvino. 
6 Baluch A., dz. cyt., s. 76. 
7 Tamże, s. 31. 
8 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, W.A.B., Warszawa 2010, s. 50. 
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podróż w nieznane, choć strach i zwątpienie będą jeszcze wielokrotnie próbowały 

zawrócić ich z trasy.  

Dzieci płyną łódką w górę rzeki i im bardziej oddalają się od miasta, tym bardziej 

zanurzają się w naturę. Na tym etapie napotykają jeszcze elementy infrastruktury: 

mosty kolejowe i drogowe. Te ludzkie konstrukcje przypominają im, że wciąż są we 

Włoszech, kilka kilometrów od domu, choć wydawałoby się, że przemierzają tropi-

kalny, niezamieszkały teren.  

 Każdy element tego rzecznego ekosystemu ma swoją rolę: naturalna przeszkoda 

w postaci powalonego drzewa tworzy idealne środowisko dla czapli i kormoranów. Te 

ptaki duże i małe przelatują później z głośnym wrzaskiem nad taflą rzeki, aby znaleźć 

schronienie w bujnej roślinności na drugim brzegu.  

Dzieci zauważają, że rzeka płynie swobodnie, nic nie ogranicza jej naturalnego 

biegu.  

Rzeka Arno bardzo różniła się od tej, którą znali: jej brzegi były nierówne 

i tajemnicze, pełne trzcin, niedostępnych krzaków i drzew pochylonych nad 

wodą ... nie miało to nic wspólnego z wypielęgnowanymi trawnikami, które 

oglądali, wychylając się z mostów w pobliżu domu lub spacerując po centrum 

wzdłuż nabrzeża9.  

Bettelheim podkreśla, że baśń otwiera się na przyszłość. Skłania małego czytelnika 

do rezygnacji z wygody bycia dzieckiem i do otwarcia na niezależność, gwarantującą 

niezapomniane przeżycia10. Egzystencja „uporządkowana”, spacery wzdłuż wypielęg-

nowanych i uformowanych przez człowieka nabrzeży symbolizują monotonię, znu-

dzenie i pasywność. Podróż w nieznane niesie obietnicę ekscytujących wrażeń.  

Kluczową rolę w podjęciu decyzji o wyprawie odgrywa prawdopodobnie magia 

wody i jej ciągła zmienność, którą zauważył już Heraklit. Jak podkreślają Mariusz 

Jochemczyk i Miłosz Piotrowiak, redaktorzy publikacji „Urzeczenie. Locje literatury 

i wyobraźni”: Woda zachęca […] do ucieczki, do zostawienia za plecami spetryfiko-

wanych form istnienia, wygodnych przyzwyczajeń, pewnych myśli…11. Filippo i Fran-

cesca chcą uciec od nudy, wykorzystują okazję, żeby wyrwać się spod kontroli 

rodzicielskiej i przeżyć przygodę. Nie trzeba ich długo namawiać, wsiadają do łódki 

i dają się porwać rzece.  

Jednak ich pełen spokoju rejs zostaje przerwany. W łódkę uderza gigantyczny sum:  

coś szarego, lśniącego, ogromnego wynurzyło się z rzeki: paszcza z ogrom-

nymi dziąsłami, wystarczająco duża, by połknąć dziecko; a za pyskiem ciało 

długości samochodu, z wściekłym trzepoczącym ogonem12.  

 
9 Cuppini C., Il mistero delle meraviglie scomparse, Marcos y Marcos, Milano 2021, s. 51; [oryg. L’Arno era 

molto diverso da quello che conoscevano: le sue sponde erano aspre e misteriose, piene di canneti, cespugli 

intricati e alberi inclinati sull'acqua … niente a che fare con i praticelli curati che erano abituati a vedere 

sporgendosi dai ponti vicino a casa o passeggiando in centro sui lungarni], tłumaczenie własne. 
10 Zob. Bettelheim B., dz. cyt., s. 34. 
11 Jochemczyk M., Piotrowiak M., O nieustającej potrzebie potamofilologii, [w:] Jochemczyk M., Piotrowiak M. 

(red.), Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 7.  
12 Cuppini C., dz. cyt., s. 58-59; [oryg. qualcosa di grigio, lucido, enorme, emerse dal fiume: una bocca piena 

di gengive, tanto grande da poter ingoiare un bambino tutto intero; e dietro la bocca, un corpo lungo come 

un'automobile, la coda che sbatteva furiosamente]. Tłumaczenie własne. 
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Ryba jest wyraźnie zirytowana pojawieniem się intruzów na rzece. Broni swojego 

terytorium przed człowiekiem. Wynurza się w eksplozji plusków, uderza złowieszczo 

w burtę łodzi, po czym zanurza się i znika w głębinach.  

Cuppini tworzy świat, w którym człowiek jest tylko jednym z gatunków zamiesz-

kujących ziemię, elementem biosfery i nie dominuje nad pozostałymi pozaludzkimi 

istotami. Nie tylko nie dominuje, czasem jest wręcz intruzem i musi się wycofać. 

3. Kontemplacja wibrującego życia rezerwatu przyrody 

Po drugiej stronie tamy dzieci widzą krajobraz, który uderza wielkim spokojem. To 

Valle dell’Inferno, czyli „Piekielna Dolina”: […] jest to rezerwat przyrody, są tam 

rośliny i zwierzęta, których nie ma nigdzie indziej. Tu nie można budować domów 

i ulic, i myśliwi nie mogą tu przychodzić. Tu rządzi przyroda13. 

Złowroga nazwa rezerwatu daje z pewnością mylne wyobrażenie o miejscu, które 

jest przeciwieństwem tego, co moglibyśmy określić mianem „piekielnego”. Valle 

dell’Inferno to rezerwat położony w zlewni elektrowni wodnej Levane. Wody rzeki 

Arno, zatrzymane przez tamę, rozlewają się na całym obszarze rezerwatu, tworząc tzw. 

Jezioro Levane. W ten sposób powstało środowisko wodno-bagienne, które sprzyja 

określonym gatunkom flory i fauny. Panują tam idealne warunki do zakładania gniazd 

i odpoczynku dla ptaków wodnych. To miejsce z dala od cywilizacji jest prawdziwym 

rajem dla zwierząt, ale również dla ludzi pojawiających się okazjonalnie na rozle-

wisku. Groźny świat, pełen konfliktów, niepokoju i kłótni zostaje gdzieś daleko, poza 

rezerwatem.  

Filippo i Francesca obserwują ferment życia w otoczeniu rzeki. Mnogość gatunków 

pojawiających się i znikających w arkadyjskim przyrzeczu robi wielkie wrażenie na 

oszołomionych dzieciach. 

Co jakiś czas na brzegu pojawiało się jakieś zwierzę i przyciągało ich uwagę: 

dziki, sarny, jeże wyłaniające się z krzaków, żeby napić się wody, nutrie 

i wydry zajęte budowaniem nor, wiewiórki skaczące z gałęzi na gałąź. Do tego 

czaple, kormorany, kaczki, węże wodne, latające ryby, salamandry14.  

Arno tętni życiem i dźwiękami – to wibrujący ekosystem, który budzi ciekawość 

i zachwyt dzieci.  

O wielkiej sile oddziaływania rzeki przekonał się również Kret, jeden z bohaterów 

klasycznej powieści dla dzieci „O czym szumią wierzby” Kennetha Grahame’a. Oto 

jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z rzeką:  

Jeszcze nigdy w życiu nie widział rzeki – tego lśniącego, krętego, pulchnego 

stworzenia, które pomyka przed siebie chyłkiem i czasem z chichotem, 

a czasem z chlupotem porwie coś z brzegu, potem odda ze śmiechem, porywa 

w objęcia coraz to nowych towarzyszy zabaw, którzy wyrywają się jej, aby po 

 
13 Cuppini C., dz. cyt., s. 67-68; [oryg. (…) è un luogo bellissimo: è una riserva naturale, ci sono piante 

e animali che non si trovano da nessun’altra parte. Qui non si possono costruire case e strade, e non ci 

possono venire i cacciatori. C’è solo la natura]. Tłumaczenie własne.  
14 Cuppini C., dz. cyt., s. 70; [oryg. Ogni tanto un animale appariva sulle sponde e attirava la loro attenzione: 

cinghiali, caprioli, istrici che sbucavano dalle frasche per abbeverarsi, nutrie e lontre indaffarate a costruire 

tane, scoiattoli che si lanciavano da un ramo all'altro. E poi aironi, cormorani, anatre, serpenti d'acqua, pesci 

volanti, salamandre]. Tłumaczenie własne.  
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chwili znów dać się złapać. Rzeka kołysała się i kolebała, pluskała i połyski-

wała migotliwie, pędziła naprzód i kręciła się w wirach, gaworzyła i bulgotała. 

Kret był oczarowany, urzeczony, zafascynowany15. 

Iwona Gralewicz-Wolny i Beata Mytych-Forajter, autorki publikacji „Po pierwsze. 

O literaturze dla dzieci (i nie tylko)”, badając powieść Grahame’a, zauważają, że 

dobrostan, który osiągają bohaterowie w kontakcie z rzeką, przypomina założenia 

ruchu slow, który wzywa do redukcji tempa życia po to, aby móc odbierać w pełni 

wrażenia pochodzące z otaczającego świata16.  

Bohaterowie Carla Cuppiniego oddają się kontemplacji otaczającej ich natury. To 

odbywa się literalnie poza czasem (staruszek, który zorganizował im podróż do źródła 

rzeki, zatrzymał czas, aby umożliwić im wypełnienie misji, zanim rodzice zorientują 

się o ich nieobecności). Filippo i Francesca obserwują z uważnością i czułością świat 

przyrody, który ich onieśmiela i oczarowuje. Ulrich Schnabel w swojej pracy „Sztuka 

leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia” wyraźnie wskazuje, że dzieci są natural-

nymi przeciwnikami społeczeństwa przyspieszenia17. Nic nie muszą robić. Robią tylko 

to, co chcą i kiedy chcą. To sprawia, że bajkę „Il mistero delle meraviglie scomparse” 

możemy odczytywać jako wykładnię życia uważnego. Myśli dzieci płyną swobodnie 

wraz z rzeką, aby co jakiś czas zatrzymać się na obiekcie, zdarzeniu, czymś, co 

pojawia się w ich polu widzenia.  

Taką istotą skupiającą uwagę dzieci jest z pewnością jeleń o rozgałęzionym porożu, 

którego Filippo i Francesca dostrzegają nad rzeką. Gdy zwierzę zdaje sobie sprawę 

z ludzkiego towarzystwa, nie wiedząc, że w tym przypadku jest to obecność niezagra-

żająca, wycofuje się i znika pośród drzew.  

Niestety, jak podkreśla Marcin Kostrzyński, miłośnik przyrody, leśnik, dziennikarz 

i autor filmów, dzikie zwierzęta w lesie mają zakodowany ogromny lęk przed czło-

wiekiem. Potrafią egzystować obok wilków, ale przed człowiekiem, który nie daje im 

żadnych szans, używając do polowania najnowocześniejszych technologii, zawsze 

uciekają18. 

4. Zanurzenie w lesie – sensoryczna uczta 

Archetypiczny las budzi przerażenie, o czym możemy przekonać się, czytając podania 

i baśnie. Często określany jest jako „ciemny”, „wielki” lub „czarny”. Katarzyna Simo-

nienko, psychiatra i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, pisze:  

W baśniowym lesie spotyka się zbójców, wilki, czarownice – to wszystko, co 

jest niebezpieczne, dzikie i zagrażające. […] Jako przestrzeń będąca niejako 

na zewnątrz bezpiecznego miejsca oznacza on przestrzeń magiczną, dziką, 

czasem nawet zaświaty19.  

 
15 Grahame K., O czym szumią wierzby, przeł. Płaza M., Vesper, Czerwonak 2014, s. 9-10. 
16  Zob. Gralewicz-Wolny I., Mytych-Forajter B., Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko), 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 12.  
17 Zob. Schnabel U., Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, przeł. Grotowicz V., Muza, 

Warszawa 2014, s. 211. 
18 Fragment wypowiedzi Marcina Kostrzyńskiego, pochodzący ze spotkania, które odbyło się 14 czerwca 

2022 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w ramach projektu Urban Lab. 
19 Simonienko K., Nerwy w las. Jak odnaleźć spokój i radość życia, Helion SA, Gliwice 2021, s. 31. 
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Jednak w lesie może dokonać się przemiana bohatera. Simonienko tak oto 

interpretuje jego rolę w kształtowaniu tożsamości protagonisty:  

Las rośnie […] poza granicami świata, w którym żyją bohaterowie. Wejść do 

niego to opuścić strefę komfortu. […] Można w nim zabłądzić, co odnosi się do 

poszukiwania własnej tożsamości. Można też przeżyć przygodę – zwyciężyć 

Babę Jagę, pokonać olbrzyma, zabić zbójcę – w tym kontekście las jest 

miejscem inicjacji. Zmienia wewnętrznie bohatera, który mierzy się ze swoimi 

słabościami, stawia czoła trudnościom i wraca inny, silniejszy i bogatszy20. 

Aby dotrzeć do źródła, Filippo i Francesca muszą pokonać pewien odcinek drogi 

pieszo. Przechodzą przez strefę kamieni, porośniętych intensywnie pachnącym mchem. 

Wreszcie, ich oczom ukazuje się las: wysokie drzewa o smukłych pniach i koronach 

przepuszczających światło słoneczne. Słyszą też mikrodźwięki natury, które składają 

się na tę jedyną w swoim rodzaju ciszę leśną.  

W lesie panowała głęboka cisza. Właściwie, nie cisza, ale splot wielu drobnych 

odgłosów natury pochodzących z bliska i z daleka, takich jak: brzęczące 

owady, powiewające na wietrze liście, pełzające jaszczurki, skrzypiąca sucha 

gałąź, skacząca do sadzawki żaba, wiewiórka chrupiąca orzech, ptaki z ich 

nawoływaniami, płynąca woda...21 

To dla dzieci prawdziwa uczta sensoryczna. Mogą zanurzyć się w lesie, używając 

wszystkich zmysłów, co daje im poczucie doświadczenia totalnego. Obserwują zwie-

rzęta, drzewa, brzeg rzeki, słyszą dźwięki natury, doświadczają orzeźwiającego chłodu 

strumyka, czują zapach mchu. Tylko takie zanurzenie wywołuje poczucie pełnej przy-

należności do natury. Las przedstawiony w bajce Carla Cuppiniego nie jest przeraża-

jącym miejscem. Wręcz przeciwnie, jest skupiskiem bodźców, które dostarczają 

pozytywnych wrażeń i sprzyjają refleksji. 

Odbiór świata ludzi Zachodu jest wybitnie wzrokocentryczny. Człowiek zapomniał 

o posiadaniu pozostałych zmysłów, które dzieli z innymi zwierzętami. Powinien przy-

pomnieć sobie o ich istnieniu i zacząć nimi mądrze dysponować, gdyż dzięki zmysłom 

może odnaleźć drogę powrotną do natury. To od przyrody powinien czerpać energię 

i w niej szukać wytchnienia od zgiełku cywilizacji.  

Profesor Yoshifumi Miyazaki, pierwszy badacz kąpieli leśnych, podkreśla, że fizjo-

logia człowieka pamięta o zażyłym kontakcie z naturą (do czasów rewolucji prze-

mysłowej człowiek spędzał niemal 100% czasu w środowisku naturalnym) i źle znosi 

brak styczności z przyrodą22. Miyazaki zauważa, że z powodu stresu, przepracowania 

i niedostatku snu układ współczulny, odpowiedzialny za pełną mobilizację, jest nad-

miernie stymulowany23. Podczas przewlekłego stresu wytwarzany jest kortyzol, który 

działa niekorzystnie nie tylko na pracę mózgu, ale również na kondycję całego ciała.  

 
20 Tamże. 
21 Cuppini C., dz. cyt., s. 75; [oryg. C'era un silenzio profondo. Anzi, non proprio un silenzio, ma un ricamo di 

tanti piccoli suoni della natura, vicini e lontani: il ronzio degli insetti, le foglie mosse dal vento, lo strisciare 

delle lucertole, un ramo secco che scricchiolava, una rana che saltava in una pozza, uno scoiattolo che 

sgranocchiava una nocciola, gli uccelli con i loro richiami, lo sgorgare dell'acqua…]. Tłumaczenie własne. 
22 Miyazaki Y., Walking in the woods. Go back to nature with the Japanese way of shinrin-yoku, Octopus 

Publishing Group Ltd, London 2021, s. 22-23. 
23 Tamże, s. 25. 
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Dlatego konieczny jest powrót do natury, nawet krótkotrwały. Zbawienne okazują 

się kąpiele leśne (po japońsku shinrin-yoku), czyli powolne, uważne spacerowanie 

pośród drzew, praktykowane na szeroką skalę w Japonii. Kąpiele leśne nie wyleczą 

choroby, ale świetnie sprawdzą się jako profilaktyka. Liczne badania pokazały, że 

w czasie takiej sesji spada ciśnienie krwi, tętno i stężenie kortyzolu w ślinie. Badania 

wykazały również, że w czasie spaceru po lesie spada aktywność mózgowa w obszarze 

przedczołowym, czyli mózg odpoczywa24. 

5. Wnioski 

Podsumowując, ekokrytyczna lektura bajki „Il mistero delle meraviglie scomparse” 

wykazała szereg ważnych przesłanek ekologicznych, które autor zawarł w opowieści 

i które mogą stać się podstawą proekologicznych zachowań. Wszak tekst literacki, 

zdaniem Serenelli Iovino, włoskiej prekursorki ekokrytyki, powinien być narzędziem 

alfabetyzacji środowiskowej25.  

Dzieci żyjące w mieście nie mają kontaktu z przyrodą. Europejskie miasta stają się 

pustynią gatunkową, a zwierzęta (dziki, gołębie), które pojawiają się w przestrzeni 

zurbanizowanej nie są mile widziane. Na szczęście są wyjątki. Rzym jest miastem 

unikatowym pod względem bioróżnorodności.  

Wyruszając do źródeł rzeki, dzieci mają okazję zobaczyć świat inny od tego, który 

znają. To las i rzeka, bogate ekosystemy pełne życia. Filippo i Francesca przeżywają coś 

w rodzaju epifanii. Ich perspektywa się zmienia – inaczej myślą o rzece, która wcześniej 

była dla nich mętnym ciekiem płynącym między betonowymi nabrzeżami florenckiej 

stolicy.  

Carlo Cuppini wzywa do poszukiwania natury w swoim otoczeniu. Pokazuje, że przy-

roda oferuje znacznie więcej doznań niż to, co może zaproponować przemysł rozryw-

kowy. Nic nie jest bardziej fascynujące i pouczające zarazem niż zanurzenie w naturze. 
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Wartości ekologiczne w bajce Carla Cuppiniego „Il mistero delle meraviglie 

scomparse”  

Streszczenie  

W niniejszym artykule autorka poddała ekokrytycznej analizie bajkę Carla Cuppiniego „Il mistero delle 

meraviglie scomparse”. Autorka zbadała tekst pod kątem występujących w nim wartości ekologicznych. 

W pierwszej częsci została podkreślona przynależność tekstu do gatunku opowieści inicjacyjnych. W przypad-

ku bajki Cuppiniego mamy do czynienia z wejściem bohaterów do świata przyrody. Druga część niniejszego 

opracowania to analiza przedstawienia życia przyrzecza i odpowiedź na pytanie jak ekosystem wodno- 

-bagienny oddziałuje na obserwujące go dzieci. W ostatniej części autorka zbadała wpływ lasu na dobrostan 

człowieka. Autorka wykazała, że bajka Cuppiniego zawiera ważne treści środowiskowe i może stanowić 

inspirację do podejmowania proekologicznych zachowań.  

Słowa kluczowe: Carlo Cuppini, wartości ekologiczne, zanurzenie w naturze  
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Marta Czapińska-Bambara1 

Starożytne korzenie wizerunku gadającego osła w bajce 

1. Wprowadzenie 

W popularnej w kulturze masowej XXI wieku bajce Andrew Adamsona i Vicky 
Jenson pt. „Shrek” z animacji wytwórni DreamWorks Pictures jedną z czołowych postaci 
jest wygadany osiołek mądrala, który wnet pojmuje przyczyny trudności, w jakich się 
znalazł oraz objaśnia głównemu bohaterowi ogrowi zawiły świat uczuć i emocji. Można 
go uznać za typ sprytnego, dowcipnego i elokwentnego mędrka. Nie jest to jednak tra-
dycyjny zespół cech, jakie przypisywano temu zwierzęciu w dawnych bajkach. Celem 
tego artykułu jest analiza zmian, jakim w kulturze podlegał stereotyp osła. Historia 
pochodzenia gatunku osła udomowionego i ranga, jaką posiadało to zwierzę w kultu-
rach Lewantu i Śródziemnomorza pozwalają wnioskować, że miały one wpływ na to, 
jakie cechy przypisywano osłom, a ukształtowany na ich podstawie wizerunek tych 
czworonogów został utrwalony w literaturze grecko-rzymskiego antyku. Za pośred-
nictwem zaś „gadających” osłów, obecnych w tekstach o charakterze religijnym, bajkach 
i antycznej powieści przygodowej doszło z czasem do połączenia elementów przyna-
leżnych do odmiennych gatunków literackich, a dobrym tego przykładem stała się 
współczesna postać osiołka z animacji Adamsona i Jenson.  

Współczesne badania dedykowane osłom koncentrują się wokół genezy gatunku tych 
zwierząt, ich roli i pozycji w społeczeństwach ludzkich oraz sposobów przedstawiania 
osłów w literaturze2. Brak jednak opracowania poświęconego ewolucji przypisywanego 
im zespołu cech. Niniejszy tekst jest próbą wypełnienia tej luki. 

2. Pochodzenie i znaczenie osła w starożytności 

Łacińskie terminy asinus i asellus oznaczające osła (gr. ónos) nie mają korzeni indo-
europejskich, ale pochodzą od sumeryjskiego słowa anse. Etymologia tych wyrazów 
wskazuje na to, że nazwa osła, a zatem i samo zwierzę, istniały na terenach Lewantu 
i Śródziemnomorza oraz w regionach Anatolii na długo przedtem zanim przybyli tam 
indoeuropejscy ujeżdżacze koni. Przyjmuje się, że przodkiem udomowionego osła 
europejskiego był najprawdopodobniej pochodzący z północnej Afryki osioł nubijski3. 
Pomalowany kawałek ceramiki z Tol-e Nurābād w Iranie datowany na lata 4780-4490 

 
1 marta.czapinska@uni.lodz.pl, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa, Katedra Filologii Klasycznej, Wydział 

Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
2 Historia gatunku osła udomowionego: Bough J., Donkey, Reaktion Books, London 2011. Rola i pozycja 

osła w społeczeństwach ludzkich: Griffith M., Horsepower and Donkeywork: Equids and the Ancient Greek 

Imagination, Classical Philology, 101, 2006; Fögen T., Lives in interaction. Animal “biographies” in Graeco-

-Roman literature, [w:] Fögen T., Thomas E. (red.), Interactions between Animals and Humans in Graeco- 

-Roman Antiquity, DeGruyter, Berlin 2017; Harden A., Animals in the Classical World. Ethical Perspectives 

from Greek and Roman Texts, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2013. Sposoby 

przedstawiania osłów w literaturze: Gregory J., Donkeys and the Equine Hierarchy in Archaic Greek 

Literature, The Classical Journal, 102, 2007; Karamucka M., „Nulla est gloria praeterire, asellos”. Wizerunek 

osła w kulturze i literaturze starożytnej Grecji i Rzymu, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et 

Latinae, XXI/2, 2011. 
3 Griffith M., dz. cyt., s. 205.  
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p.n.e. przedstawia schematycznie narysowanego osła z czaprakiem lub paczką na 
grzbiecie i świadczy o tym, że osioł został udomowiony na tamtych terenach mniej 
więcej w tym samym czasie, co w Egipcie4. W epoce brązu osioł w całym Lewancie 
cieszył się statusem szlachetnego wierzchowca5. Dopiero pod koniec epoki Średniego 
Państwa, kiedy Egipcjanie zaczęli traktować Hebrajczyków jak niewolników, spadł 
szacunek do osłów, które uważano za ich nieodłącznych towarzyszy. Osły zaczęto 
odtąd kojarzyć z niższą klasą społeczną i przypadła im rola skromnego zwierzęcia 
pociągowego, któremu zaczęto przypisywać głupotę6. Tego rodzaju konotacje osła 
potwierdza zawarte w „Senniku egipskim” („Papyrus Carlsberg XIIb”) wyjaśnienie, 
że: jeśli kobieta śni, iż rodzi kota, to będzie miała liczne potomstwo; jeśli zaś we śnie 
rodzi psa, to wyda na świat męskich potomków; jeśli jednak śni, że rodzi osła, to będzie 
miała głupie dziecko7. Postrzeganie osła jako zwierzęcia bezrozumnego i nadającego 
się wyłącznie do ciężkiej pracy, widoczne jest także we fragmencie egipskiego listu 
z Deir el-Medina z okresu Nowego Państwa za czasów XIX dynastii: Traktujesz mnie 
jak osła! Jeśli jest robota: „Przyprowadźcie osła!”… Kiedy jednak chodzi o piwo, to 
nigdy o mnie nie prosisz!8 

Wskazuje się kilka przyczyn niskiej pozycji osła w kulturach greckiego i rzymskiego 
antyku. Za jedną z nich uważa się związek symboliczny osła z egipskim Setem. Ów 
bóg często był przedstawiany z głową osła, który miał symbolizować również jego 
potencję seksualną9. Kiedy szanowany niegdyś Set popadł w niełaskę i stał się władcą 
burz, chaosu i ciemności, zaczęto patrzeć z niechęcią również na osły. Szczególnie 
miała znienawidzić je Izyda, bo Set zabił jej męża Ozyrysa, a ją samą prześladował10. 
Gdy za czasów króla Salomona (971-931 r. p.n.e.) osioł udomowiony dotarł do Grecji, 
demonizacja tego czworonoga, która miała początek w Egipcie, przeniknęła do mito-
logii greckiej11. Grecy bowiem połączyli Seta z Tyfonem, bogiem huraganu i ojcem 
wszystkich potworów12. W konsekwencji, osłom zaczęto przypisywać negatywne cechy, 
takie jak głupota, naiwność, próżność, pyszałkowatość, lenistwo, obżarstwo, a nawet 
lubieżność13. W skrócie, uznano je za chodzący przykład przymiotów, które zasługują 
na pogardę czy kpinę14.  

