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Znaczenie podkarpackich
obchodów Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu dla dialogu
międzykulturowego w regionie
Słowo wstępne
Zagłada Żydów, zaplanowana i przeprowadzona przez III Rzeszę w czasie
drugiej wojny światowej, stała się uniwersalnym doświadczeniem Europy
i Świata a kultywowanie pamięci o niej wewnętrzną potrzebą i obowiązkiem
współczesnych. Wydaje się to być jedyną możliwą reakcją na rodzący się, w zetknięciu ze świadectwami ocalałych czy dokumentacją przygotowaną przez
sprawców, brak zrozumienia, okrutną absurdalność tej zbrodni, postawienie jej
poza obrębem ludzkiego pojmowania dobra i zła. „Nikt właściwie nie rozumie,
jak mogły się wydarzyć tak masowe morderstwa, czy też jak to się stało, że do
nich dopuszczono. Nagromadzenie faktów nie prowadzi do zrozumienia; w istocie ogarnięcie tego co się stało, może nigdy nie być możliwe” – ujęła problem
Nora Levin, badaczka zajmująca się tematem Holokaustu1. Wobec zjawiska
tak traumatycznego, a jednocześnie niezbywalnie obecnego w świadomości
mieszkańców terenów, na których zostało dokonane, zwykło przyjmować się
różnorakie strategie przezwyciężenia. W powojennej historiografii budowano
różne narracje o Zagładzie, uniwersalizujące, poszukujące sensu czy przeciwnie
– wskazujące na jego brak. Podejście do tego tematu, zupełnie wyjątkowego
i nieprzystającego do dotychczasowych narzędzi analizy historycznej, zmieniało
się wraz z upływem czasu i kolejnymi pokoleniami badaczy. Cecilie Felicia
Stokholm Banke wyróżniła cztery historyczne etapy rozwoju pamięci o Holo1

Cyt. za: M.R. Marrus, Holocaust. Historiografia, Warszawa 1993, s. 12.
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kauście: czas konfrontacji (1945–1946), czas interpretacji (lata pięćdziesiąte
XX w.), czas dokumentacji i sprawiedliwości (od procesu Adolfa Eichmanna
do lat dziewięćdziesiątych XX w.) oraz czas pamięci (po roku 1989)2. Kolejne
etapy rozwoju nowoczesnej humanistyki dostarczały w kolejnych dziesięcioleciach różnorakich odpowiedzi na pytanie o przyczyny Holokaustu. Badały go
na gruncie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym.
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Czas pamięci
Ten ostatni z wymienionych sposobów snucia tragicznej i przejmującej
opowieści o ofiarach i ocalałych wydaje się zbieżny z propozycją budowy sfery
symbolicznej, podjęcia wysiłku zorganizowania wspólnoty duchowej wokół
traumatycznej historii i zrytualizowanych prób jej przezwyciężenia. Umieszczając Holokaust w jednym rzędzie z wielkimi wydarzeniami z historii narodu
wybranego o charakterze misterium, jak Exodus czy zburzenie Świątyni Jerozolimskiej, zbliżamy się do zrozumienia wagi oraz natury omawianej materii3.
Wydaje się to być krokiem szczególnie istotnym na drodze wspólnego dialogu
kulturowego i religijnego. Również polityczne, instytucjonalne rozumienie
problematyki Holokaustu jako skutku rozwoju totalitaryzmu niemieckiego,
będącego najistotniejszym (obok systemu radzieckiego) czynnikiem w opowieści
o krwawym wieku dwudziestym, jest w stanie wytłumaczyć i pozwolić wpisać
Zagładę w doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zaprzecza to
równocześnie tezie o wyjątkowości omawianego wydarzenia, ale umieszcza
je w odpowiednim kontekście historyczno-kulturowym. Timothy Snyder,
amerykański badacz wnikliwie podejmujący tematykę masowych zbrodni
dokonanych podczas II wojny światowej oraz w okresie ją poprzedzającym
w strefie oddziaływania dwóch totalitaryzmów, podkreśla specyfikę Europy
Środkowo-Wschodniej jako „skrwawionych ziem”. Tu, gdzie działały „młyny
śmierci” doszło także – w podobnym czasie – do wielu okrutnych, masowych
zbrodni ludobójstwa i polityki eksterminacji ludności cywilnej.
Snyder zwraca uwagę na to, iż dotychczas opowiedziana historia Holokaustu
okazuje się być historią niepełną. W pamięci Zachodu symbolem tego czasu stał
się założony na terenach okupowanych przez III Rzeszę niemiecki nazistowski
obóz Zagłady Auschwitz, ostatni etap planu Endlösungu europejskiej społeczności
2

3

4

E. Büttner, K. Suszkiewicz, Rememberence Days in European Union – between oblivion,
national manifestations, and an European narrative?, „Studia Żydowskie. Almanach”, 2016,
Nr 6, s. 143.
A. Ziembińska-Witek, Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005, s. 11–22.
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T. Snyder, Holocaust: The Ignored Reality, New York Review of books, T. 56, nr 12.
A. Cała, Kształtowanie się polskiej i żydowskiej wizji martyrologicznej po II wojnie światowej,
„Przegląd Socjologiczny”, 2000, 49(2), s. 167–179.
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żydowskiej. Za sprawą wspomnień tych, którzy ocaleli i spisali lub opowiedzieli
historie swych traumatycznych przeżyć, możliwa stała się próba rekonstrukcji
doświadczeń ofiar. Historie te przenikały powoli do świadomości społeczeństw
Zachodu, były także publikowane po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”. Ustanowiło to właśnie KL Auschwitz głównym ośrodkiem, wokół którego koncentruje
się narracja o Zagładzie. W takim rozumieniu historia Holocaustu staje się doświadczeniem głównie zasymilowanej części Żydów zachodnioeuropejskich. Do
końca roku 1942 zdołano bowiem zamordować już dwie trzecie ogólnej liczby
Żydów, którzy ponieśli śmierć w czasie wojny. Na terenach wschodniej Polski,
na Ukrainie i w Rosji mieszkało przed wojną najwięcej ludności żydowskiej
w Europie. Ponieśli oni śmierć w jednym z gett, w ramach Einsatz Reinhardt,
czy od kul Einsatzgruppen4. Niewielu udało się uratować, niektórzy padli ofiarą
swoich polskich i ukraińskich sąsiadów. Historia Zagłady stała się częścią historii
naszego regionu, jego martyrologii i kolektywnej pamięci.
Stąd też, kiedy wydarzenia wojny stanowiły niedawne doświadczenia całego
społeczeństwa, dążono do upamiętnień, również czasu Zagłady, a szczególnie
aktywnych postaci sprzeciwu wobec działań eksterminacyjnych. Już w roku
1945 uczczono powstańców z gett warszawskiego, białostockiego, częstochowskiego, wraz z buntownikami z Treblinki i Sobiboru. Podobny charakter
miały uroczystości w roku następnym, podczas gdy rocznicę w roku 1947
wspominano już z większym rozmachem. Wówczas poza uroczystościami centralnymi, powstańców wspominano w różnych miastach – także w Rzeszowie.
Uroczystości miały charakter państwowy, z obecnością władz różnych szczebli5.
Bez wątpienia rozwój i rozkwit uroczystości rocznicowych nastąpił po przełomie politycznym 1989 roku. Obecny w świadomości i kolektywnej pamięci
mieszkańców regionu podkarpackiego temat Zagłady zaowocował wieloma
inicjatywami lokalnymi, oddolnymi, ale również na poziomie wojewódzkim.
Rodziły się stopniowo wraz z postępem debaty publicznej o stosunkach polsko-żydowskich na przestrzeni lat i w czasie wojny. Niewątpliwie, ogrom cierpień
i nieszczęść, które spotkały Polaków w czasie II wojny światowej a następnie
w obliczu narzuconego systemu politycznego i braku w pełni suwerennego
państwa, skutkował potrzebą opowiedzenia siebie w narracji heroicznej, obecnej
tradycyjnie w polskiej historiografii i łączącej idee romantycznej walki o niepodległość z wątkami religijnymi. Stąd szczególne podkreślanie martyrologii
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narodowej, zaś w temacie stosunków polsko-żydowskich wysuwanie na plan
pierwszy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata6.
Istotnym głosem w debacie okazał się tekst Jana Błońskiego Biedni Polacy
patrzą na getto, wydrukowany w „Tygodniku Powszechnym” w 1987roku,
przełomem zaś kontrowersyjna praca Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi7. O ile
bowiem Błoński, z pozycji chrześcijańskich, pytał o „współ-winę” (wyraźnie
przeciwstawioną „współ-udziałowi”)8, Gross stawiał konkretne zarzuty i w sposób niezwykle naturalistyczny opisywał współudział polskich mieszkańców Jedwabnego w Zagładzie9. Teksty te co jakiś czas wracają w dyskursie publicznym,
stając się istotnymi odnośnikami i przyczynkami do podejmowania trudnych
kwestii stosunków etnicznych i religijnych. Publikacja Sąsiadów wywołała
w Polsce intensywną debatę medialną, wznowioną i zintensyfikowaną jeszcze
przez publikację w roku 2008 kolejnej budzącej liczne kontrowersje pracy Jana
Tomasza Grossa – Strachu. Pojawiły się wówczas liczne polemiki w postaci
artykułów, prac publicystycznych czy naukowych oraz medialnych debat10.
Również w tym właśnie okresie, z inicjatywy prywatnej, odbył się pierwszy
w Rzeszowie Marsz Żywych, upamiętniający sześćdziesiątą rocznicę pierwszego
wysiedlenia Żydów z rzeszowskiego getta 7 lipca 1942 roku. Osobą od początku
zaangażowaną w inicjatywę marszu jest rzeszowianin, opiekun synagogi łańcuckiej, Mirosław Kędzior11. Pierwszy Marsz Żywych przeszedł trasą z placu
Ofiar Getta na dworzec Staroniwa, odtwarzając ostatnią drogę kilkuset Żydów
wysłanych tego dnia transportem do obozu Zagłady w Bełżcu. Łącznie w pięciu takich transportach, mających miejsce od lipca do listopada 1942 roku,
w ramach Einsatz Reinhardt wysłano na śmierć 16 500 rzeszowskich Żydów12.
Trasa kolejnych Marszy Żywych symbolicznie odwraca trasę pochodu – rozpoczyna się na dworcu, by powrócić na plac Ofiar Getta. Co roku w inicjatywie
bierze udział kilkadziesiąt osób, wśród których znajdują się mieszkańcy miasta,
przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele społeczności żydowskiej,
6

7

8
9
10

11

12

6

M. Prokopowicz, W. Wierzbieniec, Pamięć o Holokauście na Podkarpaciu na początku XXI
wieku na przykładzie obchodów rocznicowych, „Studia Podlaskie”, 2016, T. XXIV, s. 194.
E. Trojanowska, ‘Historical Memory’: Challenges of Contemporary Studies over Holocaust in
Poland, World Scientific News, 2017, Nr 89, s. 231–236.
J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny”, 1987, nr 2.
J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia Zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2008.
M. Czyżewski, Polski spór o Strach Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy
dyskursu, „Studia Socjologiczne”, 2009, Nr 3, s. 5–26.
Mirosław Kędzior, biogram na stronie Wirtualny Sztetl [online]. Dostępny w Internecie:
https://sztetl.org.pl/pl/historia-mowiona/138517-miroslaw-kedzior [dostęp: 1 czerwca 2018].
E. Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Rzeszów 2014, s. 299.
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ale przede wszystkim rodziny i potomkowie rzeszowskich Żydów, którzy na
tę uroczystość przybywają z różnych stron świata. Szczególnym uczestnikiem
i specjalnym gościem Marszu był Moshe Oster, świadek wydarzeń 1942 roku13.
„Droga do wagonów w Staroniwie była ostatnią drogą rzeszowskich Żydów.
Na początku ulicy Kopernika, za domem Szaitera była brama getta, przez
którą Niemcy wyprowadzali Żydów. Szli oni następnie ulicą Grunwaldzką,
na plac Farny, ulicą Moniuszki, Puławskiego i dalej do dworca towarowego
w Staroniwie” – wspomina Oster w swojej książce Gehinom znaczy piekło. „Ten
dzień był dla mnie jednym z najstraszniejszych w życiu…, a dużo przeżyłem
w ciągu pięciu lat tej przeklętej wojny. Nocą wagony opuściły stację i odjechały
w nieznanym kierunku. Nikt nie wiedział dokąd, nawet kolejarze pracujący na
stacji nie wiedzieli, dokąd wiozą transport. Nas, którzy pozostali, dręczyła myśl,
że nie pozostał po nich żaden ślad, że nie mieliśmy od nich żadnego znaku.
A przecież niemożliwe, by tysiące ludzi zginęło bez wieści. […] Moją siostrę
i mnie pozostawiono do dalszej pracy, dalszej służby Niemcom”14.
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W jednym z ostatnich zdań swoich spisanych wspomnień Moshe Oster
pisze: „Teraz nie ma Żydów w Rzeszowie, nie ma Żydów w Polsce”15. Po swoich
traumatycznych przeżyciach czasu wojny Oster planował powrót do swojego
miasta, by szukać bliskich i tam czekać na nich. Zmienił swe zamiary, kiedy
dotarły do niego wiadomości o rosnącym w kraju antysemityzmie i związanych
z nim wydarzeniach w Rzeszowie. Wynikać one mogły z wojennej powszechnej demoralizacji, ale także trudnej sytuacji społecznej i politycznej Polski
w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny16. Na terenie utworzonego
w lipcu 1945 roku województwa rzeszowskiego wedle sprawozdań starostów
powiatowych przebywało na przełomie maja i czerwca 1945 roku 2643 osoby
wyznania mojżeszowego, zaś w październiku tego samego roku tylko 41417.
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Liczby te robią kolosalne wrażenie wobec tego, jakie dla historii, rozwoju i charakteru miasta miała społeczność żydowska. W samym Rzeszowie w roku 1938
mieszkało około 13000 Żydów, co stanowiło 30% populacji miasta18. Według
danych z roku 1931 na Rzeszowszczyźnie żyło 115 888 osób deklarujących
wyznanie mojżeszowe. Było to odpowiednio 8,4% całej społeczności regionu.
Wśród tej grupy 87 060 osób (6%) posługiwało się językiem żydowskim i hebrajskim. Liczby te nie oddają w sposób zadowalający podziałów religijnych
i językowych. Część społeczności żydowskiej była zasymilowana i czuła się
Polakami, inni wskazywali niewłaściwą przynależność wyznaniową czy język
polski z pobudek koniunkturalnych. Wreszcie, liczby te nie są adekwatne wobec polityki nazistowskiej podczas niemieckiej okupacji tych terenów, kiedy
obowiązywały ustawy rasowe.
Życie przedwojennej społeczności żydowskiej koncentrowało się głównie
w obszarach miejskich, gdzie trudniono się handlem, rzemiosłem i sprzedażą
ubezpieczeń. Duża liczba Żydów pochodziła z kręgów inteligenckich, będąc
lekarzami czy prawnikami. W drugiej połowie lat trzydziestych stanowili niemal pięćdziesiąt procent przedstawicieli tychże zawodów na Rzeszowszczyźnie.
W dużych miastach, jak Jarosław, Przemyśl i Rzeszów, społeczność żydowska
bywała zasymilowana, utrzymywała kontakty towarzyskie z Polakami i stanowiła
istotną politycznie i społecznie grupę. W większości jednak Żydzi pozostawali
środowiskiem hermetycznym, skupionym wokół swej tradycyjnej kultury
i religii. W regionach rolniczych, niezurbanizowanych, biednych wsi i miasteczek, żyli często w nędzy i pozostawali pod opieką instytucji charytatywnych19.
Obie społeczności żyły obok siebie, niemal równolegle, w wielokulturowym
regionie dawnej Galicji. Dzieliło je wiele wzajemnych uprzedzeń i stereotypów,
poczucie inności, kwestie wiary i polityki. „Siedziały tedy te dwie społeczności obok siebie. Ba, czasem nawet wrogie. Różnice między tymi dwiema
społecznościami były wielkie, etniczne, a tym samym kulturowe, obyczajowe,
językowe, religijne, a przede wszystkim diametralnie różne mentalności”
– opisywał tę problematykę Franciszek Kotula20. Tu jednak, dla kontrastu,
warto chyba powrócić do eseju Jana Błońskiego, który obecność w naszym
kraju społeczności żydowskiej charakteryzuje metaforą: „Przyjęliśmy Żydów
18

19

20
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do naszego domu, ale kazaliśmy im mieszkać w piwnicy. Kiedy chcieli wejść
na pokoje, obiecywaliśmy, że wpuścimy, jeśli przestaną być Żydami, jeśli się
»ucywilizują«, jak mawiano w XIX wieku, nie tylko w Polsce, rzecz jasna. Tak
myślały najświatlejsze umysły, Orzeszkowa, Prus… Znaleźli się wśród Żydów
tacy, co gotowi byli tej rady posłuchać. Ale wtedy zaczęliśmy mówić o najeździe
Żydów, o niebezpieczeństwie, które nam zagrozi, kiedy przenikną w polskie
społeczeństwo! Zaczęliśmy – jak to expressis verbis napisał Dmowski – stawiać
warunki: jak choćby ten, że tylko tych Żydów uznać można za Polaków, co
będą współdziałać w ograniczeniu żydowskich wpływów! Mówiąc zwyczajnie:
tych, co zwrócą się przeciw bliskim, przeciw rodzicom! Wreszcie straciliśmy
dom i w tym domu okupant zaczął Żydów zabijać”21.
Tak zorganizowana rzeczywistość prowokowała różnorakie postawy. Polityka władz okupacyjnych prowadziła do pogłębienia istniejących już podziałów
narodowościowych i etnicznych. W niemieckiej hierarchii rasowej Żydzi znajdowali się na samym dole, Polacy zaś niżej niż Niemcy. Wkrótce zaś dla Żydów
w ogóle nie miało być miejsca. „Kwestia żydowska” miała zostać rozwiązana
ostatecznie. Zostali wyjęci spod prawa, odebrano im wszelkie cechy ludzkie
i przeznaczono na śmierć. Okupacja hitlerowska charakteryzowała się niezwykle
okrutnym i brutalnym traktowaniem ludności cywilnej. Polacy doświadczali
upokorzeń, tortur i śmierci. Trudno podejmować ewentualny temat licytacji
na liczbę ofiar. Jak bowiem pisze Witold Mędykowski, powołując się na tytuł
opracowania Israela Gutmana i Shemuela Krakowskiego – w sensie zbiorowym
należy mówić o „nierównych ofiarach”, pamiętając jednocześnie o oczywistej
prawdzie, iż śmierć każdego człowieka jest niezwykłą, indywidualną tragedią22.
Jednak nawet w tak okrutnych i niezrozumiałych ze współczesnej perspektywy czasach znajdowali się ludzie prawdziwie heroiczni, którzy pomimo
murów i uprzedzeń wobec społeczności żydowskiej, a przede wszystkim pomimo najwyższego wymiaru kary grożącego za pomoc Żydom, decydowali
się na nią. Były to jednostki, jednak właśnie ten fakt czyni ten gest godnym
szczególnej uwagi. Polska jest krajem z największą ilością medali Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata przyznawanych przez Yad Vashem – polscy obywatele
otrzymali ich 6706. Ratujących mogło być znacznie więcej, często najprostszy, spontaniczny gest pomocy mógł uratować życie. Kultywowanie pamięci
o Sprawiedliwych pociąga za sobą nie tylko upamiętnienie i uhonorowanie tych,
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którzy podjęli ogromne ryzyko, płacąc często najwyższą cenę, w celu ratowania
drugiego człowieka. Jest też wyzwaniem o charakterze edukacyjnym wskazującym
najwyższe możliwe wartości humanistyczne i chrześcijańskie – tolerancję, pomoc
bliźniemu w potrzebie, bez względu na jego inność i bez względu na ograniczenia
natury społecznej czy prawnej. Stąd też inicjatywa Parlamentu Europejskiego
ustanawiająca Europejski Dzień Pamięci Sprawiedliwych, uniwersalizująca to
pojęcie na wszystkich ratujących życie podczas wszelkich ludobójstw i masowych
morderstw dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Podkarpaccy Sprawiedliwi, ratujący swoich żydowskich sąsiadów, uhonorowani zostali specjalnym
muzeum pamięci Rodziny Ulmów w Markowej, ufundowanym z inicjatywy
władz samorządowych, wojewódzkich oraz centralnych i otwartym w marcu
2016 roku. Ekspozycja w muzeum prezentuje nie tylko historię heroicznej postawy Ulmów, ale także przedwojenne życie społeczności żydowskiej i polskiej,
realia niemieckiej okupacji, formy polskiego wsparcia prześladowanej ludności
żydowskiej oraz kwestie powojennego upamiętnienia23.

HISTORYZM, REGIONALIZM I EDUKACJA

Podkarpackie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Holokauście

10

Wszystkie wymienione wyżej aspekty pamięci o Holokauście na Podkarpaciu i wspólnej polsko-żydowskiej historii regionu wydają się kumulować
w bodaj najważniejszym i zataczającym najszersze kręgi wydarzeniu, jakim jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Symboliczną datą
jest tu dzień wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego kompleksu obozowego
Auschwitz przez Armię Czerwoną – 27 stycznia 1945 roku. Decyzją Parlamentu Europejskiego od 27 stycznia 2005 roku dzień pamięci obchodzony
jest w każdym z krajów unijnych. Na początku listopada tego samego roku
Międzynarodowy Dzień Pamięci ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Uwypuklono problem rozwoju, wsparcia i promocji inicjatyw edukacyjnych
w celu upamiętnienia, ale przede wszystkim zapobieżenia podobnemu ludobójstwu w przyszłości24.
W roku 2009 po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu obchodzony był w stolicy województwa podkarpackiego, w Rzeszo23
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national manifestations, and an European narrative?, „Studia Żydowskie. Almanach”, 2016,
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wie. Wśród organizatorów obchodów znaleźli się Pracownia Historii i Kultury
Żydów Instytutu Historii (Uniwersytet Rzeszowski), Klasztor Dominikanów
oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie25. Po dziesięciu latach
w uroczystościach bierze udział 65 miejscowości, gromadzi się wiele inicjatyw
lokalnych, gości z całego świata, wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy
pragną kultywować pamięć o Holokauście. „Przez kilka pierwszych lat uroczystości ograniczały się do Rzeszowa, po 10 latach uczestniczy w nich ponad 60
miejscowości. Z początku tylko w Rzeszowie, bo zarówno mnie, jak i osobom
zainteresowanym brak było siły do organizacji ochodów na większą skalę. Niemniej jednak media przez te pierwsze lata informowały, że jest taki dzień, międzynarodowej rangi, są na Podkarpaciu wydarzenia ten dzień upamiętniające,
choć wciąż jeszcze nie było zainteresowania innych samorządów, że chcą się w te
uroczystości włączyć. Przez prywatne kontakty, także w środowisku naukowym,
udało mi się zainteresować – głównie przez tutejsze uczelnie – udziałem w obchodach także Przemyśl i Jarosław. Tu bez trudu zrozumiano moją argumentację,
że upamiętnienie tamtych strasznych wydarzeń to nasz moralny obowiązek,
w końcu żyjemy w takiej części świata, w której Holocaust miał najstraszniejszy
przebieg, pochłonął najwięcej ofiar, tu budowano obozy Zagłady, a ofiarami
byli nie tylko Żydzi, także Polacy. Tu było wiele przypadków heroizmu, kiedy
z narażeniem własnego życia ratowano Żydów, nierzadko to życie faktycznie
poświęcając. Holocaust to nie jest wyłącznie historia Żydów, to nasza wspólna
historia”26 – wspomina profesor Wacław Wierzbieniec, pomysłodawca i główny
organizator obchodów. W roku 2017 brało w nich udział 38, zaś rok później
ponad 64 miejscowości – Błażowa, Brzozów, Dubiecko, Dydnia, Grodzisko
Dolne, Korczyna, Krosno, Mielec, Olszanica, Stefkowa, Rymanów, Zagórz,
Albigowa, Kosina, Cisna, Czudec, Dębica, Jarosław, Radymno, Sanok, Tarnobrzeg, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wielopole Skrzyńskie, Baranów Sandomierski,
Dukla, Łęki Dukielskie, Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Tryńcza, Kolbuszowa,
Leżajsk, Łańcut, Nowy Żmigród, Pilzno, Przemyśl, Ropczyce, Stalowa Wola,
Zatwarnica, Fredropol, Rybotycze, Horyniec Zdrój, Jasło, Jaśliska, Jedlicze,
Potok, Kańczuga, Kołaczyce, Lesko, Lubaczów, Markowa, Narol, Przeworsk,
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Strzyżów, Trepcza, Bełżec, Bircza, Dynów, Głogów Małopolski, Hłudno, Jawornik Polski, Niebylec, Nowa Dęba, Sędziszów Małopolski, Tyczyn, Warzyce,
Zarszyn, Nowosielce, Żurawica, Rzeszów27.
Z roku na rok coraz więcej osób i instytucji zainteresowanych jest zaangażowaniem się w organizację Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. W roku 2017 było ich 160, natomiast w 2018 roku w organizację
zaangażowało się ponad 300 instytucji z terenu województwa podkarpackiego.
Wśród nich – władze samorządowe, Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, Instytut
Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, gminne i miejskie ośrodki kultury, muzea, szkoły, biblioteki,
fundacje, duchowieństwo i osoby prywatne. Obchody patronatem obejmuje
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl28.
Istotnym aspektem uroczystości jest ich religijny, ekumeniczny charakter.
Stałym elementem jest wspólna modlitwa odprawiana przez rabina i księdza
katolickiego na cmentarzu żydowskim przy al. Rejtana oraz na innych cmentarzach żydowskich i miejscach pamięci na terenie województwa. Niezwykle
istotną rolę spełniają nabożeństwa, podczas których odczytywane są nazwiska
„Polaków z Rzeszowszczyzny, zamordowanych za pomoc niesioną Żydom
podczas okupacji niemieckiej i Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi”.
Takie nabożeństwa odprawiane były od 2009 do 2013 roku w kościele oo.
Dominikanów, a od roku 2013 w kościele Farnym p.w. św. Wojciecha i św.
Stanisława w Rzeszowie i Opactwie Jarosławskim29. Przedstawiciele Kościoła włączają się również w obchody w mniejszych, lokalnych ośrodkach, co
nie pozostaje bez znaczenia w obliczu budowy dialogu międzykulturowego
i międzyreligijnego. Jest to tym bardziej istotne w miejscach takich jak Gniewczyna Łańcucka, gdzie jesienią 1942 roku doszło do brutalnego mordu na
jedenastu żydowskich mieszkańcach wsi. Przez długi czas zbrodnia była wypierana ze świadomości mieszkańców miejscowości, sytuacja zmieniła się wraz
publikacją wspomnień Tadeusza Markiela, świadka wydarzeń30. Charakteryzując
stosunki narodowościowe w przedwojennej Gniewczynie, Markiel wspomina:
„Ani w domu, ani w szkole czy kościele nie uczono, że trzeba szanować także
żydowskich sąsiadów i współobywateli, bo są uczciwymi ludźmi i chociaż różnią
27
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się od nas wierzeniami i obyczajami, są tylko inni, ale [to] nie oznacza, że gorsi
czy obcy. Przyzwolenie na poniżanie Żydów szło z góry. Nikt nie mówił tego
wprost, ale to się wiedziało. Mimo że tu się urodzili, tu mają groby przodków,
że ożywiają kulturę, uczą handlu i rzemiosła, mają być ludźmi jakimi chcieliby
widzieć ich antysemici – gorszymi […] Brakowało kontaktów emocjonalnych,
bo katolicy nie zabiegali o to z obawy, aby nie przylgnęło do kogoś z nich
pogardliwe przezwisko »żydowskiego pachołka«. Poczucie przewagi fizycznej
płynącej z liczebności i uprawomocnienia płynącego z religijno-etnicznych
przesądów schlebiało naszej próżności, tym bardziej że rodziny żydowskie zachowywały się tak, jakby przepraszały, że żyją”31. Po raz pierwszy nabożeństwo
w Gniewczynie Łańcuckiej w intencji ofiar i tych Polaków, którzy dokonali tego
okrutnego morderstwa, odbyło się w roku 2017, właśnie w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Inicjatywa powtórzona w 2018 r. spotkała się z przychylnym odzewem społecznym, szczególnie
wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej. Wagę wydarzenia podkreśla obecność
na nabożeństwie księdza Arcybiskupa Adama Szala32.
Jednak spotkania w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu to przede wszystkim historie ocalonych i ich rodzin. Od
wielu lat uroczystości zaszczyca swoją obecnością Lucia Retman. Urodzona w Dynowie, związana z Leżajskiem, w czasie wojny uratowana przez
rodzinę Zofii Pomorskiej z Lubaczowa. Kobieta najpierw umożliwiła Luci
Retman i jej najbliższym wynajęcie mieszkania, następnie udało się jej,
dzięki pomocy lubaczowskiego proboszcza, uzyskać polską metrykę na
nazwisko Janina Kogut. W ten sposób Lucia Retman mogła wyjechać do
Berlina, gdzie przeżyła wojnę. Po latach zgłosiła rodzinę Zofii Pomorskiej do
tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata33. Na licznych spotkaniach,
odczytach i panelach organizowanych w ramach Dni Pamięci w szeregu
miejscowości opowiada zebranym słuchaczom swoją przejmującą historię.
Dzięki relacji z pierwszej ręki, spotkaniu świadka historii, zebrani mają
okazję zbliżyć się na tyle, na ile to możliwe do pewnej formy doświadczenia historycznego. Opowieść o miejscu związanym z ich codziennością,
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gdzie przed laty dokonywała się Zagłada, staje się po części ich opowieścią. „Niezwykle istotne znaczenie w kwestii rozwijania tolerancji stanowi
pamięć historyczna, kształtująca poglądy młodego pokolenia. Ważną rolę
odgrywają spotkania młodych ludzi z osobami, które przeżyły Holocaust
lub ich rodzinami – wszystkimi, którzy mogą opowiedzieć żywą historię,
którzy doznali pogwałcenia praw człowieka do życia i wolności. Ludzie ci
są żywą ikoną pamięci historycznej i naocznym, bezcennym przykładem
dla wychowania oraz budowy tolerancji i dialogu. Bezcennym przykładem
powyższych idei są obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holocaustu, organizowane na Podkarpaciu od dziewięciu lat” – zauważa
w swojej książce Perły albo życie Lucia Retman34. Na kolejnych stronach
wymienia współuczestników obchodów, którzy podobnie jak ona zostali ocaleni z Zagłady, m.in. Judit Elkin, której udało się wraz z rodziną przedostać
do ZSRR, Shlomo Wolkowicza, Annę Rzeszowską-Tannenbaum, wnuczkę
zasłużonego dla Rzeszowa filantropa i fundatora Alfreda Tannenbauma,
Romana Kesslera czy przewodniczącą stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”
Elżbietę Ficowską, uratowaną przez Irenę Sendlerową35.
Doświadczenie drugiego pokolenia Holokaustu – dzieci tych, którzy
ocaleli i budowali swoją przyszłość w zupełnie nowej rzeczywistości państwa
Izrael – jest częstym przedmiotem naukowych debat i paneli towarzyszących
Dniom Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Trudności w zrozumieniu zastanej
sytuacji rodzinnej, nieobecności bliskich zaginionych lub zamordowanych
podczas wojny, poszukiwanie własnej tożsamości i próba odnalezienia swojego
miejsca w świecie – te tematy powracają we wspomnieniach dzieci ocalałych.
„Od kiedy pamiętam, pytano mnie, czy jestem Polką. Jako że jestem urodzona
w Izraelu, nie rozumiałam, skąd takie pytanie. Izrael jest krajem stworzonym
przez ludzi z różnych części świata. Kiedy, mając cztery lata, po raz pierwszy
zobaczyłam się w lustrze, byłam w szoku. Zaczęłam płakać. Mama spytała
mnie, dlaczego płaczę. Odpowiedziałam, że nie chcę mieć niebieskich oczu
i białej skóry, chcę mieć brązowe oczy i śniadą skórę, jak wszyscy. Kiedy poszłam do przedszkola, zaczęłam poszukiwać swojej tożsamości. Nie tylko ja.
Wszystkie dzieci zaczynają zastanawiać się, skąd pochodzą, skąd pochodzi ich
rodzina i dlaczego są w Izraelu. Jestem z drugiego pokolenia po Holokauście.
To, o czym napiszę, dotyczy też innych. Tych, których przodkowie urodzili się
w Polsce albo w innych krajach Europy. Gdy więc piszę »ja«, myślę »my«. My,
34
35
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M. Shacham-Doron, Jestem z drugiego pokolenia po Holokauście. Mieszkam w Polsce, Wszystko co
najważniejsze, 6 lutego 2018 [online]. Dostępny w Internecie: https://wszystkoconajwazniejsze.
pl/milka-shacham-doron-jestem-z-drugiego-pokolenia-po-holokauscie-mieszkam-w-polsce/
[dostęp: 1 czerwca 2018]
M. Shacham-Doron, Wstęp, [w:] Fryda Stary-Vogel, Zeszyt Paula, Kraków 2014.
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HISTORYZM, REGIONALIZM I EDUKACJA