 
4 Lewis S., Llewellyn-Jones L., The Culture of Animals in Antiquity. A Sourcebook with Commentaries, 

Routledge, New York 2017, s. 150. 
5 Tamże, s. 153. 
6 Bough J., dz. cyt., s. 69. 
7 If she dreams of giving birth to a cat, she will have many children. If she dreams of giving birth to a dog, she 

will have male children. If she dreams of giving birth to an ass, she will have a stupid child. Cyt. za: Lewis S., 

Llewellyn-Jones L., dz. cyt., s. 155, przekł. wł. 
8 I am like a donkey to you! If there is work: “bring the donkey!”… If there is beer, though, you never ask 

form me! Cyt. za: Lewis S., Llewellyn-Jones L., s. 155, przekł. wł. 
9 Por. Graves R., Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2009, s. 252. 
10 Bough J., dz. cyt., s. 70. 
11 Tamże, s. 52. Por. Griffith M., dz. cyt., s. 224. 
12 Bough J., dz. cyt., s. 70. 
13 W kulturze śródziemnomorskiej – najprawdopodobniej pod wpływem kultury egipskiej – osła jako symbol 

seksualny przedstawiono po raz pierwszy w sztuce minojskiej na Krecie. Pół ludzie, pół osły z dużym 

fallusem w sztuce minojskiej, w sztuce greckiej zostały zastąpione przez bożka Silenusa, stanowiącego część 

świty boga Dionizosa, którego często pokazywano jako jadącego na ośle. Przypuszcza się, że osła uważano za 

towarzysza Dionizosa, bo zwierzę to było niezbędne przy uprawie winnej latorośli. Tamże, s. 71. Por. 

Toynbee J.M.C., Animals in Roman Life and Art, Cornell University Press, Great Britain 1973, s. 196. 

Związek osła z seksualnością widoczny jest także w greckiej poezji archaicznej. Semonides, przedstawiając 
 



 

Starożytne korzenie wizerunku gadającego osła w bajce 
 

161 

 

Kolejnym z powodów jest wzrost rangi innego zwierzęcia – konia i rozpowszech-

nienie wierzenia, iż rydwan Heliosa, będący symbolem władzy królewskiej był zaprzężony 

w konie. Osła łączono wówczas z Kronosem – zdegradowanym i posiadającym nega-

tywne konotacje władcą. Owo postrzeganie osła jako zwierzęcia podrzędnego wobec 

konia, a więc niższego rzędu w hierarchii ważności skutkowało przypisywaniem mu 

pośledniejszych cech15. Zwraca się także uwagę na to, że traktowanie osłów jako zwierząt 

o niższym statusie niż konie odzwierciedlało symbolicznie dyferencję w obrębie społe-

czeństwa greckiego epoki archaicznej i klasycznej. Koń reprezentował tych najszla-

chetniejszych, a osioł mniej znaczących i zniewolonych16. Z racji zaś tego, że osły były 

wykorzystywane w codziennych pracach przez osoby o niskiej pozycji społecznej, 

a bieda dla starożytnych Greków była równoznaczna ze złem, pechem, nieszczęściem, 

surowością i ogólnie czymś, co niszczy życie, za sprawą skojarzenia złych warunków 

bytowych z postacią osła przypisano te właściwości również wspomnianym czwo-

ronogom17. 

Pozytywną symbolikę osioł udomowiony zachował u Hebrajczyków, a później 

chrześcijan. Maryja podróżowała do Egiptu na osiołku, a Jezus wjechał do Jerozolimy 

na zwierzęciu tego samego gatunku18. W konsekwencji rozpowszechnienia poglądu, że 

zwierzę to jako jedyne rozpoznało prawdziwego Boga, stało się ono symbolem poboż-

ności i pokory. Za pośrednictwem chrześcijan przychylne spojrzenie na osła upowszech-

niło się w tradycji rzymskiej19. Pisarze rzymscy docenili jego zalety, wynikające z możli-

wości ich wykorzystania w praktyce. W opinii Warrona, Katona Starszego, Kolumelli 

czy Pliniusza Starszego osioł udomowiony był bardzo wytrzymały, wymagał mało 

opieki, a do tego był silny i odpowiedni do ciężkich robót oraz zdolny znieść złe trakto-

wanie (plagarum et penuriae tolerantissimus)20. W sztuce tamtego okresu osły są 

przedstawiane jako zaprzężone do pracy w młynie21.  

3. Gadający osioł 

Osły zdolne do artykułowania dźwięków utożsamianych z ludzką mową znaleźć 

można w starożytnych opowieściach o charakterze religijnym, gdzie przypisuje się im 

zdolności profetyczne oraz w dawnych bajkach i opowieściach. Przykładem gadającego 

osła jest oślica Balaama ze Starego Testamentu. Balaam pochodził z Mezopotamii i cieszył 

się sławą skutecznego proroka. Miał porozumiewać się z Bogiem i przekazywać jego 

wolę w postaci wyroczni. Kiedy król Moabu Balak przekupił Baalama, żeby przeklął 

Izraelitów, ten miał nie posłuchać zakazu Jahwe i planował wykonać prośbę władcy. 

 

typ kobiety oślicy przypisuje jej rozwiązłość. Aluzje do oślego fallusa pojawiają się u Pindara i Archilocha. 

Gregory J., dz. cyt., s. 204. 
14 Karamucka M., dz. cyt., s. 95.  
15 Tamże, s. 98. 
16 Griffith M., dz. cyt., s. 228. 
17 Gregory J., dz. cyt., s. 212. 
18 Ewangelia według św. Jana 12, 14-15, [w:] Ks. Dynarski K., Przybył M. (red.), Pismo Święte Starego 

i  Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, s. 1253.  
19 Bough J., dz. cyt., s. 72. 
20 Toynbee J.M.C., dz. cyt., s. 193-194. K. Bradley uważa, że postać osła można postrzegać jako odpowiednik 

postaci niewolnika. Postać Lucjusza-osła z „Metamorfoz” Apulejusza uznaje on za paradygmatyczną ilu-

strację zezwierzęcenia niewolnika w prawdziwym życiu, a jego losy za przykład „uzwierzęcenia” relacji pan- 

-niewolnik. Bradley K., Animalizing the slave. The truth of fiction, Journal of Roman Studies, 90, 2000, s. 113.  
21 Toynbee J.M.C., dz. cyt., s. 195-196. 
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Bóg przemówił wówczas do niego za pośrednictwem oślicy, na której wieszcz podró-

żował, aby odwieść go od czynu niezgodnego z bożym planem22. W tradycji islamskiej 

występuje osioł Yofir – potomek osła Noego i osobisty osioł Mahometa, z którym 

prorok miał prowadzić liczne rozmowy23. Przekazuje się, że przywiązanie Yofira do 

Mahometa było tak silne, że osioł po śmierci właściciela, uważanego za ostatniego 

proroka, rzucił się do studni, żeby dokonać żywota i zapobiec przekazaniu go innej 

osobie, nieposiadającej zdolności profetycznych. W ten sposób miał przerwać, sięgającą 

czasów Noego linię osłów należących do proroków24.  

Postać osła, wydającego odgłosy identyfikowane z mówieniem, można znaleźć 

również na babilońskiej tabliczce, która zawiera fragment bajki: 

Ty… nie […] 

Ostroga i zmora. […] 

Jesteś jak orzeł. […] 

Jak próżniak […] 

[Kiedy] Osioł [usłyszał] to 

Ryczał ze złości i […] 

Dalej krzyczał i […] 

Otworzył usta […] 

Jak wśród rodziny… […] 

A jak dla mnie… […] 

Wegetarianin i… […] 

… mój policzek… […]25. 

W antycznych bajkach Ezopa i Fedrusa osioł często wdaje się w rozmowy ze 

swoimi towarzyszami, którymi mogą być zarówno ludzie, zwierzęta, jak i owady. 

W opowiastce „Osioł na dachu” czworonóg zdziwiony reakcją pana, który ściągnął go 

z budynku, gdzie podskakując, niszczył kopytami dachówki, wykrzykuje z niedowierza-

niem: Przecież wczoraj i przedwczoraj byłeś taki rozbawiony, kiedy małpa zrobiła to 

samo!26. W historyjce „Osioł i tchórzliwy starzec”, reagując na przynaglanie pasterza, 

aby obaj ukryli się przed zbliżającym się łotrem, pyta go: Czy zbój mnie bardziej 

 
22 Komentarz do tekstu podpowiada, że rozmowę z oślicą można rozumieć dosłownie lub metaforycznie jako 

uzewnętrznienie przeżyć samego Balaama. Nie podlega jednak wątpliwości, że oślica wydaje dźwięki, które 

Balaam interpretuje w określony sposób, a scena ma charakter „rozmowy”. Księga liczb 22, 28-30, [w:]  

Ks. Dynarski K., Przybył M. (red.), dz. cyt., s. 160. 
23 Bough J., dz. cyt., s. 76. 
24 Bough J., dz. cyt., s. 78. 
25 You… not […/ Spur and scourge. […/ You are like an eagle. […/ Like an idler […/ [When] the Riding-

donkey [heard] this / He cried in his anger and […/ He continued shouting and […/ He opened his mouth […/ 

‘How among the family of… […/ And as for me… […/ The vegetarian and […/ … my cheek … [… . Cyt. za: 

Lewis S., Llewellyn-Jones L, dz. cyt., s. 156, przekł. wł.  
26 Aesop 339 (Babrius 125), [w:] Aesop’s fables, przeł. Gibbs L., Oxford University Press, New York 2002. 

Numeracja bajek Ezopa według Gibb’s L. 
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obciążać zamierza? Kiedy staruszek odpowiada przecząco, osioł odmawia współpracy, 

stwierdzając: Czy ważne, kto panem, skoro ciężary mam nosić te same?27. Rozmówcami 

osła bywają czasem uprzywilejowany wśród ludzi koń i szanowany wół. W bajce zaty-

tułowanej „Osioł koń i gryka”, osioł w sytuacji odmowy konia odnośnie do propozycji 

podzielenia się porcją gryki i obietnicy, że zrobi to później, rzecze: Jeśli teraz odma-

wiasz mi tej małej przysługi, dlaczego miałbym oczekiwać od ciebie jeszcze większej 

przysługi w przyszłości?28. W opowiastce „Koń-pyszałek i osioł” w reakcji na wcześniej 

okazywane mu przez konia lekceważenie osioł zadaje pytanie: Gdzie są, pyszałku, twe 

uzdy wspaniałe?/ Ten los cię spotkał, którym pogardzałeś!29 . W historyjce „Osioł 

i wół” dopytuje się towarzysza niedoli: Jak myślisz, kto będzie nosił narzędzia starego 

człowieka na grzbiecie?30. Kilkakrotnie osioł rozmawia z naturalnymi wrogami swojego 

gatunku – wilkiem i lwem. Raz na pytanie badającego go wilka, gdzie boli, odpo-

wiada: Gdziekolwiek mnie dotkniesz!31 . Innym razem wymusza podstępnie pomoc 

wilka w wyciągnięciu kłującego ciernia z kopyta krzycząc: Wilku, umieram!32. Z kolei 

w bajce „Osioł i wilki” zawstydza przywódcę watahy, drwiąc, że ogłasza on prawo 

o równym podziale łupów, a tymczasem sam ukrywa swoją zdobycz przed innymi 

wilkami33. Kiedy zaś osioł dopomina się od lwa pochwały i pyta: Jak tam mój dyszkant?, 

lew w odpowiedzi drwi z niego34. Osioł wdaje się w dyskusje także z innymi dzikimi 

zwierzętami oraz owadami. W opowiastce „Grubiański osioł i urażony dzik”, sprowo-

kowany opryskliwą reakcją na zwykłe powitanie, osioł, wskazując swojego członka, 

mówi: Przeczysz? Masz na twarzy taki sam przecież35. W bajce „Osioł i świerszcz” 

osioł dopytuje się o rodzaj pożywienia, dzięki któremu jego rozmówca może wydawać 

tak wspaniałe dźwięki36.  

Rozmowy osła miewają także charakter dialogu z samym sobą. W historyjce „Osioł 

i harfa”, znalazłszy na polanie harfę, wypowiada do siebie słowa: Jakie piękne nuty!/ 

Szkoda, bom w sztuce nieszkolony wcale –/ kto grać potrafi, powinien ją znaleźć:/ on 

by słuchaczy muzyką czarował37. W bajce „Osioł i szczeniak” przekonuje zaś sam 

siebie, że jeśli będzie się zachowywał jak szczeniak ich właściciela, to z racji tego, że 

w swoim mniemaniu reprezentuje więcej zalet niż ów piesek, zostanie równie dobrze 

jak on, jeśli nie lepiej, potraktowany38. W opowiastce „Leniwy osioł i pracowity wół” 

zaś pojawia się rodzaj wypowiedzi pośredniej, gdyż osioł formalnie nie wypowiada 

żadnej kwestii, ale za sprawą narratora można odnieść wrażenie, że osioł cały czas 

mówi, skoro ciągle skarży się na woła, który jego zdaniem jest zbyt leniwy39.  

 
27  Fedrus I., 15, [w:] Fedrus I., Bajki, przeł. Stadler Ł., Wydawnictwo Instytutu Studiów Klasycznych, 

Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Por. Aesop 11, Wrocław 2015.  
28 Aesop 114. 
29 Fedrus, Bajki nowe, B, 17, [w:] Fedrus, dz. cyt. Por. Aesop 418. 
30 Aesop 218 (Babrius 55).  
31 Aesop 309. 
32 Tenże 312 (Babrius122). 
33 Aesop 371. 
34 Fedrus 1, 11. Por. Aesop 217. 
35 Fedrus I, 29. Por. Aesop 216.  
36 Aesop 340. 
37 Fedrus, Dodatek Perottiego, A, 14, [w:] Fedrus, dz. cyt. Por. Aesop 404. 
38 Aesop 338. Do tego rodzaju monologu można zaliczyć również wypowiedź osła z bajki „Świnia, osioł 

i gryka”. Aesop 414; Fedrus V, 4. 
39 Fedrus, Bajki nowe, B, 14, [w:] Fedrus, dz. cyt. 
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Gadający osioł jest również bohaterem antycznej powieści przygodowej pt. „Meta-

morfozy albo Złoty Osioł” autorstwa Apulejusza z Madaury. Główny bohater Lucjusz, 

ciekawy nadnaturalnych zjawisk gości w Tesalii – krainie magii u skąpca Milona, 

którego żona w tajemnicy zajmuje się czarami. Dziewka Fotis, z którą Lucjusz spędza 

wiele upojnych nocy, dostarcza mu okazji podglądania w tajemnicy jej pani, kiedy ta 

zamienia się w ptaka i odlatuje. Lucjusz także pragnie stać się ptakiem, używa jednak 

nieodpowiedniego eliksiru i staje się osłem, zachowując niezmienione myśli i uczucia. 

Początkowo wydaje się, że jego nieszczęścia nie będą trwały wiecznie, bo pechowy 

bohater ma szansę na szybkie odczarowanie. Musi jedynie wytrzymać jedną noc 

w stajni. Jedyną trudnością zdają się być przykrości ze strony przebywającego tam konia. 

Okazuje się jednak, że przed nadejściem poranka osioł-Lucjusz zostaje uprowadzony40. 

Od tego momentu staje się uczestnikiem licznych przygód, a wizja szybkiego powrotu 

do ludzkiej postaci za każdym razem oddala się coraz bardziej. Osioł wielokrotnie 

zmienia właścicieli i miejsce pobytu, a przy okazji doświadcza wielu trudów życia pogar-

dzanego zwierzęcia. Za jego sprawą czytelnik poznaje kolejno historie z bandytami, 

kapłanami bogini Kybele, młynarzem, ogrodnikiem, rzymskim żołnierzem i w końcu, 

w Koryncie, z cukiernikiem, kucharzem i ich bogatym panem Tiazusem. Osioł często 

trafia na ludzi, którzy po prostu kpią z jego oślej natury, inni, sądząc, że ciężka praca 

jest jego powołaniem, wręcz się nad nim znęcają. Ostatecznie zostaje on odczarowany 

przez Izydę i po powrocie do ludzkiej postaci poświęca się służbie jej i Ozyrysowi. 

Osioł pisarza z Madaury, mimo że zachowuje ludzki sposób rozumowania i zacho-

wania do tego stopnia, że niektórzy proponują klasyfikowanie tego utworu jako autobio-

grafii zwierzęcej41, nie rozmawia z innymi bohaterami tego opowiadania. Za każdym 

razem bowiem kiedy próbuje to uczynić, pozostali słyszą jedynie ryk osła i nie rozu-

mieją, co chce im przekazać. Rzeczywisty dialog odbywa się na płaszczyźnie: bohater 

utworu osioł – czytelnik. Apulejusz czyni osła narratorem i jednocześnie świadkiem 

wydarzeń. Za sprawą doboru odpowiedniej formy językowej utrzymuje jednak dystans 

między opowiadającym a opowiadaną historią. W efekcie, umiejętnie przekonuje 

czytelnika do akceptacji iluzji stworzonej przez przedstawiającego swoje dzieje i daje 

czytającemu poczucie, że jest bezpośrednim uczestnikiem rozmowy z głównym boha-

terem42. 

W dziesiątej księdze „Metamorfoz” osioł-Lucjusz trafia do Koryntu razem ze 

swoim nowym właścicielem – Tiazusem, który ma nadzieję zarobić duże pieniądze na 

niezwykłych talentach osiołka43. Osioł zachowuje się wszak jak człowiek: je, pije, 

przybiera stosowne pozy przy stole, a nawet okazuje się w pełni zdolny do zaspoko-

jenia intymnych pragnień pewnej szacownej pani. Tiazus postanawia przeznaczyć go 

na widowisko publiczne w czasie igrzysk. Oczywiście jego partnerką ma być nie owa 

zacna kobieta, a pewna zbrodniarka, skazana na rzucenie bestiom. W takich okolicz-

 
40 Osły w starożytności często stawały się obiektem kradzieży, bo były pożądanym towarem przez to, że 

dobrze znosiły trudne warunki klimatyczne, były mało wymagające i zdolne dźwigać duże ciężary. Lewis S., 

Llewellyn-Jones L., dz. cyt., s. 156. 
41 Fögen T., dz. cyt., s. 118. Z jednej strony zabieg przemiany głównego bohatera w osła wzmacnia charakter 

komiczny utworu, ale z drugiej pełni funkcję dydaktyczną, bo uświadamia czytelnikowi, w jak ciężkich 

warunkach żyły zwierzęta. Tamże, s. 125. Por. Harden A., dz. cyt., s. 144-145. 
42 Dowden K., Apuleius and the Art of Narration, The Classical Quarterly, 32, 1982, s. 425-429. 
43 Apulejusz, Metamorfozy, X, 29-34, [w:] Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty Osioł, przeł. Jędrkiewicz E., 

Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. 
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nościach Lucjusz zostaje przyprowadzony do cyrku. Ponieważ na początek igrzysk 

zaplanowano pokaz taneczny, osioł zostaje pozostawiony przy bramie i czeka na swoją 

kolej. Skubiąc trawkę, przygląda się widowiskom i zaczyna prezentować przebieg odby-

wającego się wówczas spektaklu pt. „Sąd Parysa”. Osioł relacjonuje owo przedstawienie 

„na żywo” i niczym prawdziwy koneser sztuki i znawca inżynierii teatralnej opisuje 

scenografię. Informuje zaś nie tylko o tym, co widzi, ale także o tym, co czuje. Opisuje 

bowiem zapachowe efekty specjalne, takie jak aromat szafranu, będącego składnikiem 

wina, które w postaci fontanny wytryska nagle z jednego z elementów inscenizacji44. 

Przy okazji osioł przyjmuje na siebie nową rolę – komentatora. Po tym bowiem jak 

Parys, uwiedziony urodą i obietnicą Wenus, oddał jej jabłko przeznaczone jako nagroda 

dla najpiękniejszej, osioł stwierdza, że nie należy dziwić się stronniczości sądów, skoro 

już pierwszy sąd człowieka nad bogami został dokonany przez sędziego niekompe-

tentnego (wszak Parys był tylko pasterzem, wieśniakiem nieprzygotowanym do takiego 

zadania) i skorumpowanego (dał się uwieść obietnicom jednej z bogiń), a swoją decyzją 

spowodował zagładę całego rodu45. Kiedy osioł-Lucjusz kończy opis przedstawienia, 

bo scena zaczyna być szykowana na pokaz z udziałem jego i owej kobiety, uświadamia 

sobie, że grozi mu nie tylko publiczny wstyd w wyniku związku z miłosnego z zabój-

czynią, ale także utrata życia na skutek ataku dzikich zwierząt, które miały ją w ramach 

kary rozszarpać46. Czytelnik, w trakcie opisu wydarzeń w cyrku, zostaje niezauważenie 

zaangażowany w wypowiedź osła i na koniec niemal asystuje mu w ucieczce.  

4. Wartościowanie potencjału intelektualnego i charakteru osła 

Osioł domowy nie cieszył się zbytnią uwagą pisarzy greckich epoki archaicznej 

i klasycznej. Homer wspomina osła raz, Hezjod wcale, tragicy tylko kilka razy. Częściej 

występuje w komedii Arystofanesa, ale głównie jako przedmiot żartów przez porów-

nanie go do niewolnika47. Ocenę możliwości intelektualnych i usposobienia osła znamy 

dzięki greckim przysłowiom. Osły są pokazane w nich jako chciwe, niedbałe, brudne, 

wścibskie, niemuzykalne i niezdolne docenić literatury48 oraz tak głupie, że zasługują 

 
44 Zdaniem A.M. Wasyl osioł opisuje widowisko pantonimiczne i na oczach widza, przez to, że opisuje je 

w taki sposób, aby wywołać w czytelniku pożądane skojarzenia, staje się nie tylko narratorem, ale niemal 

„reżyserem” spektaklu. Wasyl A.M., Sąd Parysa. Widowisko pantonimiczne (w relacji filozoficznego osła), 

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, XXX, 2020, s. 108-110. 
45 Tamże, s. 116-117. 
46 Apulejusz, Metamorfozy, X, 29-34, [w:] Apulejusz, dz. cyt., s. 204-208. 
47 Griffith M., dz. cyt., s. 226. Por. Lewis S., Llewellyn-Jones L., dz. cyt., s. 148. U Arystofanesa można 

jednak dostrzec także sympatię w stosunku do osła, która w żadnym z greckich tekstów epoki klasycznej nie 

została nigdy wyrażona wprost. Gregory J., dz. cyt., s. 199. 
48 Osioł w sztuce europejskiej stał się symbolem ludzi, którzy podejmują się studiów przekraczających ich 

intelektualne możliwości. W takim znaczeniu czworonóg ten został uwieczniony na obrazie Pietera Bruegla 

zatytułowanym „Osioł w szkole”, a także przygotowanej na jego podstawie rycinie Pietera van der Heydena 

oraz drzeworycie Johanna Theodoora de Bry’a i Johanna Israela de Bry’a. Gibson W.S., Asinus ad lyram: 

from Boetius to Bruegel and Beyond, Simiolous: Neetherlands Quarterly for the History of Art, 33, 

2007/2008, s. 34-37. Motyw osła z lirą jest obecny w sztuce od czasów jeszcze wcześniejszych niż okres 

powstawania dzieł Fedrusa czy nawet Ezopa. Najstarszym jego przykładem jest bowiem zdobienie harfy z III 

wieku p.n.e., na której jest przedstawiony osioł z harfą, tańczący wśród innych zwierząt. Na tej podstawie 

wnioskuje się, iż temat ten był obecny w tradycji ludowej zanim pojawił się w twórczości bajkopisarzy. 

Wśród najbardziej znanych rzeźb wykorzystujących wizerunek osła z lirą można wymienić te znajdujące się 

na katedrze z Chartres (XIII w.), w kościele św. Piotra w Aulnay-de-Saintonge (XII w.) oraz wśród modylio-

nów w kościele św. Marcina z Tours w hiszpańskiej miejscowości Frómista (XI w.). Fedrus, dz. cyt., s. 116. 
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na razy, a nie instrukcje49. Tę złą opinię na temat osła w dużym stopniu rozpropa-

gowali bajkopisarze i twórcy przypowieści. Osioł udomowiony pojawia się w około 30 

utworach przypisywanych Ezopowi i najczęściej piętnowany jest właśnie za głupotę 

i naiwność, a także lenistwo, pyszałkowatość lub egoizm50.  

W bajce „Kupiec, osioł i sól” tytułowego bohatera gubią głupota i lenistwo. Miał on 

przenosić ładunki z jednego brzegu na drugi. Kiedy, niosąc sól, pośliznął się i wpadł 

do wody, zauważył, że sól rozpuściła się, a ciężar jego bagażu zmniejszył się. Prze-

nosząc potem gąbki, postanowił ulżyć sobie w pracy i znowu zanurzył się w wodzie. 

Tym razem nasiąknięty towar stał się o wiele cięższy, a osiołek jedynie utrudnił sobie 

żywot51. W historyjce „Osioł i świerszcz” czworonóg po rozmowie z owadem naiwnie 

uznał, że nauczy się tworzyć tak piękną melodię jak on, jeśli będzie naśladował jego 

styl życia. Z racji tego, że wyciągnął z tej rozmowy błędne wnioski, zaczął żywić się 

rosą jak świerszcz i padł z głodu52. W opowiastce „Lew, osioł i lis” osioł został pożarty 

przez lwa, bo źle dobrał sobie towarzyszy drogi53. W każdym z wyżej wymienionych 

przykładów osioł płaci za brak rozwagi wysoką cenę i jest pokazany jako wzór 

naiwności i głupoty. 