którzy urodziliśmy się po drugiej wojnie światowej w Izraelu i w innych miejscach” – opisuje związana z Rymanowem, mieszkająca w Polsce i tu aktywnie
działająca na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, Malka Shacham Doron36. Jej
rodzice – Fryda Stary z Rymanowa i David Vogel z Krakowa zmuszeni byli do
emigracji do Izraela. Ojciec przeżył siedem obozów koncentracyjnych, matka
zaś stalinowski gułag. Niechętnie dzielili się swoimi przeżyciami ze swoimi
dziećmi, co wydaje się powszechnym doświadczeniem drugiego pokolenia po
Holokauście. Traumatyczne wspomnienia wypierano, skupiając się na budowie nowej rzeczywistości. Malka Shacham Doron kilkukrotnie odwiedzała
Polskę, a w roku 2014 osiadła tu na stałe. Jest twórczynią Żydowskiego Domu
w Rymanowie – jak sama to określa „domu żywych ludzi”37.
Co roku ważną częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu są działania kulturalne i naukowe podejmowane
przez lokalne instytucje, osoby prywatne czy gości zagranicznych. Jak wskazuje profesor Elżbieta Rączy, reprezentująca Instytut Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest kulminacją działań edukacyjnych z zakresu
historii i kultury Żydów prowadzonych wśród uczniów i studentów w ciągu
roku. Specjalnie na tę okoliczność przygotowywane są sesje naukowe, wykłady,
prelekcje czy wystawy. Prezentuje się opracowania naukowe oraz wydane dotąd
wspomnienia i relacje. Organizowane są też moderowane przez wykładowców
oraz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej debaty, w których aktywny
udział biorą studenci i uczniowie szkół. Poruszane są wówczas kwestie pamięci
historycznej, stosunków polsko-żydowskich czy kultury Żydów. Realizowane
są także pokazy filmowe i teatralne, wśród nich nie brakuje produkcji amatorskich oraz znanych, cenionych i nagradzanych tytułów, jak Syn Szawła László
Nemesa38. Z racji tak bogatego programu, jak i bardzo dużej liczby ośrodków
biorących udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu, uroczystości trwają cały tydzień, zaś sam dzień 27 stycznia pozostaje ich zwieńczeniem. Przez cały ten czas goście, przedstawiciele Instytutu
Historii i wielu instytucji współorganizujących biorą udział w przedsięwzięciach
przygotowanych przez lokalne ośrodki.
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W obchodach w 2018 roku udział wzięli dodatkowo uczestnicy programu międzynarodowej wymiany naukowej Fundacji Fulbrighta ze Stanów
Zjednoczonych. Uzupełniło to program o możliwość wymiany wzajemnych
doświadczeń życia, studiowania i prowadzenia działalności naukowej w Polsce
i Ameryce. Podejmowano również kwestie społeczności żydowskiej w Stanach
Zjednoczonych. Służyło temu seminarium naukowe zorganizowane na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego „Kultura
amerykańsko-żydowska – jak blisko i jak daleko od Holocaustu”, prowadzone
przez profesora Jacquesa D. Bartha oraz profesora Wacława Wierzbieńca39.
Jest to znakomity dowód na to, że podkarpackie Dni Pamięci o Ofiarach
Holokaustu zyskują coraz większe znaczenie, wykraczające poza regionalną
inicjatywę. „Z innych części kraju docierają do nas słowa podziwu, że na
Podkarpaciu tak wiele samorządów i organizacji włącza się w uroczystości.
Dostajemy mnóstwo krzepiących słów od rabinów w Polsce i od polskich
środowisk żydowskich. Natomiast za granicą ambasadorami uroczystości
na Podkarpaciu są te osoby, które na nie przyjeżdżają z Izraela, ze Stanów
Zjednoczonych. I okazuje się, że tam pierwszą reakcją jest przychylne nam
zdziwienie, że Dzień Pamięci zdobywa u nas tak wielkie zainteresowanie,
także instytucjonalne. Że tu się chce o wspólnej przeszłości pamiętać,
choćby była ona – także wspólnie – tragiczna. Nie do przecenienia jest to,
jak bardzo pozytywnie te reakcje wpływają na opinię o Polsce tak w Izraelu,
jak i w środowiskach żydowskich w Ameryce i poza nią” – przyznaje profesor
Wacław Wierzbieniec40.

Przedsięwzięcia towarzyszące
W ramach obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu prowadzone są również całoroczne działania – projekty. Przykładem może
być chociażby projekt naukowo-dydaktyczny „Wielokulturowa pamięć
dni minionych”, realizowany w ramach porozumienia Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.
Działania w ramach projektu realizowane są wspólnie z funkcjonariuszami
Służby Więziennej i osadzonymi w zakładach karnych na terenie województwa
podkarpackiego. W trakcie ich wdrażania w ramach oddziaływań resocjali39
40
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zacyjnych poprzez edukację historyczną, osadzeni uczestniczą w wykładach,
prelekcjach, warsztatach i wyjazdach edukacyjnych, przedsięwzięciach historycznych i upamiętnieniach41. Niezwykle ważnym elementem przedsięwzięcia
jest porządkowanie przez skazanych cmentarzy żydowskich, co w wielu przypadkach ratuje je od całkowitej dewastacji i zapomnienia. Końcowym etapem
działań jest przywracanie pamięci o spoczywających lub zamordowanych tam
ludziach, poprzez dokumentację cmentarzy i upamiętnianie miejsc masowych
zbrodni na ludności żydowskiej. Znamiennym tego przykładem było upamiętnienie 11 lipca 2018 roku mordu około 150 Żydów z Woli Michowej
i okolic w 76. rocznicę tych wydarzeń, zorganizowane przez funkcjonariuszy
Służby Więziennej i osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie.
W trakcie prowadzenia takich wielowymiarowych oddziaływań resocjalizacyjnych wiele mówi się o wielokulturowości, pamięci i prawdzie historycznej. Przywołuje się tragiczne doświadczenia życiowe i odwołuje do bolesnych
wydarzeń w historii Polski, wskazując na wagę porozumienia pomiędzy narodami, społecznościami, a przede wszystkim pomiędzy pojedynczymi ludźmi.
Poprzez działania te zmienia się postawy skazanych tak, aby cechowały je:
empatia, otwartość, poszanowanie inności człowieka oraz prawo do wolności
od agresji i przemocy42.
Dokumentowanie i doprowadzanie do upamiętniania miejsc mordów
na ludności żydowskiej jest niezwykle istotnym elementem obchodów Dnia
Pamięci, a formy tej aktywności są niezwykle ważnym przykładem walki
o prawdę historyczną i zachowanie pamięci o naszym wspólnym – niejednokrotnie bolesnym wielokulturowym dziedzictwie. Dlatego priorytetem jest
aranżowanie jak najwięcej lokalnych inicjatyw, mających na celu upamiętnianie tych bolesnych wydarzeń.
Kolejny projekt skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponad-podstawowych. W ramach niego młodzież realizuje filmy pt. Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w mojej miejscowości, podkreślając i zarazem
popularyzując wielokulturowe dziedzictwo swoich „małych ojczyzn”.
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Zakończenie
Panorama „miejsc pamięci” w rozumieniu Pierre’a Nory, a więc każdej
obecności przeszłości w teraźniejszości – archiwów, pomników, upamiętnień
czy zorganizowanych obchodów43 – obejmujących kwestie polsko-żydowskiej przeszłości regionu podkarpackiego stale się poszerza. Coraz więcej
osób jest zainteresowanych kulturą i obecnością społeczności żydowskiej
w swoich miejscowościach i ośrodkach. Poszukując własnej tożsamości
w zglobalizowanym świecie, sięgają po tradycje wielokulturowości regionu.
Swoisty renesans zainteresowania kwestiami historii i wspólnej przeszłości
sprzyja podejmowaniu tematów, które ostatecznie okazują się tymi, które –
choć minione – kształtują współczesny obraz świata. Piętno doświadczenia
Holokaustu odcisnęło się na historii najnowszej, stosunkach narodowościowych, politycznych, religijnych. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu daje nadzieję i szansę ponownego spotkania. Nie tylko z historią,
pamięcią miejsc czy traumatycznym doświadczeniem Zagłady. Łącząc funkcje
kommemoracyjne, edukacyjne, ale także religijne czy społeczne, wydaje się
jednoczyć pod wspólnym hasłem – „nigdy więcej”.
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mgr Mateusz Marcin Mróz jest uczestnikiem studiów
doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
współpracownikiem Zakładu Historii i Kultury Żydów. Jego
zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia wieloetniczności
regionu w jej społecznym, politycznym i kulturowym kontekście.
W swoich badaniach podejmuje kwestie mniejszości narodowych
w Polsce międzywojennej. Bierze udział i współorganizuje liczne
przedsięwzięcia, mające na celu promowanie historii miasta
i regionu, pielęgnowanie wspólnej pamięci i tożsamości Polaków
i Żydów, upamiętnienie doświadczeń z przeszłości oraz edukację
kulturową.
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Osiągnięcia i zamierzenia
w edukacji historycznej
młodzieży szkolnej Muzeum
Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
Zagadnienia Holocaustu i Polaków ratujących Żydów podczas
II wojny światowej w świetle prawa oświatowego

1

2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. 2017 poz. 356.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz.U. 2017 poz. 356,
Załącznik nr 2, s. 99–100.

HISTORYZM, REGIONALIZM I EDUKACJA

Poruszając zagadnienie edukacji historycznej młodzieży szkolnej, należy
wyjść od przeanalizowania podstawy programowej z historii pod kątem zagadnień związanych z Holokaustem, stosunkami polsko-żydowskimi, Polakami
ratującymi Żydów podczas II wojny światowej.
Nowa podstawa programowa z 14 lutego 2017 r.1 wprowadziła szereg zmian w polskim szkolnictwie, także w nauczaniu historii. W klasach
IV–VIII szkoły podstawowej nowa podstawa programowa, w odróżnieniu
od poprzedniej, wyraźnie dzieli zagadnienia na poszczególne klasy. Tematy
związane ze społecznością żydowską w Polsce w okresie międzywojennym
podjęte są w klasie VII w ramach działu „Społeczeństwo i gospodarka II
Rzeczypospolitej”2. Tematyka Holokaustu, Polaków ratujących Żydów oraz
skutków II wojny światowej przypada na klasę VIII i działy „II wojna świa-
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towa i jej etapy”3, „Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką”4 oraz „Świat
po II wojnie światowej”5. Analogiczne wytyczne zredagowano w odniesieniu
do branżowej szkoły I stopnia6.
Najnowsza podstawa programowa z 30 stycznia 2018 r. jest skierowana
do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia.
Zgodnie z jej zapisami w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim
technikum7 w klasie III realizuje się dział „Społeczeństwo i gospodarka II
Rzeczypospolitej”. Na poziomie podstawowym uczniowie mają za zadanie
scharakteryzować strukturę społeczną, natomiast na poziomie rozszerzonym dodatkowo omówić stosunki narodowościowe i religijne8. W klasie
IV (liceum ogólnokształcące) oraz klasach IV i V (technikum) omawiane
są natomiast zagadnienia związane z II wojną światową. Odpowiadają im
działy „Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września)
i Związku Sowieckiego (17 września)” (cele agresorów oraz skutki przegranej wojny obronnej)9; „II wojna światowa i jej etapy” (polityka Niemiec
na okupowanych terenach, z uwzględnieniem, na poziomie rozszerzonym,
przykładów eksterminacji; skutki wojny)10; „Polska pod okupacją niemiecką
i sowiecką”11.
Losom Żydów w czasie II wojny światowej poświęcono w nowej podstawie programowej osobny dział zatytułowany „Niemiecka polityka eksterminacji”. Na poziomie podstawowym uczeń „przedstawia ideologiczne
podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych,
prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; charakteryzuje etapy eksterminacji
Żydów (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, zagłada); rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup
etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
(w tym: Auschwitz Birkenau, Treblinka, Sobibór, Babi Jar); opisuje postawy
3
4
5
6

7

8
9
10
11
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ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie
warszawskim; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności
międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem sprawiedliwych,
na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny
Ulmów”12 oraz dodatkowo na poziomie rozszerzonym omawia zagadnienia,
dzięki którym „rozróżnia terminologię stosowaną w nauce na określenie
niemieckiej polityki eksterminacyjnej w okresie II wojny światowej (m.in.
Holokaust, Szoa, Porajmos); wyjaśnia religijne, kulturowe i polityczne korzenie rasizmu i antysemityzmu; przedstawia rasistowską i antysemicką politykę
Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową; przedstawia i omawia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec tragedii Zagłady, z uwzględnieniem
misji Jana Karskiego i roli Żegoty”13.
Podsumowaniem zdobywania przez młodzież informacji dotyczących losów Żydów i ratujących ich Polaków w okresie II wojny światowej, jak zakłada
podstawa programowa, są zagadnienia z działu „Świat po II wojnie światowej.
Początek zimnej wojny”14, po którego zakończeniu, poza umiejętnością omówienia ogólnych skutków II wojny światowej, na poziomie rozszerzonym uczeń
charakteryzuje je bardziej szczegółowo, na przykład omawia „problem osądzenia
ludobójstwa (sąd w Norymberdze), użycia broni atomowej, współistnienia
państw demokratycznych z państwami totalitarnymi; (…) wyjaśnia okoliczności
utworzenia państwa Izrael i genezę konfliktu arabsko-izraelskiego”15.
Należy zauważyć, iż podstawa programowa z 2018 r. zaznacza, aby
w edukowaniu o Holokauście posługiwać się różnymi formami przekazu
informacji. Wskazuje na organizowanie wycieczek do muzeów, wymieniając
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny
Ulmów w Markowej16.
Analizując wyżej wspomniane zapisy podstawy programowej pod kątem
zagadnień dotyczących ludności żydowskiej w Polsce, Holokaustu czy Polaków ratujących Żydów, możemy zauważyć wzrost stopnia zainteresowania
omawianą tematyką. Szczególnie podstawa programowa historii w liceum
ogólnokształcącym i technikum wskazuje na szczegółowe omówienie losów
Żydów w okupowanej Polsce i problematykę Zagłady.
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Wielu badaczy podejmowało zagadnienie edukacji młodzieży w zakresie trudnej tematyki, jaką bez wątpienia jest Holocaust i stosunki polsko-żydowskie.
Często wskazują oni istotną rolę nowoczesnych muzeów w uwrażliwianiu młodzieży szkolnej na ten jakże trudny temat, a także w zdobywaniu
informacji i edukowaniu. Można w tym miejscu wymienić prace Tomasza
Kranza17, Alicji Białeckiej18, Piotra Trojańskiego i Roberta Szuchty19. Elżbieta Biesiadecka wyszczególniła badaczy prowadzących analizę podręczników szkolnych pod kątem nauczania o Holokauście i losach ludności
żydowskiej20. Piotr Górajec21, Anna Ziemlewska22, Krzysztof W. Mucha23,
Agnieszka Chłosta-Sikorska24 poruszyli zagadnienia związane z nowoczesnym muzealnictwem i jego rolą w edukowaniu młodzieży szkolnej.
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Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej nie tylko poszerza podstawę programową kształcenia
ogólnego. Jako nowoczesne muzeum narracyjne wychodzi naprzeciw potrzebom
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edukacyjnym młodzieży szkolnej. Dzięki ekspozycji bogatej w elementy multimedialne informuje, ale także dostosowuje się do oczekiwań młodego odbiorcy.
Muzeum w Markowej zostało otwarte 17 marca 2016 r. „Do zakresu
działania Muzeum należy ukazanie historii ratowania Żydów przez Polaków
podczas II wojny światowej, polsko-żydowskich relacji w czasach Holokaustu
oraz upowszechnianie wiedzy o losach Rodziny Ulmów z Markowej”25.
Projekt budynku, w którym mieści się Muzeum, wykonany został przez
Biuro Projektowe Nizio Design International. Minimalizm w zastosowaniu
materiałów i prosta forma mają na celu skojarzenie obiektu z wiejskim domem,
który charakteryzowała prostota i skromność. Przez duże okno na froncie
budynku widać symboliczny dom rodziny Ulmów, i jak wskazuje Architekt
Bożena Knotz-Beda, Manager Projektu „jest to światło w ciemności, serce
bijące w czarnej nocy, jaką była okupacja”26. Do Muzeum wprowadza ściana
z ponad 800 tabliczkami z wypisanymi nazwiskami Polaków, którzy zginęli,
ratując Żydów. W centralnym miejscu placu znajduje się płyta ku pamięci
ofiar Holocaustu i nieznanych Polaków, którzy udzielali im pomocy. Ponadto
umieszczono tu ponad 100 świecących tabliczek z nazwiskami mieszkańców
Podkarpacia zamordowanych za pomoc Żydom. Przy Muzeum urządzono Sad
Pamięci z pomnikiem Rodziny Ulmów. Symbolika Sadu nawiązuje do Ogrodu
Sprawiedliwych z Jerozolimy oraz do pasji sadowniczej Józefa Ulmy. Wśród
drzewek znajdują się tablice z nazwami miejscowości w granicach przedwojennej Polski, w których Polacy ratowali Żydów podczas II wojny światowej27.
Architekt Bożena Knotz-Beda, opowiadając o projekcie Muzeum, wspomniała o symbolice przyjętej formy obiektu: „Bryła Muzeum to ostrosłup
wcinający się w ziemię, jak pług, ale też jakby chciał się ukryć. Wnętrze ciemne,
wykończone czarną blachą, zwężające się aż do świecącej szczeliny – światełka
nadziei. Te elementy mają wprowadzić w nastrój zamyślenia, ale równocześnie
symbolizują, że okupacja była mrocznym okresem w historii Polski. Znajdują
się jednak elementy jasne – wspomniana wcześniej smuga światła, symboliczny świecący kubik – dom rodziny Ulmów, podświetlone zdjęcia Ratujących.
Elementy te rozjaśniają mroki trudnej i bolesnej historii”28.
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Jak powiedział o Muzeum w Markowej architekt Mirosław Nizio, twórca
i projektant, „Muzeum-symbol zamknięte w unikatowej bryle. Proste w formie,
wręcz ascetyczne a jednocześnie naładowane znaczeniami, historią i emocjonalnym przekazem. To jeden z takich projektów, którego siłą jest formalna
skromność i wysunięcie na pierwszy plan narracji ukrytej we wnętrzu”29.
Autorami opracowania merytorycznego wystawy są profesor UR Elżbieta
Rączy oraz dr Mateusz Szpytma. Na ekspozycję Muzeum w Markowej składają
się: wystawa stała, wystawy czasowe oraz wystawy mobilne. Ekspozycja stała,
prezentująca materiały archiwalne wraz z komentarzem i opisem, podzielona
jest na następujące części: „Polacy i Żydzi przed 1939 r. na terenie Podkarpacia”;
„Mieszkańcy Podkarpacia w okresie okupacji niemieckiej”; „Polacy ratujący
Żydów”; „Kryjówki i schronienia”; „Polacy zamordowani za pomoc Żydom”;
„Rodzina Ulmów”; „Czasy powojenne”. Ponadto w sali wystawowej znajdują
się: infoboxy z historiami Polaków ratujących Żydów oraz symboliczny dom
rodziny Ulmów30. Wystawa jest trzyjęzyczna (dostępne wersje językowe: polska,
angielska, hebrajska).
W dziale 1. „Polacy i Żydzi przed 1939 r. na terenie Podkarpacia” znajdują
się informacje dotyczące historii przedwojennej Markowej, ale także losów
mieszkańców terenu dzisiejszego województwa podkarpackiego w dwudziestoleciu międzywojennym, pod kątem narodowości i wyznania, wykonywanych
zajęć, życia społecznego i kulturalnego oraz religijności. Życie Polaków i Żydów
na Podkarpaciu w okresie międzywojennym obrazują zdjęcia. Na ekspozycji
znajdują się także przykłady prasy wydawanej i czytanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Podkarpacia: „Kobieta Wiejska”, „Promień”
i „Nasz sztandar”. Przedwojenne życie w Markowej ilustrują fotografie Józefa
Ulmy. W ekspozycji wykorzystano także materiał filmowy, jak na przykład
fragmenty filmu Po-lin. Okruchy Pamięci31.
W dziale 2. „Mieszkańcy Podkarpacia w okresie okupacji niemieckiej”, informacje można zdobyć, korzystając z ekranu interaktywnego. W tej części ekspozycji
znajdują się także m.in.: przemówienie Józefa Becka, pierwsze strony gazet z tego
okresu, obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych wraz z objaśnieniami,
mapa getta w Rzeszowie, fragment filmu Rózia z rzeszowskiego getta. Elementem
ekspozycji, który może wzbudzić szczególne zainteresowanie młodych odbiorców
29

30
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Zamieszczone na portalu Archiconnect.pl: http://www.archiconnect.pl/archiconnect/202/
miroslaw_nizio_zobacz_najwazniejsze_projekty,111788.html, [dostęp: 30.10.2018].
Muzem Polaków Ratujących Żydów Podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej. Projekt scenografii wystawy stałej. Tom II. Opracowanie graficzne, s. 5.
Ibidem, s. 12–14.
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jest Dzienniczek Basi Rosenberg, młodej Żydówki, opisującej pierwsze tygodnie
wojny w Przeworsku, pełen niepokoju i niepewności32.
Kolejne części wystawy, dział 3. „Polacy ratujący Żydów”33, 4. „Kryjówki
i schronienia”34 oraz 5. „Polacy zamordowani za pomoc Żydom”35, informują o przykładach zbrodni na ludności żydowskiej, ale także zawierają m.in.
obwieszczenia i rozporządzenia okupanta, historie ratowanych i ratujących,
opisy kryjówek, przykłady Polaków zamordowanych za pomoc Żydom, upamiętnienia. Można zapoznać się także z negatywnymi postawami – przykłady
donosicielstwa.
Dział 6. ekspozycji „Rodzina Ulmów” stanowi opis tragedii, jaka rozegrała się 24 marca 1944 r. Prezentowane są relacje świadków, sprawozdania,
listy i inne dokumenty stanowiące podstawy informacji o zbrodni dokonanej
na markowskiej rodzinie Ulmów. Zobaczyć można także odznaczenia, jakie
pośmiertnie nadano rodzinie, jak na przykład medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata36. Dział 7. „Czasy powojenne” zawiera m.in. powojenne relacje,
mówiące o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, świadectwa
Ocalonych z Holokaustu.
Ponadto w sali wystawowej znajdują się infoboxy z historiami Polaków
ratujących Żydów oraz symboliczny dom rodziny Ulmów. Na infoboxach informacje podzielono na następujące kategorie: Polacy represjonowani, pomoc
duchowieństwa, pomoc indywidualna. W symbolicznym domu rodziny Ulmów
można m.in. zapoznać się z drzewem genealogicznym Józefa i Wiktorii, zobaczyć świadectwa szkolne, pooglądać fotografie rodziny wykonane przez Józefa
Ulmę, zaprezentowane na ekranie interaktywnym czy zobaczyć biblioteczkę
Józefa, której interdyscyplinarność świadczy o szerokich zainteresowaniach
głowy rodziny. Dowodzą tego nie tylko zgromadzone książki. W symbolicznym
domu zgromadzono bowiem należące do niego aparaty fotograficzne i narzędzia
stolarskie, a także wykonany według jego projektu ul pszczeli.
Wystawa stała Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej jest bogata w informacje. Dla młodzieży szkolnej zapoznającej się
z ekspozycją bez wątpienia atutem okazać się może nowoczesna forma zastosowanych rozwiązań przekazu informacji. Wymienić w tym miejscu można
m.in. infoboxy, ekrany interaktywne, zamykane i otwierane okienka, w których
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umieszczono zdjęcia (otwierane wydają dźwięk przywodzący na myśl wystrzał
z broni) czy fragmenty filmów, które można obejrzeć, korzystając ze słuchawek.
Młody odbiorca może wybrać zagadnienie czy temat, który chce zgłębić. Opisy
podparte są materiałami audiowizualnymi, zdjęciami. Mapy umieszczone na
ekspozycji są jasne i czytelne, stanowiąc element zrozumiały i wpływający na
lepsze zrozumienie tematyki. Co ważne, zdjęcia (także te przedstawiające drastyczne sceny), umieszczone w głębi otworów w ścianach ekspozycji, umożliwiają dobór treści, z którymi zwiedzający chce się zapoznać. Elementy scenografii
i zastosowane rozwiązania mocno oddziałują na odbiorcę.
Oferta edukacyjna Muzeum obejmuje (poza wystawą stałą i czasową) także
warsztaty skierowane do wszystkich grup wiekowych. Bardzo często wybierane
przez nauczycieli jako alternatywa dla lekcji spędzonych w szkolnej ławce.
Warsztaty są rozszerzeniem podstawy programowej, przybliżają młodzieży
szkolnej tematykę II wojny światowej, okrucieństwo Holocaustu oraz dzieje
relacji polsko-żydowskich. W ramach warsztatów oferowanych jest 5 tematów:
„1. Dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia, 2. Zagłada
Żydów w czasie niemieckiej okupacji, 3. Postawy Polaków wobec skazanych na
Zagładę Żydów, 4. Kim są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata?, 5. Matka Dzieci Holokaustu – Irena Sendler”37. Zajęcia prowadzi edukator Jakub Pawłowski.
26 września 2018 r. odbyły się warsztaty, w których uczestniczyła młodzież
ze szkoły w Kraczkowej. Zajęcia na temat: „Kim są Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata?” trwały jedną godzinę lekcyjną. Warsztaty rozpoczęto od nakreślenia
zaplanowanej do omówienia tematyki (Polacy ratujący Żydów, odznaczenie
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata). Prowadzący zadał pytania służące
wprowadzeniu uczniów w zagadnienie oraz zorientowaniu się w poziomie ich
wiedzy na dany temat.
Warsztaty zostały podzielone na dwie zasadnicze części. Pierwszą z nich
było omówienie genezy i zasad przyznawania tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ponadto podane zostały przykłady Sprawiedliwych. Prowadzący
nawiązał do postaci Ireny Sendlerowej, zwracając uwagę na to, iż jest ona
współpatronką 2018 roku w Polsce. Jak również do postaci Józefa i Wiktorii
Ulmów, patronów Muzeum w Markowej. Druga część warsztatów była poświęcona zagadnieniom związanym z losami ludności żydowskiej na ziemiach
polskich w II Rzeczypospolitej oraz podczas II wojny światowej. Prowadzący
poruszył swoją rodzinną historię o więźniu Obozu w Auschwitz-Birkenau, czym
wzbudził w uczniach wzruszenie i zainteresowanie. Na koniec zajęć zaprezento37
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Ibidem.
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wano sylwetki uratowanych Żydów oraz udzielających im pomocy. Warsztaty
zwieńczyło stwierdzenie, iż Sprawiedliwym może być każdy bez względu na
wiek, wyznanie, poglądy polityczne i narodowość. Następnie młodzież udała
się na zwiedzanie Muzeum. Oprowadzający Marcin Zgłobiś, omawiając poszczególne elementy ekspozycji, zwracał uwagę na jej części, a także uzupełniał
wiedzę uczniów o kwestie, które nie pojawiły się na warsztatach. Prezentacja
wystawy obudowana była w spójną narrację wyjaśniającą.
Spotkanie można ocenić jako dynamiczne. Prowadzący nawiązywał kontakt
z młodzieżą, zadawał pytania, naprowadzał na odpowiedź. W przeważającej
części zajęć zastosowano metodę wykładu oraz metodę rozmowy nauczającej.
Prowadzący aktywizował uczestników warsztatów. Uczniowie wydawali się być
zasłuchani i zainteresowani tematem. Prowadzący stosował strategie motywacyjne takie jak: wzbudzenie zaciekawienia i wywołanie napięcia, przekształcenie
materiału abstrakcyjnego w osobisty, ilustrowanie trudnych zagadnień przykładami lub anegdotami.
Jak mówi dr Anna Stróż-Pawłowska, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, „standardowo oferujemy w ramach warsztatów zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem,
połączone z warsztatami. Objazdy studyjne po Markowej („Śladami markowskich
Żydów” czy wizyta w miejscach związanych z markowskimi Sprawiedliwymi,
w tym rodziną Ulmów) organizowane są okazjonalnie, na życzenie uczestników
warsztatów. Zajęcia, z racji ograniczeń kadrowych, na razie odbywają się tylko
w środy i czwartki. Ponieważ cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, rozważane
jest rozciągnięcie ich także na pozostałe dni nauki szkolnej”38.
Muzeum organizuje także warsztaty dla nauczycieli i pedagogów. Mają
one na celu informowanie o sposobach przekazywania młodym ludziom informacji na te trudne tematy. Muzeum korzysta z pomocy doświadczonych
pracowników OBEN IPN w Krakowie. Dyrektor Anna Stróż-Pawłowska
podkreśla, że „edukowanie edukujących to także podnoszenie kompetencji
własnych edukatorów – jako młoda placówka staramy się uczyć od najlepszych. Stąd kadra Muzeum uczestniczy w szkoleniach, m.in. w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Łodzi czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie”39. Działania Muzeum w kierunku edukowania edukujących
są bardzo ważne i potrzebne.
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Statystyki prowadzone przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej pokazują, że od 2017 roku
w warsztatach wzięło udział około 2019 młodych ludzi z około 60 szkół, ośrodków
czy innych grup zorganizowanych. Najbardziej liczną grupą byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów – około 1323 osoby, z czego ze szkół podstawowych
około 976 osób, natomiast z gimnazjów około 347 osób. Młodzież ze szkół średnich biorąca udział w warsztatach to około 621 osób (z liceów – około 241 osób,
z techników – około 80 osób, grupy mieszane, określane jako „niesklasyfikowane” – około 300 osób). Muzeum w statystykach wykazuje także inne instytucje,
takie jak Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy itp., których
podopieczni także skorzystali z oferty Muzeum – ogółem około 75 osób. Ponadto
w warsztatach dla edukatorów i nauczycieli wzięło udział około 40 osób40.
Muzeum prowadzi również statystyki odwiedzin przez zorganizowane
grupy młodzieży. W okresie od grudnia 2016 r. do września 2018 r. Muzeum
odwiedziło 10 995 młodych ludzi w grupach zorganizowanych. Najwięcej młodzieży zwiedzało Muzeum w październiku 2017 r. (1059 osób) oraz w kwietniu
2018 r. (1011 osób). Najmniej natomiast w styczniu 2018 r. (65 osób) oraz
w okresie wakacyjnym, czyli w lipcu 2018 r. (38 osób). Brak informacji dotyczących liczby młodych ludzi zwiedzających Muzeum prywatnie, jednostkowo41.
Ważnym narzędziem kontaktu z młodym odbiorcą jest profil Muzeum
na portalu społecznościowym Facebook42. Informacje zamieszczane na facebookowej stronie Muzeum, ze względu na zróżnicowanie treści, są doskonałym
sposobem na zdobycie zainteresowania młodzieży szkolnej. Co ważne, profil
Muzeum na Facebooku, odwiedzany przez coraz więcej użytkowników, jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. Muzeum wpisuje się tym samym w ramy
nowoczesnej placówki muzealnej. Walorem edukacyjnym jest w tym przypadku
kontakt z interaktywnym materiałem źródłowym, a nie z opracowaniami, co
pozwala młodzieży na własną interpretację, a nie zdobywanie gotowych informacji i opinii. Budowaniu wizerunku Muzeum, jak również promowaniu jego
działalności służy profil na Instagramie43. Ponadto profil Muzeum w serwisie
społecznościowym Twitter44 pełni rolę platformy do wymiany myśli i opinii.
40