Śmierć z powodu osła jest przedstawiona w bajkach jako gorsza od samego aktu 

zgonu. Kiedy osiołki z historyjki „Starzec i osły”, udającego się do miasta starca zawiodły 

w czasie burzy i w ciemnościach na skraj przepaści, ten, dostrzegłszy niebezpie-

czeństwo, złorzeczył Zeusowi, że przeznaczył mu śmierć z powodu godnych pogardy 

osłów54. Podobny pogląd wyraził stary lew, którego napadły dzik, byk i osioł. Lew 

znosił dotkliwe razy dwóch pierwszych zwierząt, ale kiedy do kopania leżącego dołączył 

osioł ukazany jako tchórzliwy drań, zdychający drapieżnik uznał to za podwójne katusze 

i podwójną śmierć55.  

Zwrócić należy jednak uwagę na to, że w literaturze utrwaliła się także opinia 

o ośle jako zwierzęciu, które stając się obiektem przemocy cierpliwie, chociaż nie bez 

utyskiwań, znosi swoją złą dolę. W „Iliadzie” Homera Ajas został porównany do osła, 

który uparcie nie rusza się z miejsca, mimo że doznaje razów56. Obraz osła malkon-

tenta i pechowca szczególnie jest widoczny w antycznych bajkach. Z opowiastki o ośle 

i tchórzliwym starcu wynika, że czworonóg jest w pełni świadomy swojej ciężkiej 

sytuacji życiowej i niejako akceptując ten stan rzeczy, okazuje zupełną obojętność wobec 

obaw swojego pana. Osioł nie chce z nim uciekać, żeby ukryć się przed nadciągającym 

złoczyńcą, bo wie, że zmiana właściciela nie zmieni jego sytuacji. Tak samo będzie 

dźwigał ciężary jak wcześniej, bo taki jest już jego los57. Z kolei historyjka pt. „Osioł 

kapłanów Kybele” pokazuje, że osioł jest niejako typem pechowca od urodzenia, który 

nie dość, że musi znosić cierpienia i uciążliwości za życia, to nie mają one końca także 

 
49 Griffith M., dz. cyt., s. 227. 
50 Karamucka M., dz. cyt., s. 101. 
51 Aesop 152 (Babrius 111). 
52 Aesop 340. 
53 Tenże 145. 
54 Tenże 423. 
55 Fedrus I, 21. Por. Karamucka M., dz. cyt., s. 102.  
56 Homer, Iliada, XI, 558-562, [w:] Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. 

W przypadku tego fragmentu podkreślana jest wytrwałość Ajasa, rozumiana jako pozytywnie postrzegany 

upór w dążeniu do celu. Gregory J., dz. cyt., s. 201-202.  
57 Fedrus I, 15.  
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po jego śmierci. Osioł bowiem nie tylko był zmuszony dźwigać wszystkie ciężary 

kapłanów w czasie ich wędrówek, ale kiedy zmarł z wycieńczenia, zrobili z jego skóry 

bębenek i niejako nie pozwoli mu po śmierci odpocząć w spokoju58. Także w bajkach, 

pochodzących z manuskryptu biskupa Siponto, Niccola Perottiego można zobaczyć 

osiołka jako etatowego nieszczęśliwca i zrzędę. W opowiastce o ośle i harfie tytułowe 

zwierzę, któremu zdarzyło się coś miłego, bo znalazło na polanie piękną harfę, jedno-

cześnie doznało przykrości, bo nie potrafiło na niej zagrać59. Spotkało je zatem szczęście, 

ale nie umiało z niego skorzystać. Także w bajce o leniwym ośle i pracowitym wole 

można zauważyć, że główną przywarą tego zwierzęcia jest narzekanie, które można 

kwalifikować jako wadę charakteru, ale nie głupotę. Wszak to chłop wykazał się 

brakiem rozsądku nadmiernie obciążając osła, który w wyniku tego zdechł, a nie osioł, 

który jedynie utyskiwał na swojego kompana woła60. 

Pech i zrzędliwość jako charakterystyczne cechy osła dostrzec można również 

w tekście Apulejusza. Autor ten każe swojemu narratorowi gardłować o oślim położeniu, 

które świetnie nadaje się do moralno-krytycznej obserwacji ludzi. W dziewiątej księdze 

osioł Lucjusz przedstawia absolutne dno wszelkiego nieszczęścia w młynie, gdzie 

ludzie i zwierzęta są tak straszliwie udręczeni, że z trudem mogą pracować61. Dodaje 

do tego komentarz, że jakkolwiek okropny był ów widok, jednak mógł on znaleźć po-

ciechę we wrodzonej ciekawości – curiositas, bo wszyscy, nie krępując się obecnością 

osła, mówili i robili to, do czego mieli ochotę. Wreszcie osioł porównuje się z Ody-

seuszem. Jak tamten bowiem poznał wiele krajów i narodów, tak on zawdzięcza oślej 

skórze, że uodpornił się na różne zdarzenia losowe i w ten sposób stał się, jeśli nawet 

nie mądry, to chociaż obyty62. Osioł-Lucjusz przyjmuje ostatecznie pozę doświadczo-

nego przez życie obserwatora mądrali.  

5. Podsumowanie 

Starożytność przekazała dwie opowieści o ośle. Pierwsza, napisana w języku greckim 

i zatytułowana „Loúkios è Ónos” („Lukios lub osioł”), zachowała się między dziełami 

Lukiana, ale nie jest jego autorstwa, druga, w wersji łacińskiej nosi tytuł „Metamor-

phoses” („Metamorofozy albo Złoty Osioł”) i jest autorstwa Apulejusza. Mimo kilku 

różnic, obie wersje są wzajemnie zależne63. Po przeczytaniu „Metamorfoz” pisarza 

 
58 Fedrus IV, 1. 
59 Fedrus, Apendix Perottina A, 14, [w:] Fedrus, dz. cyt. 
60 Wydaje się, że właśnie pecha i malkontenctwo osła dostrzegł Alan Alexander Milne, pomysłodawca jednego 

z najbardziej rozpoznawalnych osiołków XX wieku znanego z „Kubusia Puchatka”, którego głównymi cechami 

nie są tradycyjnie przypisywane mu w bajce starożytnej głupota, naiwność czy lenistwo. Osiołek Milne’go 

jest raczej typem depresyjnym, nieustannie smutnym i przygnębionym, jest czarnowidzem, który w przeci-

wieństwie do innych postaci ciągle gubi część samego siebie – swój ogon i nic nie może na to poradzić. 
61 Apulejusz, Met, IX, 12-13. 
62  Tamże, s. 169-170. Według Lewis S. i Llewellyn-Jones L. Apulejusz pokazuje w „Metamorfozach” 

(IX, 10.4-13.3) nie tylko najgorsze strony pracy w młynie, ale także zwraca uwagę na to, że osły młyńskie miały 

w rzymskim kalendarzu swoje święto – Vestalia, które odbywało się dziewiątego czerwca, co ich zdaniem 

sugeruje, że osły nie były postrzegane przez starożytnych jako „narzędzia”, ale uczestnicy życia zawodowego. 

Lewis S., Llewellyn-Jones L., dz. cyt., s. 693.  
63  W starożytności istniało jeszcze jedno opracowanie opowieści o ośle. Na podstawie relacji Focjusza 

przyjmuje się, że jego autorem był Lukios z Patrai. Tekst ten prawdopodobnie przedstawiał ten sam materiał, 

co wersja Pseudo-Lukiana i Apulejusza. Holzberg N., Powieść antyczna, przeł. Wójcik M., Wydawnictwo 

homini, Kraków 2003, s. 106. 
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z Madaury można odnieść wrażenie, że postać osiołka ze „Shreka” ma swoje literackie 

korzenie właśnie w tym tekście i tym samym nawiązuje do greckich wersji tego gatunku 

literackiego. „Gadający” osioł Apulejusza, podobnie jak osioł z animacji wytwórni 

DreamWorks Pictures, pełni jedną z pierwszoplanowych ról, dostarczając czytelnikowi 

wielu okazji do śmiechu. Czworonóg z antycznej opowieści dodatkowo przyjmuje na 

siebie rolę narratora i uświadamia odbiorcy, jak ciężki los przypadł w udziale tym 

zwierzętom z racji tego, że przypisano je niższym klasom społecznym. Konwencja 

powieści pozwoliła jednak na wyzwolenie z ciasnych ram wizerunku ukształtowanego 

głównie pod wpływem tradycji ludowej oraz przeformułowanie zespołu cech przypisy-

wanych w starożytności udomowionym osłom. 

Okazuje się zatem, że współczesny osiołek ma swój pierwowzór w literaturze 

antycznej, ale nie tylko, jakby się mogło wydawać w bajce starożytnej (z której za-

czerpnął jednak niektóre cechy charakteru i sposób zachowania), ale także w innym 

gatunku literackim, jakim była powieść antyczna, będąca rodzajem powieści przygo-

dowej z elementami fantastycznymi i motywami komicznymi. Za pośrednictwem postaci 

osła zatem doszło niejako do scalenia odmiennych tradycji literackich, które na oczach 

współczesnego widza stały się bajką popularną, a osiołek z uciemiężonego głupca 

zmienił się w przeżywającego wiele przygód mądralę. 
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Starożytne korzenie wizerunku gadającego osła w bajce  

Streszczenie 

Celem pracy było zbadanie, jak ewoluował wizerunek osła w kulturze. Przeprowadzona kwerenda pozwoliła 

wykazać, że ukuty w starożytności stereotyp osła symbolizującego przede wszystkim głupotę i naiwność, 

a także brak wrażliwości na sztukę wyższą z czasem uległ zmianie, a przykładem tego jest postać gadają-

cego, dowcipnego osiołka mądrali z popularnej w kulturze masowej XXI wieku bajki pt. „Shrek” z animacji 

wytwórni DreamWorks Pictures. Metodą porównawczą, głównie na podstawie tekstów bajek i opowieści 

przygodowych autorów starożytnych (Ezopa, Fedrusa i Apulejusza z Madaury) prześledzone zostały cechy 

przypisywane osłom w bajecznych historyjkach i opowieściach. Okazało się, że współczesny osiołek ma 

swój pierwowzór w literaturze antycznej, ale nie tylko, jakby się mogło wydawać w bajce starożytnej 

(z której zaczerpnął jednak niektóre cechy charakteru i sposób zachowania), ale także w innym gatunku 

literackim, jakim była powieść antyczna, będąca rodzajem opowieści przygodowej z elementami fanta-

stycznymi i motywami komicznymi. Za pośrednictwem osiołka zatem doszło niejako do scalenia odmien-

nych tradycji literackich, które na oczach współczesnego widza stały się bajką popularną, a osiołek 

z głupca zmienił się w mądralę. 

Słowa kluczowe: bajka, powieść antyczna, osioł, Ezop, Fedrus, Apulejusz 
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Anetta Gajda1 

Bajka prawdą przeplatana. O gatunkowym pograniczu 

literatury pięknej i naukowej na przykładzie utworu 

Marii Julii Zaleskiej pt. „Niezgodni królewicze”  

1. Wprowadzenie  

Wiek XIX – często nazywany złotym wiekiem literatury popularnonaukowej2 – był 

czasem narodzin, kształtowania się i ugruntowania w polskiej kulturze wielu form 

gatunkowych, takich jak: wykład popularnonaukowy, odczyt, pogadanka i książka 

popularnonaukowa3 oraz form o proweniencji literackiej, które oprócz funkcji arty-

stycznych zaczęły spełniać dodatkowe funkcje: poznawczą i edukacyjną, do grupy tej 

należały m.in.: gawęda, opowiadanie, powiastka, bajka (wszystkie o tematyce naukowej). 

Nie ulega wątpliwości, iż obie wyodrębnione tutaj grupy reprezentują inny poziom 

popularyzacji: formy bliższe wypowiedziom stricte naukowym, w których metodą 

podającą jest wykład, zbliżony do podręcznikowego 4  stawiają przed czytelnikiem 

spore wyzwania – wymagają dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, zaś teksty bliskie 

formom literackim są łatwiejsze w odbiorze i przeznaczone są głównie dla dzieci5.  

Wydaje się jednak, iż do dziś nie rozstrzygnięto jeszcze wielu kwestii spornych 

dotyczących wskazanej odmiany funkcjonalnej, zwłaszcza w ujęciu diachronicznym. 

O trudnościach klasyfikacyjnych w obszarze XIX- i XX-wiecznej literatury popularno-

naukowej dla dzieci i młodzieży, znajdującej się na pograniczu beletrystyki oraz tzw. 

literatury naukowej pisała m.in. Bożena Łapeta-Golachowska6 w roku 1998, zwracając 

uwagę na płynność granic, różnorodność oraz ewolucję poszczególnych form gatun-

kowych: 

 
1 anetta.gajda@uni.lodz.pl, Zakład Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 

http://filolog.uni.lodz.pl. 
2 Łapeta-Golachowska B., Książka popularnonaukowa dla dzieci do roku 1918, s. 126-147, [w:] Książka dla 

dziecka wczoraj, dziś, jutro, Heska-Kwaśniewicz K., Socha I., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato-

wice 1998. Autorka wyznacza następujące okresy rozwoju piśmiennictwa popularnonaukowego: 1) XVII wiek, 

2) pierwsza poł. XIX wieku, 3) druga poł. XIX wieku, 4) Dwudziestolecie międzywojenne – w poszukiwaniu 

nowej formy, 5) po II wojnie światowej – eksplozja form, gatunków, tematów, 6) od 1945 roku do lat 80. 

7) od początku lat 80. po czasy współczesne.  
3 O przynależności wymienionych form do rodziny gatunków popularnonaukowych oraz genologicznych 

rozstrzygnięciach w tym zakresie pisałam m.in. w publikacji: Gajda A., Polska monografia popularnonaukowa 

przełomu XIX i XX wieku. Studium genologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021. Niniejsze 

opracowanie jest jednym z cyklu opracowań referujących przebieg badań nad gatunkami należącymi do 

odmiany popularnonaukowej. 
4 Zob. Gwadera M., Literatura popularnonaukowa w okresie PRL-u, s. 139, [w:] Heska-Kwaśniewicz K., 

Tałuć K. (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.  
5 Jak zauważa Anna Nikliborc druga połowa XIX wieku jako okres olbrzymiego rozwoju nauki, pozyty-

wizmu i literatury realistycznej wniósł do biblioteki dziecięcej i młodzieżowej tematykę naukową; Nikliborc A., 

Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Nasza Księgarnia, 

Warszawa 1981, s. 41.  
6 Łapeta-Golachowska B., dz. cyt., s. 128.  
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Badając tego typu literaturę, napotyka się trudności w ustaleniu, który z utwo-

rów należy uznać za książkę popularnonaukową. Dziś za podstawę uznaje się 

proporcje wiadomości naukowych do innych elementów książki. Jednak 

w historii literatury dziecięcej te granice były płynne i często trudne do ustalenia. 

W ciągu dwóch wieków rozwoju literatury popularnonaukowej dla dzieci 

i młodzieży kryteria gatunkowe ulegały licznym zmianom, a wiadomości naukowe 

przekazywano w różnych formach. Mimo rozległego zasięgu i dynamicznego 

rozwoju piśmiennictwa popularnonaukowego dla dzieci i młodzieży, zarówno 

w XIX, jak i XX wieku, brak dotychczas naukowej monografii zjawiska, 

zwłaszcza w odniesieniu do drugiej połowy XIX wieku i lat późniejszych  

(XX-lecia międzywojennego i okresu po II wojnie światowej).  

Warto zauważyć, iż jedną z pierwszych typologii wydawnictw popularnonauko-

wych (w odniesieniu do tekstów XX-wiecznych) stworzyła Joanna Papuzińska 

w artykule pt. „Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania”7, wyróżniając: 

wydawnictwa informacyjne, książki zabawki (tzw. manipulantki i książki inspirujące), 

książki aktywizujące, książki magazyny, utwory poszerzające wiedzę (tzw. literaturę 

podstaw poznawczych). Podobną typologię zastosowała Jan Pacławski8 w 1974 roku 

oraz Iwona Piróg 9  w 1983 roku, która wskazała na trzy rodzaje publikacji (form 

wydawniczych): wydawnictwa informacyjne, dziełka upowszechniające wiedzę, tzw. 

naukowe zabawki.  

Problemy o charakterze genologicznym w omawianym zakresie wynikały z kilku 

przyczyn; po pierwsze – z płynności granic poszczególnych gatunków oraz ich teksto-

wych realizacji, po drugie – ciągłej ewolucji wzorców gatunkowych; po trzecie – 

z mnogości wydawnictw popularyzujących wiedzę z poszczególnych, wciąż intensywnie 

rozwijających się dziedzin nauki, a ponadto – z kwestii terminologicznych. Warto pod-

kreślić w tym miejscu, iż klasyfikacje wskazanej grupy wydawnictw pochodzą głównie 

z praktyki bibliotekoznawczej i zostały stworzone przez bibliotekarzy, wydawców10 

oraz literaturoznawców i nie zawsze są one terminami poprawnymi z punktu widzenia 

współczesnej genologii lingwistycznej. Bibliotekarz kieruje się kryteriami wydawni-

czymi niewystarczającymi dla genologa – bierze on bowiem pod uwagę: tytuły, pod-

tytuły, wstępy, przedmowy, szatę graficzną. Genolog z kolei poszukuje wyznaczników 

 
7  Zob. Papuzińska J., Literatura popularnonaukowa, [w:] Przecławska A. (red.), Literatura dla dzieci 

i młodzieży w procesie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 161-177.  
8 Pacławski J., Literatura dla dzieci i młodzieży, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1974. 
9 Piróg I., Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w latach 1830-1863, 

„Studia o książce”, 13, 1983, s. 71-110.  
10 Oto jedna z definicji bibliofilskich: Pojęcie „książki popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży” stosowane 

jest umownie, w szerokim znaczeniu, jako odpowiednik francuskiego określenia dokumentaire. […] Używa się 

go zatem na określenie książki, której celem jest upowszechnianie wszelkiego rodzaju faktów i/lub rozmaitych 

umiejętność w sposób dostosowany do etapu rozwojowego młodego czytelnika i która wyróżnia się ściśle 

zdeterminowaną funkcją poznawczą (informacyjną) w przeciwieństwie do publikacji o dominującej funkcji 

estetycznej i/lub rozrywkowej (głównie książek literackich i/lub obrazkowych, np. książek wczesnokoncep-

towych dla najmłodszych dzieci. Książka ta należy do sektora lektur spontanicznych w przeciwieństwie do 

szeroko pojętej książki szkolnej (franc. Parasscolaire), która obejmuje szkolne wydawnictwa informacyjne 

(np. encyklopedie, słowniki, atlasy), repetytoria i kompendia przedmiotowe, zeszyty edukacyjne i wakacyjne; 

Wandel A., Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie 

francuskiej oficyny wydawniczej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 

Kraków 2019, s. 15.  
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wzorca gatunkowego na różnych poziomach tekstu i ustala model gatunkowy (co jest 

szczególnie ważne wtedy, gdy autor w tytule używa jednego określenia, zaś w tekście 

innego)11.  

W niniejszym artykule analizie zostaje poddany tekst z 1899 roku12 pt. „Niezgodni 

królewicze i Królowa perłowego pałacu. Bajki prawdą przeplatane (…)” autorstwa 

Marii Julii Zaleskiej, jednej z najwybitniejszych autorek szeroko pojętej literatury dla 

dzieci i młodzieży, w tym – pionierskich i poczytnych dzieł popularnonaukowych, 

takich jak: „Wieczory czwartkowe” (1871), „Wędrówki po niebie i ziemi” (1873), 

„Obraz świata roślinnego” (1875), „Świat zwierzęcy w obrazkach” (1876), „Listki 

i ziarnka” (1881), „Przygody małego podróżnika w Tatrach” (1882), „Dwie siostry” 

(1888) oraz adaptacji: „Mieszkaniec puszczy” (1884) – według J.F. Coopera i „Młody 

wygnaniec” (1889) – według R. Rotha. Znamienny jest także już sam tytuł serii 

wydawniczej, w której wydana była książeczka Marii Julii Zaleskiej: „Biblioteczka 

dziecinna. Świat baśni i prawdy”.  

W „Leksykonie polskiej literatury fantastycznonaukowej” z roku 1990 wskazany 

utwór został określony jako: forma przejściowa między pogadanką popularnonaukową 

a beletrystyką fantastycznonaukową, fantastyczność służy ożywieniu treści populary-

zatorskich, jest podporządkowana celom wychowawczym i dydaktycznym13. Powstaje 

jednak pytanie, czy takie umiejscowienie realizacji tekstowej jest w pełni poprawne, 

a charakterystyka definicyjna pełna? Wydaje się jednak, że opinia badaczy XX-wiecz-

nych winna zostać poddana weryfikacji, jako że ustalenie wyznaczników gatunkowych 

form o charakterze hybrydycznym wymaga złożonego podejścia krytycznego14.  

Celem niniejszego artykułu jest zatem weryfikacja przytoczonego wyżej stwierdzenia 

w świetle współczesnej genologii lingwistycznej, określenie statusu genologicznego 

badanego tekstu jako tekstowej egzemplifikacji gatunku oraz jego miejsca na typolo-

gicznej mapie gatunków popularnonaukowych z uwzględnieniem klasyfikacji trady-

cyjnych oraz nowoczesnych (m.in. teorii „rodzin gatunkowych” Ludwiga Wittgensteina)15. 

 
11 Najlepszym tego przykładem może być bibliotekoznawcze, edytorskie pojęcie książki popularnonaukowej 

funkcjonujące już w XIX wieku w katalogach bibliotecznych, które powstało głównie w oparciu o kryterium 

dominującej funkcji tekstów, a której odpowiednikiem genologicznym będzie – w opinii autorki niniejszego 

szkicu – określenie monografii popularnonaukowej, (nazwa ta wprawdzie pojawiała się w XIX wieku, ale 

sporadycznie była używana przez samych autorów dzieł, podczas gdy wydawcy, bibliotekarze oraz literaturo-

znawcy do dziś posługują się terminami: książka popularnonaukowa, książka edukacyjna, książka poznawcza; 

te ostatnie dwa pojęcia powstały w XX wieku).  
12 Wszystkie zamieszczone cytaty pochodzą z drugiego wydania z roku 1889, zachowują oryginalną pisownię 

i będą oznaczane odpowiednim skrótem – NK. Wydanie pierwsze ukazało się w roku 1889. Warto podkreślić, 

iż nie jest to krótki tekst, gdyż składa się on ze 146 stron (przy wysokości grzbietu 18 cm). 
13 Niewiadomski A., Smuszkiewicz A., Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 1990, s. 229.  
14  Realizacje tekstowe z obszaru gatunków paraliterackich przybierają najczęściej formy hybrydyczne 

o płynnych, trudnych do uchwycenia granicach, są one dalekie od jednoznaczności i stabilizacji. Jak zauważa 

Małgorzata Gwadera: charakterystyczną cechą literatury popularno-naukowej jest jej hybrydowość, łączenie 

elementów należących do różnych gatunków literackich i pozaliterackich rodzajów, form piśmienniczych 

i wydawniczych; Gwadera M., dz. cyt., s. 136. 
15 Por. Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. Wolniewicz B., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 2000. Warto powołać się w tym miejscu na opinię Damiana Makucha mówiącego o pułapkach 

tradycyjnej genologii strukturalistycznej, opartej na ostrych kategoriach oraz genologii kognitywnej, opartej 

na teorii podobieństwa rodzinnego Wittgensteina, która w przypadku omawianego obszaru gatunkowego 

znajduje swoje potwierdzenie. Zob. Makuch D., Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury 
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Uchwycenie specyfiki omawianego tekstu wymaga zatem, aby analiza o charakterze 

genologicznym objęła poziomy: strukturalny, treściowy, stylistyczny oraz pragmatyczny, 

wskazujący na dominujące w utworze funkcje komunikacyjne16. Szkic ten jest jedno-

cześnie odpowiedzią na apel Artura Rejtera17– skierowany zwłaszcza do historyków 

języka – by poddając teksty obserwacji, odwoływać się nie tylko do ich tradycji 

genologicznej oraz tradycjonalistycznego myślenia o uporządkowaniu uniwersum mowy, 

ale także szukać bytów pokrewnych, tworzących rodzinę gatunków.  

I jeszcze uwaga natury terminologicznej. Należy podkreślić, iż dziewiętnasto-

wieczne nazewnictwo literackie związane z gatunkami baśniowymi było wieloznaczne 

i rozchwiane, czego dowodem są liczne terminy, jakie można odnaleźć w „Leksykonie 

polskiej literatury fantastycznonaukowej” Andrzeja Niewiadomskiego i Antoniego 

Smuszkiewicza z roku 1990 oraz innych opracowaniach18: bajka, baśń, bajka magiczna, 

bajka-cud, bajka cudowna, baśń fantastyczna, baśń fanastycznonaukowa, groteska fanta-

stycznonaukowa, bajka literacka, bajka ludowa, baśń folklorystyczna, bajka mityczna 

bajka magiczna, prabaśń.  

2. Modyfikacja konwencjonalnych wątków baśniowych 

Nie ulega wątpliwości, iż zaproponowane przez autorkę rozwiązania artystyczne na 

poziomie struktury, pragmatyki, warstwy kognitywnej oraz stylistycznej zakorzenione 

są w gatunkach literackich – bajce dziecięcej, które powstała jeszcze w XVIII wieku19. 

 

na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Bulisz E., Wojtak M. (red.), 

Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- 

-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 31-46.  
16 Na marginesie rozważań zostawiam kwestię funkcji szaty graficznej, która w publikacjach popularno-

naukowych odgrywała bardzo istotną rolę. Ewolucji warstwy ikonicznej, form edytorskich oraz ich analizie 

funkcjonalnej zostały poświęcone liczne publikacje, zwłaszcza z dziedziny bibliologii; Zob. Wandel A., Nie 

tylko dinozaury – obca książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskim repertuarze wydawniczym, 

Śląski Kwartalnik Naukowy, 1 (43), 2016, s. 89-104; Łapeta-Golachowska B., dz. cyt., 142-144. Pomijam 

także wątek wpływu literatury obcej na rozwój bajki o tematyce naukowej. Kwestia ta stanowi obszerne zagad-

nienia i chociaż istnieją publikacje wskazujące na wpływy obce, to jednak do dziś brak analiz porównaw-

czych, które mogłyby ukazać etapy adaptowania obcych wzorców – od tłumaczeń dosłownych, wyborów 

tekstów, wersji spolszczonych (dostosowanych do polskich realiów) po parafrazy aż do tworzenia dzieł 

oryginalnych. Do współczesnych opracowań monograficznych z tego zakresu należy m.in. książka Wandel A., 

Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oficyny 

wydawniczej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2019. 
17 Rejter A., Genologia lingwistyczna w perspektywie analiz dyskursu: szanse i zagrożenia, „Tekst i Dyskurs”, 

1, 2008, s. 28.  
18 Relacja między często zamiennie stosowanymi pojęciami bajka i baśń była wielokrotnie i szczegółowo 

omawiana; Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967; 

Handke R., O pewnym materii pomieszaniu, czyli między baśnią a science fiction, „Teksty: teoria literatury, 

krytyka, interpretacja”, 5 (23), 1975, s. 50-68; Waksmund R., Literatura pokoju dziecinnego, Nasza Księ-

garnia, Warszawa 1986; Kowalczyk K., Transformacje wzorców baśniowych w literaturze dziecięcej obecnej 

na współczesnym rynku wydawniczym, Acta Universitatis Wratislaviensis, 23, 2017, s. 135-151. Do naj-

nowszych opracowań w tym zakresie należy m.in. artykuł Wiesława Olkusza, omawiający twórczość Marii 

Ilnickiej (która była reprezentantką liberalnych poglądów na temat baśni) z 2000 roku oraz pozycja Violetty 

Wróblewskiej; zob. Olkusz W., Między pedagogiką a literaturą. O Marii Ilnickiej jako krytyku literatury dla 

dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000; Wróblewska V., Przemiany 

gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.  
19 Por. Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), Słownik literatury polskiej XIX wieku, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.  
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Pouczająca opowieść o trzech królestwach i jej mieszkańcach napisana jest w konwencji 

baśni i zawiera łatwo rozpoznawalne dla młodego odbiorcy sygnały, które stanowią 

swoistego rodzaju punkt zaczepienia dla uwagi, wyobraźni oraz intelektu czytelnika, 

a jednocześnie mają pomóc w interpretacji świata przedstawionego i rozszyfrowaniu 

wielu treści. Pozornie więc (tzn. dla odbiorcy dziecięcego, nieznającego się na sztuczkach 

osób dorosłych) tekst zawiera cały repertuar środków zbliżonych do elementów typo-

wych dla gatunku baśni literackiej: narracyjność i literackie deskrypcje, schematy 

językowe zbliżone do poetyckiego języka baśni, dość typowe uniwersum, w którym 

działają określone prawa, wyraziście zarysowane i silnie skontrastowane postacie, binarny 

system wartości, konstrukcja fabuły oparta na zmaganiu się przynajmniej jednego 

bohatera z przeciwnościami, bohaterowie pochodzący ze świata ludzkiego oraz zwie-

rzęcego i roślinnego, a nawet materialnego i wreszcie typowe dla baśni wyznaczniki 

czasu i przestrzeni (a właściwie ich brak). Każda z tych cech, każdy z motywów 

baśniowych podlega jednak pewnej modyfikacji o podłożu funkcjonalnym. 

Układ fabularno-kompozycyjny tylko w głównym zarysie przypomina klasyczną, 

żywo prowadzoną fabułę baśniową wraz z niespodziewanymi zwrotami akcji. Już sam 

początek zawiera typowe dla baśni wyznaczniki czasu i przestrzeni oraz typowe 

formuły mające na celu nawiązanie kontaktu z młodymi czytelnikami: 

W pewnym kraju, bardzo oddalonym, którego na żadnej mapie nie znajdziecie, 

panował król Dobromir z królową Miłosławą. Mieli trzy córki, a wszystkie 

były cudnie piękne i dobre i roztropne. Najstarszej dano imię Iskierka, bo 

miała oczki śliczne, błyszczące, jak prawdziwe iskierki; druga zwała się Pe-

rełką, bo białe, delikatne jej liczko podobne było do perłowej macicy; trzecia, 

Jagódka, zgadujecie pewnie, że była rumiana, jak wisienka (NK 1). 

Fabuła nie jest jednak oparta na znanym, powtarzalnym schemacie i zawiera wątki 

nietypowe dla baśni. Trzy królewny codziennie uczą się u swojego mistrza Abraka-

dabrusa, choć marzą także o swoich przyszłych mężach. Do pałacu przybywają trzej 

książęta, aby każdy z nich mógł zdobyć serce wybranki, niestety przeszkodą na drodze 

do szczęścia wszystkich par jest niezgoda między królewiczami, żyjącymi oddzielnie 

w swych królestwach. Tym razem jednak zamiast walki ze smokiem muszą oni wal-

czyć ze swoją niewiedzą, lenistwem, egoizmem, a głównym zadaniem będzie dla nich 

znalezienie rozwiązania licznych zagadek iście naukowych. Dopiero gdy młodzieńcy 

posiądą odpowiednią wiedzę, która pozwoli im rozwiązać wszelkie problemy we własnych 

królestwach i nauczą się ze sobą współpracować dla dobra swoich poddanych, wrócą 

po swoje narzeczone. Liczne przygody bohaterów zostają zwieńczone szczęśliwym 

zakończeniem, czyli zaślubinami oraz wspólną biesiadą, na których rozbrzmiewają 

okrzyki: Niech żyją trzy królewskie pary! (NK 143). 

Ciąg zdarzeń w analizowanym tekście jest bardzo rozbudowany zgodnie ze sche-

matem kompozycyjnym typowym dla dłuższych utworów epickich, zawierających 

ekspozycję (wprowadzenie w sytuację i przedstawienie postaci), zawiązanie akcji, 

rozwinięcie akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji i zakończenie. W ten sposób 

historia trzech królestw oraz ich mieszkańców urasta do rangi powieści, w swej formie 

dalekiej od krótkiej bajki dziecięcej.  
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3. Bohaterowie – królewny jako uczennice, książęta jako uczniowie, 

mistrz Abrakadabrus jako nauczyciel 

Każda z postaci ma określoną osobowość, co ciekawe jednak w swej charakterystyce 

baśniowy narrator skupia się nie tylko na cechach charakteru swoich bohaterów, ale 

także na ich stosunku do ludzi oraz do świata i nauki. Tak więc postacie są charakte-

ryzowane głównie z perspektywy ich podejścia do obowiązku zdobywania rzetelnej, 

gruntownej wiedzy, racjonalnego patrzenia na świat oraz umiejętności praktycznego 

zastosowania swojej wiedzy w życiu. Nieprzypadkowo imiona bohaterów nawiązują 

do elementów realistycznych; autorka w pełni wykorzysta ich potencjał semantyczny20 

(imiona królewien odnoszą się do ich zainteresowań: Iskierka, Jagódka, Perełka, zaś 

imiona książąt do ich królestw: Kryształek, Zielonko, Pióropuszek). 

Królewny jako uczennice są mniej lub bardziej pracowite i posiadają różne zainte-

resowania. Iskierka interesuje się mineralogią, Jagódka – światem roślin, Perełka – 

światem zwierząt. Królewna Iskierka jest wzorem pilnej uczennicy, uważnie słucha-

jącej nauczyciela na lekcjach, przykładem osoby myślącej wyciągającej samodzielnie 

wnioski na podstawie obserwacji rzeczywistości. Często przywołuje ona do porządku 

swoje siostry, które nie zawsze mają ochotę na naukę i motywację do zdobywania 

wiedzy:  

Iskierka rzeczywiście niezmiernie lubiła naukę o minerałach i wiedziała o nich 

daleko więcej od obu sióstr (NK 8);  

– I kiedyż to mistrz opowiadał ? – pytała Jagódka; – doprawdy, nic a nic nie 

pamiętam. – Bo ty wtenczas tylko słuchasz uważnie, gdy mistrz o roślinach 

opowiada – odrzekła Iskierka. — Bo też to daleko zabawniejsze... – mówiła 

Jagódka. – Już to najzabawniejsze są wiadomości o zwierzętach – przerwała 

Perełka, – i ja te najlepiej lubię. Co tam zajmującego dowiedzieć się można 

o martwych kamieniach, albo o roślinach, które wprawdzie nie są martwe, ale 

nie mają ruchu (NK 9). 

Książęta stanowią metaforyczne odwzorowanie uczniów z poważnymi brakami 

wiedzy, co ma swoje bolesne konsekwencje w życiu. Dopiero dzięki swojemu nauczy-

cielowi – mistrzowi Abrakadabrusowi – który stopniowo budzi w nich ciekawość 

poznawczą, odkrywają prawa rządzące naturą, a zdobyta wiedza pomaga im w rozwią-

zaniu licznych problemów, które stanowią przeszkodę w zdobyciu ręki każdej 

z księżniczek:  

Trzeba jednak przyznać, że żaden z nich nie znał się ani troszkę na tem, co 

lubił. Naukowe ich wykształcenie było bardzo zaniedbane; mieli doskonałych 

mistrzów fechtunku, konnej jazdy, tańców; ale nikt ich nie nauczył, jakie to 

cuda ukrywają się w kamyczkach, w ździebełkach trawy, w drobnych musz-

kach; patrzyli więc na ten piękny świat Boży, nie rozumiejąc wcale, co się na 

nim dzieje (NK 33). 

Jeżeli zaś naprawdę tak prostej rzeczy nie wiedziałeś, no, to oczywiście 

wykształcenie twoje naukowe, miłościwy królewiczu, musiało być mocno 

 
20 Por. Rejter A., Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2016.  
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zaniedbane. Królewny, dostojne uczennice moje, doskonale to wszystko 

rozumieją. Czyż nigdy nie zadawałeś sobie pytania, czem właściwie żyją 

rośliny, zwierzęta, ba, nawet i ludzie? (NK 93-94) 

Mistrz Abrakadabrus jest prototypem nauczyciela i uczonego. W opisywanej historii 

jako nadworny nauczyciel systematycznie udziela królewnom lekcji przekazując wiedzę, 

którą sam zdobył wcześniej z wielkim trudem. Ma on swoją pracownię, w nocy czyta 

ogromne pergaminowe księgi, wciąż próbuje znaleźć odpowiedzi na intrygujące go 

pytania dotyczące świata i ludzi, a w swoim laboratorium wykonuje liczne ekspery-

menty, których świadkami są często jego uczniowie:  

Abrakadabrus powiedział im dobranoc i odszedł do swojej pracowni, gdzie 

zawsze późno w noc czytał ogromne księgi pargaminowe i robił różne do-

świadczenia naukowe (NK 7-8). 

Królewny […] chciały koniecznie, żeby mistrz, który wszystko zawsze wiedział, 

wszystko rozumiał, wytłómaczył im, co znaczyły te dziwaczne ich stroje i ta 

niezgoda. Ale Abrakadabrus kręcił tylko głową i powtarzał: – Jest w tem jakaś 

tajemnica; wyśledzimy ją powoli; to się nie ukryje przede mną. I wymknął się 

do swojej pracowni, a królewny, rade-nierade, musiały czekać cierpliwie, aż 

mądry mistrz tajemnicę wyśledzi i im potem wszystko wyjaśni (NK 13-14).  

Abrakadabrus sam już nie wiedział, jak się od nich uwolnić, a miał pilną 

robotę w swojej pracowni. W końcu więc powiedział: – Poczekajcie, moje 

królewny miłe, niezadługo wam wszystko wyjaśnię. Zdaje mi się, że już 

wpadłem na ślad tej tajemnicy; muszę tylko pomyśleć nad tern dobrze w ciszy 

i samotnością […] (NK 16). 

4. Świat przedstawiony – trzy królestwa przyrody  

Model świata fikcyjnego jest tutaj oparty na połączeniu dwóch światów – baśnio-

wego i realnego, jednak nie znajdzie w nim młody czytelnik ani wróżek, ani krasno-

ludków, ani elfów czy też smoków ziejących ogniem. Brak też typowych atrybutów, 

takich jak: czarodziejska różdżka, magiczne lusterko, czapka niewidka, talizman 

o niezwykłych mocach. Nie działają tu także siły nadprzyrodzone, a wszystko podlega 

prawom przyrody. Napotykane w tekście naturalistyczne opisy świata, w którym żyją 

bohaterowie, bardziej przypominają naukowe objaśnienia rzeczywistości niż literackie 

deskrypcje nierealnego świata. Opisy strojów, powozów, pałaców i królestw zawierają 

słownictwo wskazujące na elementy należące do świata przyrody nieożywionej i oży-

wionej, typowe dla trzech królestw: świata minerałów, świata zwierząt oraz świata 

roślin. Można powiedzieć, iż Autorka „ubrała swoich bohaterów w szaty” utkane 

z materiałów, zawierających składniki istniejące w realnym świecie:  

Kryształek był piękny i kształtny młodzieniec; ten strój jego niezwykły, tak 

świetny i okazały, zrobiony był całkowicie z jakiejś materyi srebrzysto-białej, 

sztywnej, błyszczącej, naszywanej złotem i drogimi kamieniami. Pas jego 

szczerozłoty lśnił cały od przepysznych brylantów, rubinów, szmaragdów 

i innych klejnotów; na głowie miał rodzaj złocistego hełmu, przybranego także 

kosztownymi kamieniami (NK 5). 
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I wnet wszedł sam królewicz Zielonko ze swoim orszakiem. […] Szaty miał na 

sobie z ładnej tkaniny lnianej, niewadowego koloru. Wyglądało to raczej po 

wiejsku aniżeli po królewsku, ale ten strój bardzo ozdobnie był wyszywany 

w liście i kwiaty, a nawet owoce, jakby prawdziwe. Obuwie miał królewicz 

Zielonko z jakiegoś miękkiego łyka, podobnego zupełnie do safianu, a kapelusz 

jego, z prześlicznej jakiejś słomy wypleciony, także przybrany był w liście 

i kwiaty. I dworzanie, do orszaku jego należący, także podobnie byli ustrojeni 

(NK 12).  

Królewny i teraz czem prędzej wyskoczyły na krużganek; nie mogły powstrzy-

mać okrzyku na widok wspaniałego wjazdu królewicza Pióropuszka. Było na 

co patrzeć; na przedzie jechali trębacze na przepysznych, dzielnych rumakach, 

trąbili w ogromne rogi bawole, – odgłos rozlegał się daleko; sam Pióropuszek 

jechał także na wierzchowcu, paradnie przybranym, szaty miał okazałe, z pur-

purowej materyi, gronostajami bramowane, na głowie kapelusz, ozdobiony 

pękiem piór prześlicznych, buty karmazynowe; wyglądał w tym stroju nad-

zwyczaj okazale. Podobnie, choć mniej wytwornie i bogato, przybrani byli 

i dworzanie z jego orszaku (NK 15). 

5. Naukowy obraz świata, empiria zamiast intuicji, nauki realne contra 

nauki czarnoksięskie 

Do utworu zostaje wprowadzona motywacja naukowa. Racjonalne wyjaśnienia, 

wypowiadane przez mistrza Abrakadabrusa lub wszystkowiedzącego narratora, opierają 

się na ówczesnym stanie wiedzy i dotyczą zjawisk doświadczalnych empirycznie. 

W ten sposób młody czytelnik dowiaduje się: co to jest ogień, jak powstaje szkło, 

czym jest tlen i dwutlenek węgla, na czym polega proces oddychania. Pośrednio także 

odbiorca staje się świadkiem czynności typowych dla świata nauki, w którym badacz: 

stawia hipotezy, analizuje, porównuje, definiuje, wyjaśnia, argumentuje i wreszcie – 

wyciąga wnioski: 

Amiant czyli asbest jest to bardzo dziwny kamyczek; dzieli się na włókna, czyli 

niteczki, takie giętkie i mocne, że można z nich robić tkaniny. A ma ten minerał 

jedną bardze osobliwą własność: w najsilniejszym ogniu nie pali się wcale; 

można taką tkaninę wrzucić w płomień, a pozostanie nieuszkodzona; można ją 

stamtąd wyjąć w całości, gdy ogień zagaśnie (NK 8). 

I ludzie, i zwierzęta muszą nieustannie świeże powietrze do płuc wciągać, bo 

inaczej nie mogłoby żyć żadne stworzenie. Trzeba też wiedzieć, że taki nikły 

płyn nazywa się gazem, w powietrzu zaś jest tych gazów kilka gatunków, 

zmieszanych z sobą. Najważniejszy, koniecznie do oddychania potrzebny, 

nazywa się tlen; on także potrzebny jest przy paleniu ognia, gdyż sprawia, że 

węgiel rozgrzewa się, błyszczy i staje się niewidzialnym (NK 55).  

Otóż ten przyjaciel mój Chemik bardzo ciekawe robił doświadczenia: bywało, 

weźmie grudkę ziemi, kamyczek jakiś szary i robi z tego rozkład; tak on tę 

sztukę nazywał (NK 95). 
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Abrakadabrus poznał od razu w tej osobliwszej materyi wyrób z nici szklanych. 

Szkło gorące w hutach daje się wyciągać na takie cienkie niteczki, z których 

można wyrabiać tkaniny (NK 39). 

W świecie przedstawionym pojawiają się także prawdziwe wynalazki XIX wieku: 

lampa naftowa, elektryczność, maszyny parowe, które bohaterowie mogą zobaczyć na 

własne oczy lub o których słyszą z ust Abrakadabrusa, opowiadającego o tych nie-

zwykłych przedmiotach przy każdej nadarzającej się okazji. Warto w tym miejscu 

zauważyć, iż w fantastyce naukowej, która wyrosła z fascynacji nauką, ale miała 

przede wszystkim zarazić czytelnika samym podziwem dla możliwości człowieka, 

wynalazki są zazwyczaj zmyślone21, cechą fantastyki jest bowiem dbałość o pozory 

prawdopodobieństwa i motwacji, czyli – jak mówi Niewiadomski 22  – o logikę 

pseudomotywacji i naukowopodobny sposób interpretacji fenomenów fantastycznych, 

tymczasem w bajce Marii Zaleskiej mamy do czynienia nie z pseudowynalazkami, ale 

prawdziwymi nowinkami technicznymi XIX wieku.  

Kolejną znamienną cechą świata przedstawionego jest wyraźna rezygnacja z magicz-

nego patrzenia na świat na rzecz racjonalizmu; naukom czarnoksięskim wyraźnie 

zostają przeciwstawione nauki o zjawiskach przyrody, intuicję zastępuje empiria. Aby 

przekonać młodego czytelnika do racjonalnego patrzenia na rzeczywistość, autorka 

wprowadza postać Al.-Chemika, który dzięki swej dociekliwości i dążeniu do prawdy 

zrozumiał, iż otaczający go świat opiera się na prawach przyrody, nie zaś na 

zjawiskach o charakterze irracjonalnym. W efekcie potężny niegdyś czarnoksiężnik, 

który za młodu nazywał się Al.-Chemikiem, w późniejszym wieku odrzucił pierwszą 

zgłoskę od swego imienia i nazwał się Chemikiem. Informacja o tym fakcie zostaje 

powtórzona w tekście trzykrotnie, aby czytelnik dobrze zapamiętał, że świat magii 

i świat realny nie mają ze sobą nic wspólnego, co niewątpliwie pełni w utworze funkcję 

dydaktyczną.  

Znałem ja na wschodzie pewnego potężnego czarnoksiężnika; za młodu zwał 

się Al-Chemikiem, w późniejszym wieku odrzucił pierwszą zgłoskę ze swego 

imienia i przezwał się krócej: Chemikiem. On to, pamiętam, wyjaśnił mi 

tajemnicę ognia. Miał różne przyrządy, piecyki, lampki, naczynia dziwacznych 

kształtów, szklane, porcelanowe, metalowe; robił w nich ciekawe niezmiernie 

doświadczenia (NK 53).  

Będąc na wschodzie, uczyłem się tam magii, alchemii i różnych czarno-

księskich nauk; przekonałem się jednak, że w każdej z nich niema rzeczy tak 

dziwnych, niepojętych, cudownych, jak w tej prostej i dla każdego dostępnej 

nauce„ zjawiskach przyrody (NK 51-52). 

 
21 Istotę literatury fantastycznej trafnie ujmuje Damian Makuch: Dlatego science fiction będę rozumiał jako 

konglomerat dwóch cech: wystąpienia motywu fantastycznego środka technicznego oraz typu naukowego 

objaśniania rzeczywistości przedstawionej tam, gdzie wykracza ona poza referencyjny względem jej świata 

obraz. Definicja ta ujmuje jedynie pierwszorzędne cechy genologiczne, pozwala jednak na systematyczną 

interpretację elementów charakterystycznych dla gatunku w różnych dziełach, nawet tych, które do niego nie 

należą; Makuch D., Fantastyka naukowa polskich pozytywistów – szczególnie trudna ewolucja gatunku, 

„Przegląd Humanistyczny”, 1, 2013, s. 84-85.  
22 Niewiadomski A., Smuszkiewicz A., dz. cyt., s. 282.  
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– Cóż to za cudowne rzeczy, mistrzu! – mówił Zielonko. – Słusznie powiedziałeś, 

że ani magia, ani alchemia, ani najdziwniejsze sztuki czarodziejskie nie mogą 

się porównać z tymi cudami przyrody (NK 112). 

Wszystkie poziomy genologiczne analizowanego tekstu (strukturalny, treściowy, 

pragmatyczny, a także stylistyczny) są podporządkowane funkcji poznawczej, a bajka 

o niezgodnych królewiczach jest przykładem nowego typu narracji (można rzec – 

nowej ówcześnie mody literackiej), tworzącej klimat odmienny od tradycyjnej baśni. 

Język poetycki często zostaje zastąpiony językiem naukowej pogadanki23, a dialogi 

bohaterów przypominają rozmowę uczniów z nauczycielem, tworząc w istocie tzw. 

dialog edukacyjny. Oto jeden z przykładów:  

– Tajemnica ta, miłościwy królewiczu – rzekł Abrakadabrus, – mieści się 

w pięknem twojem imieniu, gdybyś więc raczył znaczenie jego zrozumieć... – 

Moje imię? – przerwał królewicz. – To zabawne! moje imię ma jakieś 

znaczenie, a ja o niczem nie wiem. – Imię to pochodzi od kryształu, kto zaś 

chce bliżej się zapoznać z minerałami i własności ich zrozumieć, musi wprzód 

mieć dokładne wyobrażenie o kryształach. […] – A więc to jakiś wyraz 

czarnoksięski, od którego pochodzi moje imię? – spytał Kryształek. – Wyraz to 

raczej naukowy, nie czarnoksięski, miłościwy królewiczu, i spróbuję ci go 

wyjaśnić (NK 62-63). 

6. Funkcja wychowawcza czy funkcja poznawcza? 

Baśniowy dydaktyzm pozostaje cechą immanentną gatunku, choć dla niektórych 

krytyków mogły być tanim dydaktyzmem. Prawdy, sądy moralne i pouczenia, tym 

razem wypowiadane najczęściej przez króla Dobromira i królową Miłosławę bez-

pośrednio dotyczą wprawdzie bohaterów baśni, w rzeczywistości jednak są sugestią 

dla czytającego bajkę dziecka. W toku opowieści pojawiają się zatem zdania o charak-

terze moralizatorskim: Król i królowa wiedzieli, że piękność prędko przemija; […] 

(NK 1); Król i królowa bardzo uprzejmie witali gościa (K 12); Królowa Miłosława 

bardzo rozumnie wychowywała swoje córki (NK 21); Na tym świecie to już tak zawsze: 

jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzają (NK 43).  

Nie ulega jednak wątpliwości, iż równie ważną funkcją jest tutaj funkcja poznawcza. 

Motywy baśniowe połączone z elementami świata realnego służą przekazaniu w przy-

stępnej formie (dostosowanej do wieku i zdolności umysłowych odbiorcy) informacji 

o charakterze naukowym. Świat baśni i świat realny wzajemnie się przenikają, ale nigdy 

pierwiastki baśniowe nie przesłaniają naukowych. Fabuła i akcja w istocie są tylko 

pretekstem do przekazania treści poznawczych. Status tego rodzaju utworów trafnie 

podsumowuje Krystyna Kuliczkowska, twierdząc, że:  

 
23 Warto zauważyć, iż styl analizowanej bajki często przypomina dziewiętnastowieczne opowiadania o tema-

tyce naukowej, które miały dwojaki charakter: fikcjonalny lub niefikcjonalny, ale zawsze były rodzajem 

obserwacji realnego świata i praw nim rządzących. czas, akcja, dialogi, bohaterowie, świat przedstawiony – 

żaden z tych elementów nawet nie posiada znamion typowych dla baśniowego świata. Już same tytuły 

opowiadań dotyczą rzeczywistości: „Para”, „Barometr”, „Lokomotywa”, „Machiny elektryczne”, „Deszcze 

i rzeki”, „Ogień i kominy”, „Magnes i kompasy”, „O cieple”, „O barwach”, „Co to jest głos?”, „Co to jest 

światło?”. Por. Zaleska M., Wieczory czwartkowe. Opowiadania o cudach przyrody i znakomitszych odkry-

ciach naukowych młodocianemu wiekowi poświęcone przez Starego przyjaciela dzieci, Gebethner i Wolff, 

Warszawa 1871. 
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przypominają one pogadanki naukowe pieczołowicie chronione przez peda-

gogów przed zbytnim przesunięciem w stronę zabaw i fantazji, co zwykło się 

motywować w epoce sądem, jakoby było dowodem braku oświaty, jeśli ktoś 

takie dziwaczne wypadki może uznać za prawdę24.  

Z kolei Małgorzata Gwadera zauważa, iż powiązanie materiału faktograficznego 

z beletrystycznym stanowi modelowe rozwiązanie dla literatury popularnonaukowej, 

gdyż łączy rzetelną wiedzę naukową z optymalnym sposobem jej popularyzacji, zaspo-

kajającym wielorakie potrzeby małoletniego odbiorcy25. Badaczka ta podkreśla także, 

iż najbardziej atrakcyjna dla młodego odbiorcy jest właśnie ta grupa tekstów po-

pularnonaukowych, która sytuuje się na pograniczu literatury pięknej i nauki.  