41
42
43
44
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Na podstawie statystyk przedstawionych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Ibidem.
https://www.facebook.com/ulmamuseum/, dostęp: 26.09.2018 r.
https://instagram.com/muzeummarkowa/, dostęp: 29.10.2018 r.
https://twitter.com/muzeummarkowa, dostęp: 29.10.2018 r.
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Zamierzenia i plany Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
w sferze edukowania młodzieży

Uwagi końcowe
Propozycje Muzeum w zakresie edukowania młodzieży odpowiadają programowi kształcenia, zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i średniej.
Cenne bez wątpienia są przedsięwzięcia Muzeum mające na celu szkolenie edukatorów i nauczycieli w zakresie nauczania o Holokauście. Natomiast inspiracją
dla praktyków, pedagogów, edukatorów Holokaustu przydatne i potrzebne
45

46

Rozmowa autorki z Panią dr Anną Stróż-Pawłowską, dyrektor Muzem Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z 4.10.2018 r.
Ibidem.
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W zamierzeniach i planach Muzeum na kolejne lata mieści się kontynuacja
i wzbogacanie dotychczasowych form działalności oraz pozyskiwanie nowych
pól edukacji historycznej, ważnych i atrakcyjnych dla młodzieży szkolnej.
Wśród problemów, z jakimi spotyka się Muzeum w działalności edukacyjnej młodzieży, dyrektor Anna Stróż-Pawłowska wymienia m.in. częsty brak
ogólnej wiedzy historycznej oraz niechęć do podejmowania trudnych tematów.
Kierująca placówką zwraca uwagę na istotne znaczenie ścisłej współpracy ze
szkołami i instytucjami podejmującymi tematykę II wojny światowej. Ważne
jest to, iż Muzeum ciągle doskonali ofertę edukacyjną, chcąc jak najlepiej
dostosować ją do potrzeb młodego odbiorcy. „W zamierzeniu Muzeum
w Markowej – jak podkreśla Anna Stróż-Pawłowska – powinno stać się jednym
z wiodących krajowych edukatorów, posiadającym niezbędne zaplecze kadrowe,
materiałowe i lokalowe oraz spełniającym wszelkie wymogi dyktowane przez
jednostki oświatowe”45.
Ważną misją Muzeum jest nauczenie młodych ludzi korzystania z materiałów źródłowych. Narzędzia do osiągnięcia tego celu odbiegać będą od klasycznej
formy zajęć lekcyjnych, bazując na świadectwach pisanych i mówionych.
Muzeum nie ogranicza swej oferty do określonej grupy wiekowej. Pomimo
regulaminowego ograniczenia wiekowego (12+), jak podkreśla Anna Stróż-Pawłowska „nie znaczy to, że nie mamy nic do zaoferowania młodszym uczniom.
Trwają przygotowania oferty, która skupia się na przekazie o uniwersalnych
wartościach, promującym empatię, szacunek czy odwagę cywilną”46.
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wydaje się być powiązanie historii z przykładami z poszczególnych miejscowości.
Pozwoli to na lepsze poznanie przez uczniów historii lokalnej oraz wpłynie na
ich zainteresowanie tematyką. Pogłębi wiedzę o wieloetnicznym dziedzictwie
kulturowym ich małych ojczyzn.
Warsztaty i inne przedsięwzięcia edukacyjne proponowane przez Muzeum,
pomimo bogactwa form, nie powinny pozostać jedynym narzędziem informowania o Holokauście oraz o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny
światowej. Tylko wspólne starania edukatorów, muzealników i nauczycieli
umożliwią rzetelne zapoznanie młodzieży z tą trudną tematyką. Jak mówi Anna
Stróż-Pawłowska, „tego rodzaju działania są bardzo potrzebne, i ze względu na
bolesną przeszłość, i ze względu na aktualność tematu, wciąż wywołującego
wiele emocji”47.
Jak wskazuje Jerzy Tomaszewski, nie wolno pomijać historii Żydów w nauczaniu historii Polski, stanowi ona bowiem jej nieodłączną część. Należy
przekazywać młodzieży jasny obraz skutków, jaki przyniósł Holokaust, bowiem „straciliśmy nie tylko współobywateli, lecz także istotny składnik naszej
tożsamości kulturowej”48. Wielu badaczy podkreśla istotne znaczenie poznania
przyczyn Holokaustu. Według wspomnianego autora daje to „być może szanse
na to, by uniknąć analogicznej tragedii w przyszłości”49.
Niezwykle trafne wydają się być słowa Jolanty Ambroziewicz-Jacobs, iż
Holokaust „nie powinien być ograniczony do obecności w klasie w postaci
nagłówka w podręczniku czy faktu historycznego”50.
Zdaniem Roberta Szuchty funkcje edukacyjne i wychowawcze, jakie mogą
i powinny być rozwijane poprzez edukację o Holokauście opierać się mają
przede wszystkim na zachowaniu zasady, że „nauczanie o zagładzie Żydów to
nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy o wydarzeniach sprzed ponad półwiecza, ale także zadanie wychowawcze i wyzwanie moralne”51. Autor podkreśla,
iż nauczanie o Holokauście pozwala pokazać uczniom, jak złym zjawiskiem
są rasizm, antysemityzm i ksenofobia, kreuje natomiast tolerancję oraz pokazuje, że takie straszliwe czyny nie mogą mieć nigdy miejsca. Istotne jest także
47
48

49
50
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Ibidem.
J. Tomaszewski, Dlaczego?, [w:] Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, J. Ambroziewicz-Jacobs
i L. Honda (red.), Kraków 2003, s. 18.
Ibidem.
J. Ambroziewicz-Jacobs, Postawy młodzieży polskiej wobec Holokaustu – badania z lat 1997–
2000, [w:] Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, op. cit., s. 80.
R. Szuchta, Wstęp, [w:] Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach
Polski, B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, W. Młynarczuk, J. Petelewicz, A. Skibińska,
R. Szuchta, Warszawa 2010, s. 8.
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wskazanie na kontekst edukacyjny, przejawiający się m.in. w omawianiu cech
demokratycznego społeczeństwa52. Wskazuje ponadto, że uzasadnieniem nauczania o Holokauście jest przede wszystkim kształtowanie „postaw otwartości
i tolerancji, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń etnicznych, kulturowych
czy społecznych”53. Jest to bez wątpienia perspektywa rozwojowa tego zagadnienia.
W dzisiejszym świecie, przepełnionym nienawiścią i zachowaniami negatywnymi, wydaje się to być koniecznością i odpowiedzialnością, jaka spoczywa
na nauczycielach. Edukowanie o Zagładzie powinno stanowić pierwszy krok
w kreowaniu świadomości społecznej w kontekście Holokaustu, będącego
punktem wyjścia do ostrzegania także całego społeczeństwa przed dramatycznymi skutkami nietolerancji i nienawiści.
mgr Natalia Mazur jest doktorantką na Wydziale SocjologicznoHistorycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Ibidem.
R. Szuchta, Wstęp, [w:] Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach
Polski. Ćwiczenia, B. Jędruszczak, W. Młynarczyk, R. Szuchta, Warszawa 2010, s. 8.
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Miejsca związane
z walką o niepodległość
w Rzeszowie i okolicy
W 2018 r. w Rzeszowie, podobnie jak w całym kraju, w szkołach, urzędach i innych instytucjach publicznych oraz w stowarzyszeniach obchodzono
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niewola na terenach,
na których mieszkamy, tj. na obszarze byłej Galicji, trwała 146 lat. Obce panowanie musiało znosić pięć pokoleń. Każdemu z nich brak wolności nie był
obojętny. Każde na różne sposoby starało się doprowadzić do poprawy sytuacji
narodu polskiego, podejmując bądź to działalność spiskową, bądź powstańczą,
ewentualnie dyplomatyczną lub koncentrując się na codziennej pracy na polu
gospodarczym i kulturalnym.
11 listopada to symboliczna data. W dniu tym, działająca z upoważnienia
państw centralnych, tj. Niemiec i Austro-Węgier, Rada Regencyjna, pod presją
całego społeczeństwa i wszystkich liczących się sił politycznych, przekazała
dowództwo nad powstającym wojskiem polskim, zwolnionemu z magdeburskiego więzienia, Józefowi Piłsudskiemu. Wkrótce po tej nominacji Piłsudski
przeprowadził rozmowy z Centralną Radą Żołnierską wojsk niemieckich,
w wyniku których zaczęły się one wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy
z 11 na 12 listopada Polacy rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował
w Warszawie, przejmując kontrolę nad stolicą. Akcja rozbrojeniowa odbywała
się nie tylko w stolicy, ale także w innych miastach centralnej Polski. Generalnie przebiegała ona bezkrwawo, ale nie obyło się bez ofiar. Przykładowo, przy
zdobywaniu warszawskiej Cytadeli poległo 30 Polaków1.
Na obszarze zachodniej Galicji, tj. na terenach od Krakowa po Przemyśl
i San, niepodległość zawitała wcześniej. Większość miast znalazła się pod
kontrolą Polaków pomiędzy 28 października a 6 listopada. W tym czasie
przestały funkcjonować instytucje państwa austriackiego, które rozpadło się,
a oddziały wierne cesarzowi Karolowi I zostały rozbrojone. W Rzeszowie
symbole austriackiego panowania – czarne, dwugłowe orły cesarskie, zostały
1
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M. Ekcert, Historia Polski 1914–1939, Warszawa 1990, s. 55–56.
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J. Majka, Jak Rzeszów wybił się na niepodległość [w:] W drodze do niepodległości, Rzeszów
2018, s. 6.
A. Bielenda, Referat wygłoszony 18 I 2018 r. w Wiedniu podczas wieczoru „Thomas Woodrow
Wilson a sprawa polska”.
Rada Państwa – dwuizbowy parlament austriacki, składający się z Izby Panów i Izby Posłów.
Zakładali dwie możliwości: pierwsza: NKN będzie najwyższą władzą dla całej Galicji
(pozostanie w Krakowie lub w sprzyjających okolicznościach przeniesie się do stolicy prowincji
- Lwowa), druga: będzie najwyższą władzą dla Galicji Zachodniej (z siedzibą w Krakowie).
T. Ochenduszko, Roman Krogulski – ostatni burmistrz Rzeszowa (10 VI 1868 – 4 XII 1936),
„Ślad”, Kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej
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zrzucone z urzędów, trafik i instytucji wojskowych w nocy z 31 października
na 1 listopada2.
Jednak odzyskanie niepodległości to nie była jedna chwila, jedno symboliczne
wydarzenie lub jeden gest. Był to proces historyczny, któremu sprzyjały m.in. takie
okoliczności jak I wojna światowa i osłabienie siły zaborców. Prawdopodobnie
nie zakończyłby się on pomyślnie, gdyby nie był wspomagany walką Polaków
na wielu frontach I wojny, wysiłkiem organizacyjnym, materialnym i zabiegami
dyplomatycznymi. Za symbolicznych ojców naszej niepodległości w 1918 r.
uznajemy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.
Ostatnio, w regionie, do listy najbardziej zasłużonych dodajemy absolwenta
czteroklasowej szkoły w Korczynie (1894 r.) i Gimnazjum w Rzeszowie (1902 r.)
Kamila Jana Bogackiego3. Niepodległość kojarzyć się może i powinna nie tylko
z tymi wielkimi postaciami, ale także z wieloma osobami mniej znanymi lub
zapomnianymi i z wieloma miejscami, w których często przebywamy. Takich
miejsc związanych z walką o niepodległość w latach 1914–1918 jest w naszym
mieście i okolicy wiele. Na niektóre warto zwrócić uwagę.
Jednym z nich jest rzeszowski ratusz. Na początku I wojny światowej
urzędował w nim Roman Krogulski, adwokat, absolwent Gimnazjum w Rzeszowie (1886 r.), wybrany w 1913 r. na burmistrza. W dniu 14 sierpnia 1914
r., jako poseł do austriackiej Rady Państwa4, wyjechał na naradę polskich
parlamentarzystów do Krakowa, której owocem było utworzenie 16 sierpnia
Naczelnego Komitetu Narodowego. Jego założyciele planowali, że będzie to
najwyższa władza wojskowa, polityczna i skarbowa dla Polaków zamieszkujących Galicję5. Dwudziestu członków rzeczywistych i dwudziestu zastępców
członków reprezentowało wszystkie liczące się stronnictwa polityczne, a ich
najważniejszym celem było zorganizowanie w Galicji dwóch legionów polskich.
Organizacją jednego z nich miała się zająć sekcja wschodnia NKN, a drugiego
– dwudziestodwuosobowa sekcja zachodnia, w składzie której znalazł się prezydent Rzeszowa6. Sekcje, aby skutecznie zrealizować zadanie za pośrednictwem
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swoich członków, przystąpiły do tworzenia w powiatach i miastach terenowych
oddziałów NKN.
Po powrocie z Krakowa 18 sierpnia burmistrz Krogulski zwołał do ratusza zebranie Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia doprowadził do powołania
dwudziestokilkuosobowego Miejskiego Komitetu Narodowego, do którego,
oprócz radnych, weszły osoby cieszące się społecznym uznaniem. Prezesem został
Krogulski, jego zastępcą – wiceburmistrz Tomasz Pelc, sekretarzem – Edward
Szajnowski, a komisarzem wojskowym – Jan Stepek. MKN zajął się organizacją pomocy dla legionistów w Rzeszowie i najbliższej okolicy, przygotowując
punkty informacyjne, miejsca koncentracji dla ochotników oraz ich uzbrojenie,
wyposażenie i wyżywienie7.
W ratuszu zrodził się pomysł Krogulskiego, poparty przez pozostałych
członków MKN, aby wprowadzić dobrowolny podatek na cele patriotyczne
w takiej samej wysokości jak podatek państwowy. Na początku wojny obywatele
odnieśli się do tej propozycji z entuzjazmem8.
W siedzibie władz samorządowych 24 sierpnia 1914 r. Krogulski zaproponował, aby przekazać 50 tysięcy koron z funduszów miejskich na Legiony
Polskie i NKN oraz 10 tysięcy koron na rzeszowski Miejski Komitet Narodowy, który potrzebował środków na wyekwipowanie legionistów i utrzymanie ćwiczących ochotników. Pomysł poparli burzą oklasków zarówno
radni, jak i licznie zebrani na galeriach mieszkańcy Rzeszowa9. W ratuszu
funkcjonowała sekcja finansowa MKN, która odbierała, za pokwitowaniem,
przynoszone przez ludność na polskie formacje wojskowe dary w postaci
biżuterii, nakryć stołowych wykonanych ze szlachetnych kruszców, złotych
i srebrnych monet, gotówki, a także koców, bielizny i środków opatrunkowych. Listy ofiarodawców członkowie sekcji przekazywali redakcji „Głosu
Rzeszowskiego”10.
Z ratusza wyszedł apel do mieszkańców powiatu rzeszowskiego i powiatów
okolicznych, aby dostarczali żywność dla legionistów. Wkrótce drogami od
strony Strzyżowa i Czudca, Tyczyna, Łańcuta, Sokołowa, Głogowa i Ropczyc
zaczęły przybywać chłopskie furmanki, przywożąc ziemniaki, mąkę i kaszę dla
oddziałów w polskich mundurach. Nie mniejszą ilość darów nadsyłali właściciele
7

8
9
10
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„ŚLAD”, 2006, nr 1, s. 10.
A. Zielecki, Miasto w latach wielkiej wojny 1914–1918, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk,
t. II, s. 677.
Ibidem, s. 678.
Ibidem, s. 678.
W. Szymczyk, Ku niepodległej (Rzeszów 1914–1918), Resoviana (brak roku wydania), s. 6.
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A. Zielecki, op. cit. (Miasto w latach wielkiej wojny…), s. 679.
Ibidem, s. 681.
J. Majka, Rada Przyboczna przy burmistrzu [w:] Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004,
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dworów. Mięsa i wędlin dostarczały masarnie z Głogowa, Trzciany, Zaczernia,
Krasnego, Błażowej i Rzeszowa11.
Na zebraniu w ratuszu burmistrz Krogulski zorganizował rzeszowski oddział
Samarytanina Polskiego. Samarytanin urządził dwa szpitale dla legionistów.
Pierwszy w budynku Bursy I Gimnazjum przy ul. Krakowskiej (ob. Jałowego
1), w którym obecnie mieści się Liceum Sióstr Prezentek. Drugi – w Domu
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy ul. Sokoła 7, w którym obecnie
znajduje się Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Drugi ze szpitali mógł przyjąć
do 220 chorych i rannych. Na dworcu głównym Samarytanin zorganizował
ambulatorium z kilkoma łóżkami12.
W październiku 1914 r. władze austriackie rozwiązały Radę Miejską, a jej
uprawnienia przekazały Komisarzowi rządowemu, który stanął na czele Zarządu
Komisarycznego, zwanego też Radą Przyboczną. Podwładni i obywatele zwracali
się zwykle do niego per „panie burmistrzu”, dlatego też jego organ pomocniczy
nazywany jest często Radą Przyboczną burmistrza. Komisarzem został wychowanek rzeszowskiego Gimnazjum, lekarz, długoletni dyrektor miejscowego
szpitala rzeszowskiego, były burmistrz (do 1913 r.) Stanisław Jabłoński. Zmiana ta nie osłabiła roli ratusza jako ośrodka sterującego działaniami lokalnych
patriotów. Jabłoński umiejętnie reprezentował interesy obywateli, zarówno
w czasie okupacji rosyjskiej (17 XI 1914 – 11 V 1915), jak i po wyzwoleniu
miasta i powrocie administracji austriackiej. Nadal koordynował pomoc dla
legionistów i dla osób pokrzywdzonych przez wojnę. Otaczał opieką ubogich
mieszkańców miasta. W czerwcu 1916 r. zmienił go na stanowisku jego dotychczasowy zastępca – Mikołaj Machowski, który kierował Radą Przyboczną do
jej rozwiązania w marcu 1918 r. i przywrócenia Rady Miejskiej z burmistrzem
Krogulskim na czele13.
Drugi ośrodek, koordynujący wysiłek niepodległościowy mieszkańców
Rzeszowa i okolic po wybuchu Wielkiej Wojny, znajdował się w budynku
Rady Powiatowej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, w którym obecnie mieści
się Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.
Pod nieobecność zmobilizowanego do wojska marszałka tejże Rady, Jana
Jędrzejowicza, jej posiedzenie 25 sierpnia 1914 r. zwołał zastępca marszałka
Roman Krogulski. Owocem obrad było utworzenie Powiatowego Komitetu
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Narodowego. Jego prezesem został Adam Jędrzejowicz, absolwent Gimnazjum
w Rzeszowie, były minister w rządzie austriackim (1898–1899). Powiatowy Komitet Narodowy w Rzeszowie, wspólny dla powiatów rzeszowskiego
i strzyżowskiego, zwrócił się z podobnym apelem do ludności jak jego miejski
odpowiednik. W odpowiedzi poszczególne gminy zaczęły dostarczać żywność,
odzież oraz zebrane kwoty na podatek narodowy14. Wprawdzie po wycofaniu
się Rosjan z Rzeszowa w maju 1915 r. Rada Powiatowa i jej Wydział nie podjęły
działalności, ale utworzony przez nie PKN koordynował pomoc dla legionistów
i funkcjonował do 1916 r. Zdarzało się, że MKN i PKN obradowały wspólnie w sali konferencyjnej ratusza. Ich współpraca przyczyniła się do tego, że
z Rzeszowa odjechało do legionów od 1000 do 1200 mężczyzn, odżywionych,
uzbrojonych i wyposażonych15.
Przed powstaniem NKN, PKN i MKN grupy ochotników z oddziałów
strzeleckich szykowały się do wyjazdu w kierunku Krakowa lub Lwowa bez
rozgłosu, gdyż obawiano się, że przed opuszczeniem miejsca zakwaterowania
niektórzy zostaną powołani do armii austriackiej. Zaznaczyć należy, że w świetle przepisów prawnych do ochotniczych polskich formacji mogli wstępować
tylko ci, którzy nie byli zobowiązani do służby wojskowej16. Później rekrutacja
nabrała oficjalnego charakteru. Cieszyła się nie tylko poparciem społeczeństwa
i władz autonomicznych, ale uzyskała także życzliwość władz państwowych,
które dostrzegły korzyści finansowe, militarne i propagandowe z kilku lub kilkunastu tysięcy ochotników, wyekwipowanych na koszt mieszkańców Galicji.
Wymarsz kolejnych grup ochotników do legionów był wielkim wydarzeniem dla miasta. W kościele farnym uczestniczyli w mszy św., spowiadali się,
następnie byli żegnani przez przedstawicieli władz, a rzeszowianie odprowadzali
ich na dworzec, po drodze częstując papierosami i słodyczami. Mieszkańcy ulicy
Grunwaldzkiej z otwartych okien pozdrawiali chłopców idących na wojnę,
która miała dać narodowi polskiemu niepodległość17.
Każda z odchodzących grup miała swojego opiekuna. Na czas przemarszu
i przejazdu dowódcą 120 osobowej grupy ochotników, która wyruszyła do Krakowa 5 sierpnia, był działacz Związku Strzeleckiego Jan Tepper. Komendę nad
150 członkami Polowych Drużyn Sokolich, Drużyn Bartoszowych i skautów,
którzy 14 sierpnia udali się w kierunku Lwowa, objął absolwent rzeszowskiego
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego Florian Węglowski. Przewodnikiem
14
15
16
17
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165 strzelców, którzy 20 i 21 sierpnia odjechali pociągami do Krakowa, był
Piotr Rzętycki. Opiekunem grupy 330 strzelców, którzy 28 sierpnia udali się
w tym samym kierunku, został wychowanek I Gimnazjum Jan Kotowicz, a 12
września dowództwo nad grupą 370 strzelców sprawował Rudolf Wilk. Do
mniejszych grup także przydzielono osoby za nie odpowiedzialne18.
Roman Krogulski koordynował niepodległościowe poczynania nie tylko
jako burmistrz i zastępca marszałka powiatowego, ale także jako prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 19 sierpnia 1914 r.
zwołał w siedzibie organizacji przy ulicy Sokoła 7 zebranie kobiet, na którym
powołano Komitet Zjednoczonych Polek z Marią Borowiecką jako prezeską19.
Panie zrzeszone w komitecie zorganizowały dwie składnice darów: jedną
naprzeciw I Gimnazjum w domu Wincentego Dańca, na rogu ulic Jagiellońskiej
i 3 Maja, a drugą w Składnicy Towarzystwa Rolniczego przy ulicy Sobieskiego.
Urządziły szwalnię, w której szyto bieliznę dla legionistów i przygotowywano
pakiety opatrunków osobistych. Zajęły się też kwestą na rzecz legionów.
Stanisław Jabłoński był w latach I wojny nie tylko komisarycznym burmistrzem, ale także prezesem Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda”. Na początku
sierpnia 1914 r. zwołał zebranie członków w lokalu towarzystwa przy ulicy 3 Maja
26, na zapleczu obecnego sklepu Panama. Zgromadzeni rzemieślnicy zobowiązali
się dostarczać nieodpłatnie legionistom obuwie, pasy, tornistry i ładownice.
Tadeusz Lazarewicz, prezes Koła Sportowego „Resovia”, uzyskał od współpracowników aprobatę pomysłu, aby przekazać legionistom sprzęt przeznaczony na
zgrupowania sportowe, tj. namioty, kotły do gotowania i skrzynie na prowiant.
Miejsc związanych z wysiłkiem organizacyjnym na rzecz niepodległości
jest w naszym mieście wiele. Schronisko dla legionistów od października do
grudnia 1914 r. mieściło się w gmachu „Sokoła”, obok doraźnie zorganizowanego tam Szpitala Czerwonego Krzyża, następnie przy ulicy Zamkowej 6,
później w klasztorze oo. Bernardynów, a od lata 1917 r. w gmachu Towarzystwa
Zaliczkowego przy ulicy Sokoła 6 w budynku obecnego M-Banku. Legioniści-rekonwalescenci otrzymywali tam drugie śniadania i podwieczorki, mogli
też korzystać z prasy i książek. Na czele Zarządu Schroniska stała Helena ze
Świeykowskich Vascu a skarbniczką i gospodynią była Klementyna Arvayowa20.
Podobną rolę do schroniska pełniła gospoda dla legionistów21. Rzeszowianie
zorganizowali ją w budynku „Sokoła”, a później przenieśli na ulicę 3 Maja. Biuro
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Samarytanina Polskiego Krogulski umieścił przy ulicy Zamkowej, w gmachu,
w którym obecnie znajduje się Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Ważną rolę podczas I wojny odegrał pomnik Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim rynku. Przed nim 24 lutego 1918 r. (według innych informacji 18 II)
odbył się wiec zorganizowany przez Organizację Obrony Narodowej, podczas
którego mieszkańcy Rzeszowa protestowali przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom, które oderwały od Królestwa Polskiego Chełmszczyznę i oddały ją
Ukraińcom. Zgromadzeni opowiedzieli się za zerwaniem zależności od Austrii
i za niepodległą Polską22. Kolejny wielki wiec odbył się 13 X 1918 r., wkrótce po
proklamowaniu niepodległości Polski przez Radę Regencyjną (7 X 1918 r.)23.
Ważny punkt to Kasyno przy ulicy 3 Maja 23, budynek, który wtedy
należał do Kasy Oszczędności, a obecnie mieści się w nim Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski. Od 1908 r. miało tam swoją siedzibę Towarzystwo
Kasynowe. Zbierała się w niej rzeszowska inteligencja. W okresie I wojny Kasyno
z miejsca rozrywkowego zmieniło się w miejsce politycznych dyskusji, podczas
których rodziły się patriotyczne inicjatywy i pomysły. A jeżeli urządzano imprezy
rozrywkowe, to dochód z nich przekazywano na szlachetne cele24.
Może to wydawać się dziwne, ale ważne miejsca to księgarnie, w tym
księgarnia obok wieży farnej. Ich właściciele umieszczali na wystawach nie
tylko najnowsze pozycje książkowe, ale także informacje o inicjatywach patriotycznych, wykazy ofiarodawców na szlachetne cele, wykazy osób społecznie
zajmujących się gromadzeniem darów dla żołnierzy i ofiar wojny.
Ważne były także sklepy, szczególnie te przy głównych ulicach. Były one
punktami wymiany informacji, miejscami gromadzenia darów rzeczowych,
a także siedzibami stowarzyszeń, których liczba i aktywność, w porównaniu
do okresu przedwojennego, wyraźnie wzrosła25.
Jeżeli zgodzimy się, że istotnym atrybutem niepodległości jest kultura,
to szczególnymi miejscami były biblioteki. Jedną z nich była bogata w zbiory
i archiwalia biblioteka nauczycielska I Gimnazjum ocalona przez tercjana Filipa
Dencikowskiego przed okupującymi Rzeszów na przełomie 1914 i 1915 r. wojskami rosyjskimi, które poszukiwały materiału na opał. Za czyn ten prezydent
22
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Ignacy Mościcki w 1932 r. odznaczył go Brązowym Krzyżem Zasługi26. Ocalałe
zbiory służą obecnie studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego. W podobny
sposób jak biblioteka I Gimnazjum ocalała Biblioteka Towarzystwa Szkoły
Ludowej. Podczas wielkiej wojny mieściła się ona w lokalu TSL przy ulicy
Kościuszki 727, w którym teraz funkcjonuje restauracja SPHINX. Uratowane
zbiory znajdują się obecnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Ważne miejsca to prywatne domy i mieszkania, choćby dom doktora
Teofila Niecia (Pałac Letni Lubomirskich) przy ulicy Jana Dekerta 2 i dom
profesora I Gimnazjum Franciszka Sołtysika przy ulicy Krzywej 8 (obecnie
Moniuszki), w których to na przemian odbywały się zebrania rzeszowskiego
oddziału Organizacji Obrony Narodowej. Inicjatorami utworzenia tej organizacji w naszym mieście byli: Stanisław Jabłoński, Teofil Nieć i Franciszek
Sołtysik28. Ogniska polskiego patriotyzmu mieściły się w wielu innych domach, między innymi w domu Węglowskich przy ulicy 3 Maja 9 (obecnie
lokal ten zajmuje Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa), w domu Marcinkiewiczów i Tonderów, na miejscu którego wznosi się budynek Naczelnej
Organizacji Technicznej przy ulicy Kopernika 1, w domu Kulów na rogu ulic
Towarnickiego i Kasprowicza, czy też w domu, w którym mieszkał Kazimierz
Iranek-Osmecki przy ulicy Krakowskiej, obecnej Jałowego 29 (zajmowanym
przez POMiUD Security Office Sp. z o.o).
Ważne miejsce to budynek II Gimnazjum, w którym zorganizowana
została nauka dla uczniów obu rzeszowskich gimnazjów. Podczas przerw i po
lekcjach chłopcy rozmawiali o bieżących sprawach i co pewien czas kolejne
grupy podejmowały decyzje o udaniu się do legionów.
Dużą rolę odegrały stancje uczniowskie przy ulicach: 3 Maja, Krakowskiej,
Lwowskiej, Bernardyńskiej, Grunwaldzkiej, Zamkowej i tańsze – na peryferiach,
które stały się miejscem filomackich dyskusji. To właśnie na stancjach uczniowie
podejmowali decyzje o przerwaniu nauki i oddaniu się do dyspozycji Józefa
Piłsudskiego. Przez cały okres I wojny z I Gimnazjum do legionów udało się
73 uczniów. Dla porównania do armii austriackiej powołano 114. Natomiast
z II Gimnazjum w legionach walczyło 52 uczniów, a w armii państwowej 142.
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Z Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w legionach służyło kilkudziesięciu
chłopców, a w armii austriackiej ponad 10029.
Nie powinno nikogo zaskakiwać, że ważnym miejscem był gabinet dyrektora gimnazjum przy ulicy Krakowskiej, którym dzielili się Jan Lebiedzki
z II Gimnazjum i Dezydery Ostrowski z I Gimnazjum. Zapadały w nim na
przykład decyzje o wyznaczeniu dodatkowych terminów matur dla uczniów
udających się do armii państwowej i do legionów (tzw. matur wojennych),
a także dla rannych i rekonwalescentów, czy też decyzje o wyznaczeniu egzaminów pozwalających na zaliczanie przez uczniów-żołnierzy w przyspieszonym
terminie kolejnych klas. Zarządcy obu szkół mieli obowiązek systematycznie
analizować sytuację prawną uczniów, którzy zostali zwolnieni na dłuższy
urlop lub na stałe z wojska na przykład z powodu odniesionych ran. Okres
ich służby w armii państwowej lub w legionach traktowali tak, jak gdyby
uczęszczali oni na zajęcia lekcyjne. Obaj pedagodzy mieli też uprawnienia, po
konsultacji z gronem pedagogicznym, do zaliczenia uczniom klasy, w której
otrzymali powołanie do wojska. Jeżeli służba przeciągnęła się do końca roku
szkolnego, mogli po wakacjach wpisać żołnierzy lub legionistów na listę
uczniów klasy wyższej30.
Niedaleko od II Gimnazjum, w domu wynajętym od rodziny Kulów,
w pobliżu skrzyżowania ulic Towarnickiego i Kasprowicza Jan Lebiedzki od
lutego 1916 r. miał drugi, mniejszy gabinet. Zarządzał w nim jako kierownik
dwoma szkołami wynajmującymi wspólnie jeden budynek: Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim i dwuklasową Szkołą Kupiecką. Do tej
drugiej przyjmowano chłopców, którzy ukończyli 14 rok życia i dziewczęta
nie młodsze niż trzynastoletnie31. Nastroje patriotyczne udzieliły się także tej
grupie młodzieży. Ze względu na wiek nie zasiliła ona legionów, ale wzięła
udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919 i 1920 r., chłopcy w walkach
frontowych, a dziewczęta z obu szkół w formacjach sanitarnych.
Do września 1914 r. istotne decyzje dla młodzieży powołanej do służby
wojskowej zapadały w gabinecie dyrektora I Gimnazjum Dezyderego Ostrow29
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skiego. Wprawdzie budynek szkolny 1 sierpnia został zajęty przez wojsko, ale
udało się zabezpieczyć pomoce naukowe, a armia udostępniła dyrektorowi
pokój do urzędowania. Dzięki temu mógł on zorganizować egzaminy poprawkowe i zapewnić wychowankom, którzy mieli trudności ze stawieniem
się w wyznaczonym dniu, możliwość ich zdawania w kilku terminach od 1 do
14 września. Ponadto, po konsultacji z Radą Szkolną Krajową, przeprowadził
on egzaminy maturalne dla chłopców, którzy mieli je składać we wrześniu
1914 r. i w lutym 1915 r. Dzięki temu mieli szansę przed wcieleniem do
wojska nabyć uprawnienia do podjęcia studiów. Ostrowski łączył obowiązki
szkolne z pracą w komitecie zajmującym się formowaniem legionów oraz
w powiatowym komitecie pracy32.
Symboliczne miejsca to dwa budynki, na które często spoglądamy: budynek
I Gimnazjum i budynek Starostwa, obecnie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Były to w XIX wieku centra władzy zaborczej, na których umieszczone
były orły cesarskie. 1 listopada 1918 r. zostały zrzucone, a odgłos ich spadania
wywołał entuzjazm mieszkańców. Dwugłowy orzeł, będący symbolem niewoli,
najmocniej był przytwierdzony do frontowej ściany rzeszowskiego Zamku,
będącego siedzibą Sądu Obwodowego i aby go usunąć, potrzebna była wysoka
drabina i interwencja kominiarza33.
Ważne były też ulice biegnące od jednostek wojskowych w kierunku dworca
PKP. W pierwszych dniach listopada 1918 r. młodzi chłopcy w biało czerwonych opaskach, uczniowie gimnazjalni, uczniowie seminarium nauczycielskiego
i młodzi rzemieślnicy, konwojowali nimi rozbrojonych żołnierzy byłej armii
austriackiej, aby ci jak najszybciej udali się do swoich domów34.
Gdyby głębiej i dłużej się zastanowić, to tych miejsc, symbolizujących nasz
niepodległościowy wysiłek jest znacznie więcej (np. budynek straży pożarnej
przy ul. Mickiewicza 12).
Spacerując po ulicach Rzeszowa dzisiaj, bądź w dniu obchodów kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości, bądź też w inny dzień,
pomyślmy przynajmniej o niektórych z nich, aby zachować je w pamięci.
Siedząc w restauracji „Wina dajcie” (dawniej w „Grzesznicy”), gdzie w latach
I wojny spotykali się oficerowie polscy, w „Sphinxie”, załatwiając sprawę
w Narodowym Funduszu Zdrowia, PKO BP, M-Banku (dawniej Bre-Banku), w instytucjach ulokowanych w budynku NOT-u, słysząc uczniowski
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śmiech nieopodal I Liceum, II Liceum, Liceum Sióstr Prezentek (budynku
dawnej bursy I Gimnazjum) czy poważne rozmowy studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego w pobliżu dawnego budynku Seminarium Nauczycielskiego
(Liceum Pedagogicznego), pracując w czytelni wojewódzkiej, oczekując
na spektakl w Teatrze Siemaszkowej, oczekując na swoją kolejkę w salonie
fryzjerskim „Maniewski”, idąc na dworzec po zakończonych zajęciach, pamiętajmy, że wolna Polska rodziła się nie tylko na konferencji w Wersalu.
Aby powstała, nasi przodkowie musieli walczyć, pracować, organizować się,
przekazywać część dorobku swojego życia na cele publiczne oraz koncentrować na sprawach strategicznych także nad Wisłokiem i Mikośką.
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Tadeusz Ochenduszko jest doktorem historii, nauczycielem
dyplomowanym, autorem publikacji z historii oświaty i historii
regionalnej oraz skryptów i zadań testowych dla uczniów szkół
średnich; uczy historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum
Ogólnokształcącym w Rzeszowie.
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Edukacja regionalna w szkołach
podstawowych z polskim
językiem nauczania na Zaolziu
Wprowadzenie

1

2
3

K. Mrázková, Pohled do historie, [w:] Regionální učebnice: metodika tvorby regionální
učebnice jako výchovně vzdělávacího prostředku, D. Zouharová (red.), Brno 2012.

V. Příhoda, Úloha pokusné a reformní školy, Praha 1938.
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Postulat wprowadzenia edukacji regionalnej do procesu nauczania nie jest
postulatem nowym. Wykorzystanie lokalnego krajobrazu i regionu w nauczaniu
było już sugerowane przez Jana Amosa Komeńskiego. Autor Wielkiej Dydaktyki
wskazywał lokalne środowisko jako środek wzbogacający nauczane treści, co
według niego prowadziło do zrozumienia przyczyn obserwowanych zjawisk1.
Znaczenie edukacji regionalnej wzrosło w Austro-Węgrzech, a jej promotorem
był Karel Slavoj Amerling, który rozpowszechnił pomysł wykorzystania lokalnego środowiska w nauczaniu w instytucie edukacyjnym Budecz w Pradze.
Rozwój edukacji regionalnej w czeskich szkołach odnotowuje się następnie
w okresie międzywojennym. W latach 30. XX wieku powstaje nowy program
nauczania, w którym geografia jest powiązana z edukacją regionalną. Zgodnie
z programem nauczania uczniowie rozpoczynali lekcje geografii zapoznaniem
się z lokalnym środowiskiem, a następnie poznawali odleglejsze zakątki świata2.
Po drugiej wojnie światowej nastąpiły w czeskim szkolnictwie bardzo poważne zmiany i znaczenie edukacji regionalnej zmalało. Nauczanie w szkole
podstawowej było w tym czasie skupione głównie na faktach i ograniczało się
do zwykłego zapamiętywania informacji.
Rozwój edukacji regionalnej w czeskich szkołach miał miejsce ponownie
w latach 60. XX wieku, kiedy to zmieniono programy nauczania. W ramach
nowej koncepcji ponownie wzrosła ważność wiedzy o otaczającym nas środowisku. Od lat 90. XX wieku pojawiają się podręczniki edukacji regionalnej,
które są najczęściej tworzone przez konkretnych nauczycieli3.

K. Mrázková, op. cit. (Pohled do historie).
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W 2007 r. opublikowano pierwszy ogólnoczeski podręcznik poświęcony
tematyce regionu i edukacji regionalnej4. Jest to podręcznik autorstwa Hany
Kühnlovej zatytułowany Życie w naszym regionie dla szkół podstawowych
i niższych klas wieloletnich liceów ogólnokształcących. Nie jest jednak możliwe jednoznaczne określenie, w jaki sposób odbywa się edukacja regionalna
w Republice Czeskiej. Jednym z powodów jest zdecentralizowany system oraz
różnice w poszczególnych szkolnych programach nauczania, zgodnie z którymi
kształci się uczniów w poszczególnych szkołach. Drugim powodem jest znaczna
różnorodność regionów.

Dokumenty programowe dla szkolnictwa podstawowego
w Republice Czeskiej w kontekście edukacji regionalnej
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Głównymi dokumentami programowymi na poziomie krajowym są Ramowe Programy Nauczania w Republice Czeskiej. Ramowe Programy Nauczania
są określone dla wszystkich poziomów edukacji: Ramowy Program Nauczania
dla edukacji przedszkolnej, Ramowy Program Nauczania dla edukacji podstawowej, Ramowy Program Nauczania dla liceum, Ramowe Programy Nauczania
dla kształcenia zawodowego.
Ramowe Programy Nauczania tworzą ogólnie obowiązujące ramy dla tworzenia Szkolnych Programów Nauczania, które są tworzone przez nauczycieli danej
szkoły. Szkolny Program Nauczania jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

Ramowy Program Nauczania dla szkolnictwa podstawowego
w kontekscie edukacji regionalnej
Edukacja regionalna wzmacnia poczucie przynależności do środowiska
lokalnego. Celem edukacji regionalnej jest wychowanie człowieka odpowiedzialnego za miejsce, w którym mieszka i motywowanie go do pracy dla dobra
całego społeczeństwa5.
Celem edukacji regionalnej jest poznanie i umiłowanie najbliższego środowiska6, poznanie kultury regionu oraz kształtowanie świadomych swych
obowiązków przyszłych obywateli kraju7.
4
5
6

7
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H. Kühnlová, Život v našem regionu: pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň 2007.
M. Marada, Jak na výuku zeměpisu v terénu?, „Geografické rozhledy” 2006, T. 15, nr 3, s. 2–5.

J. Čekal, Výuka tématu Místní region na 2. stupni ZŠ [online]. Dostępny w Internecie: https://
clanky.rvp.cz/clanek/k/z/13039/VYUKA-TEMATU-MISTNI-REGION-NA-2- STUPNIZS.html/ (data dostępu: 26.11.2017)

M. Marada, op. cit. (Jak na výuku zeměpisu v terénu?).
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Temat edukacji regionalnej jest częścią przedmiotu „Nauka o środowisku” (przedmiot „Nauka o środowisku” jest zawarty w Ramowym Programie
Nauczania dla szkół podstawowych w obszarze edukacyjnym „Człowiek i jego
świat”). Temat edukacji regionalnej jest również częścią przedmiotów: historia,
geografia, nauka o społeczeństwie.
Według Ramowego Programu Nauczania dla szkolnictwa podstawowego
edukacja regionalna jest realizowana przede wszystkim w obszarze edukacyjnym
„Człowiek i jego świat”, tj. obszarze edukacyjnym, który jest realizowany tylko
w klasach 1-5. Obszar ów koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu
wiedzy i rozwijaniu postaw dotyczących człowieka, rodziny, społeczeństwa,
ojczyzny, natury, kultury, technologii i zdrowia. Treści podzielono na pięć
obszarów: „Miejsce, w którym żyjemy”, „Ludzie wokół nas”, „Ludzie i czas”,
„Różnorodność natury”, „Człowiek i jego zdrowie”.
W ramach obszaru „Człowiek i jego świat” edukacja regionalna koncentruje się głównie na obszarze tematycznym „Miejsce, w którym mieszkamy”.
Oczekiwane wyniki przedstawiają następujące zapisy szczegółowe:
• uczeń zaznaczy swoje miejsce zamieszkania i szkoły w prostym planie,
• uczeń integruje swoje miejsce zamieszkania z odpowiednim regionem, obserwuje i opisuje zmiany w bezpośrednim otoczeniu,
• uczeń odróżnia naturalne i sztuczne elementy w otaczającym krajobrazie
i wyraża w różny sposób jego walory estetyczne i różnorodność,
• uczeń określa i wyjaśnia lokalizację swojego miejsca zamieszkania,
• uczeń poszukuje typowych regionalnych cech przyrody, osadnictwa, gospodarki i kultury a także w prosty sposób ocenia ich znaczenie pod względem
przyrodniczym, historycznym, politycznym.
Edukacja regionalna łączy się także z innymi obszarami tematycznymi
obszaru edukacyjnego „Człowiek i jego świat”. Chodzi o obszary tematyczne
„Ludzie wokół nas” i „Ludzie i czas”.
Obszar „Ludzie wokół nas” zajmuje się kulturą, instytucjami kulturalnymi,
obyczajami kulturalnymi. Oczekiwane wyniki obejmują w szczególności wyrażanie podstawowych związków w gminie na podstawie własnych doświadczeń
i propozycji ucznia zmierzających do poprawy stanu środowiska gminy.
Poniżej przedstawiono spodziewane wyniki związane z edukacją regionalną
w obszarze tematycznym „Ludzie i czas”:
• uczeń wymienia niektóre słynne osoby urodzone w regionie, kulturowe lub
historyczne pamiątki, ważne wydarzenia w regionie, interpretuje niektóre
powieści lub legendy związane z miejscem, w którym mieszka,
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• uczeń rozpoznaje teraźniejszość i przeszłość, i koncentruje się na głównych
realiach przeszłości i teraźniejszości naszego kraju z wykorzystaniem regionalnej specyfiki,
• uczeń porównuje i ocenia sposób życia i pracy przodków na naszym terytorium
w przeszłości i obecnie na wybranych przykładach, wykorzystując specyfikę
regionalną.
Treści edukacji regionalnej znajdują się również w innych obszarach edukacyjnych, na przykład w obszarze edukacyjnym „Język i komunikacja językowa”,
przede wszystkim na przedmiocie język polski. Do nauczania języka polskiego
są często w szkole podstawowej wykorzystywane dzieła pisarzy lokalnych oraz
powieści o danym regionie.
Edukacją regionalną zajmuje się również edukacja ekologizna. Kwestia ta
jest rozwijana przede wszystkim w obszarze tematycznym „Stosunki między
człowiekiem a środowiskiem – nasza gmina” (zasoby naturalne, ich pochodzenie,
sposoby wykorzystania i gospodarka odpadami, przyroda i kultura w mieście
lub wsi i ich ochrona, zapewnienie ochrony środowiska w mieście czy na wsi
– instytucje, organizacje pozarządowe, ludzie).
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Szkoły podstawowe z polskim językiem nauczania na Zaolziu
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W Republice Czeskiej na obszarze zwanym Zaolziem mieszka liczna grupa
Polaków. Według ostatniego spisu ludności z 2011 roku tereny te zamieszkiwało
26551 Polaków, co stanowiło 7,8% mieszkańców Zaolzia8. Większość z nich to
autochtoni zwani też potocznie Zaolziakami, którzy na tym terenie mieszkają
„z dziada pradziada”.
Na terenie Zaolzia istnieje sieć polskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. Obecnie, w roku szkolnym 2017/2018, w placówkach
edukacyjnych (przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich)
z polskim językiem nauczania na terenie Zaolzia kształciło się 3135 osób9.
Współczesne ramy legislacyjne szkolnictwa z polskim językiem nauczania
w RC wytyczają Ustawa szkolna i Ustawa o prawach czlonków mniejszości
narodowej. Ustawy te nakładają gminom, wojewódzstwom, ministerstwu szkol8

9

Český statistický úřad, Národnostní struktura obyvatel - 2011 [online]. Dostępny

w Internecie: https://www.czso.cz/csu/czso/narodnostni-struktura-obyvatel-2011aqkd3cosup (data dostępu: 24.9.2018).
Centrum pedagogiczne, Statystyka przedszkoli 2017-2018 [online]. Dostępny
w Internecie: https://www.pctesin.cz/files/download/530-statystyka-przedszkoli-2017-2018.
pdf (data dostępu: 24.9.2018).
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nictwa obowiązek zapewnienia członkom mniejszości narodowych kształcenia
w ich języku ojczystym na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
Szkoły te zakładają gminy, w których mieszka przynajmniej 10% obywateli
danej narodowości10. Szkoły z polskim językiem nauczania są na terenie Zaolzia
tylko szkołami państwowymi. Szkoły są częścią systemu edukacyjnego Republiki Czeskiej i szkolnictwo narodowościowe jest oparte na czeskim systemie
prawnym. Nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w języku polskim według
czeskiej podstawy programowej, oprócz języka czeskiego11.
Tabela 1. Polskie szkoły na Zaolziu.

Szkoły podstawowe klasy
1-9
Bystrzyca, Blędowice,
Czeski Cieszyn, Gnojnik,
Jabłonków, Karwina, Lutynia Dolna, Sucha Górna,
Trzyniec, Wędrynia

Szkoły podstawowe klasy 1-5

Szkoły średnie

Bukowiec, Czeski Cieszyn Sibica, Cierlicko, Gródek, Koszarzyska, Łomna Dolna, Mosty k.
Jabłonkowa, Milików, Nawsie,
Olbrachcice, Oldrzychowice,
Orłowa Lutynia, Ropica, Stonawa, Trzyniec

Polskie Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego
Czeski Cieszyn, Akademia
Handlowa Czeski Cieszyn polska klasa

Źródło: opracowanie własne

Edukacja regionalna w szkołach podstawowych z polskim
językiem nauczania w Republice Czeskiej

J. Szymeczek, Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji (Republice Czeskiej) od czasów jej
powstania do dzisiejszego dnia, SNPL, Cieszyn 2017. T. 17, s. 254-274.
11
A. Bizoń., K. D. Kadłubiec, T. Pustówka, M. Rakowska, T. Siwek, M. Słowiaczek,
J. Szymeczek, Z. Rakowski, M. Siedlaczek, Wizja 2035, Kongres Polaków w Republice
Czeskiej, Czeski Cieszyn 2014.
10
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Szkoły podstawowe z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
są bardziej zainteresowane edukacją regionalną w porównaniu do szkół
z czeskim językem nauczania w Republice Czeskiej. Jest tak dlatego, że na
Zaolziu żyją Polacy, którzy do dziś zachowali łączność z krajem, podtrzymując
swoją miejscową gwarę oraz oryginalną kulturę. W ostatnich latach zaznacza
się silna tendencja do akcentowania wspólnoty regionalnej jako głównego
wyznacznika tożsamości. Mówi się o „Małej Ojczyźnie” jako o miejscu,
które dla wielu osób ma szczególne znaczenie. Najważniejszymi elementami
tworzącymi wspólnotę regionalną to wspólne terytorium, wspólna kultura,
język, tradycje, obyczaje, poczucie przynależności. Istotnym elementem
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wyznaczającym granice tego, co „nasze”, jest język. Mówienie „po naszymu”
oznacza mówienie gwarą12.
Kwestia edukacji regionalnej w kontekście szkół z polskim językiem
nauczania w Republice Czeskiej jest ważna przede wszystkim dlatego, że
u większości osób deklarujących polską narodowość, żyjących na Zaolziu, pojawia się silna więź z regionem. Na Zaolziu według badań przeprowadzonych
w 2008 roku 59,8% uczniów szkół z polskim językiem nauczania czuje się
Ślązakiem lub mieszkańcem Zaolzia. 78,7% uczniów szkół z czeskim językiem
nauczania na Zaolziu czuje się Czechem, 12,6% czuje się Zaolzianinem, 12,6
% czuje się Europejczykiem, 7,9% czuje się Ślązakiem. Wyniki tych badań
świadczą o osłabieniu więzi narodowej u uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych z polskim językiem nauczania. Pojawia się u nich tożsamość
regionalna, która wiąże się z pozytywnym obrazem własnym oraz grupy
odniesienia, w której jednostki znajdują oparcie13. Według wyników badań
B. Grabowskiej młodzież zaolziańska ze szkół z polskim językiem nauczania
deklaruje silny związek z Zaolziem14, więc dla nich Polska to kraj, z którym
nie wiążą żadnych większych oczekiwań, jak tylko wycieczki, zakupy, odwiedziny u rodziny15. Również według badań J. Suchodolskiej młodzież ze
szkół z polskim językiem nauczania, mieszkająca na Zaolziu, wykazuje najsilniejszy związek emocjonalny ze swym miejscem zamieszkania, 89% z nich
deklaruje silny stopień identyfikacji z regionem, w którym mieszkają i który
traktują jako swoją Ojczyznę. Jakkolwiek młodzież ta uważa się za etnicznie
polską i uważa, że tereny te były pierwotnie polskie i że Polacy mieszkali tu
„z dziada pradziada”, nie ma pretensji do zmian granicznych i identyfikuje
Zaolzie z częścią Czech. Jednakże owa młodzież jest w pełni świadoma, że jej
Ojczyzną nie są Czechy, lecz Zaolzie16. Młodzież zaolziańska prawie wyłącznie
J.Wronicz, Gwara cieszyńska wobec innych odmian języka, [w:] M. Bogus, Język-szkołaprzestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śłąska Cieszyńskiego, Kongres Polaków w RC,
Czeski Cieszyn 2012, s. 15-24.
13
A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska, Dynamika kształtowania się tożsamości młodzieży –
ku tożsamości wzbogaconej, [w:] T. Lewowicki, W. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta
(red.), Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – studium
z pogranicza polsko-czeskiego, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2009, s. 21-64.
14
B. Grabowska, Identyfikacja z grupą społeczną jako czynnik tożsamości narodowej, [w:]
T. Lewowicki (red.), Poczucie tożsamości narodowej młodzieży, Cieszyn 1994.
15
A. Szczurek-Boruta, Plany życiowe młodzieży związane z innymi krajami, [w:] T. Lewowicki
(red.), Poczucie tożsamości narodowej młodzieży, Cieszyn 1994.
16
J. Suchodolska, Identyfikacja z regionem a plany młodzieży Pogranicza, [w:] T. Lewowicki
(red.), Społeczności młodzieżowe na pograniczu, Cieszyn 1995, s. 41-48.
12
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I. Bogocz, Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska, Ostrava
1993, s. 13.
18
Ibidem.
19
T. Siwek, Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, „Przegląd
Polonijny” 1992, nr 4, s. 167.
20
A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska, op. cit. (Dynamika kształtowania się tożsamości
młodzieży…), s. 21-64.
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V. Danielovská, K.Tupý, Nauka o środowisku, Fortuna, Praha 1992.
V.Danielovská, K.Tupý, Nauka o środowisku, Fortuna, Praha 1992.
S. Folwarczny, T. Śmiłowski, B. Głębicka-Janas, H. Klimsza, L. Pawlas, M. Kmeť, Spotkania
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posługuje się gwarą17. Na terenie Zaolzia przywiązanie ludzi autochtonicznych, przede wszystkim Polaków, do gwary jest bardzo silne. Ludzie ci są
ostoją gwary, która jest często określana jako pierwszy język zdecydowanej
większości polskich rodzin zaolziańskich w kontaktach nieoficjalnych18. Ten
regionalizm mniejszości narodowej może być powodem lub konsekwencją
zjawiska zamykania się we własnym środowisku i własnym terenie19.
Młodzież ze szkół z polskim językiem nauczania swoje poczucie przynależności do środowiska lokalnego i grupy odniesienia, grupy mniejszości
narodowej uzasadnia miejscem życia, własną aktywnością, zaangażowaniem,
dobrym samopoczuciem w tym środowisku20.
Szkoły z polskim językiem nauczania rozwijają tożsamość regionalną
i wiodą dzieci ku poznawaniu lokalnej kultury.
Celem edukacji regionalnej jest ukształtowanie w uczniach „poczucia miłości i przynależności do swej małej ojczyzny”. Ważne jest, by sposób poznawania
emocjonalnie angażował ucznia21.
W tym celu nauczyciel najczęściej stosuje metody podające, metody asymilacji wiedzy (np. dyskusję, pracę z książką), samodzielne i praktyczne dochodzenie do wiedzy, metody pracy z tekstem literackim. Stosowane są również
następujące formy pracy: wędrówki piesze po najbliższej okolicy, wycieczki
autokarowe, lekcje terenowe, lekcje muzealne, zabawy w grupie, udział w konkursach. Ważne jest zachęcanie uczniów do rozmowy, w której mogą zrealizować
swoją wiedzę i doświadczenia na temat swojej gminy i miejsca zamieszkania22.
Przykłady metod i form pracy:
1. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy:
• Zabaw się w badacza i z pomocą rodziców wyszukaj najstarszą książkę, która
znajduje się u Was w domu. Zanotuj jej tytuł i rok wydania.
• Zapytaj rodziców lub dziadków, czy w Twoim domu znajdują się jakieś pamiątki
rodzinne. Opowiedz ich historie. Jak sądzisz, która pamiątka ma największą
wartość?23
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• Zapytajcie rodziców i dziadków, co zmieniło się w gminie podczas ich życia24.
2. Zajęcia terenowe i praca w grupach:
• Na podstawie wiadomości zdobytych w czasie zajęć terenowych oraz informacji
z innych źródeł opracujcie w grupach projekt ścieżki przyrodniczej po swojej
gminie i okolicy. Projekt powinien zawierać: mapkę konturową z zaznaczoną ścieżką przyrodniczą, godne uwagi osobliwości przyrody, ciekawostki,
przykłady pozytywnej i negatywnej działalności człowieka, dokumentację
(np. fotografie, szkice, rysunki, zbiory liści itp.)25.
Edukacja regionalna w szkołach podstawowych z polskim językiem nauczania jest realizowana według zeszytu „Spotkania nad Olzą”26, który zawiera
tematykę związaną z historią, geografią, tradycją (świętami, opowieściami,
legendami, gwarą, piosenkami ludowymi, strojami ludowymi) i przyrodą.
Tematyka edukacji regionalnej pojawia się w podręcznikach już od pierwszej klasy. W Elementarzu dla pierwszoklasistów27 pojawiają się teksty związane
z regionem, np. tekst Rzeka Olza, który opisuje płynięcie rzeki Olzy a również
zapoznaje uczniów z pieśnią Płyniesz Olzo, do której słowa napisał Jan Kubisz.
Książki zawierające opowieści i baśnie o regionie są również wykorzystywane w edukacji polonistycznej. Najczęściej uczniowie są zapoznawani z legendami
Józefa Ondrusza (Cudowny chleb i inne godki śląskie) i legendami i baśniami
Gustawa Morcinka (Przedziwne śląskie powiarki, Przedziwna historia o zbójniku
Ondraszku, Legendy i baśnie).
Szkoły podstawowe z polskim językiem nauczania w ramach edukacji
regionalnej realizują także różne projekty, np. szkoła podstawowa z polskim
językiem nauczania w Karwinie realizuje projekt „Poznajmy Śląsk Cieszyński”28.
Projekt obejmuje wszystkie klasy. Zakłada realizację wyjazdów edukacyjnych,
24
25

nad Olzą - zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej dla uczniów klas 4 i 5, Towarzystwo Nauczycieli
Polskich w RC, Czeski Cieszyn 2004
V. Danielovská, K. Tupý, Nauka o środowisku, wydawnictwo Fortuna, Praha 1992.
S. Folwarczny, T. Śmiłowski, B. Głębicka-Janas, H. Klimsza, L. Pawlas, M. Kmeť, Spotkania
nad Olzą - zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej dla uczniów klas 4. i 5, Towarzystwo
Nauczycieli Polskich w RC, Czeski Cieszyn 2004.

S. Folwarczny, T. Śmiłowski, B. Głębicka-Janas, H. Klimsza, L. Pawlas, M. Kmeť,
Spotkania nad Olzą - zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej dla uczniów klas 4.
i 5. Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, Czeski Cieszyn 2004; S. Folwarczny,
T. Śmiłowski, B. Głębicka-Janas, H. Klimsza, L. Pawlas, M. Kmeť, Spotkania nad Olzą
- zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej dla uczniów drugiego stopnia szkoły podstawowej,
Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, Czeski Cieszyn 2010.
27
I. Berbalk, R. Czader, R. Rzyman, U. Sikora, Elementarz, Centrum Pedagogiczne dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie 2015.
28
Polska szkoła podstawowa i przedszkole w Karwinie [online]. Dostępny w Internecie:
https://www.pzskarvina.cz , data odczytu 24.9.2018.
26
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Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z polskim językiem nauczania w Jabłonkowie
[online]. Dostępny w Internecie: https://www.pzsjablunkov.cz, data odczytu 24.9. 2018.
30
Polska szkoła podstawowa i przedszkole w Karwinie [online]. Dostępny w Internecie:
https://www.pzskarvina.cz , data odczytu 24.9. 2018.
29
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w których trakcie uczniowie poznają cały Śląsk Cieszyński. Podczas wyjazdów
uczniowie poznają historię, geografię regionu, obserwują zjawiska przyrodnicze,
oglądają w rzeczywistości to, o czym uczą się teoretycznie w szkole.
Szkoła podstawowa z polskim językiem nauczania w Jabłonkowie realizuje
projekt „Jabłonków pędzlem i piórem”. Celem projektu jest promocja kultury
zaolziańskiej i zainteresowanie polską kulturą. Projekt zawiera następujące działania: lektorat z języka polskiego, wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w Malnii
koło Gogolina oraz publikację Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, do której
uczniowie klasy 5. i 6. napiszą opowiadania na temat Jabłonkowa, historie
związanych ze szkołą lub z miejscem zamieszkania. Pod opieką nauczycielki
plastyki uczniowie przygotują ilustracje do opowiadań29.
Szkoły podstawowe z polskim językiem nauczania w ramach nauki regionalnej uczestniczą w projekcie „Cieszyńskie GO”, realizowanym przez
Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie i Dom Narodowy w Cieszynie.
Celem projektu jest wspieranie edukacji regionalnej w szkołach podstawowych
znajdujących się w regionie Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy. W ramach projektu zrealizowano ścieżki edukacyjne na temat tradycji, rzemiosł,
historii regionu oraz ścieżkę międzykulturową. W ramach projektu powstał
zeszyt ćwiczeń dla młodzieży w wieku 12-14 lat o tematyce historycznej, geograficznej, przyrodniczej i kulturowej oraz gra z mapą, punktami zatrzymania
i zadaniami do wykonania.
Uczniowie szkół podstawowych z polskim językiem nauczania utrzymują
kontakt z kulturą ludową – zapoznają się z piosenkami ludowymi oraz strojem
ludowym; rozwija się u nich przywiązanie do gwary. Uczestniczą w „Konkursie
Gwar”, w konkursie „Śląskie Śpiewanie w Koszęcinie” i w konkursie „Śpiywóm i tańcujym po Ślóńsku” w Gorzycach30. W szkołach z polskim językiem
nauczania funkcjonują zespoły folklorystyczne: „Gizdy” (Karwina), „Mali
Blędowianie” (Hawierzów), „Cieszynianka” (Cieski Cieszyn), „Dziecka ze
Stonawy” (Stonawa), „Jabłoneczka” (Jabłonków), „Łączka” (Bystrzyca), „Tyrka”
(Oldrzychowice), „Lipka” (Bukowiec), kapela ludowa „Gróniczek” (Bystrzyca).
Zespoły folklorystyczne lub kapele ludowe występują corocznie na Międzynarodowym Świętojańskim Festiwalu Folklorystycznym w Bystrzycy, na
„Gorolskim Święcie” i na różnych imprezach szkolnych, imprezach PZKO,
festynach, uroczystościach w gminie i poza nią.
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Podsumowanie
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Edukacja regionalna pomaga dzieciom i młodzieży poznawać dziedzictwo
kulturowe, tradycję oraz kulturę regionalną. Celem edukacji regionalnej jest
poznanie i umiłowanie najbliższego środowiska31, poznanie kultury regionu
oraz kształtowanie świadomych swych obowiązków przyszłych obywateli kraju32. Edukacja regionalna wzmacnia poczucie przynależności do środowiska
lokalnego. Zakorzenienie jest bardzo ważną potrzebą człowieka, wzmacnia poczucie własnej wartości33. Ważne jest, by uczniowie mogli na lekcjach w trakcie
pogadanek zrealizować swoją wiedzę i doświadczenie, by sposób poznawania
wzbudził w uczniu zainteresowanie poznawaniem środowiska i emocjonalnie
go zaangażował.
Celem edukacji regionalnej jest wprowadzenie ucznia w świat wartości
środowiska, kształtowanie tożsamości regionalnej, wychowanie człowieka
odpowiedzialnego za miejsce, w którym mieszka i motywowanie go do pracy
dla dobra całego społeczeństwa34. Dla Polaków, którzy mieszkają na Zaolziu,
edukacja regionalna jest szczególnie ważna, bowiem wśród osób deklarujących
polską narodowość, mieszkających na Zaolziu, identyfikacja regionalna przeważa nad indentyfikacją narodową.
Szkoła na Zaolziu w ramach edukacji regionalej uczy również tolerancji
wobec innych kultur, eliminuje uprzedzenia i stereotypy, elementy obcości
i nieufności. Zadaniem szkoły na pograniczu jest przygotować dzieci i młodzież
do życia i współdziałania w społeczeństwie wielokulutrowym35.
PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D jest adiunktem Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, pracownikiem Wydziału Pedagogiki
i Psychologii.
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Izby regionalne w edukacji
historycznej. Przykład szkół
w powiecie biłgorajskim

1

W niniejszym artykule, omawiając konkretne przykłady szkolnych muzeów, będę stosować
nazwy nadane im przez ich założycieli.
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Spróchniałe kołowrotki, maślniczki i skrzynie wianne rozsypują się na
strychach domów. Podobny los spotyka zardzewiałe żeliwne garnki, lampy
naftowe z wybitymi szybkami czy poszarzałe kwiaty z bibuły wykonane rękami
babci. I nic w tym dziwnego, taki jest naturalny proces życia rzeczy. A jednak
są takie miejsca w naszym najbliższym otoczeniu, które starają się ten miniony
czas zatrzymać, a ich twórcami są najmłodsi spadkobiercy przeszłości, którzy
przy pomocy nauczycieli i swoich rodziców zakładają na terenie szkół małe
(a czasem wielkie) muzea.
W listopadzie 2018 roku przeprowadziłam badania terenowe w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu biłgorajskiego. W 26 z nich napotkałam izby regionalne. Część powstała jeszcze
ponad trzydzieści lat temu w postaci niewielkich zapleczy sal historycznych.
Z czasem zbiory powiększały się i zaczęły wymagać oddzielnego pomieszczenia.
Eksponaty, o ile pozwalały na to warunki lokalowe, a te w niektórych przypadkach pojawiły się wraz z powstaniem gimnazjów i zwolnieniem sal klas VII
i VIII, przenoszono do odrębnych pomieszczeń. Nadawano im nazwy: „Izba
Regionalna”, „Izba Pamięci”, „Izba Historyczna”, „Izba Tradycji Ludowej” lub
„Nasze Szkolne Muzeum”1.
W formie oddzielonej od sali historycznej pierwsze szkolne muzea pojawiły
się na terenie powiatu biłgorajskiego na początku lat 90. XX wieku. Według
Danuty Konieczki-Śliwińskiej lata te były okresem przejściowym w systemie
polskiej edukacji pod względem włączania regionalizmu do procesu kształcenia.
W pierwszym etapie kontynuowano w pewnym zakresie koncepcję programową
z lat 80., a nawet 70. XX wieku, w której regionalizm historyczny był elementem
uzupełniającym edukację historyczną. I tylko w niektórych przypadkach, tak
jak w wykazie treści programu dla zasadniczej szkoły zawodowej z 1990 roku,
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dodano tematy bezpośrednio związane z historią regionalną, tj.: „Mój region
w dobie powstań”, „Mój region w dobie II Rzeczypospolitej”, „Mój region we
wrześniu 1939 r.” czy „Okupacja i ruch oporu w moim regionie”. Nadal jednak brakowało rozwinięcia tej koncepcji we wszystkich typach szkół. Dopiero
w 1998 roku wraz z wydaniem przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
programów nauczania dla szkoły podstawowej i licealnej po raz pierwszy w szerokim zakresie wprowadzono do nich tematykę regionalną2.
Kilka lat wcześniej, w październiku 1995 roku Ministerstwo Edukacji
Narodowej wydało dokument określający założenia programowe edukacji
regionalnej, rozumianej jako „nauczanie o dziedzictwie kulturowym w regionie”. Nie był to program nauczania, ale zestaw informacji potrzebnych do jego
stworzenia. Wśród założeń metodycznych, oprócz licznych form i metod pracy,
m.in. nawiązywania kontaktów i współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi, zawarto informację o udziale uczniów w tworzeniu muzeów szkolnych3.
Jednakże z rozmów z założycielami tych miejsc w szkołach w powiecie biłgorajskim wynika raczej, iż pomysł na stworzenie muzeum był raczej oddolną
inicjatywą, wynikającą z potrzeby społeczności lokalnej, aniżeli odpowiedzią na
ministerialną propozycję. Miało to na przykład miejsce w Szkole Podstawowej
w Zamchu, gdzie szkolne muzeum założyli harcerze.
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Jako pierwsi z inicjatywą wyszukiwania i gromadzenia w swojej harcówce pamiątek po
przodkach wyszli harcerze 23 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów prowadzonej
przez panią Małgorzatę Duńko, dopingowani i dodatkowo motywowani do działania
przez nauczycielkę historii, panią Renatę Grzyb. Owoce akcji »Znajdź i uratuj kawałek
swojej przeszłości« przeszedł najśmielsze oczekiwania. Harcerze, którzy z wielkim zapałem
rzucili się do przeszukiwania strychów starych domostw, stodół i komórek błyskawicznie
zapełnili swoją harcówkę eksponatami. Stanęli przed dylematem, co dalej? Gdzie gromadzić
kolejne pamiątki po dziadkach i pradziadkach? Problem zniknął w momencie powołania
do życia gimnazjów. Miejscowa szkoła uszczuplona o dwa oddziały (dawne klasy VII
i VIII) zyskała dwa puste pomieszczenia klasowe. Za zgodą pani dyrektor Grażyny Kołtało
w jednym z nich zorganizowano izbę historyczną i przeniesiono tu wszystkie zgromadzone
przez harcerzy przedmioty. Tradycja uzupełniania zbiorów izby trwa po dzień dzisiejszy4.