Analizowany utwór wyraźnie wpisuje się w XIX-wieczny nurt literacki, w którym 

baśń zaczęła pełnić funkcję edukacyjno-poznawczą i stała się narzędziem propago-

wania nauki zgodnie z założeniami pozytywizmu warszawskiego26, a nawet żądaniami 

jego przedstawicieli, którzy przestrzegali przed cudownością i fantastyką, mówili 

o spustoszeniach, jakich może dokonać lektura baśni, nazywając ją trucizną intelek-

tualną i moralną27. Jak czytamy w „Słowniku literatury XIX wieku”:  

szkoła była od dawna bajce przychylna, która początkowo stanowiła materiał 

do nauki moralności i obyczajów, narządzie dydaktyczne, ale także smaku 

literackiego, dowcipu i dyscypliny językowej w wieku XIX, jednak jej zakres 

tematyczny znacznie się poszerzył o tematykę naukową a bajka zaczęła pełnić 

dodatkowo funkcję poznawczą, która z czasem stała się nadrzędna, pełniąc 

niejako nową misję28.  

7. Wnioski i postulaty 

Autorka analizowanego tekstu w pełni świadomie wykorzystała gatunkowe wzorce 

baśni na rzecz funkcji poznawczej. Rozgrywająca się w utworze akcja, tj. kolejne 

„przygody” bohaterów są jedynie pretekstem do wyjaśnienia treści naukowych, 

dotyczących świata przyrody. Nie ulega wątpliwości, iż motywy baśniowe połączone 

z elementami świata realnego służą przekazaniu w przystępnej formie (dostosowanej 

do wieku i zdolności umysłowych odbiorcy) informacji o charakterze poznawczym. 

Świat baśni i świat realny wzajemnie się przenikają, ale nigdy pierwiastki baśniowe nie 

przesłaniają naukowych.  

Dokonując modyfikacji konwencjonalnych środków literackich, Maria Julia Zaleska 

skorzystała głównie z elementów opowiadania popularnonaukowego oraz pogadanki 

popularnonaukowej i stworzyła tekst posiadający cechu gatunku amorficznego, nie-

poddający się klarownym klasyfikacjom, przy czym indywidualne pomysły autorskie 

odegrały tutaj szczególną rolę. Zarówno w genologii literackiej, jak i lingwistycznej 

podkreśla się, że gatunek narzuca sposób interpretacji tekstu, dlatego autorka wybrała 

 
24  Kuliczkowska K., Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1972.  
25 Gwadera M., dz. cyt., s. 136-138. 
26 Zmianom w poglądach na funkcje literatury (która miała służyć nauczaniu poglądowemu) oraz narodzinom 

gatunku baśni, zawierającej wątki fantastyczne i naukowe, towarzyszyły liczne polemiki, tymczasem zaś 

„świat wróżek” przeżywał poważny kryzys. Zob. Nikliborc A., dz. cyt., s. 41-78. 
27 Olkusz W., dz. cyt., s. 175.  
28 Bachórz J., Kowalczykowa A., dz. cyt., s. 66. 
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model baśni, wiedząc, iż młodzi czytelnicy szybko rozpoznają znaczenie zawartych 

w tekście konwencjonalnych znaków, dzięki którym poprawnie zrozumieją sens prze-

kazywanych treści (i tak na przykład dzięki makro-metaforze świata trzech królestw 

dokonają odpowiedniego umiejscowienia poszczególnych elementów nie tyle świata 

przedstawionego, ile realnego świata przyrody).  

W świetle przeprowadzonych badań gatunek ten stanowi swoistego rodzaju kont-

aminację konwencji typowych dla tekstów literackich z cechami – intensywnie roz-

wijających się w 1. poł. XIX w. – gatunków naukowych. Z perspektywy współczesnej 

genologii (a także współczesnych podziałów na odmianę teoretycznonaukową, dydak-

tycznonaukową i popularnonaukową) mamy tutaj do czynienia z gatunkowym synkre-

tyzmem, kilkoma pograniczami: literatury pięknej i fantastyki, literatury naukowej 

i dydaktycznej. Jako gatunek prozatorski bajka popularnonaukowa łączy w sobie zatem 

cechy różnorodnych gatunków: baśni literackiej i fantastycznonaukowej, wykładu 

popularnonaukowego, opowiadania, pogadanki, gawędy, powiastki. Wybrany tekst 

można uznać za reprezentatywny dla kształtującego się na przełomie XIX i XX wieku 

wzorca gatunkowego bajki popularnonaukowej. Za jego cechy konstytutywne proponuję 

uznać cechy, odróżniające ją od baśni literackiej oraz baśni fanastycznonaukowej:  

1. Charakter hybrydyczny i amorficzny gatunku – kontaminacja elementów typo-

wych dla gatunków literackich i naukowych. 

2. Aspekt strukturalny – struktura analogiczna do bajki literackiej (wstęp, dyna-

miczna akcja z punktem kulminacyjnym, szczęśliwe zakończenie i morał) przy 

jednoczesnej modyfikacji fabuły.  

3. Aspekt poznawczy – poszczególne elementy świata przedstawionego należą do 

świata realnego, brak elementów i atrybutów świata fantastycznego. 

4. Aspekt pragmatyczny – wzajemne relacje bohaterów oraz nadawcy i odbiorców 

często oparte są na układzie przypominającym relację nauczyciela i uczniów, 

dominuje funkcja poznawcza.  

5. Aspekt stylistyczny – narracja często przypomina pogadankę, zaś opisy i dialogi 

pełnią funkcję uprzystępniającą, zamiast języka/stylu poetyckiego jest wprowa-

dzany język/styl popularnonaukowy.  

Wobec powyższych analiz uzasadnione wydają się następujące postulaty:  

• by uwzględniać gatunkową odrębność baśni popularnonaukowych i odróżniać je 

od baśni literackich, ludowych oraz fantastycznonaukowych;  

• aby odrębność gatunkową uwzględniać w najnowszych klasyfikacjach genolo-

gicznych dotyczących utworów XIX-wiecznych (a po kolejnych badaniach być 

może i XX-wiecznych); 

• by przyjąć klasyfikację gatunków popularnonaukowych w oparciu o teorię podo-

bieństwa rodzinnego, która pozwala na wskazanie miejsc pogranicznych;  

• by w odniesieniu do tekstów spełniających wymienione wcześniej kryteria stosować 

termin: „baśń popularnonaukowa”.  
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Bajka prawdą przeplatana. O gatunkowym pograniczu literatury pięknej 

i naukowej na przykładzie utworu Marii Julii Zaleskiej pt. „Niezgodni królewicze”  

Streszczenie 
W niniejszym artykule analizie zostały poddane teksty Marii Julii Zaleskiej – jednej z najwybitniejszych 

popularyzatorek treści naukowych przełomu XIX i XX wieku. Celem badawczym było określenie statusu 

genologicznego badanych tekstów będących egzemplifikacjami gatunku, jakim jest tzw. baśń popularnonaukowa 

oraz wskazanie miejsca tej formy na typologicznej mapie gatunków popularnonaukowych przy uwzględ-

nieniu klasyfikacji tradycyjnych oraz współczesnych. Charakterystyka genologiczna wskazanej formy 

obejmuje poziomy: strukturalny, poznawczy, stylistyczny oraz pragmatyczny. W świetle przeprowadzonych 

badań gatunek ten stanowi swoistego rodzaju kontaminację konwencji typowych dla tekstów literackich 

z cechami intensywnie rozwijających się w 1. poł. XIX wieku gatunków naukowych. Dzięki przeprowa-

dzonym analizom udało odtworzyć teoretyczny model gatunkowy bajki popularnonaukowej. Za cechy 

konstytutywne autorka uznała: 1) charakter hybrydyczny i amorficzny gatunku (kontaminacja elementów 

gatunkowych baśni literackiej i fantastycznonaukowej, pogadanki popularnonaukowej, opowiadania); 

2) strukturę analogiczną do bajki literackiej (wstęp, dynamiczna akcja z punktem kulminacyjnym, szczęśliwe 

zakończenie i morał); 3) w aspekcie poznawczym – wszystkie elementy baśniowe podlegające modyfikacji 

tak, by mogły służyć przede wszystkim funkcji poznawczej (postacie, fabuła, elementy świata przedsta-

wionego); 4) w aspekcie pragmatycznym – relację z odbiorcą opartą na układzie przypominającym relację 

nauczyciela i ucznia; 5) w aspekcie stylistycznym – narrację często przypominającą wykład naukowy, 

pogadankę lub lekcję (opisy i dialogi pełnią funkcję uprzystępniającą, język poetycki jest przeplatany 

naukową terminologią i elementami językowymi oraz strukturami typowymi dla myślenia naukowego 

i języka popularnonaukowego, np. terminologia naukowa). W zakończeniu autorka podała kilka postulatów 

o charakterze genologicznym. 

Słowa kluczowe: bajka, baśń fantastycznonaukowa, baśń popularnonaukowa, genologia lingwistyczna, 

Maria Julia Zaleska  
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Anita Grzegorzewska1  

Brzydkie opowieści pięknych ludzi. Estetyka brzydoty 

w bajkach ludowych z okolic Przasnysza 

1. Wprowadzenie – inspiracje badawcze 

Przed czteroma laty Muzeum Historyczne w Przasnyszu, w ramach projektu 

Przasnyskie historie Stanisława Chełchowskiego, przygotowało reedycję „Powieści 

i opowiadań ludowych z okolic Przasnysza”. Zbiór ten po raz pierwszy został wydany 

w latach 1889 (cześć pierwsza) i 1890 (część druga) w Bibliotece „Wisły”. Publikacja 

stanowiła ukoronowanie czasowej wystawy przygotowanej z okazji 150. rocznicy 

urodzin Stanisława Chełchowskiego – wybitnego działacza społecznego, oświatowego, 

gospodarczego i politycznego, rolnika, przyrodnika i etnografa.  

Stanisław Chełchowski (1866-1907), zafascynowany możliwościami technicznymi 

początku XX wieku, krzewił w swoim regionie wiedzę rolniczą i agronomiczną; i cho-

ciaż lista jego zasług dla żyjących z pracy na roli mieszkańców mazowieckiego jest 

długa2, na szczególną uwagę zasługuje jego stosunek do kultury ludowej. Jako jej 

wielki miłośnik doskonale wiedział, że tworząc nową, zmodernizowaną przyszłość, nie 

można zapominać o – choćby najbardziej prymitywnej – przeszłości. Już jako nasto-

letni uczeń gimnazjum prowadził badania folklorystyczne i etnograficzne – interesował 

się niemal wszystkim, co wiązało się z materialnym i duchowym dziedzictwem 

polskiej wsi. Jego fascynacja ludowymi wytworami kultury przejawiała się głównie 

w pieczołowitym zbieraniu i zapisywaniu tekstów oralnych: pieśni, bajek, gadek, 

przypowiastek, a także przysłów, zabobonów, przesądów, nawoływań na zwierzęta 

i mętowań3. W oparciu o zgromadzony materiał Chełchowski opublikował dwa zbiory 

prozy ustnej z końca XIX wieku. Niestety liczne obowiązki zawiesiły, a nagła śmierć 

przerwała realizację jego planów wydawniczych, o których sam wspominał we wstępie 

do drugiej części „Powieści i opowiadań…”:  

W początkach roku 1889 opuściła prasę I część „Powieści i opowiadań z okolic 

Przasnysza”. Niniejszy tomik stanowi ciąg dalszy powyższej pracy, której 

całość zajmie przypuszczalnie pięć tomików. Część trzecia obejmie opowia-

dania, ilustrujące zabobony i przesądy ludności miejscowej4.  

Krzysztof Wrocławski, autor pogłębionych studiów nad pracami etnograficznymi 

Chełchowskiego, zachęca do poszukiwania (w archiwach miasta Przasnysza i rodzinnych 

Chełchowskiego) nieopublikowanych zbiorów niewątpliwie należących do najlepszych, 

najbardziej autentycznych świadectw stanu regionalnej tradycji gawędziarskiej w Polce 

 
1 anita.szwajkowska@uni.lodz.pl, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl.  
2 Zob. Kaszubowski P., Potężny w duchu i potężny w ciele. Opowieść o Stanisławie Chełchowskim, Muzeum 

Kultury Kurpiowskiej, Przasnysz 2007.  
3 Tamże, s. 20.  
4 Chełchowski S., Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, 

Przasnysz 2018, s. 270.  

mailto:anita.szwajkowska@uni.lodz.pl
http://www.uni.lodz.pl/
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w drugiej połowie XIX wieku5. Wysoka ocena zbioru dokonana przez slawistę nie 

pozostaje odosobniona. „Powieści i opowiadania…” spotkały się z entuzjastycznym 

przyjęciem przez współczesnych Chełchowskiemu uczonych – Jana Karłowicza i Jana 

Ludwika Popławskiego, jak również budziły uznanie kolejnych pokoleń badaczy – 

Juliana Krzyżanowskiego6, czy pomysłodawczyni reedycji zbioru – Heleny Kapełuś. 

Badaczka folkloru polskiego wielokrotnie wskazywała na liczne i bez wątpienia 

unikatowe walory najważniejszej z etnograficznych prac botanika.  

„Powieści i opowiadania” Chełchowskiego, niemal w całości złożone z tekstów 

na bardzo wysokim poziomie artyzmu, zapisane od wybitnych bajarzy (są 

wśród nich także przedstawiciele drobnej szlachty zaściankowej), musiały 

powstać w drodze ostrej selekcji z o wiele bogatszych zasobów, zgroma-

dzonych przez autora, są też jednym z najpiękniejszych zbiorów polskiej bajki, 

w dodatku o zupełnie pewnej autentyczności7. 

Ta w pełni uzasadniona, znakomita ocena dowodzi, że publikacja zasługuje na szcze-

gólną uwagę i zainteresowanie zarówno współczesnych czytelników, jak i stanowi 

wdzięczny materiał do badań typu folklorystycznego, antropologicznego, etnograficz-

nego, językoznawczego (zwłaszcza dla dialektologów i historyków języka), literaturo-

znawczego czy nauk o kulturze i religii (szczególności wierzeń i obrzędów).  

Zespół redakcyjny skupiony wokół Muzeum Historycznego w Przasnyszu wykonał 

już pierwszy krok: w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości przypomniał osobę i dzieła Stanisława Chełchowskiego. Wznowiona po 

upływie niemal 130 lat publikacja została wydana głównie z myślą o czytelnikach 

z regionu Mazowsza: zawarte na kolejnych kartach historie z pewnością przypomną 

mieszkańcom ziemi przasnyskiej bogactwo niematerialnego dziedzictwa ich małej 

ojczyzny8.  

Niniejszy tekst ma stanowić kolejną próbę włączenia „Powieści i opowiadań…” do 

dyskursu, tym razem jednak naukowego. Zainspirowana ludowymi imaginacjami prze-

jawiającymi fascynację brzydotą, przyglądam się bajkom jako aktom komunikacyjnym, 

opisując procesy organizowania, generowania i odbioru przekazu. Proponowane Czytel-

nikowi badania stanowią jedynie kazuistyczny przyczynek do problemu komponowania 

sensu przesyconego estetyką okrucieństwa. W kręgu moich zainteresowań nie pozo-

staje bajka jako samodzielny, egzystencjalny twór, niosący za sobą mnogość odniesień 

interpretacyjnych i wielość sensów, a jedynie możliwości, jakie daje analiza komuni-

katywistyczna dla odkrycia: sposobów obrazowania świata przedstawionego, pierwotnej 

intencji nadawcy oraz przełożenia tychże na urojoną percepcję zmysłową. Innymi 

słowy: głównym celem pracy jest zdefiniowanie i opisanie procesów epatowania brzy-

dotą na trzech funkcjonalnie różnych poziomach gramatyki. Wnioski z tak popro-

wadzonych badań pozwolą na zaprojektowanie hipotezy badawczej dotyczącej zarówno 

funkcji komunikowania (wyrażanie określonego systemu wartości, podtrzymywanie 

 
5 Wrocławski K., Zasługi Stanisława Chełchowskiego dla dokumentacji prozy ludowej z Mazowsza, [w:] 

Kapełuś M., Engelking A. (red.), Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapeluś, 

Agade, Warszawa 2002, s. 169.  
6 Kaszubowski P., dz. cyt., s. 20. 
7 Cyt. za: Kaszubowski P., dz. cyt., s. 22.  
8 Brykner A., Od wydawcy, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 5.  
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relacji członków danej grupy społecznej, przekazywanie dziedzictwa niematerialnego), 

jak i kompetencji komunikacyjnej (przechowywanie kultury w języku, kreowanie świata 

nierzeczywistego).  

2. „Powieści i opowiadania…” – charakterystyka gatunkowa zbioru 

W „Przedmowie” do pierwszej części „Powieści i opowiadań…” Chełchowski 

podkreślał celowość i wynikającą z niej konieczność zbierania opowieści ludu. Ubo-

lewał przy tym, iż etnolodzy traktują opowiadania na tle pieśni po macoszemu 9 , 

pomimo że te lepiej oddają życie i mentalność ludu.  

Zdaniem mojem na leżący odłogiem ten dział literatury ludowej należy zwrócić 

baczniejszą uwagę, ponieważ powieści ulegają szybszym i ciągłym zmianom, 

stosownie do pojęć i stanu umysłowego ludu i wiele już utraciły, a coraz więcej 

jeszcze tracą z dawnych swych cech charakterystycznych. Z rozwojem oświaty 

lud nasz do swych utworów wprowadza osoby i akcesorja z opowiadań 

książkowych lub nawet powtarza całe powieści książkowego pochodzenia10.  

W swoich rozważaniach nie zatrzymywał się nad pochodzeniem i rozwojem giną-

cego już gatunku, odsyłając czytelników do stosownej literatury; przedstawił natomiast 

jego klasyfikację: 

Proponowałbym przyjęcie u nas klasyfikacji, istniejącej w zbiorach powieści 

niektórych ludów słowiańskich, opartej na podstawach stopniowego rozwoju 

umysłowych i religijno-moralnych pojęć naszego ludu. Stosownie do tego, 

wszystkie opowiadania dzielą się na bajki zwierzęce (Thierepos), powieści 

mityczne i powieści obyczajowo-moralne11.  

Co ciekawe, odchodzi od znanego sobie, a powszechnie przyjętego podziału Oskara 

Kolberga, biorącego za kryterium treść ducha panującego w opowiadaniu12, a obej-

mującego: klechdy, legiendy, powiastki i gawędy oraz gadki. Jako podstawę typologii 

przyjmuje trzy różne wyznaczniki, dzieląc teksty na typy według pojawiających się 

bohaterów (bajki zwierzęce), fabuły (powieści mityczne) i pełnionej przez nie funkcji 

(powieści obyczajowo-moralne). Znamienny jest również fakt, że nie uporządkował 

zebranego materiału według wspominanych reguł: W moim zbiorze nie trzymałem się 

żadnego podziału, dla uniknięcia monotonności, a nawet starałem się podawać obok 

siebie opowiadania z najrozmaitszych działów13. Decyzja taka wydaje się tyleż oczy-

wista, co wymagająca szerszego uzasadnienia. Moim zdaniem, Stanisław Chełchowski 

jako społecznik pozostający blisko swoich „opowiadaczy” nie odczuwał potrzeby 

narzucania sztucznych skądinąd podziałów powieściom, które nadzwyczaj obficie 

reprezentowane i rozpowszechnione, noszą one w gwarze ludowej nazwy „przepo-

wiastek”, „bajek i gadek”14.  

Jak zauważa Krzysztof Wrocławski, wątpliwości jest jednak więcej:  

 
9 Chełchowski S., Przedmowa, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 37. 
10 Tamże.  
11 Tamże, s. 39. 
12 Tamże, s. 38. 
13 Tamże, s. 40.  
14 Tamże.  
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Niestety autor nie informował czytelnika, jak rozróżniał pojawiające się 
w samym tytule edycji „powieści” od „opowiadań” (Zapewne pierwsze były 
dla niego formami większymi?). Nie próbował także poinformować czytelnika, czy 
cytowane nazwy ludowe były wobec siebie synonimiczne, czy też narratorzy 
i słuchacze widzieli pod wymienionymi nazwami różnice fabularne (gatunkowe) 
[…]15.  

Badacz, dążąc do usystematyzowania repertuaru opowiadań ludowych z okolic 
Przasnysza, proponuje współcześnie stosowany w folklorystyce podział gatunkowy. 
Zgodnie z nim zawartość obu tomów, składająca się na 86 zgromadzonych tekstów 
zawiera: 37 bajek magicznych (łącznie z legendami), 34 kawały i anegdoty oraz 
15 bajek zwierzęcych i nowelowych16.  

Z perspektywy badań prowadzonych w duchu metodologii komunikatywistycznej, 
wszelkiego rodzaju typologie gatunkowe są o tyle istotne, o ile pozwalają przypisać 
tekst na poziomie gramatyki organizacji dyskursu do jednego z pięciu gatunków: po-
tocznego, naukowego, publicystycznego, urzędowego czy literackiego. Przyjmując za 
kryterium przeznaczenie komunikacyjne danego gatunku, zanotowane przez Stanisława 
Chełchowskiego powieści i opowiadania przyporządkowuję do stylu literackiego. Przy 
czym: gatunek i styl w różny sposób wskazują na ten sam tekst i w tym zakresie można 
je utożsamiać. Gatunek jest określany przez cel komunikacyjny, a styl przez określone 
wykładniki17. W toku wywodu stosuję na ich określenie zamiennie pojęcia „opowieść” 
i „bajka”, pomna definicji Juliana Krzyżanowskiego, który o bajce ludowej pisze, że 
jest to opowiadanie tradycyjne, to znaczy – żyjące w przekazie ustnym, typowe, fikcyjne, 
powtarzalne i powszechne, dla którego jądrem wspólnym jest wyraz bajka, związany 
z innymi bajać = opowiadać, a więc znaczy tyle, co opowiadanie, i tylko tyle18. 

Nastoletni Chełchowski wykazał się ogromną intuicją badawczą, gdy podejmował 
trud wysłuchania i spisania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego polskiej 
wsi, utrwalonego w prozatorskich tekstach narracyjnych. Zgromadzony przez niego 
materiał dowodzi szczególnej bliskości ustnych opowieści nie tylko ludowej wizji 
świata, ale samemu światu bajarzy w ogóle. To nie są opowieści, które miały miejsce 
dawno, dawno temu, za górami, za lasami…, a niemal „osobiste historie” narratorów, 
o czym zaświadczają między innymi, nieczęsto spotykane w innych regionach, formuły 
zakończenia:  

A królewic ozeniuł sie z królewno i ja na tem weselu byłam, piwo piłam, a po 
brodzie my leciało, w gębie nie postało19.  

I z temy pannamy sie pozenili, wyprawili wesele i ja na tem weselu byłam, 
piwo i mniód piłam!20 

I zara jo roztargali i ja tamój byłem i te babe, stare rupe tyz wlókem21.  

 
15 Wrocławski K., dz. cyt., s. 11.  
16 Tamże. 
17 Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 2, Oficyna Wydawnicza 

Leksem, Łask 2006, s. 191.  
18 Cyt. za: Przybyła-Dumin A., Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na podstawie badań terenowych, 

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Chorzów-Katowice 2013, s. 29. Zob. Krzyżanowski J., W świecie bajki 

ludowej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.  
19 O złotem rysiu, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 114. 
20 O trzech kuniach i trzech braciach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 349. 
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3. Estetyka brzydoty – próba definicji  

Zasobne w refleksje na temat sztuki i w spekulacje na temat piękna pisma Platona 

są najczęściej wymieniane jako zalążek myśli estetycznej Zachodu. Samych początków 

estetyki jako dyscypliny naukowej upatrujemy dopiero na przełomie wieków XVIII 

i XIX. Wówczas to Charles Batteux połączył dwa znane od starożytności wątki – sztukę 

i piękno – wprowadzając pojęcie „sztuk pięknych”. Natomiast Alexander G. Baumgarten 

wprowadził do filozofii termin „estetyka”, przyjmując, iż jest to nauka o poznaniu 

jasnym i mętnym realizowanym za pośrednictwem zmysłów, równoległa do logiki – 

nauki o poznaniu jasnym i wyraźnym, realizowanym za pośrednictwem intelektu22. Este-

tyka jako nauka obejmująca obszar spotkania się człowieka z wartościami estetycznymi23 

budzi wiele kontrowersji24. Zarzucany jej anachronizm, brak precyzyjności i mętność 

pojęciowa (wielokrotnie wynikająca z niedefiniowalności) nie są jednoznaczne ze 

znikomą wartością walorów poznawczych. O ile przedmiot badań stanowi unikalny 

tekst – a nie dociekania filozoficzne nad sztuką w ogóle – założenia metodologiczne 

estetyki nie są błędne. 

Wielowymiarowość i wieloaspektowość układów odniesienia estetyki nie wpływają 

korzystnie na jednoznaczne określenie jej zakresu pojęciowego. Natomiast zrekonstru-

owanie jej burzliwej historii, które mogłoby okazać się pomocne w tym względzie 

chociażby dzięki wyodrębnieniu rozmaitych, niejednokrotnie wykluczających się 

stanowisk estetycznych, wykracza poza zakres niniejszego tekstu. Z tego też względu 

przyjmuję definicję za Bohdanem Dziemidokiem: 

Współcześnie przez estetykę rozumie się najczęściej dyscyplinę filozoficzną, 

która jest filozofią zjawisk estetycznych (przedmiotów, jakości, doświadczeń 

i wartości), bądź filozofią sztuki (twórczości, dzieła sztuki i jego odbioru), bądź 

filozofią szeroko rozumianej krytyki artystycznej (metakrytyka), bądź wreszcie 

jest dyscypliną, która zajmuje się, z filozoficznego punktu widzenia, łącznie 

tymi trzema powiązanymi ze sobą dziedzinami25.  

Usytuowanie estetyki na pograniczu filozofii, sztuki i doświadczenia otwiera możli-

wości badawcze nie tylko przed filozofami, ale także przed rzeszą profanów26, którzy 

właśnie tu mogą ze sobą rozmawiać, a każdy wnosi własną wrażliwość i kompetencje, 

lecz wszyscy pamiętają, że mają uprawiać filozofię, która musi pozostawać w kontakcie 

 
21 O chciwy macosie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 163. 
22 Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2009, s. 16.  
23 Zob. Ingarden R., Studia z estetyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, tom I, Warszawa 1957, 

s. 224-267.  
24 Kontrowersyjność estetyki ujawnia się nie tylko przy rozstrzyganiu podstawowych kwestii, takich jak: np. 

natura piękna, przeżycia estetycznego, sposób istnienia wartości estetycznych dzieł sztuki i twórczość arty-

styczna, definiowalność sztuki, jej funkcja w życiu ludzkim, uzasadnialność i weryfikowalność wartościowania 

sztuki itp. Wątpliwości i kontrowersje dotyczą statusu samej estetyki jako dyscypliny badawczej oraz potrzeby 

i sensowności jej uprawiania oraz jej miejsca wśród innych dyscyplin filozoficznych i jej relacji wzajemnych 

z krytyką artystyczną i innymi naukami o sztuce. Co ciekawe, wątpliwości i zastrzeżenia wobec estetyki zgła-

szają nie tylko reprezentanci innych nauk o sztuce i innych dyscyplin filozoficznych. Wątpliwości takie 

periodycznie ujawniają przede wszystkim sami estetycy, co pewien czas mówią oni o kryzysie lub zmierzchu 

swej dyscypliny (Dziemidok B., dz. cyt., s. 7). 
25 Dziemidok B., dz. cyt., s. 16.  
26 Zob. Pareyson L., Estetyka. Teoria formatywności, Universitas, Kraków 2009, s. 25-28.  
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ze sztuką27. W ten oto sposób estetyka, tracąc swoją czysto filozoficzną naturę, otwiera 

się na coraz bardziej śmiałe i kontrowersyjne projekty. 

Konstytutywny dla moich rozważań pozostaje fakt, iż współcześnie estetyka kon-

centruje się nie tylko na poszukiwaniu piękna w sztuce i naturze, ale i z nie mniejszym 

upodobaniem podąża za tym, co brzydkie.  

Doświadczenia związane ze sztuką nie muszą być uwznioślające, mogą być 

także wstrętne. […] Jeśli uznamy, że estetyczność rozpoczyna i kończy się tam, 

gdzie mamy do czynienia z doświadczeniem zmysłowym, możemy – przynaj-

mniej teoretycznie – rozpatrywać estetycznie każdy przedmiot i każde doświad-

czenie, które dadzą się odczuć28.  

Bez względu na swój charakter, wrażenia zmysłowe naznaczone są przez szereg 

elementów zewnętrznych; obok wpływów biologicznych kształtują je czynniki społeczne, 

kulturowe i historyczne29. Posiadają one wartość, która – obok artysty, dzieła i odbiorcy 

sztuki – stanowi jeden z elementów sytuacji estetycznej. Definicja wartości estetycz-

nych zaproponowana przez Marię Gołaszewską podkreśla szczególną własność przy-

sługującą niektórym przedmiotom przynależnym do świata człowieka30, potocznie zaś, 

mówiąc o wartości, mówimy o racji bytu dzieła sztuki. Za R. Ingardenem badaczka 

wskazuje na obiektywność wartości estetycznej, przypisując jej jakość zmysłową. Wielo-

krotnie podkreśla w swoich rozważaniach, iż wartość ta leży w sferze tego, co jest 

dostępne zmysłowo, co poznać można przez bezpośrednie konkretne doświadczenie31. 

Sens przeżycia estetycznego polega więc na poszukiwaniu (odnalezieniu) owej wartości.  

Aksjologiczny charakter przedmiotu badań, jaki stanowią wartości, nie tylko rzutuje 

na ich ocenę, ale także znacząco wpływa na ich status naukowy. Wśród licznych 

orientacji metodologicznych pojawiają się próby określenia, w jakim sensie wartości 

istnieją32. Stanowiska są dwa: wartość w pełni uzależniona jest od podmiotu lub wartość 

zastana jest w przedmiocie. Przy braku definitywnych argumentów można przyjąć, że 

podczas obcowania z naturą bądź sztuką rodzące się w człowieku przeżycie estetyczne 

sprawia, iż ten bezrefleksyjnie upatruje wartości raz w podmiocie estetycznym, raz 

w przedmiocie estetycznym. W efekcie kształtuje się charakter przeżycia estetycznego: 

irracjonalny, ekspresyjny, nawykowy, rozumiejący lub profesjonalny. Przeżycie este-

tyczne irracjonalne ma charakter uczuciowy, afektywny, jest krótkotrwałe i towarzyszą 

mu objawy somatyczne (przyśpieszenie rytmu serca, dreszcze, łzy itp.). Gdy odbiorca 

nie rozpoznaje dzieła sztuki i przeżywa je w sposób dowolny, zgodny z własnymi 

skłonnościami osobowościowymi, mamy do czynienia z przeżyciem estetycznym 

ekspresyjnym. W przeżyciu estetycznym nawykowym wartość estetyczna przedmiotu 

jest nie tyle dana odbiorcy, co przez niego domniemana (dzieło, które jest powszechnie 

doceniane, zasługuje na uznanie). Gdy dochodzi do połączenia emocji wywołanych 

przez obcowanie z dziełem (wrażliwość estetyczna) z wiedzą na temat tego dzieła (wyni-

 
27 Tamże, s. 27.  
28 Berleant A., Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, Universitas, Kraków 2011, s. 40.  
29 Tamże, s. 45-63.  
30 Gołaszewska M., Zarys estetyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 350.  
31 Tamże.  
32  Zob. Gołaszewska M., Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa-Kraków 1994. 
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kającą ze studiowania kultury, bądź z wychowania czy przyswojonego obyczaju), 

w odbiorcy wykształca się przeżycie estetyczne rozumiejące. Przeżycie estetyczne pro-

fesjonalne staje się udziałem jedynie krytyków sztuki, teoretyków i historyków sztuki 

oraz estetów33. 

Istota dzieła sztuki polega więc nie tylko na tym, że jest ono wytworem 

stanowiącym pewną odrębną całość, która pełni określoną funkcję estetyczną, 

lecz także na tym, że tworzy niejako własny, odrębny świat. Jego wewnętrzny 

sens i cel polega, według Antoniego Bazylego Stępnia, na byciu „nosicielem 

wartości estetycznych”34. 

Dla dyscypliny estetycznej pojęcie wartości stanowi kategorię zasadniczą, w obrębie 

której dokonuje się rozróżnienia na piękno i brzydotę – pozornie wzajemnie się impli-

kujące koncepcje. Uznanie istnienia różnorodnych wartości estetycznych w żadnym 

stopniu nie uprawnia do ich hierarchizowania czy stopniowania. Każdorazowo przy 

uprawianiu aksjologii konieczna jest daleko idąca ostrożność metodologiczna, ponie-

waż choćby próba określenia zasięgu wartości estetycznych pomiędzy biegunami pozy-

tywności i negatywności przyczynia się do wielkiego uproszczenia ich normatywnego 

zakresu i złożoności35. Staje się to nad wyraz jasne, gdy uświadomimy sobie, że brzydota, 

podobnie jak piękno, wywołuje przyjemność estetyczną, i że piękno można odkryć 

w wielu formach brzydoty: niespokojne, dysharmonijne, pełne napięć, konfliktów, nie 

kojące, lecz podniecające, rozrywające więzy człowieka ze światem, pełne skłóconych 

z sobą elementów36. 

Mimo więc powszechnie spotykanych tendencji do kojarzenia dobra z pięknem, 

zaś zła z brzydotą, wartości te w żadnym wypadku nie mogą być tak po prostu 

uznawane za przeciwstawne, zwłaszcza na gruncie czystej aksjologii […] 

Należałoby jednak zgodzić się z powszechnym w estetyce stanowiskiem, że 

w każdym zjawisku piękno stanowi stronę dodatnią, jest schematem jego formo-

wania się, zaś brzydota – deformowania […]37. 

W przypadku terminów otwartych (a do takich bezsprzecznie należy brzydota 

w ujęciu estetycznym) zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się wyzna-

czenie klasy zjawisk charakterystycznych dla pojęcia niż próba jego zdefiniowania. 

Z tego też względu przyjmuję, że przez brzydotę w niniejszym tekście będę rozumiała 

wartości pejoratywne estetycznie, wywołujące u odbiorcy negatywne odczucia. W zakres 

tak rozumianej brzydoty wejdzie brzydota materialna (natury, ciała człowieka i demonów, 

wytworów ludzkich rąk) i brzydota duchowa, wyrażająca się w pogwałceniu norm 

moralnych i etycznych obowiązujących w danej społeczności38.  

 
33 Zob. Gołaszewska M., Zarys…, s. 299-307.  
34 Jeziorkowska-Polakowska A., Pieśń zaklęta w dwa języki… O kołysankach polskich, żydowskich i polsko- 

-żydowskich (1864-1939), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

Lublin 2010, s. 23.  
35 Berleant A., dz. cyt., s. 172.  
36 Gołaszewska M., Zarys…, s. 352.  
37  Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 

2009, s. 110-111.  
38  Niezwykle drobiazgową analizę brzydoty ducha, natury i sztuki czytelnik odnajdzie w książce 

J. Rosenkranz’a Estetica del brutto. 
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4. Estetyka brzydoty w kontekście metodologii gramatyki komunikacyjnej  

Zasadniczym celem badań prowadzonych w ramach metodologii gramatyki komu-

nikacyjnej jest oddanie relacji między systemem języka a jego użyciem w sytuacji 

komunikacyjnej, czyli w konkretnym tekście39. Główna zasada gramatyki systemowej 
oparta jest na założeniu, że odczytanie sensu zdania nie może ograniczać się jedynie do 

wniosków wysnutych z analizy jego formy, a winno odnosić się do szeroko rozumia-

nego kontekstu jego użycia. Pierwszą próbę ugramatykalizowania procesu komunikacji 

podjął Michael A.K. Halliday, proponując wyodrębnienie trzech funkcjonalnie różnych 

poziomów gramatyki – metafunkcji, które pozwalają nam zrozumieć granicę między 

językiem a tym, co jest poza językiem40. Jego szkicową propozycję rozszerzyli i ciągle 

dopracowują twórcy polskiej szkoły komunikatywizmu – Aleksy Awdiejew i Grażyna 

Habrajska. Badacze, opierając podejście komunikacyjne do opisu języka na założeniu, 

że przedmiotem badań lingwistycznych są realne procesy komunikacji międzyludzkiej, 

odpowiedzieli na zapotrzebowanie współczesnego językoznawstwa, proponując nową 

perspektywę badawczą, łączącą – po raz pierwszy na tak szeroką skalę – dorobek innych 

metodologii41.  

Mimo znamiennego sufiksu -izm, komunikatywizm jako kierunek metodologiczny 

nie ma charakteru ideologicznego. Nie zasadza się tylko na intuicji badawczej 

lub na jakimś osobliwym pomyśle teoretycznym. Usiłuje przezwyciężyć słabości 

istniejących metodologii cząstkowych opisów językowych, takich jak na 

przykład strukturalizm, funkcjonalizm czy generatywizm przez wprowadzenie 

podejścia holistycznego, które pozwala bez odrzucenia dorobku tych wszystkich 

orientacji wykorzystać go z nieco ogólniejszej perspektywy opisu językowego42. 

Aleksy Awdiejew i Grażyna Habrajska, podobnie jak Michael A.K. Halliday, rozbili 

proces kontaktu językowego na trzy funkcjonalnie różne płaszczyzny – ideacyjną, inter-

akcyjną i tekstową – operujące odrębnymi typami sensu, zaznaczając jednocześnie, że 

komunikowanie jest jednolitym procesem, tworzącym złożoną całość znaczeniową.  

W procesie komunikacji te wszystkie warstwy przekazu są ze sobą scalone 

w materiale tekstowym. Ich opis niezależny w gramatyce komunikacyjnej jest 

motywowany faktem, że odnoszą się do różnych stref informacyjnych. Ideacja 

odsyła do obrazowania świata przedstawionego, interakcja – do relacji między 

nadawcą a odbiorcą, a informacja tekstualna wskazuje na konwencje 

budowania tekstu43. 

Werbalizację, obejmującą trzy niezależne od siebie procesy, sugeruje struktura 

bloku intencji. Według hipotezy, na której oparła się probabilistyczna wizja języka 

 
39 Paveau M. A., Sarfati G. E., Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego 

do pragmatyki, przeł. Piechnik I., Wydawnictwo AVALON, Kraków 2009, s. 158.  
40 Tamże.  
41 Awdiejew A., Habrajska G., Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, 

Łódź 2010, s. 7.  
42 Awdiejew A., Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwistycznych), [w:] Habrajska G. 

(red.), Język w komunikacji 1, Wydawnictwo AHE, Łódź 2001, s. 23. 
43 Awdiejew A., Gramatyka komunikacyjna teraz. The state of art, [w:] Habrajska G. (red.), Poznawać. 

Tworzyć. Komunikować. Komunikatywizm w Polsce. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, Primum 

Verbum, Łódź 2011, s. 14.  
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u Hallidaya, wybór tematu i sposobu jego zwerbalizowania, dokonany przez wolę lub 

zdeterminowany kontekstem i kulturą, implikuje sens44 . Z tego też względu żaden 

z tekstów nie opisuje rzeczywistości w sposób bezpośredni, lecz tylko na nią wskazuje, 

a odbiorca musi wydobyć i uszczegółowić komponenty sensu obecne w przekazie. Proces 

rekonstruowania sensu spisanych (a więc pozbawionych kontekstu pragmatyczno- 

-językowego) opowiadań ludowych wydaje się szczególnie kłopotliwy.  

Przenikanie się i wzajemne uzupełniania codziennego życia i mowy45 uwidacznia 

pragmatyczny aspekt języka. Zdaniem Grzegorza Godlewskiego mowa jest spleciona 

z rozmaitymi formami życia, wyrasta z nich i zarazem je przenika, a jej funkcję można 

dostrzec i uchwycić jedynie w konkretnych użyciach języka, zawsze czyichś, i w powią-

zaniu z kontekstami tych użyć, językowymi i pozajęzykowymi, sytuacyjnymi i ogólno-

społecznymi46. Dotarcie do pierwotnych funkcji komunikacyjnych prozy ustnej z końca 

XIX wieku pozwala na ich opisanie jako cząstki kultury duchowej polskiej wsi.  

Niniejszy tekst stanowi jedynie przygotowanie do holistycznego opisu „Powieści 

i opowiadań…” zgodnie z narzędziami wypracowanymi w ramach metodologii komu-

nikatywistycznej. Samo badanie będzie kilkuetapowe w tym artykule obejmie odnale-

zienie przejawów jednej wartości estetycznej, tj. brzydoty na trzech komunikacyjnych 

poziomach języka oraz zaprojektowanie hipotezy badawczej odnośnie powodów, dla 

których zebrane przez Chełchowskiego opowiadania są przesycone okrucieństwem 

i demonicznością; w kolejnych – pogłębione analizy komunikatywistyczne skupione 

na określeniu układu interakcyjnego, celu i intencji komunikacyjnej nadawcy oraz kom-

petencji komunikacyjnej XIX-wiecznych interlokutorów, w świetle wiedzy historycznej 

i etnograficznej.  

4.1. Przejawy brzydoty na poziomie ideacyjnym 

Na poziomie ideacyjnym gramatyki komunikacyjnej opisywane są rozmaite sposoby 

obrazowania świata przy użyciu języka. Przekazywane informacje mogą dotyczyć 

zarówno rzeczywistości realnie istniejącej, jak również wyobrażeń twórcy komunikatu. 

W procesie interpretacji, ściśle związanym z procesem odtwarzania, dochodzi do uświa-

domienia sobie przez mówiących sytuacji komunikacyjnej (obrazu rzeczywistości), na 

którą tekst wskazuje47. Funkcja przedstawieniowa jest tutaj realizowana nie przy pomocy 

pojedynczych leksemów, a przez kompozycje środków systemowych i niesystemowych48.  

W przypadku opracowywanej jednostki materiałowej49 aż 52 teksty (z 59 poddanych 

analizie) odnoszą się do negatywnych wartości. Możemy w nich odnaleźć zarówno 

imponującą galerię nacechowanych negatywnie postaci, jak i wydarzeń. Poniżej przy-

 
44 Paveau M.A., Sarfati G.E., dz. cyt., s. 160.  
45 Sapir E., Język, [w:] Mencwel A. (red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 52.  
46 Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 82.  
47 Awdiejew A., Habrajska G., Komponowanie sensu…, s. 198. 
48 Grzegorzewska A., Prozodia jako składnik sensu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 37.  
49 W niniejszym artykule analizie poddaję 59 tekstów z 86 zgromadzonych przez Stanisława Chełchow-

skiego. Odrzucam klasyczną bajkę zwierzęcą (interesują mnie jedynie przejawy brzydoty w świecie ludzkim; 

przy czym nie wykluczam przeanalizowania w przyszłości opowiadań o zwierzętach w celu porównania 

kategorii estetycznej odnośnie dwóch światów: kultury i natury) i kawały (ze względu na ich odmienną od 

pozostałych tekstów funkcję pragmatyczną).  
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taczam po kilka przykładów dla zilustrowania przejaskrawionej w swej brzydocie wizji 

ludowego świata.  

„Powieści i opowiadania…” to przede wszystkim narracje, w których główny 

bohater jest zbójcą, złodziejem bądź głupkiem (nieświadomie?) przyczyniającym się 

do cierpienia lub śmierci „czarnych charakterów”. W przypadku bajek magicznych 

mamy do czynienia z imponującą galerią postaci demonicznych. W przestrzeni wsi 

(boru) na równi z ludźmi żyją „ciorty” i „djaboły”:  

O północku przylatajo do tygo dumu trzy ciorty […]50. 

Un chłop sie rozsed z niem i posed do dumu. A un ciort posed do pana 

i wleciał w jedno igo córke51. 

Ale to, co strasyło, to buł djabół!52 

Zara jeden z nich zleciał i obacuł, co pod siubienico siedzi cłowiek; krzyknoł 

on ptasek na tych dwóch, co siedzieli na siubienicy; oni zlecieli i urwali temu 

ślepemu łeb, bo to nie byli prawdziwe ptaki, ale diabły, co sie naurząd 

pozamieniały w ptaków i dlatygo byli tacy mocni53. 

W większości bajek wysłannicy piekła działają na szkodę ludzi, ale są wśród ludzi 

i tacy, którzy (za najwyższą cenę) wkupują się w ich łaski54.  

Bardzo często w imię diabła szkodzą bogobojnym ludziom Jędze-baby i Czarno-

księżnicy55, zamieniając ich w smoki, żaby bądź pozbawiając ich życia. Upersonifi-

kowana śmierć występuje w opowieściach z Przasnysza bardzo często:  

Jak przyńdzies do chorygo, to mnie zawdy tamój u niego obacys. Jak ja bede 

w głowach, to nie lic tygo cłowieka, bo un juz musi umrzyć; a jak ja bede 

w nogach, to mozes go licyć. Za likarstwo zrób sobie wody z jakich kwiatków. 

Jak jo bedzies mniał, to rób zawdy tak: nanoś wody w drybus, porąbaj chorygo 

cłowieka na kawałki i wymyj je w ty wodzie. Późni zestaw te kawałki i posmaruj 

je wodo z kwiatków, to kazdy cłowiek bedzie zdrów, jakby mu nigdy nic nie było56. 

W ludowych opowieściach śmierć często nie stanowi kresu ludzkiej (?) egzystencji – 

zmarli wstają z grobów, aby uśmiercać żyjących. Co interesujące, w żadnym z tekstów 

wybranych do publikacji przez Stanisława Chełchowskiego ożywający trup nie jest 

nazywany upiorem, wampirem, strzygą, zjawą itp.; bajarze mówią o nieboszczykach, 

ojcach, królewnach, kawalerach. Zjawisko to zasługuje na osobne badania pod kątem 

tabu językowego.  

Tak jedny nocy un wylaz z grobu, wsiad na kunia i przyjechał do ni do okna 

i powieda: Wstawaj!57 

 
50 O młynarczyku, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 127. 
51 O jednem chłopie, co mniał zło zune, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 396. 
52 O młynarcyku i o djable, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 300. 
53 O biednem i bogatem bracie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 194. 
54 O jednem djable, co u chłopa słuzuł, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 360-376. 
55 O Jędzy-babie i carnoksięzniku, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 54-58. 
56 O śmirci i o chłopie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 317. 
57 O jedny pannie i jy kawalirze, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 304. 



 

Brzydkie opowieści pięknych ludzi. Estetyka brzydoty w bajkach ludowych z okolic Przasnysza 
 

195 

 

Ksiądz sie obejrzał i zaklon tygo nieboscyka, ale un zara i księdza i chłopaka 

rozderł!58 

Nadchodzi ta godzina, co królewna wychodziła z grobu. Wyleciała una, 

przeciena fuzyje zębamy, ale była straśnie głodna, bo dwa dni i dwie noce nic 

nie jadła. Lata po kościele, ze az dudni, ale sołdata ni może znaleźć59. 

W przasnyskich bajkach bohaterowie są pozbawieni indywidualnych rysów, 

brakuje też w nich szczegółowych opisów, narracja jest bezbarwna i niewyszukana, 

a opowieści skupiają się jedynie na ukazaniu wydarzeń. Ubogość środków wyrazu 

w żadnym razie nie stanowi o niskiej wartości zbioru, bowiem za udane dzieła sztuki 

należy uznać te, które uzyskują maksimum skuteczności (najsilniej oddziałują na odbiorcę) 

przy minimum środków wyrazu (minimum słów, barw, dźwięków dla uzyskania zamie-

rzonego efektu artystycznego60. Brak nadużyć stylistycznych i oszczędnie wprowa-

dzane opisy podkreślają realizm treści, jednocześnie pobudzając wyobraźnię odbiorcy.  

Ludowi twórcy dali wyraz apoteozie witalizmu, życzeniowego myślenia, racjonali-

zowania lęków i trwóg61 w dość przewrotny sposób. Ukazując wierzenia i wyobrażenia 

ludowe, nie stronili od obsesyjnego wręcz zachwytu brzydotą. Ludzie są „brzydcy”, bo 

„brzydkie” są ich czyny. Szczególnie perwersyjnego charakteru brzydota nabiera 

w ludowej fascynacji morderstwami. W „Powieściach i opowiadaniach…” odnajdujemy 

trzy zasadnicze powody, dla których człowiek zabija człowieka. Najmniej szokują teksty, 

w których (nawet najbrutalniejsze) morderstwo jest karą za popełnione przestępstwa:  

– Tos moja kochana sama sie osądziłą, boś na moi zuny zycie następowała. 

Zara kazał wprowadzić swojo zune i tem gościom o wszystkiem rozpowiedział, 

a te macochę wzieni na pole i roztargali zielanemy brunamy i nima jy juz62. 

Zara wziena zagotowała pare kociołków ukropu i tem ukropem pozaliwała 

tych zbójów w beckach63. 

Bohaterowie bajek z wielkim zapałem mordują zarówno swoich krewnych (pierwszy 

przykład), jak i obcych sobie ludzi (drugi przykład) dla pozyskania korzyści materialnych:  

A te bracia, jak obacyli te pannę, kunia złotogrzywego i ptaka, pocieni go 

pałasamy na kawały i kawały powrzucali w boru w głęboko studnie, a te panne, 

kunia i ptaka zabrali64. 

– Pałecka, leć, zabij babe. Pałecka poleciała, zabija babe, wziena i zabiła. 

Chłopak wzion i pałkę i obrus; przychodzi do matki i pejda, co babe zabiuł 

i ma tera tako pałecke65. 

 
58 O panie, co po śmirci prześkadzał, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 51.  
59 O zaklęty królewnie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 133-134. 
60 Gołaszewska M., Zarys…, s. 375. 
61  Chęcińska U., Baśń była na początku, [w:] Chęcińska U. (red.), Barwy świata baśni, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 8.  
62 O macose i jy pasirzbicy, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 339. 
63 O Alibabie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 182. 
64 O przekrasny Helenie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 199. 
65 O trzech siostrach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 225. 



 

Anita Grzegorzewska 
 

196 

 

Apogeum zła i zezwierzęcenia ludzkiej natury uwidacznia się w opowieściach, 

w których zbrodnie popełniane są na niewinnych osobach (kobietach, dzieciach, du-

chownych) bez wyraźnego powodu – zwyrodnialcy mordują dla przyjemności, a samo 

zabijanie urasta niejednokrotnie do rangi sztuki.  

Na samem kuńcu prowadzo panne. Zara pień wytocyli na środek pokoju; jeden 

bierze topora, kłado jo na tem pniu i rąbio na kawały66. 

A potem zabira sie kąpać księze matke. Wzion wody, zagotował, babe wsadziuł 

w kłode i polał na leb gorąco wodo – jaz zęby wyscyrzyła, tak jo oparzul! 

Wyjon jo z kłody, połozuł pod pierzynę, tylo ju te zęby wyscyrzune było widać67. 

W zbiorze odnajduję tylko jeden przypadek samobójstwa (Rozwaligóra uciek na 

dziedziniec i sum strzeluł sobie w łeb i zabiuł sie68), który, dokonując holistycznej oceny 

opowiadań, należy odnieść do tradycji i moralności ludowej, wyrosłej na folklory-

stycznej interpretacji religii chrześcijańskiej.  

Z jednej strony fascynuje nas to, co piękne, z drugiej pociąga to, co brzydkie, okropne, 

wstrętne69; od piękna człowiek oczekuje ukojenia, brzydota ma podniecać, burzyć 

wewnętrzny spokój, łamać schematy i stereotypy. Taką rolę z pewnością odgrywa 

epatowanie okrucieństwem:  

– Bracie, zmniłuj sie, pozyc my jesce chleba. Bogaty powiada: – Dobrze, 

pozyce ci, ale das my za to wyjąć sobie jedne oko70. 

Un przysed, układ sie, a una wziena uwiązała go za ptaka i przeprowadziła 

śnurek na dół przez te dziure. Ale ta kobita zacyna rodzić; jak raz zastękała, to 

ta babka leci do śnurka i ciągnie za śnurek. A un chłop krzycy z bólu71. 