Wśród szkolnych muzeów na terenie powiatu biłgorajskiego należy wyróżnić kilka typów. Najczęściej spotykane muzea związane są z prezentowaniem
kultury oraz historii regionalnej i lokalnej. Przypominają one muzea etnograficz		D. Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu klasycznego w Polsce po 1918 roku,
Poznań 2011, s. 309–318.
3
Ibidem, s. 323–324.
4
		Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Zamchu: http://www.zamch.pl/index.php/
muzeum-w-szkole-podstawowej-w-zamchu [dostęp: 5.12.2018 r.].
2
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ne oraz muzea regionalne. Wyposażone są w przedmioty codziennego użytku,
meble, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, stroje ludowe, rękodzieło artystyczne,
a także dokumenty związane z historią miejscowości i jej mieszkańców. Jedne
z największych znajdują się w Szkole Podstawowej w Ciosmach, Samorządowym
Zespole Szkół we Frampolu, Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym, Szkole
Podstawowej w Potoku Górnym, Szkole Podstawowej w Obszy, Publicznym
Gimnazjum w Tarnogrodzie, Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej (zdj.
1.) i Szkole Podstawowej w Zamchu. Drugi rodzaj szkolnych muzeów związany jest ściśle z osobą patrona szkoły. Należy do niej Izba Pamięci w Szkole
Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie Głównym, w której
znajdują się m.in. przedmioty z dworku poety oraz Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Majdanie Starym, w całości poświęcona Zofii Krawieckiej, osobie
wybitnej nauczycielki i wychowawczyni, gromadząca odznaczenia, fotografie
i dokumenty patronki.
Kolejny typ szkolnych muzeów dotyczy walk narodowowyzwoleńczych.
Izby Pamięci poświęcone tej tematyce znajdują się w Szkole Podstawowej
w Potoku Górnym i w Szkole Podstawowej w Szyszkowie. Istnieją również
szkolne muzea obejmujące kilka części. Przykładem takiego muzeum jest Izba
Historyczna im. Antoniego Wróbla ps. Anton w Szkole Podstawowej w Zamchu, przechowująca zarówno zbiory etnograficzne, jak i te związane z walkami
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Zdj. 1. Izba Tradycji Ludowej w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej, fot. M. Działo
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partyzanckimi, a także Obszańska Izba Regionalna w Szkole Podstawowej
w Obszy, która podzielona jest na dwie sale. W pierwszej znajdują się obiekty
etnograficzne, a w drugiej zabytki z czasów PRL-u. Oprócz wymienionych
w szkolnych izbach przechowywane są również: numizmatyka, stare książki,
prasa i fotografie, obiekty kartograficzne obrazujące najbliższy region, archiwalia
i zabytki archeologiczne.
Istnieje wiele definicji regionalizmu, ale jedna z nich podkreśla szczególnie
jego najważniejsze cechy, złączone nierozerwalnie z funkcjami izb regionalnych,
do których powinniśmy zaliczyć również szkolne muzea. Według „Nowej encyklopedii powszechnej” regionalizm to „ruch społeczno-kulturalny opierający
się na zainteresowaniu odrębnością kultury poszczególnych regionów kraju,
dążący do pogłębienia i prezentacji wiedzy o tej kulturze”5. Z definicji tej wynikają dwie podstawowe funkcje izby regionalnej: edukacyjno-wychowawcza
i wystawiennicza. Należałoby do niej dołączyć jeszcze jedną: ochronną, która
oznacza zbieranie eksponatów muzealnych w celu ich zachowania, uporządkowania i systematyzacji. Realizację tych funkcji najlepiej przedstawia opis
powstania Izby Tradycji Ludowej w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej:
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Postanowiliśmy zatrzymać w naszej szkole choć namiastkę »przeszłości«. Podjęliśmy się
wielkiego przedsięwzięcia, w które byli zaangażowani wszyscy nauczyciele, dzieci i ich
rodzice. Urządziliśmy szkolne muzeum. Uczniowie z wielką pasją przystąpili do zadań.
Pracując w grupach, zbierali informacje, na podstawie których stworzyli następujące
albumy: wyrażenia i zwroty gwarowe, kapliczki i krzyże przydrożne w Woli Różanieckiej,
przyśpiewki weselne i wyliczanki. Wszyscy uczniowie zebrali narzędzia gospodarskie,
używane dawniej do pracy. Zostały one odrestaurowane i opisane. W szkole wygospodarowano salę, wybudowano piec, pobielono ściany i umieszczono tam eksponaty. W ten
sposób powstała Izba Tradycji Ludowej, którą otwarto 09.06.2005 r. W przygotowanej na
tę okazję części artystycznej zaprezentowali się uczniowie i ich rodzice na wspólnej scenie.
Było to dla wszystkich niesamowite przeżycie6.

We wspomnianym wcześniej dokumencie MEN w założeniach metodyczno-organizacyjnych zalecano, aby edukacja regionalna była realizowana
już z najmłodszymi dziećmi, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
„przez uczestnictwo i przeżywanie treści w formach bliskich dziecku związanych z jego środowiskiem rodzinnym i specyfiką regionu”7. Cel ten realizują
w praktyce izby regionalne w szkołach. Podczas wywiadów prowadzonych
z nauczycielami i dyrektorami szkół z powiatu biłgorajskiego, na pytanie od
Nowa encyklopedia powszechna PWN, D. Kalisiewicz (red.), t. 5, Warszawa 1997, s. 481.
		Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej: https://spwr.edupage.org/
about/?subpage=2 [dostęp: 5.12.2018 r.].
7
		D. Konieczka-Śliwińska, op. cit. (Edukacyjny nurt regionalizmu...), s. 319.
5
6

Izby regionalne w edukacji historycznej

jakiego okresu życia przyprowadzają dzieci do istniejących w ich placówkach
izb regionalnych odpowiadali jednogłośnie, że od najmłodszych. Warto również
zaznaczyć, że izby regionalne nie służą tylko uczniom miejscowym. Szkoły, które
nie posiadają własnych izb regionalnych (zwłaszcza z powodu ograniczonych
warunków lokalowych) odwiedzają te sąsiadujące z nimi. Przykładem szkoły
udostępniającej swoją Izbę Regionalną innym placówkom edukacyjnym jest
Szkoła Podstawowa w Obszy. Doświadczenia nauczycieli historii pokrywają się
ze słowami Marii Dąbrowy na temat wykorzystania zbiorów muzealnych w nauczaniu: „Oryginalne eksponaty przemawiają żywym językiem do wyobraźni
uczniów, rozwijają abstrakcyjne myślenie, pobudzają aktywność i samodzielność
myślenia, pogłębiają wiedzę i ułatwiają zrozumienie trudnych procesów historycznych”8. Miejsca te, gromadzące zabytki z najbliższego regionu, odwiedzają
również rodzice, ale przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, często przyszli
ofiarodawcy eksponatów. Ponadto izby służą również jako miejsca spotkań
różnych regionalnych stowarzyszeń. Szkoła staje się więc najbliższym miejscem
kultywowania historii regionalnej i lokalnej. Dlatego szkolne muzea powstają
szczególnie w najmniejszych miejscowościach, najbardziej oddalonych od
muzeów regionalnych, etnograficznych i innych. W Biłgoraju, w miasteczku

		 M. Dąbrowa, Możliwości wykorzystania zbiorów muzealnych przez nauczycieli historii”, Kraków
1971, s. 6.
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Zdj. 2. Izba Regionalna w Szkole Podstawowej w Potoku Górnym, fot. M. Działo
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liczącym ponad 26 700 mieszkańców, ale też posiadającym Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej (pod tym względem zdecydowanie bardziej uprzywilejowane są
szkoły w dużych miastach), tylko w dwóch szkołach znajdują się sale historyczne
skromnie wyposażone w podstawowe eksponaty etnograficzne. Z kolei w małej
miejscowości Ciosmy (liczącej 362 mieszkańców) powstała izba regionalna o powierzchni dwóch sal lekcyjnych, wyposażona w eksponaty, którymi mogłoby
się pochwalić niejedno muzeum etnograficzne. Podobnie „bogata” jest izba
regionalna w Potoku Górnym, gdzie dodatkowo, w oddzielnym pomieszczeniu,
znajduje się druga izba – walk narodowowyzwoleńczych (zdj. 2).
Julia Tazbirowa w 1971 roku w pracy Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym zwróciła uwagę na zalety wynikające z wykorzystania źródeł niepisanych
w edukacji szkolnej. Podała kilka sposobów ich wykorzystania. Na przykład do
analizy ikonograficznej zalecała wykorzystanie odpowiednich ilustracji z podręcznika lub reprodukcji przyniesionych do klasy, z kolei do analizy zabytku
architektury – przeprowadzenie krótkiej wycieczki dla pokazania obiektu w najbliższym otoczeniu szkoły, „jeżeli na to pozwalają warunki lokalne”, a ponadto,
jak pisała: „wiele różnych zabytków można pokazać w muzeum”. Jednocześnie
podała kilka istotnych trudności, na jakie może napotkać nauczyciel podczas
lekcji z wykorzystaniem źródeł niepisanych. Pierwsza sytuacja: „Klasa na przyniesione obrazki [w naszym przypadku eksponaty w izbie regionalnej] reaguje
zazwyczaj rozproszeniem uwagi i wyszukiwaniem ciekawostek” i druga: „Niekiedy trzeba pilnować, aby przyniesione reprodukcje nie zostały bezmyślnie
zniszczone, pogniecione lub pomazane przez uczniów”9. Aby temu zaradzić,
lekcja powinna być przeprowadzona bardzo sprawnie. W izbie regionalnej jest to
o tyle ułatwione, że nauczyciel ma na co dzień do niej dostęp, wie jakimi eksponatami dysponuje i może łatwo ustalić plan lekcji. Ponadto uczniowie powinni
pozostawić plecaki i długopisy w klasach. Z przykrością trzeba stwierdzić, że
niektóre obiekty zostały przez uczniów pomazane i zniszczone. Tym bardziej do
nauczyciela należy uświadomienie im, że znajdują się w małym muzeum, gdzie
obowiązują określone formy zachowania, których opanowanie przyda im się
także podczas wycieczek szkolnych. Ponadto najważniejsze eksponaty powinny
być otoczone szczególną troską i zabezpieczone przed uszkodzeniami. Niewykluczone, że najcenniejsze, a także te najniebezpieczniejsze dla uczniów (np.
militaria i ostre narzędzia) powinny zostać umieszczone w gablotach. Ogromną
wadą oglądanych przeze mnie izb regionalnych w szkołach był brak inwentarza
eksponatów (jedynie Izba Regionalna w Publicznym Gimnazjum w Tarno9
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J. Tazbirowa, Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971, s. 78–81.
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A. Matusiewicz, Źródła „domowe” w szkolnej edukacji historycznej, [w:] Toruńskie spotkania
dydaktyczne III. Źródła w edukacji historycznej, St. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek (red.),
Toruń 2006, s. 132-137.
A. Zielecki, Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1976, s. 83, 182.
J. Tazbirowa, op. cit. (Źródła historyczne...), s. 82.
A. Zielecki, op. cit. (Środki dydaktyczne...), s. 185.
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grodzie posiada kompletny inwentarz zbiorów, a dwie inne izby inwentarze
częściowe). Jest to o tyle istotne, że wraz ze zmianą opiekuna izby regionalnej
(zwykle nauczyciela historii), zaciera się pamięć o pochodzeniu przedmiotów
i historii z nimi związanej. Często historii bardzo niezwykłej, opowiadającej
o losach żołnierza na froncie lub artysty ludowego, wykonującego dane dzieło.
Z kolei do zalet lekcji prowadzonej w szkolnej izbie regionalnej należy
zaliczyć rozbudzenie ciekawości uczniów, którego efektem są rozmowy ze
starszymi członkami rodziny, poszukiwanie pamiątek we własnym domu,
a nieraz – za zgodą rodziców – sprowadzenie ich celem powiększenia zbiorów
w izbie. Ciekawość ta, odpowiednio ukierunkowana przez nauczyciela, może
skutkować powstaniem różnych projektów, których wyniki w formie prac pisemnych mogą zostać dołączone do kolekcji izby regionalnej. Przykłady takich
projektów podaje na przykład Andrzej Matusiewicz w artykule o wykorzystaniu
tzw. źródeł domowych w edukacji historycznej10.
Ważną zaletą izb regionalnych w szkołach jest też możliwość prezentacji
działania przedmiotu, którą szczególnie pochwalił Alojzy Zielecki, autor książki
Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii. Zauważył on, że „suche”
„stwierdzenie wyższości, np. przędzarki mechanicznej nad kołowrotkiem staje
się czysto werbalne, ponieważ większość uczniów nie potrafi sobie uzmysłowić,
jak wygląda i jak funkcjonuje jedno i drugie”11. Dlatego też ukazanie, w jaki
sposób działały niektóre przedmioty może się okazać jedną z najciekawszych
i najprostszych do zapamiętania lekcji historii. Zajęcia takie przeprowadza na
przykład Izba Regionalna w Szkole Podstawowej w Ciosmach, często przy
współpracy Stowarzyszenia „Dąb”. Wśród zalet korzystania z wizyty w muzeum
(w naszym przypadku izby regionalnej) Julia Tazbirowa wymieniła ponadto
„bezpośrednie zetknięcie z zabytkiem w czasie wycieczki [...] ze względu na
ogólną kulturę historyczną i pewne specyficzne wrażenie, powstające zawsze
w zetknięciu z oryginałem dzieła sztuki w niecodziennych warunkach”12. Jest
ono o tyle istotne, że w przypadku eksponatów powtarzalnych i odpornych na
uszkodzenia istnieje możliwość dotknięcia ich przez uczniów, zaprezentowania
sposobu ich użycia, co jest nieosiągalne w innym muzeum. Dodatkowo wiele
z tych przedmiotów może być imitacjami13. Na przykład w Szkole Podstawowej
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w Luchowie Dolnym znajduje się kolczuga wykonana przez jednego z rodziców.
Uczniowie mogą ją przymierzyć, a także przyjrzeć się z bliska jak pracochłonne
było jej wykonanie. Z kolei w niewielkiej izbie regionalnej w Zespole Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ustawiona jest rekonstrukcja
kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego. W szkołach w Ciosmach i Woli
Różanieckiej znajdują są atrapy pieców, a w szkole w Hedwiżynie drewniany
płot imitujący wejście do zagrody chłopskiej. Wszystko to nie byłoby oczywiście
możliwe bez pomocy rodziców w tworzeniu izb regionalnych, a czasem także
babć wykonujących na przykład kwiaty z bibuły oraz papierowe wycinanki
i firanki. Alojzy Zielecki zauważył, że dużą pomocą przy wykonaniu imitacji
przedmiotów mogą służyć muzea14.
W punkcie szóstym Karty regionalizmu polskiego, uchwalonej na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu 23–25 września 1994 r.
podkreślono, że „szczególna rola w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej przypada systemowi edukacji”15. Oglądając „na żywo”
przedstawione w artykule izby, można stwierdzić, że w szkołach w powiacie
biłgorajskim zadanie to jest w pełni realizowane. Jednak o ostatecznym sukcesie
owego sposobu nauczania nie poświadczą oceny na kartkówkach, sprawdzianach
czy świadectwie maturalnym. Efekty sukcesu nauczania regionalizmu w szkole
są trudne do ocenienia w sposób konwencjonalny. Mogą zostać zmierzone
znacznie później, dopiero po opuszczeniu szkoły przez ucznia.
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Stresory w pracy edukacyjnej
nauczyciela przedszkola
Wstęp
Pojęcie stres jest różnie rozumiane. Zazwyczaj odnosi się go do okoliczności
pochodzących z zewnątrz, stawianych jednostce wymagań, zlecanych obowiązków, sytuacji trudnych, czyli stresorów oraz przejawianych negatywnych reakcji
na bodźce, odczuwanych przykrych stanów emocjonalnych. W literaturze
naukowej najbardziej rozpowszechniona jest poznawczo-transakcyjna koncepcja stresu Richarda Lazarusa i Suzan Folkman, zgodnie z którą stresem jest
„określona relacja między osobą a otoczeniem, oceniana jako obciążająca lub
przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”1. Zgodnie z tym ujęciem
stres zależy nie tyle od stresorów, czyli określonych czynników czy wydarzeń,
ale przede wszystkim od tego, jak jednostka je zinterpretuje, jak oceni swoje
zasoby umożliwiające ich przezwyciężenie. Ta sama sytuacja, zdarzenie, bodziec
może być różnie postrzegana przez różnych ludzi i wywoływać odmienne reakcje
emocjonalne i typy zachowań. Coś, co dla jednych jest wyzwaniem, dla innych
stanowi zagrożenie. Owa odmienność zależy m.in. od subiektywnej percepcji
stresora, odporności na wydarzenia stresowe, stylów radzenia sobie ze stresem,
aktualnego stanu zdrowia, cech osobowości czy wsparcia otrzymywanego od
innych. Stres należy rozpatrywać nie tylko jako zjawisko negatywne, ale również
jako pozytywne. Gdy jest długotrwały, o dużym nasileniu, wówczas staje się
ważnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, dlatego nie można go bagatelizować.
Stres jest nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka, niezależnie
od wieku, płci, wykształcenia, zawodu czy pełnionej roli. Najbardziej stresujące zawody to: lekarz, górnik, pilot, policjant2. Do stresujących należy także
1

2

I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psychologia, podręcznik
akademicki, tom 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2007, s. 470.
J. Szymczyk, Najbardziej stresujące zawody w Polsce i na świecie [online]. Dostępny
w Internecie: https://poradnikpracownika.pl/-najbardziej-stresujace-zawody-w-polsce-i-naKwartalnik Edukacyjny 4 (95) zima 2018
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profesja nauczyciela. Wpływają na to nadmierne obciążenia psychofizyczne
i specyficzne, złożone warunki pracy oraz konieczność realizowania różnorodnych i złożonych celów.

Metodologiczne podstawy badań
Przedmiot badań, cel, problemy badawcze
Problematyka stresu zawodowego nauczycieli przedszkola nie znalazła szerszego odzwierciedlenia w badaniach naukowych3, dlatego w celu pogłębienia
tego zagadnienia przyjęliśmy jako cel badań uzyskanie aktualnych informacji
o poziomie odczuwanego stresu, rozmiarze tego zjawiska oraz zidentyfikowanie czynników stresogennych w pracy tej grupy zawodowej. Poprzez badania
starano się odpowiedzieć na następujące pytania:
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1. Jaki jest poziom stresu nauczycieli przedszkola?
2. Jakie czynniki związane z pracą edukacyjną są najczęstszą przyczyną stresu
nauczycieli przedszkola?
Stres powstanie wtedy, gdy nauczyciel postrzegać będzie sytuacje, z którymi
styka się na co dzień jako obciążające lub przekraczające jego zasoby i zagrażające jego dobrostanowi. Nauczyciel oceniający wyzwania jako przerastające
jego możliwości żyć będzie w nieustannym stresie.

Metoda badań
Odpowiedzi na postawione problemy badawcze poszukiwano metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety, której narzędziem był
kwestionariusz specjalnie skonstruowany do celów badawczych, zatytułowany
„Subiektywna ocena pracy nauczyciela przedszkola”. Kwestionariusz składał się
z 50 twierdzeń określających różne sytuacje związane z pełnieniem roli zawodowej nauczyciela przedszkola. Zostały one zakwalifikowane do 10 kategorii.
Oto przykładowe twierdzenia:
• Wciąż brakuje mi czasu na wspomaganie rozwoju dzieci wymagających szczególnej troski i wyrównywanie ich niedoborów.
• W pracy napotykam na poważne problemy wychowawcze, trudne do przezwyciężenia.
• Nauczyciele przedszkola są często zaskakiwani zmianami i przepisami.
• Moje pobory są nieproporcjonalne do obciążenia pracą.

3
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O stresie w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola pisze Beata Gutowska, „Wychowanie
w Przedszkolu”, 2013, nr 1, s. 56–59.
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• Rodzice przejawiają skłonności do ujawniania postaw roszczeniowych wobec
personelu wychowawczego.
• Efekty mojej pracy są niezauważalne przez nadzór pedagogiczny.
• Moja praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością za każde powierzone mi
dziecko.
• Odczuwam brak niezbędnych środków dydaktycznych.
• Praca w przedszkolu wymaga ciągłego emocjonalnego zaangażowania w sprawy
dzieci.
• Duża liczba dzieci w grupie/przedszkolu sprawia, że nauczyciel przebywa
niemal w ciągłym hałasie.

Do oceny twierdzeń zastosowano następującą skalę:
1. cecha nie występuje, nie dotyczy mojej pracy,
2. cecha występuje, ale mi nie przeszkadza i nie denerwuje,
3. czasami mnie to irytuje lub przeszkadza,
4. dość często mnie to irytuje lub przeszkadza,
5. irytuje mnie to cały czas w pracy, a nawet denerwuję się z tego powodu w domu.

4

Informacje o stresie nauczycieli z najkrótszym stażem pracy i z najdłuższym zawarte zostały
w artykule: S. Korczyński, Stres nauczycieli przedszkola w pierwszych latach pełnienia roli
zawodowej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika,
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Skala ta posłużyła do ustalenia poziomu stresu dla każdej kategorii
czynników stresogennych oraz ogólnego poziomu stresu. Sytuacje oceniane
skalą 1 i 2 wskazują na postrzeganie sytuacji edukacyjnych jako obojętnych
lub nieszkodliwych, niemających miejsca w pracy zawodowej, bądź występujących, ale niebędących przyczyną napięć emocjonalnych. Sytuacje
ocenione skalą 3 wskazują na stres przeciętny (okazjonalny, sytuacyjny).
Oceny z zastosowaniem skali 4 wskazują na wysoki poziom stresu, a skali 5
na bardzo wysoki. O poziomie stresu wnioskowano na podstawie średnich
procentowych sumy ocen wszystkich twierdzeń kwestionariusza dla każdego
stopnia skali.
Osoby badane
Badaniami objęto 440 nauczycielek czynnych zawodowo o różnym stażu
pracy zawodowej: staż 1–3 lat (38,2%), 4–10 lat (27,3%), 11–20 lat (19,5%),
powyżej 20 lat (15,0). Prowadzono je głównie wśród słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestniczących w różnych formach doskonalenia pedagogicznego
na terenie województwa opolskiego i śląskiego. W badanej grupie przeważały
respondentki ze stażem do 10 lat (65,4%). W niniejszym opracowaniu analizie
poddane zostaną wyniki badań ogółu respondentów4.
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Wyniki badań
Ogólny poziom stresu nauczycieli przedszkola
Ogólny poziom stresu zidentyfikowano na podstawie ustosunkowania
się badanych do twierdzeń kwestionariusza ankiety przy wykorzystaniu skali
1 – 5. W tym celu posłużono się średnią sumy wskaźników procentowych dla
każdej skali. Okazuje się, że blisko 30% nauczycielek przedszkolnych doznaje
stresu na bardzo wysokim (9,2%) i wysokim poziomie (20,1%) – wykres 1.
Ten wynik jest zbliżony do odczuwanego stresu w grupie nauczycieli szkolnych
pracujących na drugim i trzecim etapie edukacji (30,9%)5, ale niższy od poziomu stresu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (40,5%). Większość badanych
nauczycieli ocenia warunki pracy jako korzystne dla efektywnego pełnienia
roli zawodowej. Ich poziom stresu jest umiarkowany lub minimalny (70,7%).
Stres w takich dawkach jest bodźcem stymulującym do działania, motywuje,
wyzwala energię, pobudza jednostkę do aktywności.

9,2
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20,1
42,3

Wysoki
Przeciętny
Niski

28,4

Wykres 1. Poziom stresu ogółu badanych nauczycieli przedszkola (w procentach)
Źródło: badania własne.

Kategorie czynników stresogennych w subiektywnej ocenie nauczycieli
przedszkola
Badani nauczyciele mieli ustosunkować się do 40 twierdzeń dotyczących
czynników, które są przyczyną napięć, irytacji, zakłóceń w ich normalnym
5
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Bardzo wysoki

t. XXVI, nr 2 (2017).
S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela, Kraków 2014, s. 92.
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funkcjonowaniu. Zestawiając odpowiedzi z wykorzystaniem skali 4 i 5, ustalono rangę od najwyższej (ranga 10 oznacza najwyższy odsetek zestresowanych
na poziomie wysokim i bardzo wysokim) do najniższej (ranga jeden oznacza
najniższy odsetek o takim poziomie stresu). Najwyższą rangę uzyskały trzy
kategorie o zbliżonych wskaźnikach, nieznacznie przekraczających 31%. Są to:
presja czasu, uciążliwości fizyczne i odczuwany brak nagród. Czynniki wchodzące w skład pozostałych kategorii mieszczą się w granicach od 26% (ranga
1) do 31% (ranga 7) – wykres 2.

26,6

Presja czasu (10)

32,9

Uciążliwości fizyczne (9)

26,8
32,5

Odczuwany brak nagród (8)
Poczucie psychicznego obciążenia pracą (7)

28,3

31,2

Uciążliwości związane z pełnieniem funkcji
dydaktyczneji wychowawczej (6)
Poczucie braku wsparcia (5)
Zachowania dzieci (4)

29,1

30,9
30,1

Poczucie zagrożenia (3)
Poczucie odpowiedzialności zawodowej (2)

30,5

Sytuacje konfliktogenne (1)

Źródło: Opracowanie własne.

Charakterystyka czynników stresogennych
Dominującym stresorem w pracy nauczyciela przedszkola jest presja czasu.
Aż 41% badanych nauczycielek uznało, że znaczącym stresorem w ich pracy
jest brak czasu na realizowanie indywidualnych programów wspierających
i korygujących rozwój dzieci wymagających szczególnej troski i wyrównywanie
ich niedoborów oraz wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności
i zainteresowań6, a ponad 34% - brak czasu na realizację planowanego materiału
i ocenę opisową dzieci (wykres 3). Nieco większy odsetek nauczycieli przedszkola
6

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest „wspieranie i ukierunkowanie rozwoju
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”, Dz. U. Z 2000 r. Nr 2, poz. 18
z późniejszymi zmianami.
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Wykres 2. Ranga kategorii czynników stresogennych z uwzględnieniem wysokiego i bardzo wysokiego poziomu stresu
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(39,5%) stresuje również to, że ich praca wiąże się z koniecznością niezwłocznego realizowania wielu zadań, w tym biurokratycznych. W związku z tym, że
nauczyciel przedszkola jest odpowiedzialny za efektywne wykorzystanie czasu
pracy z dziećmi, ponad 26% badanych uważa, że uciążliwością ich pracy jest
konieczność wykonywania wielu zadań w narzuconym czasie, w określonym
rytmie, bez możliwości odprężenia się.
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Wykres 3. Stresory określające presję czasu.

66

Źródło: opracowanie własne

Kolejną wysoką rangę, z bardzo zbliżonym ładunkiem stresogenności, uzyskała kategoria „uciążliwości fizyczne”, przez które rozumiemy warunki pracy
nauczyciela przedszkola: zbyt liczne grupy, hałas czyniony przez dzieci, duszne
pomieszczenia. Z reguły wpływają one na zmęczenie, osłabienie organizmu, ból
głowy, skłonność do popełniania błędów, rozdrażnienie psychiczne i na to, jak
nauczyciel wypełnia swoje obowiązki. Nieodpowiednie warunki pracy odbijają
się również niekorzystnie na samopoczuciu dzieci, ich koncentracji uwagi,
podnieceniu emocjonalnym, agresywności, co z kolei zaburza układ relacji
z nauczycielami. Stres spowodowany uciążliwościami fizycznymi sygnalizuje
ponad 32% objętych badaniami. Najbardziej stresogennym czynnikiem okazał
się nieustanny hałas towarzyszący ich pracy (wykres 4). Badania wykazują, że
przeciętny poziom hałasu w przedszkolach oraz szkołach na przerwach wynosi
ok. 75-80 dB. Hałas ten przewyższa poziom głośności mowy, uniemożliwiając
jej rozumienie. Zmusza to osoby mówiące do nadmiernego wysiłku głosowego.
Typowa reakcja na hałas, szczególnie u początkujących pedagogów, polega na
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mówieniu „podniesionym głosem”, to jest zbyt głośno i zbyt „wysoko”, w konsekwencji czego dochodzi do nieprawidłowego (nadmiernego) obciążenia fałdów
głosowych i ich uszkodzenia. Z kolei podniesiony głos nauczyciela powoduje
u dzieci nawyk głośnego mówienia sprzyjający rozwojowi dysfonii dziecięcych,
tj. czynnościowych zaburzeń głosu w wieku rozwojowym. Wytwarza się swego
rodzaju „błędne koło” uzależnień przyczynowych7.
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Wykres 4. Czynniki określające uciążliwości fizyczne
Źródło: badania własne.

7

Obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela i ich wpływ na zdrowie. Ekspertyza
opracowana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódź
2004. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej przebadali natężenie hałasu w trzech
wrocławskich przedszkolach. Hałas w każdym z nich mierzono przez 30 minut podczas
różnych zajęć: zabawy własnej dzieci, nauki języka, zabawy z nauczycielką. Uśrednione
wyniki dały fatalne rezultaty. W przedszkolu w budynku przedwojennym średni
poziom hałasu wyniósł 72,3 decybeli, w zbudowanym w latach 70. XX wieku - 74,1
dB, zaś w przedszkolu modułowym (tzw. kontenerowym) aż 76 decybeli. B. Józefiak,
We wrocławskich przedszkolach hałas jak na... rondzie Reagana. Zbadali to naukowcy
[online]. Dostępny w Internecie: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3305424,wewroclawskich-przedszkolach-halas-jak-na-rondzie-reagana-zbadali-to-naukowcy,id,t.html
(dostęp: 7.01.2017).
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Hałas jako najbardziej niekorzystny czynnik towarzyszący pracy w przedszkolu wymienia blisko 40% badanych przez nas respondentów. 28% ogółu
badanych nauczycieli stwierdza, iż realizacja zadań dydaktycznych jest utrudniona ze względu na dużą liczebność dzieci w grupie i stanowi podstawę wysokiego a nawet bardzo wysokiego stresu. Na zajęciach prowadzonych w oddziale
przedszkolnym pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż

67

Stanisław Korczyński

25 dzieci. W tak licznej grupie, o dużych różnicach indywidualnych między
dziećmi, trudno jest realizować zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową i zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Również rodzice są niezadowoleni,
gdy ich dziecko znajduje się w zbyt licznej grupie dzieci. Jedna z matek pisze:
„Ja nie mogę sobie w domu z moją dwójką poradzić, a 25 to sobie nawet nie
wyobrażam, gdzie tu dbałość o bezpieczny pobyt, szok, nie chciałabym, żeby
moje dziecko chodziło do takiego spędu dzieci. 10 dzieci w oddziale to byłby
komfort pracy, nauczycielka mogłaby więcej czasu poświęcić dziecku i dziecko
byłoby zadowolone”8. Nieprzyjemne odczucia wywołuje także praca w dusznych
pomieszczeniach (31%).
Wysoką rangę na wymiarze nasilenia stresu zawodowego uzyskała kategoria „poczucie niedostatku nagród”. Niedostatek nagród można rozumieć
w dwojaki sposób: jako niedostatek lub brak nagród wewnętrznych (bycie
docenianym, poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu) oraz zewnętrznych
(nagrody wyrażane w sposób materialny, płace). Najsilniejszy stres z powodu
niedostatku nagród uwidacznia się u 33% badanych, przy czym bardzo wysoki
jego poziom u 13,5%.
60
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Wykres 5. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu ogółu badanych nauczycieli wynikający z poczucia niedostatku nagród
(w procentach)
Źródło: badania własne.
8

Elastyczne MEN. Zmiana w normach liczebności oddziałów przedszkolnych [online]. Dostępny
w Internecie: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/140857/
Elastyczne-MEN--Zmiana-w-normach-liczebnosci-oddzialow-przedszkolnych (dostęp:
25.01.2017).
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CBOS: praca nauczyciela stresująca, ale daje dużo satysfakcji [online]. Dostępny
w Internecie: https://www.prawo.pl/oswiata/cbos-praca-nauczyciela-stresujaca-ale-daje-duzosatysfakcji,123258.html (dostęp: 06.02.2014).
Nauczyciele będą pracować 8 godzin dziennie [online]. Dostępny w Internecie: http://
blizejprzedszkola.pl/temat-2,799,nauczyciele-beda-pracowac-8-godzin-dziennie (dostęp:
20.01.2017).
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Okazuje się, że ponad 54% nauczycieli najbardziej irytuje to, że ich praca
postrzegana jest przez otoczenie społeczne, głównie rodziców, dziennikarzy, a także
osoby piszące na licznych portalach społecznościowych, jako kończąca się wraz
z opuszczeniem przedszkola przez dzieci (wykres 5). Takie przekonanie wynika
z tego, że społeczeństwo często wyraża opinie o uprzywilejowaniu zawodu nauczycielskiego ze względu na niski wymiar tygodniowego dnia pracy. Potwierdzają to
badania CBOS przeprowadzone w 2012 roku na 952-osobowej reprezentacyjnej
grupie Polaków. Ponad połowa badanych uważa, że nauczyciele mają zbyt długie
urlopy i przepracowują zbyt mało godzin tygodniowo9. Powszechnie pomijany
jest fakt, że czas pracy nauczyciela przedszkola to nie tylko liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, ale
także konsultacje i zebrania z rodzicami w sprawie postępów dokonywanych
w przedszkolu przez dzieci, dokumentowanie kontaktów z rodzicami w formie
protokołów zebrań i kart indywidualnych spotkań, dokumentowanie indywidualnego wspomagania rozwoju, diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka
(prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji), przygotowanie informacji o gotowości dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym
do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna), prowadzenie
kroniki przedszkola lub grupy, opracowywanie scenariuszy zajęć i organizacji
uroczystości przedszkolnych, organizowanie wycieczek, spacerów, przygotowywanie środków dydaktycznych. Ponadto nauczyciel jest zobligowany do ciągłego doskonalenia zawodowego i wzbogacania swojego warsztatu pracy poprzez
udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach itp. Jedna z nauczycielek pisze:
„8 godzin dziennie pracuję cały czas, tyle że 5 godzin mam wpisane do dziennika,
ale 3 godziny po pracy nadrabiam w domu. Teraz np. siedzę sobie w domu i piszę
program autorski, a przecież mam wolne”10.
Nauczycieli irytuje obserwowalny spadek prestiżu nauczyciela. Uważają,
że zawód ten cieszy się coraz niższym uznaniem społecznym. Nauczyciela obwinia się za niepowodzenia i zachowania dzieci, wszelkie niedomagania, braki
i zły stan oświaty. Nauczyciele przedszkola są w wysokim stopniu poirytowani
tymi oskarżeniami (41%).
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Pobory od lat są czynnikiem nurtującym ten zawód. Nauczyciele są zdania,
że ich zarobki są nieproporcjonalne do obciążenia pracą. Brak adekwatnej gratyfikacji za pracę zawodową jako stresor wymienia blisko 40% respondentek.
Około 20% nauczycieli przedszkola sygnalizuje też wysokie i bardzo wysokie
nasilenie stresu z powodu poczucia niewykorzystywania swoich kwalifikacji
i zdolności, niedoceniania w pracy oraz ograniczonych możliwości awansowania.
Do zadań przedszkola należy wychowanie dzieci, opieka nad ich zdrowiem
i bezpieczeństwem, współpraca z rodziną, ze szkołą i środowiskiem, pobudzanie
(stymulowanie) rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz wyrównywanie (kompensowanie) odchyleń w rozwoju.
Działalność wychowawcza przedszkola polega nie tylko na kierowaniu rozwojem
dziecka i pobudzaniu tego procesu, ale także na pracy wyrównawczej, usuwaniu
lub łagodzeniu stwierdzonych u dzieci zaburzeń. Chcąc zatem ukazać główne
i najbardziej istotne funkcje przedszkola, należy przyjąć, że spełnia ono przede
wszystkim zadania opiekuńcze, wychowawcze, wyrównawcze i społeczne11.
W trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciel napotyka wiele trudności.
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Źródło: badania własne.
11

A. Szczepańska, Funkcje i zadania przedszkola wobec dziecka [online]. Dostępny w Internecie:
http://www.profesor.pl/publikacja,14796,Artykuly,Funkcje-i-zadania-przedszkola-wobecdziecka (dostęp 25.01.2017).
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W przedszkolu doniosłą rolę pełnią wszelkiego rodzaju środki dydaktyczne.
Są warunkiem aktywnego uczestnictwa dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. W strukturze stresogennych
czynników związanych z pełnieniem funkcji dydaktycznej oraz wychowawczej
dominuje odczuwany brak niezbędnych środków dydaktycznych. Doświadczane
z tego powodu trudności w pracy sygnalizuje 39% respondentów (wykres 6).
Duże nasilenie stresu obserwuje się u nauczycieli w związku z ustawiczną
kontrolą pracy, dokonywaną nie tylko przez władze oświatowe i przełożonych,
ale i rodziców. W tym przypadku stres na poziomie wysokim i bardzo wysokim
sygnalizuje ponad 35% ankietowanych.
Przedszkole pełni istotną funkcję wobec rodziny, jaką jest doradztwo i wspieranie działań wychowawczych wobec dziecka. Nauczyciel ma pomagać rodzicom
w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, informować na bieżąco o postępach dziecka oraz uzgadniać
wspólnie z nimi kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu12. Ta funkcja
stanowi obciążenie dla niewielkiej liczby badanych, bowiem do oceny stwierdzenia
„moja praca wymaga częstych kontaktów z rodzicami, zarówno indywidualnych,
jak i grupowych” skalą 4 i 5 posłużyło się około 18% badanych.
Praca w przedszkolu wiąże się z koniecznością stosowania zróżnicowanych
form i metod pracy z dziećmi. Ich racjonalny dobór wymaga odpowiedniego przygotowania z uwzględnieniem wieku dzieci, ich rozwoju, możliwości percepcyjnych. W związku z doświadczaniem obiektywnych lub subiektywnych trudności
w ich stosowaniu wielu nauczycielom towarzyszy niemałe napięcie emocjonalne.
To przedsięwzięcie jako czynność stresującą wymienia 26% nauczycieli.
W wieku przedszkolnym, obok zachowań prospołecznych dzieci (empatia,
udzielanie pomocy, dzielenie się i współdziałanie), obserwuje się zróżnicowane
przejawy zachowań aspołecznych, jak: agresja, kłótnie, dokuczanie, znęcanie,
egocentryzm. Chociaż dorosłych wprowadzają w duże zakłopotanie, to stanowią
istotny czynnik zdobywania przez dzieci nowych doświadczeń, regulowania
własnych zachowań, a więc rozwoju. Z drugiej strony zachowania takie są
niebezpieczne, gdyż zagrażają bezpieczeństwu innych dzieci. Stanowią przeszkodę w kształtowaniu i wytwarzaniu się więzi grupowej i w dużym stopniu
dezorganizują pracę wychowawcy. Złożone, nieraz trudne do przezwyciężenia
problemy wychowawcze jako przyczynę irytacji i wewnętrznych napięć wymienia blisko 30% nauczycieli, a różnorodne zachowania agresywne i przemocowe
niektórych dzieci 36% ankietowanych (wykres 7).
Dz.U. z 2000 r Nr 2, poz. 18 z późniejszymi zmianami.
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Wykres 7. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu ogółu badanych nauczycieli wynikający z zachowania dzieci
(w procentach). Źródło: badania własne.
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Przyczyną stresu nauczyciela przedszkola może być również praca z dzieckiem nadmiernie impulsywnym, z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadmiernie aktywnym ruchowo, określanym jako nadpobudliwym psychoruchowo lub
z ADHD13. Dzieci te wymagają szczególnej troski i zrozumienia. Nauczyciel zaś
musi panować nad emocjami, dlatego dla niektórych praca z nimi jest źródłem
wielu wewnętrznych napięć. Sygnalizuje je 29% badanych.
Utrudnieniem w pracy edukacyjnej nauczycieli przedszkola jest też nieprzestrzeganie przez dzieci reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, głównie w trakcie
zabaw, wycieczek, spacerów, w łazience, szatni czy też w różnych sytuacjach zadaniowych14. Tego typu zachowania jako stresujące wymienia 27,2% respondentek.
Zawód nauczyciela przedszkola niesie ze sobą znaczne obciążenia psychofizyczne przekładające się na system psychicznej regulacji osób ją wykonujących,
co przejawia się w poziomie odczuwanego stresu. Ponadprzeciętny poziom
13

14

M. Stańczyk, Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu [online]. Dostępny w Internecie: http://
kobieta.onet.pl/dziecko/male-dziecko/dziecko-nadpobudliwe-w-przedszkolu/94zrc (dostęp
28.01.2017).

Regulamin określa, czego dziecku nie wolno w przedszkolu: a) wychodzić samodzielnie
z sali, placu zabaw, budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,
b) łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania, c) narażać siebie i innych dzieci na
niebezpieczeństwo. Regulamin bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 91 Bajka [online].
Dostępny w Internecie: http://przedszkole91.weebly.com/uploads/3/2/4/3/3243451/
regulamin_bezpiecze%C5%83stwa_dzieci_w_przedszkolu.pdf (dostęp 27.01.2017).
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stresu wywołany przez czynniki opisujące obciążenie pracą akcentuje 33% ogółu
badanych. Pozostałe nauczycielki stwierdzają, że opisane sytuacje nie stanowią
dla nich przeszkody w normalnym funkcjonowaniu, a nawet w licznych przypadkach są źródłem pozytywnej ekscytacji.
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Wykres 8. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu ogółu badanych nauczycieli w zakresie poczucia psychicznego obciążenia
pracą (w procentach). Źródło: badania własne.
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Wiele stresu doznają nauczyciele w związku z obciążeniem pracą poza
obowiązującym pensum, bowiem wykonywany zawód wymaga dużego
nakładu pracy poza godzinami spędzonymi z dziećmi, jak: uzupełnianie
bieżącej dokumentacji, organizacja imprez, spotkania z rodzicami, konsultacje oraz wykonywanie wielu dodatkowych czynności związanych
z przygotowaniem zajęć dydaktycznych. Ten aspekt pracy jest przyczyną
częstego emocjonalnego pobudzenia u 42% osób objętych badaniami
(wykres 8). Praca poza obowiązującym pensum sprawia, że nauczyciele
mają poczucie niekończącego się dnia pracy, gdyż problemy zawodowe są
przenoszone na grunt życia rodzinnego i nieustannie ich nurtują (37,6%).
Co czwarta badana nauczycielka przedszkolna stwierdza, że praca w przedszkolu wymaga stałego zaangażowania emocjonalnego w sprawy dzieci, co
nie pozostaje bez wpływu na utrzymujący się stan wewnętrznego napięcia.
Również uciążliwością w pracy edukacyjnej nauczycieli są rosnące wymagania w zakresie roli społecznej. Są one przyczyną wielu emocjonalnych
napięć u 38% respondentek.
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Stresem dla 32% nauczycieli są naciski na formalne rozliczanie się z różnych
form dokształcania się. Stres z tego powodu można uznać za uzasadniony, bowiem, jak podaje Z.B. Gaś „przyjęta aktualnie w Polsce strategia doskonalenia
zawodowego nauczycieli charakteryzuje się wyraźnie ograniczoną skutecznością.
Co prawda z jednej strony prowadzi ona do formalnego podwyższenia kwalifikacji
zawodowych olbrzymiej grupy nauczycieli, ale z drugiej strony nie zawsze wiąże
się to jednoznacznie z faktycznym podniesieniem ich sprawności zawodowej”15.
Zawsze w przypadku napotykanych trudności w życiu prywatnym czy
zawodowym łatwiej jest radzić sobie z nimi, gdy nie pozostaniemy sami, gdy
znajdziemy kogoś, kto udzieli nam odpowiedniego wsparcia. Nauczyciele oczekują
między innymi wsparcia informacyjnego polegającego na udzielaniu rad, służeniu
pomocą, dostarczaniu wiedzy, wsparcia instrumentalnego w postaci okazywania
pomocy ze strony rodziców w rozwiązywaniu wielu problemów wychowawczych
oraz wsparcia motywacyjnego w postaci zachęcania do wytrwania w wysiłkach
zmierzających do pokonywania wielu trudności i rozwiązywania złożonych
problemów związanych z pracą z dziećmi. Odgrywa ono ważną rolę w procesie
edukacji, nie tylko w odniesieniu do uczących się, ale także nauczających.
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(w procentach). Źródło: badania własne.

Brak wsparcia jest przyczyną podekscytowania wielu nauczycieli. Emocjonalne pobudzenie na bardzo wysokim i wysokim poziomie sygnalizuje 23%
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Z.B. Gaś, Doskonalący się nauczyciel, Lublin 2001, s. 196.
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nauczycieli. Należy zaznaczyć, że tylko w pojedynczych przypadkach nauczyciele
do oceny czynników określających brak wsparcia posłużyli się skalą 5 (4,5%).
Wysoko cenione jest różnorodne wsparcie pochodzące od współpracowników. Badani nauczyciele mieli ustosunkować się między innymi do twierdzenia
„gdyby w pracy pojawiły się jakiekolwiek trudności lub kłopoty, nie mogę liczyć
na skuteczną pomoc moich koleżanek”. Przewidywany brak takiego wsparcia
jako przyczynę stresu wymienia 16% respondentek (wykres 8). Stres z tego
powodu wyraźnie obniża się wraz z wydłużającym się stażem pracy zawodowej.
Przedszkole podejmuje wiele inicjatyw mających na celu angażowanie
rodziców w poczynania na rzecz przedszkola i aktywnego uczestnictwa w jego
życiu oraz rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych. Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice w większości spełniają
oczekiwania nauczycieli, ale 28% ankietowanych przeżywa stres w związku
z niewłaściwą postawą rodziców, bowiem nie wspierają oni nauczycieli w wielu
przedsięwzięciach i nie respektują ich zaleceń.
Ważnym bodźcem motywującym ludzi do działania jest wsparcie oceniające, polegające na dostarczaniu informacji zwrotnych dotyczących wyników
pracy. Ma ono na celu potwierdzić słuszność przyjętej drogi postępowania i nakłonić do rozwijania najbardziej odpowiednich zachowań i działań, i wpłynąć
na samoocenę. Dzięki informacji zwrotnej nauczyciel wie, jak pracuje, czego
od niego oczekuje przełożony i jak lepiej może wykonać swoje obowiązki.
Pomijanie przekazywania informacji odnoszących się do ich pracy sprawia, że
nauczyciele nie zawsze są świadomi słuszności przyjętej strategii działania i są
niepewni tego, czy mogą w przyszłości takie zachowania powtarzać, czy też
z nich zrezygnować. Informacji zwrotnych odnośnie działań osobistych oczekują
nauczyciele niezależnie od wysokości stażu pracy. Brak informacji zwrotnych
jako stresor zawodowy wymienia 23,6% objętych badaniami.
Niedostrzeganie efektów pracy przez nadzór pedagogiczny to kolejny stresogenny czynnik. W tym przypadku wysokiego podekscytowania doświadcza
25,7% nauczycielek.
Prowadząc badania, sondowaliśmy również, czy presja odpowiedzialności
ma wpływ na wielkość odczuwanego stresu. Odpowiedzialność to takie nastawienie do rzeczywistości, które wypływa z troski o innych i siebie, o prawdziwe wartości. Odpowiedzialność wyraża się m.in. w solidnym wykonywaniu
przyjętych na sobie obowiązków, przestrzeganiu przyjętych norm zawodowych
i gotowości ponoszenia konsekwencji za własne czyny. Nauczyciel przedszkola
ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,
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za efektywne wykorzystanie czasu pracy z dziećmi, jakość i wyniki pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, za przestrzeganie zarządzeń, instrukcji
i poleceń wewnętrznych obowiązujących w przedszkolu oraz regulaminu pracy
i wszelkich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla zdecydowanej większości ankietowanych (71%) czynniki określające presję odpowiedzialności nie są źródłem nadmiernego stresu, do ich oceny skalą 4 i 5 posłużyło się
29% badanych (wykres 9). Taki odsetek wskazuje na wysoką i bardzo wysoką
irytację i przyczynę wielu napięć nie tylko w pracy, ale i poza nią.
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Wykres 10. Ponadprzeciętny poziom stresu ogółu badanych nauczycieli wynikający z presji odpowiedzialności. Źródło: badania własne.

Nauczyciele przedszkola mają świadomość swojej odpowiedzialności za
życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci od momentu ich wejścia do
sali do momentu odebrania przez rodziców. Nauczyciel cały czas musi mieć
uwagę skupioną na dzieciach, nie może ani na chwilę zostawić grupy samej.
Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich działań przedszkola, dlatego najczęściej wymienianym źródłem stresu w kategorii
„presja odpowiedzialności” jest poczucie odpowiedzialności za każde powierzone
dziecko i przewidywanie ewentualnych skutków zdarzeń (34%).
Każdy pracownik pragnie czuć się podmiotem w organizacji i brać udział we
wspólnym podejmowaniu decyzji mających wpływ na efektywniejsze jej funkcjonowanie. Świadomość pracownika, że uczestniczy w percypowaniu na rzecz
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własnego zakładu pracy powoduje, że poczuje się bardziej zaangażowany w jego
rozwój. Pomijanie nauczycieli w podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przyczyną irytacji u 29% ankietowanych. Zbliżony odsetek
badanych dodaje też, że wykonywana praca nie daje im poczucia niezależności.
Nauczyciele przedszkola mają silnie ukształtowane poczucie sumiennego
wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Są świadomi tego, że ich nieobecność w pracy, nawet jednodniowa zakłóca organizację pracy przedszkola
i jest problemem dla innych członków kadry pedagogicznej (konieczność organizowania zastępstw). Z tego powodu poczucie napięcia wewnętrznego czy
niepokoju obserwuje się u około 30% badanych.
Nauczyciel przedszkola w codziennej pracy napotyka wiele sytuacji wywołujących poczucie zagrożenia. Z ustosunkowania się do stwierdzeń określających
ten stan wynika poziom stresu powstały w obrębie tej kategorii. Jako wysoki
i bardzo wysoki postrzega go 29% respondentek.
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Wykres 11. Ponadprzeciętny poziom stresu ogółu badanych nauczycieli wynikający z poczucia zagrożenia (w procentach).
Źródło: badania własne.

Często wymienianym stresorem są też nierealistyczne oczekiwania wobec
pełnionej roli (wykres 11). Nauczyciel musi sprostać szerokiemu zakresowi
różnych zadań i oczekiwań; ma być jednostką wzorową pod względem osobowościowym, najbardziej kompetentnym źródłem wiedzy o świecie, wzorem
z zakresu etyki i moralności, wyzwalać aktywność dzieci poprzez organizowanie
różnorodnych zajęć na terenie przedszkola i poza nim, ciągle się dokształcać,
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inicjować i organizować współpracę z rodzicami, instytucjami kultury i edukacji,
placówkami pożytku publicznego, scalać całą społeczność lokalną wokół wspólnych inicjatyw16. Społeczeństwo bacznie go obserwuje i rozlicza z zachowań czy
reakcji, które odbiegają od oczekiwań otoczenia. Wiele wymagań stawianych
przed nauczycielem wydaje się być zbyt trudne do pełnego zrealizowania, i jest
przyczyną częstego emocjonalnego pobudzenia. Życie w stresie z tego powodu
podkreśla ponad 30% badanych.
Nauczyciele, pomimo tego że mają wiedzę z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy, zróżnicowanego funkcjonowania dzieci w okresie przedszkolnym,
są świadomi zaskakujących zachowań podopiecznych, co wiążą z przykrymi,
trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Z tego powodu nieustanne
podekscytowanie sygnalizuje 31,8% ankietowanych. Zawód nauczyciela ze
względu na rodzaj wykonywanych obowiązków jest narażony na określone
czynniki środowiska mogące powodować negatywne skutki zdrowotne. Wśród
zagrożeń wymienia się chorobę zawodową związaną z nadmiernym wysiłkiem
głosowym (guzki śpiewacze, niedowład strun głosowych, zmiany przerostowe)
oraz nieżyt krtani, wywołany przez powtarzającą się infekcję górnych dróg oddechowych a także obciążenie układu mięśniowo-kostnego na skutek noszenia
na rękach dzieci. Z tego powodu nauczyciele należą do grupy zawodowej często
korzystających ze zwolnień lekarskich. Badani odpowiadając na pytanie: czy
praca w zawodzie, który wykonują, wiąże się z zagrożeniem zdrowia, w ponad
75% stwierdzili, że nie dostrzegają takiego związku lub że sytuacja ta nie jest
powodem ich irytacji. Jako czynnik stresogenny wymieniana jest przez 24%
badanych. Tak niski wskaźnik procentowy jest zaskoczeniem, gdyż sam stres,
którego doświadczają, jest potencjalnym źródłem zmian w stanie zdrowia.
Dokonujące się zmiany w systemie edukacyjnym stawiają nauczycieli wobec
wciąż nowych zadań i wyzwań. Obliguje ich to do ciągłych poszukiwań rozwiązań
oraz profesjonalnej twórczości w pedagogicznym działaniu. Stresem dla nauczycieli jest wprowadzanie częstych zmian niepopartych rzeczowymi argumentami
oraz trudnych do wykonania ze względu na ich rozległość. Często bywa tak, że
zanim zaczną działać wprowadzane rozwiązania, wchodzą już nowe. Częste zmiany w oświacie nauczyciele zaczynają traktować na zasadzie: znowu się zmienia,
nie będziemy się przejmować, bo to też się zmieni17, ale mogą też być odbierane
J. Miko-Giedyk, Oczekiwania wobec nauczyciela oraz jego roli w środowisku wiejskim –
w świetle wypowiedzi studentów pedagogiki urodzonych i wychowanych na wsi, „Rozprawy
Społeczne” 2014, nr 3 (VIII).
17
K. Skrzydłowska-Kalukin, Ofiary dobrej zmiany: Czy polityka ma wpływ na pracę
nauczycieli? [online]. Dostępny w Internecie: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie16
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jako brak stabilizacji i brak pewności zatrudnienia. Dla 28% badanych częste
zaskakiwanie zmianami i przepisami jest przyczyną niemałej irytacji.
Dość powszechnym zjawiskiem, w niemal każdym środowisku pracy, mającym związek ze stresem są konflikty. W pracy pedagogicznej ich przejawami
są między innymi nieporozumienia między nauczycielami, sposób traktowania
przez przełożonych, niezdrowa rywalizacja, postawy roszczeniowe rodziców.
Badając te sytuacje, zauważamy, że są one przyczyną irytacji u 26% nauczycielek.
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Wykres 12. Ponadprzeciętny poziom stresu ogółu badanych nauczycieli wynikający z postrzegania sytuacji konfliktogennych
(w procentach). Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej wymieniane są dwie sytuacje konfliktogenne o największym
ładunku stresogennym – nierówne traktowanie w przydziale zadań lub dostępności różnych środków, wyróżnień, gratyfikacji motywacyjnych (28%) oraz
postawy roszczeniowe rodziców wobec personelu wychowawczego (27%) (wykres 12). Mniej dotkliwe okazały się pozostałe czynniki, bowiem zdecydowana
większość badanych ustosunkowywała się do nich posługując się skalą 1 – 3.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że niewielki odsetek respondentek (16%) żyje
w stresie ze względu na niekorzystną atmosferę w gronie pedagogicznym. Niemal
co piąty (19%) badany zauważa, że praca w zawodzie nauczyciela przedszkola
wpływa niekorzystnie na życie rodzinne. Często bywa też tak, że pracownik,
który stresuje się sytuacją w pracy, przenosi negatywne emocje na członków
obcasy/1,138929,19912471,ofiary-dobrej-zmiany-czy-polityka-ma-wplyw-na-pracenauczycieli.html?disableRedirects=true, (dostęp 15.02.2017).
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rodziny. Stres zawodowy może się również pogłębiać w przypadku zaburzeń
jakości życia rodzinnego, a stawać się mniej dotkliwym przy poczuciu szczęścia.
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Badania wykazały, że nauczyciele pracujący z dziećmi przedszkolnymi stanowią grupę zróżnicowaną pod względem poziomu doznawanego stresu. Praca
w tych samych warunkach przez jednych wartościowana jest jako mało stresująca,
a przez innych stresująca w stopniu umiarkowanym (28%) lub też wysokim
(20%), a nawet bardzo wysokim (9%). Nauczyciele w 30% - 33% za najbardziej
stresującą grupę czynników uznali przynależne do presji czasu, uciążliwości fizycznych i poczucia niedostatku nagród, poczucia psychicznego obciążenia pracą
oraz uciążliwości związane z pełnieniem funkcji dydaktycznej oraz wychowawczej.
Najbardziej stresotwórczymi czynnikami dla ponad połowy badanych okazało się
postrzeganie pracy nauczyciela jako kończącej się wraz z wyjściem dzieci z przedszkola. Ponad 40% badanych przyznało, że czuje się zestresowanych ze względu
na brak czasu na wspomaganie rozwoju dzieci wymagających szczególnej troski
i wyrównywania niedoborów z powodu dużego nakładu pracy poza obowiązującym pensum, a niedostrzeganym przez otoczenie społeczne, a także obniżającego
się prestiżu zawodu. Blisko 40% badanych przypisuje wysoką wartość stresogenną
takim czynnikom, jak: brak niezbędnych środków dydaktycznych, uciążliwy hałas,
konieczność wykonywania wielu zadań, w tym biurokratycznych, oraz pobory
nieproporcjonalne do obciążenia pracą.
Aby stres stał się mniej dotkliwy, mniej obciążający, należy dobrze poznać
samo zjawisko stresu, jego skutki i podjąć trud uczenia się pokonywania stresu,
panowania nad nim. Doświadczanie pokonania stresu zmienia stan emocjonalny jednostki oraz przyczynia się do dostrzeżenia znaczenia własnych zasobów
i podniesienia własnej wartości.
dr hab. Stanisław Korczyński jest profesorem Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu; jego
badania i dociekania naukowe obejmują problematykę osobowości
nauczyciela, satysfakcji zawodowej oraz stresu nauczycieli
i uczniów na różnych poziomach edukacji, a także motywacji
szkolnego uczenia się. Jest autorem licznych monografii oraz
artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, poświęconych
psychopedagogicznym problemom edukacji i pracy zawodowej.