Opisy najrozmaitszych tortur fizycznych dają podstawy do zastanowienia się nad 

celowością ukazywania prawdziwej dewiacji psychicznej, którą Maria Gołaszewska 

określa „chorobą moralną”, polegającą na tym, że człowiek wie, że czyni zło, a jednak 

czyni je, gdyż znajduje w tym niezdrową rozkosz72.  

Pierwotne społeczności miały dualistyczny pogląd na świat, zamykały go bowiem 

w dwóch strefach: jednej, która obejmuje wszystko to, co święte, oraz drugiej, która 

zawiera w sobie to, co świeckie. To, co święte, było jednocześnie tabu – wrogą, 

niebezpieczną siłą, której człowiek powinien się wystrzegać. Tabu mogą być określone 

osoby (noworodek, zmarły) i miejsca (poświęcona ziemia; ziemia, w którą uderzył 

piorun)73. Złamanie zakazu, polegające na wejściu w kontakt z tabu, można omówić 

w kontekście kilku bajek:  

 
66 O dwunastu zbójcach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 45. 
67 O trzech braciach, co u księza w sluzbie byli, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 69. 
68 O trzech zbójcach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 209. 
69 Gołaszewska M., Zarys…, s. 361. 
70 O biednem i bogatem bracie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 189. 
71 O jednem chłopie, co dzieciaka mniał, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 393. 
72 Gołaszewska M., Fascynacja złem…, s. 71.  
73 Zob. Widengren G., Fenomenologia religii, przeł. Białek J., Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008.  
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Przez ten dzień posed te babe martwo juz z ty studni wydostał, obinoł jo 
i nazajutrz jadzie z nio74. 

– Dobrze – pejda organista – pochowum jo! Ale jak ksiądz da zara te piniądze, 
co ma dać! Rad nierad ksiądz dał zara. Organista schował piniędze, wzion 
babe za warkocz, zawlók do wondoła z kartoflamy i wwaluł jo, a niech lezy! 
Na drugo noc zara bierze organista babe za warkoce, wyciąga z dołu, 
przykietował do plebanii, postawiuł pod oknem na nogi, podper kolkiem z tyłu 
i sam schował sie za nio i puka zara do okna75. 

Na tle powyżej opisanych przejawów brzydoty nieznaczące wydają się być inne 
występki przeciw prawu czy etyce, jak chociażby liczne kłamstwa76 czy kradzieże77.  

Stosunek estetyki do sztuki zdaje się być prosty i jednoznaczny: sztuka wytwarza 
wartości artystyczne, estetyka zaś zastanawia się, na czym polega ich istota78. Este-
tyczne komentowanie bajek ludowych pozwala na obcowanie z tymi wartościami  
i (w rezultacie) odkrywanie ukrytego w nich sensu egzystencjalnego. Zamknięta 
w nich dwoistość rzeczywistości: rzeczywistości realnej i rzeczywistości przedstawionej; 
rzeczywistości, w której się działa i rzeczywistości, którą się ogląda; rzeczywistości 
będącej zawsze aktualną próbą sił i rzeczywistości wspomnień, marzeń, oczekiwań, 
zaklęć79, aż nazbyt jasno pokazuje prawdziwy świat i wszystko, co w nim się znajduje. 
Opowieści, stanowiąc oznaki dziedzictwa kulturowego, przejawiają pod postacią sym-
bolu zarówno jasną, jak i ciemną stronę ludzkiej egzystencji; skupiając w sobie siły 
świadome i nieświadome, obejmują całość doskonałości psychicznej człowieka. 

4.2. Przejawy brzydoty na poziomie interakcyjnym 

Na poziomie interakcyjnym osoba mówiąca w subiektywny sposób informuje słu-
chacza, jaki cel realizuje jej działanie werbalne. Każdorazowo określenie stosunku 
nadawcy do treści komunikatu wiąże się z przekształceniem wypowiedzeń (zdań) przy 
użyciu operatorów interakcyjnych w odpowiednie akty mowy80. Aleksy Awdiejew opi-
suje tę specyficzną klasę wyrazów funkcyjnych, odwołując się do pojęcia schematu: 

W schemacie tym każdy z podanych bloków przedstawia minigramatykę danego 
operatora, w której efekt działania jest określony przez nadwyżkę sensu, jaka 
powstaje przy jego zastosowaniu w określonym wypowiedzeniu w stosunku do 
sensu tego wypowiedzenia bez operatora oraz definiuje sens operatora. Blok 
warunków pragmatycznych określa wyjściowy układ interakcyjny, jaki musi 
być spełniony, by zastosowanie operatora było skuteczne. Z kolei obszar dzia-
łania (domena) jest wytyczany przez określenia granic oddziaływania danego 
operatora. Na poziomie interakcyjnym obszarem działania operatora są całe 
wypowiedzenia, a czasem nawet znaczny fragment dyskursu. Warunki formalne 

 
74 O jednem chłopie, co mniał zło zune, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 397. 
75 O jednem księdzu i jego organiście, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 76-77. 
76 Zob. O trzech siostrach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 295-299; O smoku z óśmiu 

łbami, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 87-91. 
77 Zob. O dobrem bracie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 115-121; O śtucnem złodzieju, 

[w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 122-126.  
78 Sobeski M., Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2010, s. 202.  
79 Gołaszewska M., Kultura estetyczna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979, s. 87.  
80  Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2007, s. 43.  
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dotyczą konstrukcji składniowych, w których, na mocy reguł formalnych, może 
w określonej postaci wystąpić ten operator. Wreszcie selekcja semantyczna – 
to informacja negatywna, dotycząca takich warunków treści przedstawieniowej 
(warunków propozycjonalnych), w których dany operator nie może być 
zastosowany81. 

Trzy typy operatorów zostają wyprowadzone z funkcji pragmatycznych języka 
(operatory modalne, emotywno-oceniające i działania), jeden zaś ma charakter nasa-
dowy, polegający na wzmocnieniu działań interakcyjnych (metaoperatory perswazyjne).  

Analiza zbioru przasnyskich bajek, prowadzona w oparciu o narzędzia wypraco-
wane w ramach gramatyki interakcji werbalnej, obejmowałaby odnalezienie w tekście 
operatorów charakterystycznych dla czterech z wymienionych grup, a następnie na ich 
podstawie określenie mocy illokucyjnej wypowiedzi (np. potwierdzenie, prośba, obiet-
nica, przeprosiny). W tym miejscu pragnę jedynie zwrócić uwagę na obecność 
w zbiorze Chełchowskiego operatorów emotywno-oceniających wprowadzających akty 
emotywne, których głównym zadaniem jest zobowiązanie odbiorcy do zjednoczenia 
się z nadawcą w niwelowaniu negatywnych uczuć. W tym celu opowiadacz korzysta 
ze zróżnicowanej palety konwencjonalnych środków językowych, służących do 
wyrażania ujemnego stosunku aksjologicznego do obscenicznego zachowania. 

Wulgarny język i bezwstydne wybryki bohaterów opowieści są wykorzystywane 
w celu wywołania u odbiorców złości lub zniesmaczenia (to rzadziej) bądź śmiechu 
(przeważnie). Poniżej przytaczam kilka przykładów ilustrujących obecność obscenicz-
ności w „Powieściach i opowiadaniach…”:  

Uni gadajo do siebie: – Coby mu tu zrobić, cyba nas… My na igo grób. – 
Dobrze! Jeden wzion spuściuł portki, wlaz na grób, wypion d… jak celuście 
i chce s… Ale ten chłop z grobu jak go źdźgnie kijem w d…! i az go na jakie 
trzy sążnie wysokości w góre podrzuciuł!82 

A un głupi pejda do braci: – O, bracia, mnie sie chce s…yć! A uni mówio: – 
No, a wys…yj sie choc w choliw, to późni wylejem z ni, bo te zbóje zabiliby 
nas, jakbyś wys…ał sie na nich! Un pejda: – Nie chce! – i s…y na zbójów – 
a jednemu prosto na łeb! 83 

– Chocbyśta wy i pięć razy przetrzęśli, to ja z wamy zdązę. A zreśto kiedy me 
odprawiata, to wsadźta my chtóry noge w d… Zwaluł portki i jeden u wsadziuł 
noge. – Nu to wsadźta i wy wszyscy. A ta pańscyzna śnieje sie i pejda: – Co to 
sie znacy, coby un tako dużo d… mniał. Ale wszyscy mu powsadzali i okumun, 
tylo jesce rządca został. A un pejda: – To niechze i pan rządca wsadzi, bo jesce 
mniejsce jest. Ten rządca chujtnoł, zaklon i wsadziuł mu noge w d… A un, jak 
mu rządca noge wsadziuł, jak d… ścisnoł, to nikogój nie wypuściuł. Ci krzyco, 
a un wstaje i chodzi przy kazdem rządku, a te rękamy sie łapajo ziemni i gnój 
trzęso i potrzęśli mu wszystek igo gnój i co buł na tem całem kawale. Unygo 
rządcygo tak umęcuł, ze ledwie zywy buł. Jak potrzęśli ten gnój, to jak p…, to 
kozdy w swoje strune poleciał, upad i lezał 84. 

 
81 Tamże, s. 93. 
82 O mądrem i glupiem bracie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 96. 
83 O zbóju, co wołał poklekaj, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 277. 
84 O jednem djable, co u chłopa słuzuł, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 373. 
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Pogłębiona analiza bajek – obejmująca badanie treści, sposobu jej wyrażania, jak 

również rodzaj sytuacji mówienia, wzajemny stosunek interlokutorów, percepcję czasu 

i przestrzeni realizowanej opowieści i wreszcie aspekty kulturowy, społeczny i psy-

chologiczny – pozwoli na wyjaśnienie, czy widoczny w tekście perwersyjny charakter 

brzydoty jest wyrazem wynaturzenia, czy też wyrazem „zdrowego upodobania”85.  

4.3. Przejawy brzydoty na poziomie tekstowym86 

Poziom tekstowy jest wynikiem próby włączenia problematyki stylistycznej do 

metodologii komunikatywizmu. Awdiejew i Habrajska opisali na poziomie gramatyki 

organizacji gatunek literacki, wskazując na jego autoteliczny charakter. Zasadniczym 

celem tekstów literackich (a do takich bez wątpienia możemy zaliczyć „Powieści i opo-

wiadania…”) jest dostarczenie odbiorcom przeżycia estetycznego, w ramach którego 

można wyróżnić cztery podstawowe komponenty: obrazowanie świata, subiektywne 

przeżywanie, przeżywanie mądrości i formalną organizację tekstu literackiego87. Naj-

istotniejsze z punktu widzenia moich badań wydaje się obrazowanie świata, bowiem: 

najważniejszym celem w tym przypadku jest aktywne „uczestnictwo” odbiorcy 

w wymyślonym świecie, jego przeżywanie, co byłoby niemożliwe bez zwięk-

szonej obrazowości, wyrazistości opisywanej „realności” literackiej. Takie 

uczestnictwo ma oczywiście charakter ludyczny, nie jest to uczestnictwo 

w realnym życiu. Zdolność do takiego uczestnictwa wynika z możliwości 

interpretacyjnych i wyobrażeniowych odbiorcy88. 

Wyabstrahowane ze zbioru Stanisława Chełchowskiego przykłady dowodzą, że 

percepcja zmysłowa, obejmująca obok powierzchniowych jakości każdy wymiar naszego 

odczuwania i naszej zmysłowej świadomości 89 , uczestniczy w tworzeniu wartości 

artystycznych, w tym brzydoty. Zgodnie z tradycją wyróżniamy dwa zmysły dystansu, 

czyli zmysł wzroku i słuchu, oraz trzy zmysły wymagające bliskości – dotyku, smaku 

i węchu. Nie jest to jednak lista zamknięta90.  
Jedna z wartości omawianych bajek polega na tym, że mogą one docierać bezpo-

średnio do sfery nieświadomości, wykorzystując w tym celu, obok znaczeń symbolicz-
nych, szerokie działanie przy pomocy urojonej percepcji sensorycznej. Wzbudzone 
w ten sposób zaangażowanie estetyczne powoduje, że odbiorca zatraca granicę między 
tym, co materialne, a tym, co niematerialne. Słowo przestaje służyć podawaniu fikcyjnej 

 
85 Pöltner G., Estetyka filozoficzna, przeł. Zychowicz J., Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 155.  
86 Zob. Szwajkowska A., The ugly in fine arts. The sensory nature of terror in the tales of the Brothers 

Grimm, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 5 (43), 2017, s. 223-240. 
87 Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do…, s. 293-294. 
88 Tamże, s. 293. 
89 Berleant A., dz. cyt., s. 134.  
90 Współczesna estetyka znacznie poszerza indeks zmysłów. Najbardziej rozległa zarówno pod względem 

ilościowym, jak i jakościowym pozostaje propozycja Guy Marchie’go z 1978 roku. W publikacji „Siedem 

tajemnic życia. Badania naukowe i filozoficzne” wymienia on pięć grup, na które składają się aż 32 zmysły. 

Grupę pierwszą stanowią zmysły radiacyjne: wzrok, heliotropizm, wrażliwość na fale radiowe i na tempe-

raturę; drugą – zmysły czuciowe: słuch, odczuwanie nacisku, dotyk, zmysł równowagi, zmysł przestrzeni; 

trzecia to zmysły chemiczne: zapach, smak, poczucie głodu i łaknienia oraz odczuwanie wilgotności; do grupy 

czwartej należą zmysły mentalne: odczuwanie bólu, lęku, potrzeba zabawy, poczucie czasu, zdolność rozu-

mowania, intuicja, poczucie piękna; ostatnią, piątą grupę tworzą zmysły duchowe: odczuwanie miłości, 

smutku, winy i przebaczenia (Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 187).  
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treści, a zaczyna stwarzać w podświadomości rzeczywistość, wywołującą pełnię 
uczuciowej reakcji. Często bywa tak, że zaabsorbowanie w estetycznym upodobaniu 
jest tak pełne, iż widz, czytelnik lub słuchacz zanurzają się w estetycznym świecie, 
tracąc całkowicie świadomość swej odrębności91.  

W poddanych badaniu tekstach poszukuję takich fragmentów fabuły, które przywo-
dziłyby na myśl określone odczucia wywoływane w realnym świecie przy pomocy 
fizycznych bodźców. Zakładam, że wyobrażony obraz, dźwięk, zapach, smak czy 
dotyk mogą wywoływać rzeczywiste emocje u odbiorców – złożone, czasowo ograni-
czone psychologiczne negatywne stany, obejmujące zmiany zarówno fizjologiczne, 
świadomościowe, jak i behawioralne. 

Wrażliwość estetyczna związana ze zmysłem wzroku uwidacznia się między innymi 
przy sugestywnych opisach okaleczonych ciał: 

Rozćwyrtowali tygo chłopa na śtyry kawały i powiesili te kawały na drwiach92. 

Stanęli przed karcmo; dał Kuba kuniom owsa przejeść, a on w stąpiuł do 
karćmy; zagląda do izby, w izbie stoi pień i lezy kilkunastu ludzi: poucinane 
ręce, głowy, nogi, kadłuby93. 

Un wzion posed do owcarni, nawyjmał owcom ślipiów, nakład ich pełne 
kiesienie i posed do kościoła. Chtórna dziewucha najlepi mu sie udała, zacon 
w nio temy ślipiamy walić, jaz wszystkie wyciskał94. 

W procesie rekonstruowania sensu należy zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką 
odgrywało epatowanie słuchaczy (wszystkie zebrane w zbiorze opowieści miały pier-
wotnie formę oralną) obrazami wywołującymi przerażenie, obrzydzenie, smutek, 
wściekłość, niemoc itp. Jestem skłonna przyjąć za Brunonem Bettelheimem, że po-
średnie, czyli przeżyte jedynie w wyobraźni cierpienie pomaga rozładować napięcia 
wewnętrzne (dzięki ucieleśnianiu głębokich pragnień), osiągnąć zborność między 
własnymi percepcjami a światem wewnętrznym, a także zaakcentować własną realną 
cielesność95. 

Wrażliwość estetyczna związana ze zmysłem słuchu pojawia się nie tylko w efekcie 
narażenia „ucha” na odstręczające dźwięki (o zbyt dużym natężeniu, kakofoniczne), 
ale także w przypadku odgłosów zwiastujących nieszczęście (pierwszy przykład), 
intensywnych, utrzymujących się przez dłuższy czas dźwięków harmonijnych i melo-
dyjnych (drugi przykład), czy „dźwięku” ciszy (trzeci przykład):  

A do kościoła było daleko… Przesło dziesięć wiorst ujechal, a jesce kościoła 
nie widzi! Ale jadzie, jadzie, a tu pękła jedna obręc! Obejrzał sie trochę, włosy 
mu na głowie wstały juz, ale mówi sobie: zeć un wszystkich obręców nie 
rozerwie. Jadzie dalij, pęka druga i trzecia. Juz tylo jedna je! Ten kunie batem 
obliwa, aby blizyj boru, żeby sie mniał gdzie skryć! Pęka cwarta, ten juz nie 
ceka, az sie nieboscyk bedzie podnosiul96. 

 
91 Berleant A., dz. cyt., s. 101.  
92 O Alibabie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 180. 
93 O trzech zbójcach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 212.  
94 O zbóju, co wołał poklekaj, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 276. 
95  Zob. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danek D., 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 117-128.  
96 O panie, co po śmirci prześkadzał, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 50. 
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Młynarcyk kazał jem sirzpy pokłaść na ziemni, sum wyjon z torbecki skrzypce 
i zacon je stroić; co brzdąknie palcem po strunach, to on starusek tąpnie nogo. 
Ale nastrojuł skrzypce i jak jem utnie mazurka, jak one ludzie zacno gulać, to 
az nie mniło było patrzyć. A najtęzy gulał ten starusek. Tak sie rozgulali, ze 
wszystko, co pożeni bez cały dzień, zara potargali i poplątali97. 

Przyjechał nareście król z wojny, idzie prosto do zuny i sie jo o różne rzeczy, 
a ona nic mu nie odpowiada, bo Matka Boska wziena i odebrała jy mowe98. 

Milczenie, czyli zaniechanie mówienia, oraz cisza – brak jakichkolwiek uchwytnych 
przez ludzkie ucho dźwięków – są w opowieściach bogato reprezentowane. Bajarze 
wskazują na ich występowanie, nie tracąc jednak czasu na opis emocji, z jakimi się 
wiążą. To słuchacz, przez wyobrażoną konieczność całkowitego zamilknięcia, niemoż-
ność porozumienia się przy pomocy głosu z najbliższą osobą lub irrealne wsłuchiwanie 
się w ciszę, odkrywa świat niemej trwogi. Krzyk bólu czy demoniczny hałas to 
odgłosy, które można łatwo oswoić; nie słyszeć zaś sprzeciwu i nie móc wydobyć 
z siebie głosu sprzeciwu – to najcięższa z tortur. 

Wrażliwość estetyczna związana ze zmysłem dotyku rozpoczyna się wraz z inter-
pretacją zła, której bajarz nadaje cielesną postać. Słuchacz poprzez utożsamienie się 
z katem bądź ofiarą obcuje ze złem, niejako uczestnicząc w aktach okrucieństwa.  

Buculku, jakze ni mum płakać, kiedy jak ja tygo nie wybierze, to mnie matka 
będzie bić!99 

Ale buł we młynie stolarski warśtat, wzion młynarcyk i wkręciuł diabłu śrubo 
palce w warśtat. Djabół krzycy: Puść!, a on jesce gorzy mu wkręca. Djabół juz 
go prosi, zeby go puściuł, ale on bierze lipoweygo prowoza, dopiro jak go 
zacnie bić, bije, co tylo wlizie. Djabół prosi go na róźne sposoby, zeby go 
puściuł100. 

Un wej juz trzeci dzień kuna. Widzis, jak un wywisa język na pirsi, ale 
wszystkie grzychy przed nim stojo i un ni może umrzyć101. 

Snujący opowieść dzięki wyobrażonym doznaniom dotykowym tworzą nową, nie-
zwykle perswazyjną jakość przeżycia estetycznego. Oscylując między poezją a rozsąd-
kiem, niczego nie starają się wyjaśnić, wytłumaczyć, uzasadnić; po prostu wskazują 
słuszność zastanego porządku rzeczy. Zmysłowa świadomość bólu umożliwia ich 
słuchaczom symboliczne zmaganie się ze złem, daje poczucie pewności i zbratania ze 
światem w całej jego okazałości. Piękno, sensoryka i egzystencja człowieka na świecie 
to szczególna jedność, którą odczuć możemy na przykład za pomocą dotyku, przy-
noszącego bogate doznania przyjemności lub przykrości a zarazem dającego nam 
poczucie realności świata102. 

Wrażliwość estetyczna związana ze zmysłem smaku nie jest wyraźnie ekspono-

wana w bajkach, ale gdy już się pojawia, wywołuje bardzo silne wrażenie „niesmaku”:  

 
97 O młynarcyku, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 131.  
98 O chciwy macosie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 158. 
99 O macose i jy pasirzbicy, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 333. 
100 O młynarcyku i o djable, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 301.  
101 O pilgrzymie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 382. 
102 Gołaszewska M., Estetyka pięciu zmysłów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1997, s. 8.  
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– Co niese, to niese, cóz ci do tygo?! Niese kobyle gó… i kobyle s…, a i posed 

dali! Przysed pod bór, rozija zawiniątko, zagląda do chleba i piwa, a tu z nich 

zrobiły sie gó… i s… kobyle103. 

Wrażliwość estetyczna związana ze zmysłem węchu, podobnie jak i smaku, nie jest 

chętnie ukazywana. Wyraźne nawiązania do nieprzyjemnej woni pojawiają się jedynie 

odnośnie zmarłych:  

A ten wilk jednoraz w lesie pocuł smród ogromny, zacon go węsyć i węchem 

przysed do studni, gdzie te kawały z głupigo były; wlaz do studni i wydostał je, 

późni udusiuł na łące kobyłę, wyjon z ni bebechy i wlaz w te raby. Siedzi 

w nich; ale zlatajo sie wruny, kruki, rozmaite ptastwo i siada na te raby. Un 

złapiuł krucaka i trzyma go; krucak krzycy, stare sie zlatajo i proso go, zeby 

puściuł krucaka104. 

Niezwykle żywa wyobraźnia umożliwia człowiekowi przedstawienie odtwórcze 

równie silne jak bezpośrednie doświadczenia. Jednak w przypadku zmysłu węchu 

pamięć ejdetyczna okazuje się nieudolna. O ile wyobrażenie obrazu, dźwięku, smaku 

czy dotyku jest w stanie u większości ludzi wywołać ujemnie nacechowane emocje 

dręczące wyobraźnię, tak w przypadku zapachu wywołanie wrażenia nieupodobania 

i wstrętu jest znacznie trudniejsze – ale nadal możliwe.  

5. Wnioski i dalsze perspektywy badawcze 

Punktem kulminacyjnym obcowania z dziełem sztuki staje się każdorazowo odkrycie 

prawdziwego (zamierzonego przez twórcę) sensu dzieła. Ponieważ dzieło jest niedosko-

nałe i pełne braków, zadanie słuchacza/czytelnika polega na rozpoznaniu i uzupeł-

nieniu tego, co szczęśliwie niedokończone105. Powracając po 150 latach do tekstów, 

które funkcjonowały w przestrzeni oralnej, nie sposób odtworzyć z całą dokładnością 

aspektów sytuacji wykonawczej, w ramach której aktywne uczestnictwo wiązało się 

z podjęciem trudu interpretacji. Zaproponowana analiza stanowi jedynie kazuistyczny 

przyczynek do problemu funkcjonowania brzydoty w przestrzeni społecznej, kulturowej 

i psychologicznej mieszkańców regionu przasnyskiego końca XIX wieku. Projektowane 

na kolejne publikacje badanie obejmie: zrekonstruowanie sytuacji pragmatyczno- 

-językowej ze szczególnym uwzględnieniem performatywnego charakteru realizacji, 

określenie funkcji komunikacyjnej opowieści i ukazanie znaczenia estetycznego cha-

rakteru całego doświadczenia duchowej kultury ludowej.  

Dotychczasowe analizy bajek na trzech funkcjonalnie różnych poziomach gramatyki 

komunikacyjnej dają podstawy do zaprojektowania dwóch hipotez badawczych. Po 

pierwsze, bestialstwo ukazane w baśniach nie jest jałowe – ożywia wyobraźnię, pobu-

dzając ją do rozwoju. Młodszym czytelnikom pozwala pokonać lęk przed dorastaniem. 

Dziecko, które staje przed koniecznością symbolicznego zmagania się ze złem, odkrywa, 

że życie niesie nie tylko radość i przyjemność, ale także cierpienie, samotność i troski. 

Uczy się, że zarówno dobro, jak i zło są wszechobecne w świecie, a wyimaginowane 

przeżywanie radości triumfu i goryczy klęski pomaga mu zrozumieć i przetrwać ból 

 
103 O trzech kuniach i trzech braciach, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, s. 346. 
104 O przekrasny Helenie, [w:] Chełchowski S., Powieści i opowiadania…, dz. cyt., s. 200. 
105 Tamże.  
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adolescencji, ból dojrzewania. Dorośli zaś zyskują możliwość powrotu do najprostszych, 

wręcz podstawowych spraw, które uległy z biegiem lat zatarciu, rozproszyły się na 

skutek gorzkich doświadczeń dnia codziennego. Po drugie, mroczna natura człowieka, 

skrępowana rozwojem społecznym i gospodarczym, znajduje swoją sublimację w postaci 

pierwotnych tekstów kultury. W przypadku ludności zamieszkującej wsie w okolicach 

Przasnysza, wykazującej się gospodarnością, religijnością i chęcią do nauki106, twier-

dzenie takie znajduje uzasadnienie i zasługuje na dalsze, pogłębione badania.  
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Brzydkie opowieści pięknych ludzi. Estetyka brzydoty w bajkach ludowych 

z okolic Przasnysza 

Streszczenie 

Celem proponowanego Czytelnikowi tekstu jest komunikatywistyczna analiza bajek ludowych z okolic 

Przasnysza, zgromadzonych i opublikowanych przez etnografa Stanisława Chełchowskiego. Swoją uwagę 

badaczka koncentruje na estetyce brzydoty i wykazuje, w jaki sposób zawarte w tych tekstach liczne opisy 

zbrodni, sadyzmu i ciemnej natury człowieka oddziałują na odbiorcę. Metodologiczne podstawy artykułu 

stanowią: a) komunikatywizm (zapoczątkowany przez A. Hallidaya i rozwinięty do postaci systemu przez 

G. Habrajską i A. Awdiejewa), b) estetyka (w szczególności estetyka brzydoty). Takie zestawienie narzędzi 

badawczych pozwala przebadać sposoby obrazowania świata przedstawionego, wskazać pierwotną intencję 

nadawcy oraz przełożenie tychże na urojoną percepcję zmysłową odbiorcy. Rozważania w tekście niniej-

szym są skoncentrowane na analizie obrazowania świata w kontekście pięciu podstawowych zmysłów. 