Adrianna Halwa

Podkarpacie w twórczości Jacka
Komudy

1

http://valkiria.net/index.php?area=23&p=static&page=komuda_o_autorze [dostęp:
27.10.2018]. Zob. np.: http://www.empik.com/kultura/apostrof/wydarzenie/jacekkomuda/ [dostęp: 27.10.2018].
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Jacek Komuda – pisarz, publicysta, a także autor scenariuszy gier komputerowych, z wykształcenia jest historykiem badającym czasy Rzeczpospolitej
szlacheckiej. Sam przedstawia się jako „wyklęty i obwołany banitą przez badaczy dziejów starej daty”1. Wielokrotnie na okładkach jego książek pojawia
się informacja, że autor jest „pierwszą szablą polskiej literatury”, co dobitnie
ukazuje zamiłowanie pisarza do sarmackiej metaforyki. Komuda przedstawiany jest także jako twórca podejmujący polemikę z Sienkiewiczem i jego wizją
siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej, jako pisarz, który odtwarza wspaniały
świat polskiej szlachty bez popadania w heroizację oraz idealizację bohaterów.
Do roku 2018 Jacek Komuda opublikował dziesięć powieści historycznych
(akcja większości z nich rozgrywa się w XVII wieku) oraz sześć zbiorów opowiadań i jedną książkę popularnonaukową, przestawiającą sylwetki największych
warchołów i awanturników wśród polskiej szlachty. Część ze swoich utworów
określa Komuda mianem easternów, gdyż konstrukcją fabuły i głównego bohatera walczącego samotnie o sprawiedliwość na dzikich wschodnich kresach
Rzeczpospolitej nawiązują do konwencji westernu. Do najpopularniejszych
utworów autora należy pięciotomowy, jeszcze nieukończony, cykl Orły na
Kremlu (2009–2017) oraz powieści: Wilcze gniazdo (2002), Bohun (2006),
Czarna szabla (2007), Diabeł Łańcucki (2007), Galeony wojny (2007) i Czarna bandera (2008).
Pisarz jednak nie skupia się wyłącznie na czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej – w swoim dorobku ma także dwa zbiory opowiadań, których bohaterem
jest Francois Villon: Imię Bestii (2005) i Herezjarcha (2008), a także powieści
Krzyżacka zawierucha (2010), Ostatni honorowy (2015), Hubal (2016) i Jaksa
(2018). Niewątpliwie w swojej twórczości Komuda stara się odciąć od wizji
siedemnastowiecznej Polski stworzonej przez Sienkiewicza i przedstawić te
czasy w sposób bardziej – jego zdaniem – realistyczny. Wiąże się to niekiedy

81

Z WARSZTATU BADAWCZEGO · INNOWACJE

Adrianna Halwa

z pewną brutalnością i naturalizmem opisów, nie tylko w scenach batalistycznych. Bohaterowie wykreowani przez Jacka Komudę to postaci szarpane gwałtownymi namiętnościami, często w wyniku przypadku popadające
w konflikty, zmuszające ich do podejmowania niejednoznacznych moralnie
decyzji; tak jest m.in. z tytułowym bohaterem zbioru opowiadań Zborowski2;
ukrywa on fakt, że przypadkowo zabił człowieka, którego miał odszukać3. Tak
jest również ze wspominanym już wcześniej Jackiem Dydyńskim, zdradzonym
i postrzelonym przez rodzonego brata, a następnie zmuszonym do złożenia
przysięgi wymagającej nadszarpnięcia honoru, wahającym się pomiędzy zrealizowaniem obietnicy, a lojalnością wobec wcześniejszego zleceniodawcy4.
W podobny sposób nakreślona została postać Konstancji Dwernickiej, której
dramat polega na wyborze pomiędzy małżeństwem z zamożnym plebejuszem,
a pamięcią o szlacheckim pochodzeniu, wiążącym się z odrzuceniem konkurenta i życiem w nędzy5. Niejednokrotnie opowiadania tego autora, choć
rozgrywające się w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej, przybierają formę
współczesnego horroru. Ich bohaterowie spotykają na swej drodze upiory
rodem z polskiego i ukraińskiego folkloru, np. diabła Borutę, przedstawionego
jako jednego z członków braci szlacheckiej6. Elementy grozy i makabry Komuda łączy umiejętnie z opisami wielokulturowego świata przedrozbiorowej
Rzeczpospolitej, co czyni go z pewnością jednym z ciekawszych współczesnych
pisarzy historycznych.
W porównaniu z twórczością innych współczesnych twórców powieści
historycznych, jak choćby Andrzejem Pilipiukiem czy Konradem T. Lewandowskim, proza Komudy charakteryzuje się naturalistycznymi opisami ludzkiego
okrucieństwa, jak i niemal całkowitym brakiem elementów fantastycznych,
nadprzyrodzonych, które występują w powieściach wspomnianych autorów.
Porównując zaś twórczość Komudy z utworami Elżbiety Cherezińskiej, zwrócić
należy uwagę na różnice w przedstawianiu emocji bohaterów. Można odnieść
wrażenie, iż u Komudy bohaterami targają jedynie wyraziste i skrajne uczucia
– nienawiść, chęć zemsty, chciwość, pożądanie, gniew. Charakterystyczne dla
tego autora jest również przedstawianie bohaterek kobiecych, które przeważnie
pełnią rolę nagrody, zdobyczy, a wszelkie ich działania (nawet te „męskie”, jak
choćby walka) ukazują ich słabość i bezbronność.
2
3
4
5
6
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J. Komuda, Zborowski, Lublin 2012.
Ibidem, s. 7–84.
Por.: J. Komuda, Diabeł łańcucki, Lublin 2007, s. 166–183.
Ibidem, s. 58–70, 84–85.
Por.: J. Komuda, Opowieści z Dzikich Pól, Lublin 2004.
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Inną charakterystyczną cechą prozy tegoż twórcy jest niezwykle barwny
język, którym posługują się bohaterowie, używający m.in. wielostopniowych,
rozbudowanych inwektyw, czerpiących z bogatego repertuaru staropolskich
wulgaryzmów i wyrazów obelżywych. W powieściach Komudy pojawia
się również wiele określeń archaicznych, m.in. związanych z uzbrojeniem
i wojskowością oraz kobiecymi strojami. Zróżnicowanie językowe jest także
widoczne w wypowiedziach bohaterów. Każda grupa społeczna posługuje się
inną odmianą języka – często pełną wyrazów gwarowych czy też rutenizmów
np. Kozacy w powieści Bohun:
– Bat’ko – rzekł cicho. – Ja znaju. Tobie smert pisana. Tak ty powiedz, gdzie cię chować
mamy? Tu, na stepie, czy w Kijowie, u świętego Michała, pod Złotym Dachem? – Bat’ko
godny mołojec – mruknął Sirko. – Jemu się hetmański pogrzeb należy i katafalk, z chorągwiami, muzyką. W Peczerskim monastyrze mu leżeć, w pieczarze, a nie u Michała
z chacharami i popami. – Skur… wy.. że… - wycharczał Bohun przez zaciśnięte zęby.
– Ja wam.. pecze.. Z Pesztą… chować chcecie? W jednym grobie, dytcze syny?!,

czy chłopi w opowiadaniu Wilczyca:
– Oj strach – wyszeptał nabożnie Iwaszko (…). Ślachcic to przecie, panocek jasny. A kto
na pana rękę podniesie, tego w Przemyślu konikami rozrywają, a mistrz małodobry skórę
drze i członki ćwiartuje. (…) – Bacz ty pod nogi, czyś se łapci nie ojszczał – zadrwił Kołtun
– Sprawdź, czy ci do chałupy nie hycnął i twojej Jewki nie swadźbi! W łeb walić, powiadam, ile wlezie. A jak na ziemię padnie, to sprawdzić, czy dycha i zaraz go w łyka wiązać!7,
– Aj waj, ja to wiem, że melankolija, bo on mnie dzisiaj tylko za bhodę szahpał. A żeby
złość w nim była, to ja coś czuję, że by się na mojej bhodzie nie skończyło, tylko bym
w gębę dostał.(…) – W alkierzu dla ślachty. On tam siedzi i tziech oprzyjacieli jego. Ale
panienka chyba nie chce tam iść?! – Nie chcę, ale muszę. – To ja panience nie hadzę.
Bo on złe słowa mówił na ichmościankę. Jako nie przymierzając beskidnik po gorzałce8.

Bogactwo sfery językowej nadaje światu stworzonemu przez Komudę
plastyczności i autentyzmu. Choć akcja większości powieści napisanych przez
Komudę rozgrywa się na terenie dzisiejszej Ukrainy, to w kilku opowiadaniach
oraz w Diable łańcuckim miejscem akcji jest terytorium dziś nazywane Podkarpaciem, a wielu bohaterów historycznych jego dzieł swoim urodzeniem lub
działalnością związane było z dawną Rusią Czerwoną. Ważnym kontekstem
literackim dla dzieł Jacka Komudy – oprócz oczywiście dzieł Sienkiewicza oraz
tekstów powstałych w epoce staropolskiej, np. Jana Chryzostoma Paska czy
Jędrzeja Kitowicza – jest z pewnością twórczość Władysława Łozińskiego, który
7
8

J. Komuda, Wilczyca [w:] Czarna szabla, Lublin 2007, s. 7–8.
J. Komuda, op. cit. (Diabeł łańcucki…), s. 88–89.
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83

Z WARSZTATU BADAWCZEGO · INNOWACJE

Adrianna Halwa

w drugiej połowie XIX wieku, czerpiąc głównie z archiwów sądowych, przybliżył
polskiemu czytelnikowi życie siedemnastowiecznej szlachty osiadłej na Rusi
Czerwonej m.in. w powieści Prawem i lewem. Jacek Komuda u tego twórcy
szuka nie tylko ogólnej inspiracji, lecz przenosi na karty swoich powieści
autentyczne postaci, jak choćby niesławnej pamięci Stanisława Stadnickiego
i Jacka Dydyńskiego, dziś zapomnianego siedemnastowiecznego najemnika,
wynajmowanego do szlacheckich porachunków. Różnorakie perypetie związane
z tymi postaciami, ich przygody i konflikty są często przez Komudę przeniesione
z kart dzieła Łozińskiego. Oprócz tego rodzaju inspiracji autor kilkakrotnie
wykorzystuje pierwszy akapit Prawem i lewem jako motto w swoich książkach9
a także stosuje frazę Amor i Demon będącą tytułem czwartego rozdziału w dziele
Łozińskiego (opisującego zbrodnie i konflikty z wątkiem romansowym w tle)10;
pojawia się ona jako tytuły rozdziałów w powieści Diabeł łańcucki oraz opowiadaniu Nobile verbum.
Komuda nie jest jedynym pisarzem zainspirowanym utworem Łozińskiego.
Przed kilkudziesięciu laty do podobnych wątków sięgał w swojej twórczość Józef Hen, m.in. w powieści Crimen11 oraz cyklu opowiadań Przypadki starościca
Wolskiego12. W twórczości Komudy i Hena pojawiają się ci sami bohaterowie,
jak choćby wspomniany Jacek Dydyński i przedstawiciele rodziny Korniaktów
oraz podobne motywy fabularne (np. historia wioski arian prześladowanych
przez okolicznych mieszkańców, w których obronie staje główny bohater powieści13), a także nawiązania do wyprawy polskiej szlachty na Moskwę w celu
osadzenia na tronie Dymitra Samozwańca. Jacek Komuda na rozmaite sposoby
nawiązuje do twórczości Józefa Hena. Rozdział VIII Diabła łańcuckiego nosi
tytuł Rycerze i rabusie14, przypominając serial telewizyjny z lat 80., będący
9

10

11
12
13

14

84

„Co za świat, co za świat! Groźny, dziki, zabójczy. Świat ucisku i przemocy. Świat bez władzy,
bez rządu, bez ładu i bez miłosierdzia. Krew w nim tańsza od wina, człowiek tańszy od konia.
Świat, w którym łatwo zabić, trudno nie być zabitym. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił
opryszek, kogo nie zabił opryszek, zabił go sąsiad…” (W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje
na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, opr. J. Tazbir , Warszawa 2005, s. 25).
Cytat ten w sposób niezwykle trafny ujmuje atmosferę prozy Jacka Komudy i został użyty jako
motto w zbiorze opowiadań Czarna szabla (Lublin 2007) oraz książce popularnonaukowej
Warchoły i pijanice, czyli poczet hultajów z czasów rzeczpospolitej szlacheckiej (Lublin 2004).
Por.: W. Łoziński, op. cit. (Prawem i lewem…), s. 205; J. Komuda, op. cit. (Diabeł łańcucki...),
s. 248; J. Komuda, Czarna szabla, Lublin 2007, s. 180.
J. Hen, Crimen. Opowieść sensacyjna z XVII wieku, Warszawa 2011.
J. Hen, Przypadki starościca Wolskiego, t. I-III, Warszawa 1976.
Por.: J. Komuda, Jeruzalem, [w:] Czarna szabla, Lublin 2007, s. 91–137; J. Hen, Crimen.
Opowieść sensacyjna z XVII wieku, Warszawa 2011.
Por.: J. Komuda, Diabeł łańcucki…, s. 375.
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15
16
17

Por.: http://www.filmweb.pl/serial/Rycerze+i+rabusie-1984-35938 [dostęp: 27.10.2018].
Por.: J. Komuda, Czarna szabla, Lublin 2007.
Należy pamiętać, iż zamek Stadnickiego nie jest tą budowlą, która po dziś dzień jest główną
atrakcją Łańcuta.
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filmową adaptacją Przypadków starościca Wolskiego15, a rozdział IV (Crimen)
omawianej powieści dosłownie powtarza tytuł innego dzieła Hena.
Wydana po raz pierwszy w 2007 roku powieść Diabeł łańcucki ukazuje
realia Rusi Czerwonej z początku XVII wieku – krainy wielu kultur i religii,
drżącej pod terrorem Stanisława Stadnickiego – bezwzględnego awanturnika,
który siłą zagarnia majątki swoich przeciwników. Kiedy jednak zamierza on
zagarnąć zaścianek Dwerniki, a jego mieszkańców pozbawić szlachectwa,
staje przeciwko niemu tajemniczy przybysz zbiegły z tureckiej niewoli oraz
dawny podwładny Stadnickiego – Jacek Dydyński, będący zawołanym szermierzem „do wynajęcia”. Chociaż część intryg i zdarzeń budujących fabułę
tej powieści ma charakter fikcyjny, to niektóre z nich Komuda zaczerpnął
z Prawem i lewem, gdzie Łoziński przedstawił dzieje konfliktów Stadnickiego
z rodzinami Korniaktów, Opalińskich, Ligęzów oraz pomniejszą szlachtą.
Echa tych wydarzeń pośrednio występują jako wzmianki na kartach Diabła
łańcuckiego. Komuda w swojej powieści przedstawia postać Stadnickiego
zgodnie z prawdą historyczną – jako człowieka nieliczącego się z prawem
i życiem innych, chciwego, podstępnego i brutalnego, lecz niepozbawionego
charyzmy i inteligencji.
Obok Stanisława Stadnickiego kolejną istotną postacią w powieści jest
wspomniany wcześniej Jacek Dydyński. W Prawem i lewem opisana jest jego
działalność na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej oraz Rusi Czerwonej. Jacek
Dydyński, herbu Gozdawa (w cyklu Orły na Kremlu) bądź Nałęcz (w Diable
łańcuckim), stolnikowic sanocki, kilkakrotnie występuje jako jeden z głównych bohaterów w powieściach i opowiadaniach Jacka Komudy. Obecny jest
w cyklu Orły na Kremlu a także w opowiadaniach: Jeruzalem, Nobile verbum
czy Pod Wesołym Wisielcem16. W Diable łańcuckim jest on najpierw jednym
z ludzi Stadnickiego, następnie (zdradzony przez własnego brata), niezachwiany w przywiązaniu do honoru szlachcica, opuszcza groźnego magnata, stając
w obronie Dwernickich i zakochując się w pięknej Konstancji. Wykorzystując
swoje bojowe doświadczenie, skutecznie broni się przed siłami Stadnickiego,
a następnie podburza okoliczną szlachtę i wrogów „Diabła”, Opalińskich, do
zbrojnego najazdu na łańcucką siedzibę, która zostaje splądrowana i spalona17.
Jacek Dydyński jest uosobieniem stereotypowego wyobrażenia siedemnastowiecznego polskiego szlachcica – zawadiacki, wojowniczy, sprytny, a przy tym
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honorowy i wolny, nie gardzący wdziękami pięknych kobiet i pijatyką. Trudno
orzec, na ile prawdziwy Dydyński podobny był do powieściowego.
W Diable łańcuckim oraz innych utworach Komuda opisuje wiele
podkarpackich lokacji. Akcja powieści rozgrywa się w tytułowym Łańcucie,
w Przemyślu, Przeworsku, Dynowie, a także mniejszych miejscowościach
rozrzuconych w okolicach Sanoka i w Bieszczadach. Powieść Komudy oprócz
intryg, zasadzek i pojedynków, zawiera także malownicze opisy dzikich bieszczadzkich krajobrazów oraz życia ludnych i dostatnich miast i miasteczek
Rusi Czerwonej. Przykładowo, już pierwszy rozdział powieści rozpoczyna opis
siedemnastowiecznego Przeworska:
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W klasztorze Ojców Bernardynów w Przeworsku rozdźwięczały się dzwony na
tercję. Niski, głęboki dźwięk dobywający się ze spiżowych czasz niósł się daleko
nad krytymi gontem dachami domów, nad wieżycami bram Łańcuckiej, Kańczuckiej i Czabarskiej. Rozbrzmiewał na rynku, gdzie u stóp ratusza, między jatkami
i chlebowymi ławami, kłębił się różnokolorowy tłum pospólstwa. Był pierwszy
poniedziałek po Święcie Narodzenia Maryi Panny, dzień targowy, a za cztery dni, na
Święto Podniesienia Krzyża Pańskiego, zaczynał się jarmark sławny na całą Ziemię
Przemyską. Dziewięć ulic sławetnego grody zastawiały zatem wozy, kolasy i telegi,
konie, woły i wielbłądy. Obładowane belami jedwabiu, miodem, woskiem, przędzą,
skórami i ciężkimi zwojami żaglowego płótna, które wywożono stąd do Gdańska,
Wrocławia i Frankfurtu18.

W sposób niezwykle plastyczny opisuje Komuda krajobrazy bieszczadzkie,
przedstawiając te tereny jako krainę dziką, niebezpieczną, lecz również piękną.
Zapadał zmrok, czarny wał błędnego Otrytu zarośniętego zdziczałymi bukowymi
lasami odcinał się wyraźnie od płonącego szkarłatem nieba. Za nim wznosiła się
Połonina, potężna, groźna, daleka i nieznana, bo w lasach na jej zboczach ani blisko
samych szczytów nie mieszkał nikt, tylko gnieździło się ptactwo i dzika zwierzyna19.

W interesujący sposób opisana została urokliwość całego regionu. Opis ten
został wykorzystany do przedstawienia drogi przebytej pieszo przez bohatera
z Przeworska do podnóży Bieszczadów:
Opuściwszy Przeworsko, Gedeon podążał drogą na Kańczugę, Jawornik, Szklary
i Dynów, prowadzącą między wzgórza i rozległe pagóry. W miarę jak mijały jesienne
godziny wzniesienia stawały się coraz wyższe, wynioślejsze i zdziczałe. Piaszczysty
trakt wiódł na południe, prosto ku węgierskiej granicy, ku odległym werchowynom
i połoninom Bieszczadu, niewidocznym dotąd jeszcze, bo ukrytym za mgłami oparów.
Opadał w doliny strumieni, wił się wzdłuż stromych zboczy, przecinał wiekowe, pachnące żywicą bory, w których wznosiły się strzeliste, proste jak okrętowe maszty sosny,
18
19
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J. Komuda, op. cit. (Diabeł łańcucki…), s. 7.
J. Komuda, op. cit. (Wilczyca), s. 70–71.
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buki i jodły. Mijał zagajniki z brzóz, olszy, dębów i modrzewi, na które polska jesień
narzuciła delię tkaną z zółtego listowia, piękniejszą niż najokazalsza ferezja ukrainnego
magnata; przecinał łąki i uroczyska, gdzie wśród kamieni pleniła się tarnina i dzika
róża. Aż wreszcie, (…) przeszedł przez gwarny Dynów, z lewej strony dostrzegł złocisty
nurt. To był San mieniący się rozbłyskami słońca w wodzie spienionej na kamiennych
progach i karpach. Poziom wód nie był wysoki (…) Rzeka opadła, odsłaniając liczne
płycizny, głazy i gacie, jennak trwał na niej bezustanny ruch. Tą właśnie drogą płynęło
do Wisły i dalej (…) bogactwo Rusi Czerwonej – Ziemi Przemyskiej, Sanockiej,
Halickiej i Lwowskiej…20.

Szczególną uwagę należy zwrócić na epizod przedstawiający jarmark
w Dynowie21, który jest niemalże dosłownym cytatem z powieści Zygmunta
Kaczkowskiego Mąż szalony22. Dość osobliwy powód użycia fragmentu dzieła
dziewiętnastowiecznego pisarza (który także pochodził z Podkarpacia), wyjaśnia
Komuda w przypisie:
Gdy w roku 1863 w Królestwie Polskim wybuchło powstanie styczniowe, Kaczkowski
okazał się szpiclem i sprzedawczykiem, który doprowadził do rozbicia małopolskiej
organizacji spiskowej i unicestwienia przygotowywanego zrywu niepodległościowego w zaborze austriackim. Został skazany przez tajny sąd powstańczy na utratę czci
i banicję. Dlatego właśnie pozwoliłem sobie potraktować literacką spuściznę po nim
jako kaduk po sprzedawczyku narodu polskiego23.

20
21
22

23
24
25
26

J. Komuda, op. cit. (Diabeł łańcucki…), s. 35–36.
Por.: Ibidem, s. 112–116., por. Z. Kaczkowski, Mąż szalony, Kraków 1963.
U Kaczkowskiego opis ten przedstawia odpust w Łopience, por.: Z. Kaczkowski, op. cit. Mąż
szalony…, s. 12–14.
J. Komuda, op. cit. (Diabeł łańcucki…), s. 496–497.
J. Komuda, Bohun, Lublin 2006.
Ibidem, s. 78–90.
J. Komuda, op. cit. (Wilczyca).
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Diabeł łańcucki to powieść Komudy, w której występuje z pewnością
najwięcej motywów podkarpackich, co niewątpliwie przyczynić się może
zarówno do propagowania tego regionu i ukazania jego historii w sposób
atrakcyjny i zachęcający do dalszych poszukiwań fascynujących opowieści
z dziejów regionu, jak i powinno zainteresować twórczością tego pisarza
mieszkańców Podkarpacia. Epizodycznie wątki podkarpackie pojawiają się
jeszcze w innych utworach prozatorskich Jacka Komudy, nie odgrywając
większej roli w konstrukcji całych utworów; w powieści Bohun24 jeden
z głównych bohaterów dociera na zamek w Krasiczynie, na którym odbywa się maskarada, podczas której otrzymuje on swoją szpiegowską misję25,
a w opowiadaniu Wilczyca26 bohaterowie walczą w Hoczwi i uciekają przez
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dzikie bieszczadzkie ostępy27.
Szczególną pozycją w twórczości Jacka Komudy są popularnonaukowe
Warchoły i pijanice, czyli poczet hultajów z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej.
Praca ta jest zbiorem szkiców o najbardziej barwnych postaciach wśród polskiej szlachty. Większość z nich wsławiła się głównie rozbojami oraz innymi
przejawami nieprzestrzeganiem prawa, a przy tym absolutnym lekceważeniem wszelkich norm społecznych. W zbiorze pojawiają się również życiorysy
postaci związanych z terenem Podkarpacia, czy to przez pochodzenie, czy
też przez miejsce działalności28. Listę najsłynniejszych warchołów otwiera
oczywiście żywot wielokrotnie już wspomnianego Stanisława Stadnickiego,
a także jego trzech synów: Władysława, Zygmunta i Stanisława, zwanych
„Diablętami” oraz wnuka – także Stanisława, określanego mianem „Diabełka”, na którym zakończył się ród Stadnickich. Potomkowie założyciela
rodu odziedziczyli po nim skłonność do warcholstwa i procesowania się,
czym oczywiście nie zyskiwali sympatii ciągle napadanych sąsiadów. Postaci podobnych do Stadnickich autor wymienia jednak znacznie więcej. Są
wśród nich: miłośnik sztuki i erudyta, a przy tym zawołany warchoł, Jan
Szczęsny Herburt czy Andrzej Ligęza, który wadził się ze swoim stryjem
o posiadanie Rzeszowa i okolicznych wsi. Poza tym autor opisuje także
przygody braci Rosińskich z Teleśnicy w Sanockiem, którzy pomimo szlacheckiego pochodzenia trudnili się głównie rozbojami. Przybliża również
żywoty osób, które współcześnie zdiagnozowano by jako chore umysłowo
bądź niezrównoważone psychicznie: Jerzego Krasickiego zamieszkałego
w Dubiecku, ubezwłasnowolnionego przez rodzinę oraz sadystę i okrutnego
mordercę Aleksandra Sienieńskiego.
W swoim utworze Komuda poświęca osobny rozdział postaciom kobiet,
których czyny na trwale zapisały się w kronikach. Za jedną z czołowych
awanturnic uważa on Marynę Mniszchównę, późniejszą żonę Dymitra
Samozwańca i carową Moskwy. Ród Mniszchów także posiadał ziemie na
terenie Rusi Czerwonej i wielu przedstawicieli szlachty z tych okolic ruszyło
za Samozwańcem na wyprawę29. Jerzy, ojciec Maryny, sportretowany został
27
28

29

Ibidem, s. 7–90.
J. Komuda, Warchoły i pijanice, czyli poczet hultajów z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej,
Lublin 2004.
Ibidem, s. 143–150. Postać Maryny Mniszchówny pojawia się również w cyklu Orły na
Kremlu, gdzie Komuda przedstawił ją jako bezwzględną i chorobliwie ambitną kobietę,
pragnącą zaszczytów i bogactwa, wykorzystującą swoje atuty do zjednywania sobie mężczyzn.
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przez Komudę jako gotowy na wszystko magnat, pragnący jedynie złota
i ziemi, nawet kosztem szczęścia i życia córki30. Twórczość Jacka Komudy
z pewnością „odświeża” gatunek powieści historycznej, który w świadomości
zwłaszcza młodszego pokolenia czytelników kojarzyć się może wyłącznie
z dziełami Kraszewskiego i Sienkiewicza. Autor, odcinając się niemalże całkowicie od tradycji pisarzy dziewiętnastowiecznych, tworzy historie i bohaterów
z uwypukleniem szczególnie elementów naturalistycznych i brutalnych. Jego
postaci odarte są z wszelkiego heroizmu, a czyny wynikają przeważnie z
egoistycznych pobudek. Nie oznacza to jednak, iż bohaterowie pozbawieni
są cech pozytywnych, jednakże w porównaniu choćby z „rycerzami bez skazy”, stworzonymi przez Sienkiewicza, są oni wykreowani na postaci bardziej
ludzkie, przyziemne i zapewne bardziej typowe dla niebezpiecznych czasów,
w których rozgrywa się akcja powieści Komudy. Zagłębiając się w twórczość tego pisarza, można odnieść wrażenie, iż szczególne miejsce zajmuje
w niej przekonanie o fatalizmie ludzkiego losu, który sprawia, że niewiele
znaczący epizod – zwada w karczmie, przypadkowa kłótnia – prowadzi do
nieszczęśliwego splotu okoliczności, którego konsekwencją może być utrata
zdrowia, życia, skarbu czy ukochanej bohatera. W prozie Jacka Komudy
znaleźć można jednak także przebłyski humoru, niekiedy makabrycznego,
które w pewien sposób rozjaśniają ponury „świat przedstawiony”, tak typowy
dla twórczości tego pisarza.

Por.: J. Komuda, Samozwaniec, t. I, Lublin 2009.
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Rola mitu w edukacji polonistycznej
Jednym z żelaznych punktów w edukacji literacko-kulturowej, zarówno
w szkole podstawowej, jak również średniej, jest mitologia. Podstawa programowa z 14 lutego 2017 roku zwraca szczególną uwagę na przygotowanie absolwenta szkół poszczególnych stopni do odbioru wielorakich tekstów kultury,
wśród których miejsce szczególne zajmują mity. Jako opowieści o początkach
wszechrzeczy stanowią naturalną bazę odniesień do wszystkich późniejszych
tekstów literackich, są również niewyczerpanym źródłem wiedzy na temat życia
i wierzeń mieszkańców Europy u schyłku kultury takiej, jaką znamy obecnie.
Ich dydaktyczna wartość nie ogranicza się jednak do wiedzy ściśle historycznej. Siła tych fantastycznych opowieści z zamierzchłej przeszłości tkwi w ich
uniwersalizmie, gdyż ukryte w nich sensy można z łatwością interpretować na
potrzeby współczesnego świata, wpisując je w kontekst społeczny, jak również
indywidualne doświadczenie jednostki1. Takie postrzeganie mitu pozwala dostrzec w nim swoistą formę doświadczania rzeczywistości, niezależną od czasu
i miejsca. Myślenie mityczne, jako poszukiwanie idei, jest stałą cechą ludzkiego
umysłu, który pragnie odwracalności zjawisk, jasno wytyczonych zasad, a także
ma tendencję do antropomorfizowania rzeczywistości. W świetle teorii takich
apologetów mitu jak Mircea Eliade, Joseph Campbell czy Northrop Frye wydaje się oczywiste, iż mit jest wciąż obecnym, a nawet niezbędnym, elementem
ludzkiej egzystencji. Zdaniem Eliadego:

1
2
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Życie człowieka współczesnego roi się od mitów na wpół zapomnianych, od zdegradowanych hierofanii, od wytartych symboli. Nieustająca desakralizacja człowieka
współczesnego wypaczyła treść jego życia duchowego, nie niszcząc jednak wzorów
jego wyobraźni; w sferach wymykających się kontroli trwa i żyje cała zdegradowana
mitologia2.
R. May, Błaganie o mit, Poznań 1997, s. 35.
M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970, s. 27.
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Istnieje wiele definicji mitu. Najpopularniejsza obecnie czerpie z koncepcji Platona, według
którego mitologia nie wykracza poza „opowiadanie historyjek, w których występują zazwyczaj postacie legendarne”3. Definicję tę powtarza Słownik języka polskiego, który podaje,
iż mit to „podanie o bogach, legendarnych bohaterach, fantastycznych zdarzeniach”4, zaś
mitologią określa ich zbiór. Literackie wyjaśnienie zjawiska kładzie nacisk na narracyjny
charakter mitu, którego pełne zrozumienie możliwe jest dopiero w momencie poznania
innych pozostałych powiązanych z nim opowieści, stanowiących mitologię danego regionu5.

Uniwersalizm i zdolność do aktualizacji sprawiają, że mity są wciąż
chętnie wykorzystywane przez nauczycieli, którzy sięgają po nie zarówno,
by przybliżyć swoim uczniom świat starożytnych Greków i Rzymian, jak
i szukając pomocy ilustrujących problemy i zagadnienia współczesnego
świata. Według Olgi Tokarczuk każda dobra powieść powinna być zanurzona w micie, gdyż tylko w ten sposób zdolna będzie poruszyć czytelnika
do głębi, dotrzeć do ukrytego jądra człowieczeństwa:
Jestem pewna, że mity wciąż działają, wciąż są aktywne. To coś w rodzaju podziemnych
rzek, które płyną bez względu na to, co zbuduje się na powierzchni. Na powierzchni wiele
może się zmieniać, przychodzą i odchodzą mody, ale mit buduje szkielet psychiki. Dlatego
pojawia się w nowych dekoracjach, ubraniach, zmieniają się tylko detale. (…) Cała sztuka
jest nieustannym konfrontowaniem się z mitem6.

3
4
5

6

7

A. Cotterell, Wstęp, [w:] Słownik mitów świata, Łódź 1993, s. 6.
Słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Warszawa 2002, s. 465.
M. Klik, Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010), Warszawa

2016, s. 112.