Bajki i opowiadania z Przasnysza mają jednak duży potencjał badawczy, Autorka sygnalizuje więc dalsze 

badania, przede wszystkim w zakresie estetyki. 

Słowa kluczowe: estetyka brzydoty, komunikatywizm, bajka, kultura ludowa, kultura duchowa 
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Gabriel Kalinowski1 

Zguba Valyrii i Długa Noc. Katastrofizm  

w „Pieśni Lodu i Ognia” George’a R.R. Martina 

1. Literacka sylwetka George’a R.R. Martina 

George Raymond Richard Martin jest jednym z najbardziej cenionych współcześnie 

pisarzy, który jednoznacznie kojarzony jest z fantastyką. Amerykański autor pisze za-

równo opowiadania, jak i powieści w gatunkach literatury fantastycznonaukowej, fantasy 

i horroru. Najbardziej znany jest ze swojego cyklu powieści zatytułowanego „Pieśń 

Lodu i Ognia”, która jest rozpoznawalnym na całym świecie dziełem i odcisnęła swój 

ślad w kulturze popularnej nie tylko za sprawą literatury, ale także filmu. 

George R.R. Martin przyszedł na świat 20 września 1948 roku w Bayonne w stanie 

New Jersey w Stanach Zjednoczonych jako syn robotnika portowego. Całe swoje dzie-

ciństwo spędził w rodzinnym domu. Już jako dziecko interesował się literaturą i kulturą. 

Od najmłodszych lat przejawiał gorliwość i zamiłowanie w czytaniu i kolekcjonowaniu 

komiksów, a także w pisaniu listów do ich wydawców z własnymi komentarzami doty-

czącymi danej serii. Ogromny wpływ wywarł na niego Stan Lee – wieloletni prezes 

i członek zarządu Marvel Comics. Tytuł licencjata z zakresu dziennikarstwa otrzymał 

Martin w 1970 roku w Northwestern University w Evanston w stanie Illinois, a rok 

później zdobył tytuł magistra na tym samym Uniwersytecie2. 

Swoją karierę pisarską rozpoczął na początku lat 70. XX wieku. Zaczynał od pisa-

nia krótkich form fantastycznonaukowych, a jego początki w środowisku literackim 

nie należały do najłatwiejszych. Jedno z jego opowiadań zostało odrzucone czterdzieści 

dwa razy przez różne czasopisma. Jednakże już kilka lat później wysiłki i determinacja 

pisarza zostały docenione nominacjami do nagród literackich Hugo Award oraz Nebula 

Award za powieść „With Morning Comes Mistfall”, opublikowaną w 1973 roku przez 

czasopismo „Analog”. Oba tak wysokie wyróżnienia pozostały jedynie nominacjami, 

bowiem autorowi nie udało się zdobyć tych nagród. Zdarzenie to wpłynęło jednak na 

pisarza bardzo pozytywnie, ponieważ jeszcze mocniej zmotywowało go do dalszej 

pracy literackiej. Z czasem Martin stał się laureatem wielu prestiżowych wyróżnień 

oraz literackich nagród, wielokrotnie otrzymał: Locus Award, Nebula Award i Hugo 

Award. 

W 1991 roku Martin rozpoczął pracę nad obszerniejszym i bardziej skomplikowa-

nym projektem, który wkrótce przybrał formę serii powieści z gatunku fantasy pod 

tytułem „Pieśń Lodu i Ognia”. Cykl tych powieści był wzorowany na opowieściach 

dotyczących „Wojny Dwóch Róż”, „The Accursed Kings” Maurice Druona i „Ivanhoe” 

Waltera Scotta. Stał się on sztandarowym przykładem twórczości Martina. Pierwszy 

tom sagi ukazał się po pięciu latach w 1996 roku i zatytułowany został „Gra o Tron”. 

 
1  gabryjelowsky@gmail.com, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl. 
2 Wikipedia contributors. George R.R. Martin. Wikipedia, www.en.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin 

[data dostępu: 12.07.2022]. 

http://www.uw.edu.pl/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin


 

Gabriel Kalinowski 
 

206 

 

W następnych latach wydane zostały jeszcze cztery literackie kontynuacje tej powieści, 

a dwie ostatnie pozostają w fazie przygotowań. W dzisiejszym świecie kultury i sztuki 

autor „Gry o Tron” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych pisarzy. 

Jego utwory oparte na antycznych i średniowiecznych modelach wartości i na mo-

tywach pochodzących z różnych tradycji literackich fascynują swą dynamiczną akcją, 

wartką narracją, sugestywnymi portretami bohaterów oraz atmosferą baśni, magii 

i fantazji. Jeden typ postaci występujących w „Grze o Tron” reprezentuje świat wartości, 

w którym honor, szlachetność, męstwo i odwaga są cechami szczególnie cenionymi 

i kultywowanymi. Drugi typ bohaterów jest antytezą pierwszego, panuje tutaj zło 

w postaci nienawiści, zazdrości, wybujałych ambicji, głupoty i wynaturzenia. Obydwa 

światy walczą ze sobą, będąc reprezentowane w powieści Martina przez państwa, rody 

i poszczególnych ludzi. 

2. Cechy gatunkowe literatury fantasy 

W literackich utworach wszystkich epok wielokrotnie i nierozerwalnie splatają się 

ze sobą fikcja i mimesis. Fantastyka to kategoria estetyczna, w której akcentowane jest 

to co fikcjonalne, zmyślone, wyobrażone i nieprawdopodobne3. Fantastykę jako gatunek 

literacki można podzielić na trzy formy ekspresji: fantasy, fantastykę naukową i horror4. 

Dzieła napisane w poetyce fantasy nie mają wielu opracowań teoretycznoliterackich, to 

stosunkowo młoda gałąź literatury współczesnej, która wciąż wymyka się satysfakcjo-

nującemu zdefiniowaniu. 

Fantastyka to przełamywanie realizmu i dopuszczenie do głosu zjawisk tajemni-

czych, nieprawdopodobnych czy strasznych. Warto pamiętać, że jako kategoria este-

tyczna nie jest tworem literatury współczesnej. Niesamowite, pełne duchowego unie-

sienia albo poruszającej grozy wydarzenia opisywane były już w starożytności, obecne 

w ustnej twórczości ludowej, mitach czy też baśniach. Odnaleźć je można w najstarszej 

literaturze europejskiej, w czasach antycznych chociażby w twórczości Homera. 

Jednakże fantastyka od XIX wieku stawała się coraz ważniejszą formą ekspresji 

literackiej, zaś od XX wieku zaczęła być dokładniej opisywana przez współczesnych 

badaczy literatury5. 

Fantasy to gatunek literacki charakteryzujący się obecnością nadprzyrodzonych 

i magicznych elementów świata przedstawionego. To, co wyróżnia fantasy od podobnych 

gatunków, takich jak fantastyka naukowa albo horror, to brak występowania tematyki 

futurystycznej i elementów grozy (macabre). Typowe stają się za to: niezwykłość, 

cudowność oraz archetypiczna walka dobra ze złem6. Rzeczywistość utworów fantasy 

to niewątpliwie świat fikcji, ale należy zauważyć, że podany jest on bardzo specyficznie 

 
3 Philmus R.M., Todorov's Theory of ‘The Fantastic’: The Pitfalls of Genre Criticism, Mosaic: A Journal for 

the Interdisciplinary Study of Literature, vol. 13, no. 3/4, 1980, s. 71-82. JSTOR, www.jstor.org/ 

stable/24780263 [data dostępu: 15.06.2022]. 
4 Dubowik H., Fantastyka w literaturze polskiej: dzieje motywów fantastycznych w zarysie, Bydgoszcz 2017, 

s. 262-278. 
5 Wellek R., Warren A., Theory of Literature, Third edition, Harcourt, Brace & World, New York 1962; 

Ostrowski W., The Fantastic and the Realistic in Literature, Zagadnienia Rodzajów Literackich, z. 1, 1966, 

s. 54-74. 
6  Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, TAiWPN Universitas, Kraków 2007 albo Majkowski T.Z., 

W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2013. 
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i sugestywnie. Choć zachowania bohaterów lub fantastyczne zwierzęta lub czynniki 

magii wydają się irracjonalne, to w istocie świat przedstawiony w fantasy zawiera 

konsekwentne zasady funkcjonowania, daje „logiczne” uzasadnienie dla występowania 

magicznych przedmiotów czy przedstawia dokładne opisy wymyślonych krain czy 

istot żywych. Jest to zatem konstrukt stworzony w oparciu o realia świata już istnie-

jącego oraz niefikcjonalnego, lecz w dużej części składa się on z elementów niemożli-

wych i mało prawdopodobnych do zaistnienia w rzeczywistym, pozaliterackim świecie. 

Nie jest dziełem przypadku, że matrycą dla formy utworów fantasy są różnego typu 

opowieści zaczerpnięte z mitologii. To właśnie w mitach występują bohaterowie 

o nadludzkich mocach, odwiedzający przeróżne krainy na ziemi, pod jej powierzchnią, 

w powietrzu lub pod wodą. To w mitach postacie mają magiczne atrybuty, walczą ze 

złem i stają się wyzwolicielami całej ludzkości. Innego typu matrycą dla fantasy jest 

baśń, w której jest może mniej wydarzeń spektakularnych, ale przecież występują 

w niej przedmioty magiczne, fantastyczne zwierzęta czy rośliny, które współistnieją 

z człowiekiem, tworząc egzystencjalne uniwersum. To z baśni również wynika przesłanie 

ideowe każdej niemal opowieści fantasy: świat jest tajemnicą, w której mimo istnienia 

zła, dobro zwycięża. Trzecią wreszcie matrycą formy dla utworów fantasy jest wyobra-

żenie wieków średnich. W wielu powieściach tego nurtu świat codzienny, obyczajowość, 

stroje, nawet styl wypowiedzi są stylizowane na barwne, dynamiczne i dramatyczne 

czasy średniowiecza, wraz z jego kulturą rycerską, dworską i religijną. W ten sposób 

przygotował cykl swoich powieści J.R.R. Tolkien, pozostawiając „Władcę Pierścieni” 

lub „Hobbita” jako dzieła wzorce dla następnych pokoleń literatów. 

3. Katastrofizm w „Pieśni Lodu i Ognia” 

Katastrofizm w sadze powieściowej R.R. Martina pojawia się w opisach dotyczą-

cych zagłady, jaka pochłonęła Valyrię – krainę położoną na kontynencie Essos, znaną 

mieszkańcom literackiego świata „Gry o Tron” z wysokiego rozwoju cywilizacyjnego. 

Było to także szczególne miejsce, w którym niczego z dóbr materialnych nie 

brakowało, zaś objęte było specyficzną opieką ze strony potężnych istot (smoki) i ludzi 

o niezwykłych mocach (czarodzieje). Katastrofa w krainie powieści „Gry o Tron” 

wygląda na kataklizm naturalny, choć nie do końca znane są jej przyczyny. Nie można 

tego z pewnością stwierdzić, ponieważ katastrofa miała miejsce kilkaset lat przed 

głównymi wydarzeniami powieści. Jednakże występujące wśród mieszkańców Valyrii 

legendy i opowiadania rodowe zdają się wskazywać na obecność w kataklizmie czegoś 

więcej... 

Zdecydowana większość obywateli Westeros i Essos mówi o kataklizmie natural-

nym, jakim była jednoczesna erupcja wielu wulkanów. Jednakże, przedstawiciele 

kapłaństwa i wierni jednego z ugrupowań religijnych krainy wierzą, iż kataklizm został 

zesłany przez Siedmiu (bogów) jako kara za złe postępowanie i niewierność wobec 

bóstw. 

W powieści „Świat Lodu i Ognia” czytamy: 

Starożytne potężne Włości – ojczyzna smoków oraz czarnoksiężników o nie-

zrównanych umiejętnościach – rozpadły się i zniknęły z powierzchni Ziemi 

w kilka godzin. Napisano, że wszystkie wzgórza w promieniu pięciuset mil 

rozszczepiły się, wypełniając powietrze popiołem, dymem i ogniem tak żarłocz-

nym, że pochłonął nawet krążące wysoko smoki. W ziemi pojawiły się wielkie 
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rozpadliny, które połknęły pałace, świątynie i całe miasteczka. Jeziora zawrzały 

albo wypełniły się kwasem, góry eksplodowały, ogniste fontanny ciskały 

stopioną skałą na tysiąc stóp w górę, a z czerwonych chmur padał na ziemię 

deszcz smoczego szkła oraz czarnej krwi demonów. Na północy ziemia pękła 

i zapadła się, a powstałą czeluść wypełniło gniewne, kipiące morze7. 

Przytoczony cytat ilustruje potęgę i wielowymiarowość kataklizmu. W zaledwie 

parę godzin krajobraz naturalny uległ diametralnym zmianom. Z powierzchni ziemi, 

przestworzy i wód zniknęło życie, a Valyria stała się miejscem, którego przez kolejne 

wieki unikano. Kataklizm odcisnął piętno na społecznym aspekcie życia mieszkańców. 

Był powodem licznych migracji, ci, którzy uniknęli śmierci, rozpoczęli poszukiwania 

możliwych do zamieszkania miejsc, niosąc ze sobą strach, niepewność i poczucie 

zagubienia. 

Kataklizm odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu się sytuacji politycznej wielu 

państw-królestw. To właśnie z Valyrii wywodził się jeden z najznamienitszych rodów 

tamtego świata. Przed katastrofą, Ród Targaryenów posiadał niewielką kolonię 

w Westeros. Destrukcja Valyriańskich Włości uniemożliwiła Targaryenom powrót do 

swojej ojczyzny, wymusiła natomiast ekspansję na Westeros. 

W kataklizm „Pieśni Lodu i Ognia” wpisany jest czynnik religijnego determinizmu. 

Mieszkańcy Westeros zatracili związek z sacrum, na co wskazuje sam tytuł utworu – 

„Gra o Tron”, a więc gra związana z polityką, sytuacją polityczną i własnymi emocjami 

bohaterów. Natomiast katastrofa jest oznaczeniem dawnych czasów, gdzie prawdopo-

dobnie trwał porządek i ład. W narracyjnym „teraz” ludzie z powieści żyją w przeko-

naniu, że te dawne czasy rozpoznawalnego sensu się skończyły. W „teraz” muszą na 

nowo odnaleźć się w świecie, który jest jedynie płaszczyzną profanum. Katastrofa zatem 

jest dla nich punktem odniesienia, motywuje bohaterów powieści do sprawiedliwego 

życia i naprowadza na odpowiednie wartości. Katastrofa wiele nauczyła, ale nigdy nie 

została przez kogokolwiek zrozumiana. Zawsze pozostaje w niej element Tajemnicy. 

W świecie Lodu i Ognia na stulecia przed Zagładą Valyrii miał miejsce jeszcze 

inny potężny kataklizm, który nazwany został Długą Nocą. Zjawisko to trwało nie-

przerwanie przez kilkadziesiąt lat, a towarzyszyła mu ciemność, śmierć i poczucie 

zagubienia. Z treści powieści wynika, że w przeciwieństwie do Zagłady, która odcisnęła 

swe piętno jedynie na krainie Valyrii, Długa Noc była kataklizmem na skalę globalną, 

z uwagi na to, że swoim oddziaływaniem objęła krainy kontynentów całego świata. 

Różne opowieści przytaczane w fabule utworu inaczej opisują minione wydarzenia, 

jednakże zgadzają się pod dwoma względami – kataklizm miał swój początek i koniec. 

Różne są natomiast okoliczności zażegnania tej katastrofy. W jednej z wersji opo-

wieści o Długiej Nocy można przeczytać: 

Lomas Obieżyświat w swych „Cudach stworzonych przez człowieka” opisuje 

spotkanie z potomkami Rhoynarów w Festiwalowym Mieście Chroyane. Znają 

oni historie o ciemności, podczas której Rhoyne skurczyła się i zniknęła, skuta 

lodem aż po miejsce, gdzie łączy swe wody z Selhoru. Według tych historii 

słońce wróciło dopiero wtedy, gdy pewien bohater przekonał liczne dzieci 

 
7 Martin G., García E., Antonsson L., Świat Lodu i Ognia, przeł. Jakuszewski M., Czwarta Strona, Poznań 

2014, s. 26. 
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Matki Rhoyne – pomniejszych bogów, takich jak Król Krab czy Starzec z Rzeki – 

by zapomnieli o swarach i połączyli siły, by wyśpiewać tajemną pieśń, która 

z powrotem przywoła dzień8. 

W przywołanej relacji kataklizmu wynika, że jedna z głównych rzek kontynentu 

Essos na skutek ekstremalnie niskich temperatur została w znacznej części przysłonięta 

śniegiem i lodem. Zawarte są tu również informacje na temat wybawiciela, który 

dzięki sile jedności i współpracy przywrócił równowagę na świecie. 

Odrębny przykład tekstu opowiadającego o Długiej Nocy pochodzi z bardzo 

odległych Krain Cienia i następująco opisuje dramatyczne wydarzenia: 

Napisano też, że w Asshai istnieją roczniki opowiadające o podobnej ciemno-

ści oraz o bohaterze, który walczył z nią z czerwonym mieczem w ręku. Ponoć 

dokonał on swych czynów jeszcze przed powstaniem Valyrii, w najwcześniej-

szej erze, gdy Stare Ghis dopiero tworzyło swe pierwsze imperium. Wyznawcy 

R’hllora utrzymują, że ów bohater zwał się Azorem Ahai, i przepowiadają jego 

powrót9. 

W przytoczonej relacji znowu pojawia się wzmianka o wybrańcu, który zaprowa-

dził pokój, przepędzając siły ciemności jeszcze na długo przed powstaniem Valyrii. Co 

ciekawe, ta postać ma ponownie wrócić do współczesnego świata, aby raz jeszcze 

zmierzyć się z siłami mroku. Takie połączenie relacji o katastrofie wraz z proroctwem 

dotyczącym wybrańca świadczy, że mieszkańcy wierzyli w nadludzki sens wydarzeń 

i wyciągali z nich rodzaj duchowo-moralnej nauki. 

Innego typu interpretacja wydarzeń Długiej Nocy zawarta jest w tekście pewnego 

uczonego: 

W „Nefrytowym kompendium” Colloquo Votar przytacza interesującą legendę 

z Yi Ti, głoszącą, że słońce odwróciło twarz od ziemi na czas trwania ludz-

kiego życia, wstydząc się czegoś, choć nikt nie potrafił odkryć czego, i katastrofie 

zapobiegły jedynie czyny kobiety z ogonem małpy10. 

Zapisy te spisują jedną z legend z krain Yi Ti, w której mówiono o zjawiskach 

astrologicznych i ich wpływie na ludzkość. Ponownie przewija się motyw bohatera, 

który zapobiegnie fatalnym skutkom kataklizmu: 

Istnieją też inne historie, mniej wiarygodne, lecz zajmujące centralne miejsce 

w opowieściach o owych czasach. Mówią one o istotach znanych jako Inni. 

Według tych relacji przybyli oni ze skutych lodem Krain Wiecznej Zimy, 

przynosząc ze sobą zimno i mrok, mające im umożliwić zniszczenie wszelkiego 

światła oraz ciepła. Inni dosiadali ponoć monstrualnych lodowych pająków 

oraz koni umarłych, które wskrzeszali, by im służyły, podobnie jak przywracali 

do życia martwych, każąc im walczyć po swojej stronie11. 

  
 

8 Martin G., García E., Antonsson L., Świat Lodu i Ognia, przeł. Jakuszewski M., Czwarta Strona, Poznań 

2014, s. 11. 
9 Tamże. 
10 Tamże.  
11 Tamże, s. 11-12. 
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W jeszcze innym miejscu powieści Martina możemy przeczytać: 

Tak przynajmniej mówią nam przekazy, z których dowiedzieliśmy się także 

o Długiej Nocy – zimie, która trwała przez całe pokolenie. Pokolenie, podczas 

którego ludzie rodzili się, dorastali, a często również umierali, nigdy nie 

widząc wiosny. W gruncie rzeczy niektóre z opowieści starych wieśniaczek 

mówią, iż zima, która zapadła nad światem, była tak głęboka, że ludzie ci nie 

widzieli nawet światła dnia12. 

Wraz z Długą Nocą nadeszła wyjątkowo sroga zima, a wraz z nią istoty zwiastujące 

śmierć – Biali Wędrowcy. Posiadali magiczne moce, które pozwalały im na wskrze-

szanie zmarłych ludzi i zwierząt. Dosiadali przywrócone do życia martwe konie, a także 

ogromne lodowe pająki. Historię o Długiej Nocy opowiedziała Branowi Stara Niania 

w „Grze o Tron”: 

Strach przychodzi zimą, mój mały panie, kiedy spada śnieg na sto stóp głęboki, 

a z północy wyje lodowaty wiatr. Strach przychodzi długą nocą, kiedy słońce 

nie wychodzi całymi latami, a dzieci rodzą się, żyją i umierają w ciemności. 

Wilkory stają się coraz bardziej głodne, a po lasach chodzą biali. […] Tysiące 

lat temu nadeszła zima, mroźna, sroga i tak długa, że żaden człowiek nie 

potrafił jej objąć pamięcią. Nadeszła noc długa jak jedno pokolenie. Królowie 

drżeli i umierali w swoich zamkach, podobnie jak trzody w zagrodach. Kobiety 

wolały udusić swoje dzieci niż patrzeć, jak umierają z głodu13. 

4. Podsumowanie 

Interpretując kataklizm Długiej Nocy, należałoby zastanowić się nad jej funkcjami 

w sadze „Pieśni Lodu i Ognia”. W podstawowym wymiarze znaczeniowym katastrofa 

owa była serią dramatycznych przemian świata natury i ludzi. Z powodu ekstremalnych 

warunków pogodowych, takich jak bardzo niskie temperatury, rolnictwo nie mogło się 

rozwijać, a w konsekwencji mieszkańcy krain dotkniętych katastrofą nie mieli sposob-

ności zebrać żniw. Zapanował więc wszechobecny głód, który dotknął wszystkie stany 

społeczne.  

Kataklizm Długiej Nocy przywodzi również ze sobą czynnik metafizyczny i sakralny. 

Zanik życia wegetatywnego, upadek rolnictwa i powszechny głód były zestawem złych 

omenów, ostrzegawczych wróżb lub znakami zbliżającego się niebezpieczeństwa 

i zagrożenia życia – nadejścia Białych Wędrowców. 

Trzeci aspekt katastrofy Długiej Nocy związany jest z mityczno-religijnym wybrań-

cem i herosem, kimś, kto przezwycięży zło i ocali ludzkość. Taki bohater, mimo 

dopustu kataklizmu, będzie sygnałem dla ludzkości, aby stworzyć jedność i zgodę. To 

właśnie za przyczyną strasznych cierpień może się zmaterializować wcześniej nie-

dostrzegany wspólny cel egzystencji, zaś ludzie porzucą partykularyzm na rzecz 

budowy powszechnego dobrobytu. 

  

 
12 Tamże, s. 11. 
13 Martin G., Gra o Tron, przeł. Kruk P., Zysk i S-ka, Poznań 2011, s. 252-253. 
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Zguba Valyrii i Długa Noc. Katastrofizm w „Pieśni Lodu i Ognia” George’a R.R. 

Martina 

Streszczenie 

Motyw zagłady pojawia się już w pierwszych zapisach literatury światowej czasów antycznych. Już 

wówczas wypracowano najważniejsze figury artystyczne, które budowały nastrój zagrożenia, zniszczenia 

i ewentualnie odbudowy z ruin. W literaturach antycznych za katastrofę odpowiedzialni byli bogowie (Bóg), 

którzy w taki właśnie sposób karali nieposłuszną ludzkość (wygnanie, potop, zniszczenie materialne).  

Także i w literaturze współczesnej, w twórczości George’a R.R. Martina katastrofizm jest silnym składni-

kiem tematycznym. W świecie powieści tego amerykańskiego autora pt. „Pieśń Lodu i Ognia” miały 

miejsce potężne kataklizmy, które znacząco wpłynęły na los i życie mieszkańców krain. 

W niniejszym artykule przedstawione zostały trzy następujące kwestie. Po pierwsze, przybliżono literacką 

sylwetkę George’a R.R. Martina. Po drugie, ukazano cechy gatunkowe literatury fantasy. W ostatniej 

części referatu wypunktowano cechy katastrofizmu w cyklu powieściowym Martina. 

Twórczość G.R.R. Martina jest bardzo popularna i rozpoznawalna przede wszystkim w kulturze popularnej 

za sprawą sukcesu serialu o takim samym tytule. Mniej natomiast przeprowadzono badań literaturoznaw-

czych nad tą oryginalną sagą. Tymczasem w tym właśnie wymiarze wskazać można następujące wyznaczniki 

katastrofy: społeczne, obyczajowe, religijne i polityczne. Trzeba podkreślić, że w cyklu powieściowym 

Martina katastrofa spełnia funkcję nie tylko etycznego i filozoficznego tła dla przedstawianych wydarzeń, 

ale również współtworzy atmosferę fatalizmu i determinizmu. 

Słowa kluczowe: George R.R. Martin, Gra o Tron, Świat Lodu i Ognia, fantasy, katastrofizm 
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