O. Tokarczuk, Podziemne rzeki. Rozmowy z Olgą Tokarczuk, laureatką nagrody Paszport
„Polityki”, „Polityka” 1997, nr 4.
A. Pilch, Wprowadzenie, [w:] Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy,
perspektywy, A. Pilch, M. Trysińskiej (red.), Kraków 2013, s. 12.
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W świetle takiego wyznania wydaje się oczywiste, iż od mitu na lekcjach
języka polskiego uciec nie sposób. Wręcz przeciwnie, należy się starać, aby jak
najczęściej wpisywać mit i myślenie mityczne w treści nauczania. Podejście to
wydaje się tym istotniejsze w dwudziestym pierwszym wieku, gdy model edukacji podlega dynamicznym zmianom, wynikającym z postępu technologicznego
oraz zmian w postrzeganiu świata. Według Anny Pilch cechą charakterystyczną
nowoczesności są chaos i rozproszenie, najskuteczniejszym zaś sposobem na
scalenie „rozproszonego” jest dialog współczesności z kulturą stanowiącą jej
fundament7. Zrozumienie dzisiejszego świata, zanurzonego w aksjologicznym
relatywizmie, poddawanym nieustannym przemianom i istniejącego w znacznej
mierze w cyberprzestrzeni, jawi się niemożliwym bez odnoszenia się do tradycji
i najbardziej pierwotnych sposobów percepcji świata. Mit jako uniwersalna
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forma świadomości uczy o nas samych, jest drogą do samopoznania. Jedną
z istotniejszych teorii mitoznawczych jest psychoanaliza, która zwróciła uwagę na zależności pomiędzy mitem u ludzką psychiką. Według przedstawicieli
tego kierunku, do których należą Zygmund Freud, Carl Gustav Jung i Erich
Fromm, mit istnieje w umyśle każdego człowieka i niejako steruje jego zachowaniem8. Zwolennicy tej teorii zwrócili także uwagę na symboliczny wymiar
mitu. Zdaniem Fromma „trudno nam zrozumieć język mitu, bo język, jakim
są one mówione, język symboliczny został zapomniany”9.
Istotną rolę mitu w procesie samopoznania podkreślają także teorie fenomenologiczne, których reprezentantami są Ernst Cassirer i Mircea Eliade.
Pierwszy z nich głosił, iż jedynie poznanie wierzeń danej zbiorowości może
pozwolić zrozumieć stosowane przez nią symbole. Eliade natomiast spojrzał
na mit z zupełnie innej perspektywy, traktując go jako proces – akt o mocy
sprawczej. Definiuje go on jako prawzorzec wszystkich zjawisk, procesów
i zachowań ludzkich, widząc w nim precedens poszczególnych elementów
rzeczywistości10. Ponadto rumuński religioznawca i filozof kultury traktuje
mit jako swoisty scenariusz rytuału11, pozwalający na ciągłe powtarzanie
pewnego schematu obrzędowości, dzięki czemu historia pierwotna ‒ to,
co wydarzyło się u samego początku, nieustannie powraca i wydarza się tu
i teraz. Podobnie koncepcję mitu tłumaczy Gerardus van der Leeuw, dla
którego jest on słowem i posiada moc sprawczą, dzięki czemu dochodzi do
aktualizacji zdarzenia mającego miejsce u zarania dziejów12. Mit przekracza
barierę czasu, niwelując przeszłość, którą traktuje jako cząstkę wiecznej
teraźniejszości. Eliade podkreśla, iż „w rytuałach następuje swoiste odnowienie mitycznego, sakralnego, czystego czasu, przy czym równocześnie
ulega zagładzie czas bieżący”13. Takie podejście do zagadnienia pozwoliło
stwierdzić, iż mit jest wciąż żywy, gdyż archetyp, którego jest on nośnikiem,
istnieje w zbiorowej podświadomości. Tak mit rozumiał m.in. Zygmunt
Freud, upatrując w nim rytualnego schematu zakodowanego w ludzkim
umyśle14. Główną funkcją takiego schematu jest ciągłe odkrywanie sensu
życia, wskazywanie kierunku działań. Aktualizacja mitu polega bowiem
8
9
10
11
12
13
14
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L. Mróz, Mit i myślenie mityczne, „Etnografia Polska”, t. XX, 1976, z.1, s. 28.
E. Fromm, Zapomniany język, Warszawa 1972, s. 29.
M. Eliade, Aspekty mitu, Warszawa 1998, s. 11.
M. Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 394.
G. van der Leuuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997, s. 362.
M. Eliade, Mity, sny i misteria, Warszawa 1999, s. 56.
M. Eliade, op. cit. (Sacrum, mit…), s. 25–26.
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K. Armstrong, Krótka historia mitu, Kraków 2005, s. 13.
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na włączaniu go w swoją rzeczywistość, co gwarantuje jego żywotność
i zrozumiałość15.
Samopoznanie, wpisanie się w zbiorową tożsamość grupy są szczególnie
ważne w okresie dojrzewania, gdy młody człowiek zaczyna zadawać sobie pytania: „kim jestem?”, „jakie są moje korzenie?” Budowanie własnej tożsamości
nie jest możliwe w oderwaniu od społeczeństwa16 i tradycji, jest to proces zakładający ciągłość doświadczenia. Poprzez obcowanie z opowieściami od wieków
organizującymi zbiorową wyobraźnię uczniowie mogą wpisać swoje przeżycia
i emocje w systemie wierzeń i przekonań istniejących od tysiącleci. Tak jak
niegdyś mity umożliwiały poznanie i zrozumienie świata, tak teraz pomagają
poznać i zrozumieć samego siebie, spełniają więc funkcję kognitywną.
Z perspektywy nauczyciela polonisty jednak najważniejsza wydaje się
funkcja kulturotwórcza. Mit stanowi skarbnicę archetypów i toposów, nośnik
informacji czytelnych dla wszystkich wykształconych ludzi. Jest swoistym
spoiwem, które łączy pomimo granic geograficznych, społecznych czy politycznych. Wreszcie wpływa na tematykę dzieł sztuki w różnych okresach. Wpisanie
mitu, zarówno jako uniwersalnego sposobu myślenia, jak i też poszczególnych
opowieści o bogach i herosach, powinno być zatem ważnym celem w procesie
edukacji na każdym etapie nauczania.
Podręczniki do języka polskiego stosunkowo dużo miejsca poświęcają
mitologii greckiej, zaskakuje jednak nieobecność systemów wierzeń z innych
części świata, czy chociażby Europy. Mity niewywodzące się z rejonu Morza
Śródziemnego pojawiają się sporadycznie (np. mit chiński o stworzeniu kosmosu lub indiańska opowieść o powstaniu świata w podręczniku Jutro pójdę
w świat17 wydawnictwa WSIP). Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż obracamy
się w kulturze, której fundamenty stanowi dziedzictwo starożytnych Grecji
i Rzymu; nie powinien on jednak ograniczać ciekawości i chęci wyjścia poza
proponowany przez podstawę programową czy konkretny program nauczania
zestaw mitów. Europa obfituje w wiele fascynujących i bogatych systemów
wierzeń, których poznanie nie tylko pomoże pełniej zrozumieć treści z zakresu
historii i wiedzy o kulturze, ale przede wszystkim poszerzy horyzonty i wzbudzi
chęć poznania innych kultur.
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Mity Północy i Szmaragdowej Wyspy inspiracją uniwersum
Śródziemia
Hobbit przez wielu był i nadal bywa traktowany jako niepozorna
opowiastka dla dzieci. W rzeczywistości powieść ta stanowi preludium do
jednej z najwspanialszych epopei wszech czasów i pierwszy krok do poznania
jedynego w swoim rodzaju literackiego uniwersum. Tolkien nie stworzył
jednak swojego dzieła od podstaw samemu – źródła jego inspiracj są bardzo
liczne. Najważniejsze stanowią mity. Jako erudyta i człowiek światły, profesor uniwersytecki i wielbiciel przeszłości, autor Władcy Pierścieni sprawnie
poruszał się w gąszczu systemów wierzeń z całego świata, jednak szczególnie
upodobał sobie mitologie nordycką i celtycką. To w nich czytelnik odnajdzie pierwowzory bohaterów, miejsc, a nawet wydarzeń, zaprezentowanych
w Hobbicie, Władcy… czy Silmarillionie.
Nordyckiej mitologii bardzo wiele zawdzięcza przede wszystkim Hobbit. Pierwsza powieść Tolkiena, wydana w grudniu 1937 roku18, zawiera
mnóstwo odniesień do staroskandynawskich sag i legend, czerpiąc głównie
z Eddy poetyckiej. Już sam początek Völuspy, czyli Wieszczby Wölwy, pierwszej
pieśni, nasuwa analogie pomiędzy karłami z nordyckich wierzeń a krasnoludami ze Śródziemia. Członkowie wyprawy po skarb smoka Smauga, którym
towarzyszył hobbit Bilbo Baggins, noszą imiona: Balin, Dwalin, Kíli, Fíli,
Óin, Glóin, Ori, Nori, Dori, Bifur, Bofur, Bombur oraz Thorin19. Tak samo
nazywa się jedenastu spośród sześćdziesięciu dziewięciu Dvergar, czyli karłów
wymienionych w Wieszczbie Wölwy.
Z listy mitycznych karłów pochodzi także imię Gandalfa20, czarodzieja,
jednego z głównych bohaterów Hobbita i Władcy Pierścieni, zwanego także
Mithrandirem lub Szarym Pielgrzymem. W języku staronordyckim słowo
to oznacza „Elfa z Różdżką21”, być może postać obdarzona tym mianem
była mieszańcem elfa z karłem22. Jednak poza tą zbieżnością trudno doszukiwać się w Völuspie pierwowzoru Szarego Pielgrzyma, który nie należy do
plemienia Durina, jest za to potężnym mędrcem, posiadającym magiczne
18
19
20
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moce. W skandynawskich mitach pojawia się jednak postać mająca wiele
cech wspólnych z Gandalfem. Tak jak on posiada ona niezwykłe, nadprzyrodzone zdolności i porusza się pomiędzy ludźmi, którym jawi się jako
starzec z długą brodą i kosturem. Tak jak Gandalf również ma ogromną
wiedzę i umiejętność odczytywania runów, co więcej, ona sama jest twórcą
pisma, które stanowi jej dar dla ludzkości. Podobnie jak Mithrandir wędruje samotnie po świecie, wypełniając niezrozumiałą dla ludzkości misję.
I wreszcie, tak jak Gandalf, posiada wiele imion23. W Eddzie poetyckiej
nazywana jest Starcem, Wędrowcem, Wodzem Zastępów Herjan, Yggiem,
Glapswinnem, Hroptem, Sigfodrem, Tweggim24. Tą postacią jest Odyn,
najważniejszy bóg skandynawskiej mitologii. Sam Tolkien w swoich listach
określał Gandalfa jako „mającego coś z Odyna wędrowca”25. Podobieństwo
Szarego Pielgrzyma do władcy Asgardu ujawnia się w Eddzie, w której ten
nazwany zostaje „Ojcem Pieśni Czarów”26 i Bogiem Czarów. Do katalogu
analogii między Odynem a Czarodziejem można dodać także posiadanie
wspaniałego wierzchowca (Gandalf dosiadał najszybszego konia Rohanu,
Cienistogrzywego, zaś nordycki bóg – niedościgłego rumaka Sleipnira27)
oraz magicznego pierścienia (Mithrandir był powiernikiem Naryi, Pierścienia Ognia, Odyn natomiast nosił Draupnir, symbol płodności28).
Teorię, jakoby Szary Czarodziej stanowił „Tolkienowską wersję Odina,
Ojca Bogów, Pana Asgardu”29 za bardzo prawdopodobną uważa Lin Carter,
badacz twórczości wizjonera z Oksfordu. Jednak Odyn był także pyszny,
okrutny i bezwzględny, pragnął bogactw i czci. Wszystkie te cechy obce
są Gandalfowi, który zawsze pozostawał skromnym i pokornym sługą
Jedynego, nie posiadał także władzy i zdolności Pana Asgardu (m.in.
przemieniania się w zwierzęta30). Zagłębiając się w gąszcz skandynawskich
mitów można wysnuć wniosek, iż Szary Pielgrzym jest połączeniem Odyna
z inną postacią ze świata wierzeń Skandynawów, a mianowicie Kwasira.
Był on istotą stworzoną przez Asów z boskiego płynu, wysłaną między

95

Z WARSZTATU BADAWCZEGO · INNOWACJE

Jowita Kosiba

ludzi, aby im pomagać. Kwasir nauczał śmiertelników, jak czcić bogów
i jak walczyć z olbrzymami. Odznaczał się wielką mądrością i potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Był ponadto szczery, dobry i łagodny31. Opis
ten odpowiada Mithrandirowi, którego Valarowie posłali do Śródziemia,
aby strzegł Wolne Ludy przez złem. Był Majarem, a więc istotą duchową,
zrodzoną z myśli Ilúvatara32, o wielkiej mocy i mądrości, którą przekazywał
ludziom. Troszczył się o los wszystkich żywych istot, jego strój zaś (szary,
zniszczony płaszcz) świadczył o skromności i pokorze. Tolkien co prawda
nie wspomina w Listach o inspiracji postacią Kwasira, lecz z pewnością
Szary Pielgrzym odziedziczył po nim sporo cech.
Opowieści o Śródziemiu pełne są okrutnych, niebezpiecznych, ale
też potężnych i inteligentnych gadów, siejących spustoszenie wśród ludzi,
elfów i krasnoludów. Najsłynniejszy z nich, Smaug Straszliwy, to Tolkienowska wariacja na temat Fafnira, najsłynniejszego (obok podgryzającego
korzenie Yggdrasilu Nidhögga) smoka w mitologii skandynawskiej. Pojawia się zarówno w Eddzie poetyckiej (w pieśni Fáfnismál), jak i w Sadze
o Völsungach. Bestia ta słynęła z okrucieństwa i przebiegłości. Aby posiąść
przeklęty przez Andwariego skarb, zabiła własnego ojca i wypędziła brata.
Zdobytych bogactw Fafnir strzegł zawzięcie, nie pozwalając nikomu się do
nich zbliżyć. Budził postrach wśród ludzi złośliwością i trującym jadem,
dlatego nikt nie zbliżał się do wrzosowiska Gnitaheldi, gdzie smok strzegł
skarbu33. W opowieści tej widać wiele analogii do historii Smauga, jednego
z bohaterów Hobbita. Smok ten, będący największym przedstawicielem
swego gatunku w Trzeciej Erze, skuszony pogłoskami o bogactwach
mieszkańców Samotnej Góry, zaatakował Erebor, przepędzając i mordując
krasnoludy, a także niszcząc miasto ludzi, Dale. Następnie usypał potężny
kopiec ze złota i spoczął na nim, czujnie pilnując zdobytego skarbu34.
Zdobycie przez Smauga bogactw wiąże się ze straszliwą zbrodnią, czyli
zabiciem wielu niewinnych krasnoludów i ludzi, tak jak w przypadku
Fafnira (ojcobójstwo było wśród Skandynawów jednym z najcięższych
przewinień, zwanym „szłomem grozy”). Nordycki smok rezydował pośród wrzosowisk; Smaug co prawda strzegł złota w salach Ereboru, lecz
31
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34
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pochodził ze Zwiędłych Wrzosowisk, niebezpiecznej i bezludnej krainy
rozciągającej się na odległej północy. Najbardziej zaś znamiennym podobieństwem jest przekleństwo, ciążące na skarbie. Zdobycz Fafnira obłożona
była klątwą, rzuconą przez karła Andwariego – miała sprowadzić śmierć na
każdego jej posiadacza35. Równie niebezpieczne było złoto zgromadzone
przez krasnoludy. Nie spoczywało na nim żadne złe zaklęcie, lecz urok
bogactwa oszałamiał każdego, kto się z nim zetknął. Szczególnie podatni
na „smoczą chorobę” byli Krasnoludowie, którzy pod wpływem złota
stawali się okrutni i przewrotni.
Nordycki rodowód ma wiele innych elementów świata przedstawionego
w twórczości Tolkiena, wśród nich zaś postać Golluma i orków, motywy
pierścienia władzy oraz zagadek w ciemnościach, a także topografia Śródziemia i koncepcja ostatecznego przeznaczenia Ardy.
Tradycja celtycka, silnie akcentująca związek człowieka z przyrodą,
miała tendencję do personifikacji elementów przyrody: lasów, rzek i jezior.
Celtowie wierzyli, iż zamieszkują je opiekuńcze istoty: drobne, skrywające
się przed oczami ludzi stworzenia powiązane ze środowiskiem naturalnym.
Zwano je sídhe, Zielonym Ludem, wróżkami lub właśnie elfami. Przypisywano im złośliwość i niechęć do ludzi, co spowodowało skojarzenie ich postaci
z chochlikami i gnomami. Elfy miały zwyczaj wykradać z kołysek ludzkie
dzieci, w zamian podrzucając swoje potomstwo ‒ przypominające starców
potwory36. Znały tajniki magii i potrafiły przemienić człowieka w zwierzę,
stawać się niewidzialne i śpiewać pieśni, których wysłuchanie powodowało
nieoczekiwany zgon37. Wielu śmiertelników padło ofiarą uroków rzucanych
przez olśniewająco piękne elfie kobiety. Celtowie bali się spotkania z nimi,
równocześnie podziwiali je i snuli o nich fantastyczne opowieści. Wiara
w elfy wśród mieszkańców Irlandii, Walii i Szkocji jest żywa do dzisiaj38, zaś
postacie skrzydlatych, smukłych istot w czerwonych czapeczkach stanowią
istotny element folkloru Wysp Brytyjskich. Warto zauważyć, iż określenie
„elfy” tak naprawdę obejmuje wiele różnych gatunków baśniowych stworzeń,
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takich jak gnomy, krasnoludy, chochliki, nimfy czy wróżki, a także wiele
innych pojedynczych postaci, występujących w legendach irlandzkich lub
szkockich, jak np. Will-o’-the-Wisp, która ukazuje się podróżnym nocą, nęci
ich światłem i prowadzi nad przepaście39(tak tłumaczono zjawisko błędnych
ogników). Często elfami nazywa się różne, nawet bardzo odmienne od zasadniczego wyobrażenia o nich, istoty magiczne. I tak mogą to być piękne,
tajemnicze kobiety, zwodzące mężczyzn na manowce, dysponujące wielką
mocą czarodziejki, ale też maleńkie, ubrane na zielono duszki, sypiające
w kielichach kwiatów i pierzchające na widok ludzi lub też psotliwe chochliki. Z elfami łączy się postać leprechauna, ubranego na zielono skrzata,
znającego miejsca, w których ukryte są skarby oraz banshee (irl. kobieta
kurhanu), zjawę, która swym żałobnym płaczem zwiastuje śmierć40. Postacie
takie występują w folklorze niemal całej Europy: Niemiec, Niderlandów,
Skandynawii, krajów słowiańskich, ale ich źródłem jest kultura celtycka,
przypisująca elementom przyrody swoich opiekunów, dobroczynne duchy,
kryjące się w skałach, wzgórzach, lasach, rzekach, jeziorach i morzach.
Takiej koncepcji elfów sprzeciwiał się Tolkien, ubolewający nad zatarciem się w powszechnej wyobraźni prawdziwego obrazu tych dumnych
niegdyś i szlachetnych istot. O taki stan rzeczy obwiniał m.in. Williama
Szekspira, który wykreował w swoich dziełach niepoważny wizerunek elfów
jako lekkomyślnych i frywolnych stworzeń (zwłaszcza w dramacie Sen nocy
letniej). Sam odcinał się od mocno zakorzenionego w świadomości zbiorowej
baśniowego wzorca elfów – wróżek:
Elf to dawne słowo; nie rozporządzałem lepszą nazwą, właściwiej opisująca to, co zachowało się o tych istotach w zbiorowej pamięci ludzkości lub co wytworzyła na ich temat
przez wieki ludzka wyobraźnia. Niestety, słowo to z biegiem czasu skarlało i dziś kojarzy
się raczej z fantastycznymi duszkami, tak pięknymi, jak i głupiutkimi. Dzisiejsze elfy są
niepodobne do prawdziwych Quendi z odległej przeszłości – niczym motyl wobec bystrego
sokoła – co oczywiście nie oznacza, że Quendi kiedykolwiek mieli skrzydła. Byłoby to dla
nich tak samo nienaturalne, jak dla ludzi41.

Tolkienowscy Elfowie nie mają w sobie (pozornie) nic z ludowego wyobrażenia Zielonego Ludku. Jest to rasa potężna duchem, najstarsza i najmę39
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drsza w Śródziemiu, która przebudziła się do życia w Erze Gwiazd, gdy jeszcze
Dwa Drzewa Valinoru rzucały na świat blask najczystszego światła. Jako
Pierworodne Dzieci Ilúvatara obdarzone zostały wszelkimi zaletami umysłu
i ciała: mądrością, pięknym wyglądem i siłą woli. Nieśmiertelni, noszący
w sobie wszystkie radości i smutki świata, byli jego pamięcią i sumieniem.
Ich los związany był nierozerwalnie z losem Ei, której nie mogą opuścić aż
do Bitwy Bitew i Drugiej Muzyki. Ludzie widzieli w nich nierzadko istoty
niebiańskie, pokrewne Valarom, których uważali za bogów42. Postrzeganie
przez mieszkańców Śródziemia Quendich jako byty duchowe koresponduje
z koncepcją, która traktuje elfy jako specjalną, odrębną grupę aniołów. Mieli
oni niegdyś opuścić Boga, lecz nie czynić żadnego zła, za co zostali ukarani
przebywaniem w powietrzu, skałach lub ziemi43. Ich przeznaczeniem było
pozostać w obrębie materialnego świata.
Mitologia celtycka stanowiła dla Tolkiena nieprzebrane źródło inspiracji. Swój kształt zawdźwięczają jej, oprócz Elfów, także postaci Istarich,
czyli Czarodziejów; miała ona również wpływ na kreację świętych miejsc
w uniwersum i kult fauny i flory oraz na rolę postaci kobiecych.
Propozycje dydaktyczne
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Omawianie Hobbita, będącego lekturą w klasie VI, a także Władcy Pierścieni, którego fragmenty pojawiają się w niektórych programach nauczania
dla gimnazjum, stanowi doskonałą okazję do sięgnięcia po „nietypowe”
mitologie. John Ronald Reuel Tolkien całymi garściami czerpał z wierzeń
germańskich, celtyckich, fińskich czy także legend arturiańskich. Analiza
jego dzieł bez jakichkolwiek odniesień mitologicznych zdaje się znacznie
uboższa, tym bardziej, Tolkien niejednokrotnie podkreślał cel swojego
pisarstwa, jakim było utworzenie nowej mitologii dla Anglii44. Właśnie od
takiej konstatacji warto rozpocząć przygodę uczniów z literaturą fantasy.
Nauczyciel może zapisać na tablicy imiona różnych bohaterów lub bogów,
a także nazwy mitów i zapytać uczniów, z jakich regionów świata one po-
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chodzą. Pozbierawszy odpowiedzi uczniów (ewentualnie zapisawszy je na
tablicy), nauczyciel zwraca uwagę na brak mitów pochodzących z obszaru
dzisiejszej Wielkiej Brytanii (koryguje ewentualne wypowiedzi uczniów na
temat legend arturiańskich). Następnie wyjaśnia, iż dzieła Tolkiena powstały
z zamiarem wypełnienia tej luki i jako odpowiedź na potrzebę posiadania
przez Anglików swojej chwalebnej przeszłości.
Dla poparcia swoich tez nauczyciel rozdaje uczniom fragmenty Eddy
poetyckiej i Sagi o Völsungach, a następnie prosi o odnalezienie w zaznaczonych wcześniej fragmentach elementów przypominających im elementy
świata przedstawionego w omawianym utworze. Wnioski, czyli odnalezione
analogie, należy zapisać na tablicy.
Podczas omawiania Władcy pierścieni warto zwrócić uwagę uczniów na
sposób przedstawienia wojowników i skonfrontować go z ideałem średniowiecznym, zaprezentowanym m.in. w Pieśni o Rolandzie. Nauczyciel może
rozdać uczniom tekst wybranego mitu i poprosić o podkreślenie fragmentów
odnoszących się do wyglądu i zwyczajów wojowników. Dla wzmocnienia
efektu można zaprezentować krótkie fragmenty serialu Wikingowie oraz
filmu Hobbit. Niezwykła podróż (obejrzenie całości zalecane jest po omówieniu lektury). Uczniowie samodzielnie odszukują powiązania między
wyglądem skandynawskich wojów a tolkienowskich Krasnoludów w wizji
Petera Jacksona, a następnie formułują wnioski.
Część lekcji, podczas której omawiane są konkretne mity, można poświęcić na przygotowanie krótkiej inscenizacji. Chętni uczniowie wcielają
się w role danych postaci mitologicznych i występują na forum klasowym.
Taka inscenizacja może być zarówno spontaniczna, jak i przygotowana
z większą starannością – w drugim wypadku uczniowie mają kilka dni na
przygotowanie swoich ról, a także strojów i rekwizytów. Następnie mogą
zaprezentować się na forum całej szkoły (taka inscenizacja jednak powinna
być poprzedzona informacjami ogólnymi na temat kultury i wierzeń danego
regionu, zaś lekcje języka polskiego – skorelowane z lekcjami historii czy
wiedzy o kulturze).
Ciekawym pomysłem może być poświęcenie jednej lekcji tematyce
języków stworzonych przez Tolkiena na potrzeby swojego uniwersum.
Uczniowie mogą porównywać sindarin, quenyę i inne systemy językowe
Śródziemia ze znanymi sobie językami współczesnymi. Wprowadzeniem
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do takich zajęć może być odtworzenie nagrania odczytu Beowulfa i próba
zrozumienia tekstu w odniesieniu do współczesnych angielskiego i niemieckiego. Przy okazji nauczyciel może opowiedzieć o poemacie i jego roli
dla kultury germańskiej, poszerzając wiedzę uczniów z zakresu historii.
Propozycją nieco ambitniejszą, przeznaczoną dla starszych uczniów,
może być prześledzenie całej kosmogonii Tolkienowskiego uniwersum.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela gotowe fragmenty tekstu, za pomocą których rekonstruują dzieje Ardy od jej stworzenia aż do zniszczenia
Pierścienia Władzy i odejścia Elfów. Drugim etapem zajęć może być
wyszukiwanie analogii do istniejących mitologii, nie tylko nordyckiej
czy celtyckiej, ale także znanej wszystkim greckiej czy nawet rodzimej,
słowiańskiej. Rezultatem powinna być refleksja na temat uniwersalizmu
schematów kreacji rzeczywistości w opowieściach mitycznych i ich lepsze
zrozumienie.
Mitologię celtycką, wciąż niewystarczająco wyeksponowaną w polskiej
szkole, można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest prześledzenie kulturowej ewolucji, jaką przeszły mityczne istoty z plemienia
Tuatha Dé Danann, będące pierwowzorem Tolkienowskich Elfów. Na
podstawie różnych tekstów kultury, w tym dzieł malarskich i filmowych,
uczniowie obserwują przemianę dumnych i potężnych bóstw w baśniowe
wróżki, powszechnie występujące w bajkach i sztukach plastycznych, a także
w filmach i serialach.
Innym pomysłem na wykorzystanie mitów Szmaragdowej Wyspy
jest zbadanie Śródziemia pod kątem magicznych miejsc, roślin i zwierząt.
Uczniowie samodzielnie w domu poszukują odpowiednich fragmentów tekstu, następnie, pod kierunkiem nauczyciela, odnoszą je do zaprezentowanej
przez wybranego ucznia „mapy” celtyckich świętych miejsc, uzdrawiających
roślin i magicznych zwierząt.
Ostatnim zaprezentowanym tu pomysłem na przeprowadzenie zajęć jest
lekcja poświęcona tropom mitologicznym w literaturze fantasy. Punktem
wyjścia jest tekst Hobbita i Władcy Pierścieni, jednak uczniowie powinni
mieć także dostęp do innych sztandarowych dzieł tego gatunku, np. cyklu
Ziemiomorze Ursuli K. Le Guin czy Opowieści z Narnii Clive’a Staplesa Lewisa. Istotnym jest, aby uczniowie mieli możliwość swobodnych wypowiedzi
i podzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.
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Mitologia, zwłaszcza ta nieco mniej znana, daje nauczycielowi poloniście
wiele możliwości. Istotnym jest, aby nie ograniczać się do samych tekstów
pisanych i wprowadzać dzieła malarskie, filmowe czy muzyczne, tak aby
lekcje były barwne i ciekawe, a także by prezentowane treści oddziaływały
na różne zmysły. Drugie ograniczenie, jakiego należy unikać, dotyczy metody pracy z uczniami. Nauczyciel może prowadzać elementy wykładu,
pożądane są również prezentacje multimedialne, należy jednak pamiętać,
iż pierwszeństwo powinny mieć metody aktywizujące – wszelkiego rodzaju mapy mentalne, burze mózgów, dramy czy samodzielne poszukiwanie
informacji. Dając uczniom większą swobodę pracy, nauczyciel może być
pewien, że fascynujący temat mitów nordyckich i celtyckich zostanie przez
nich lepiej zrozumiany.
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Milczący przekaz – rola ciszy
i nieobecności w sztuce filmowej
XX i XXI wieku
Milczenie jest integralną częścią komunikacji i nie istnieją bez niego słowa bogate w treść1.

Cisza – obszar sacrum
Rozważania zacznijmy od nieco banalnego stwierdzenia, że nasze życie
otacza chaos bodźców i komunikatów, z którego coraz trudniej wydobyć jasne,
niosące treść informacje. I wcale nie dotyczy to jedynie sfery profanum; owszem, rwetesem i gwarem bywa coraz częściej skażony również obszar sacrum.
Formuła niniejszego tekstu nie pozwala, by w zagadnienie to zagłębiać się
odważniej, dość wspomnieć, że minęły już dwa lata, jak kard. Robert Sarah,
prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przypomniał
światu o konieczności uświęcenia ciszą najważniejszych chwil w czasie liturgii.
1

Benedictus PP XVI, Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Orędzie na XLVI Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu 2012 roku, [online], [w:] Libreria Editrice Vaticana, Watykan,
24 stycznia 2012, [dostęp: 29 III 18]. Dostępny w Internecie: https://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/pl/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20120124_46thworld-communications-day.html.

Z WARSZTATU BADAWCZEGO · INNOWACJE

Milczenie, cisza, a także nieobecność bohatera (bohaterów) może nieść ze
sobą przekaz nie mniej wyrazisty niż ten, który otrzymujemy za pomocą słów,
obrazów oraz pozostałych elementów kinematografii. Niniejszy artykuł stawia
sobie za cel udowodnienie owej tezy, starając się ukazać i scharakteryzować te kategorie na wybranych przykładach; ich wybór podyktowany został wyrazistością
i częstotliwością występowania omawianych zjawisk w przytaczanych filmach.
Ze względu na różnorodną rolę, jaką cisza i nieobecność pełnią w poszczególnych obrazach, tekst podzielono na części, zawierające rozważania na temat
poszczególnych funkcji. Materiał został dobrany według klucza częstotliwości
występowania omawianych zjawisk lub siły ich oddziaływania na widza, by zaś
ostatnie kryterium nie wydało się nazbyt subiektywne, w komentarzach oparto
się na ocenach oraz recenzjach uznanych krytyków filmowych.
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Zwrócił on uwagę na nazbyt rozbudowane procesje z darami, będące coraz
częstszym, a niekoniecznie dobrym zwyczajem podczas Eucharystii. Podnosi
on, iż współcześnie nawet czas offertorium nie jest wolny od rozmaitych wypowiedzeń, podczas gdy powinna być to chwila wypełniona głęboką, osobistą
modlitwą. Hierarcha przypomina słowa kardynała Josepha Ratzingera, zawarte
w jego rozważaniach Duch liturgii, oraz na nauki mistrza papieskich ceremonii, ks. Guida Martiniego, który także zaleca kontemplację tych chwil. Cisza
modlących się podczas offertorium winna być przyczynkiem do wewnętrznego
zjednoczenia się z ofiarą Jezusa. W opublikowanym w „L’Osservatore Romano”2
artykule prefekt watykańskiej dykasterii3 szczegółowo objaśnia znaczenie ciszy
i milczenia w tradycji biblijnej, jak również w szeroko rozumianej duchowości
chrześcijańskiej. Skoro burza dźwięków ogarnia nawet zacisza kościelnych naw,
jakże spodziewać się spokoju w innych, tyleż bardziej narażonych na nią dziedzinach życia. Prawie każdy aspekt naszych działań wydaje się napiętnowany
kakofonią drażniącą już nie tylko uszy, ale wszelkie zmysły, o czym przyjdzie
jeszcze wspomnieć. Nie inaczej prezentuje się wiele ze współczesnych filmów.
Jednakże w ich mnogości znaleźć można przykłady ciszy i ukojenia, niosące nie
mniej treści niż krzykliwe fajerwerki i piskliwe wrzawy bitewne.

Z WARSZTATU BADAWCZEGO · INNOWACJE

Milczące tło relacji międzyludzkich
Doskonałym przykładem operowania przemilczeniami jest film Milczenie
Ingmara Bergmana z 1963 roku, będący ostatnią częścią jego „trylogii pionowej”. Tak o nim pisze Adam Garbicz:
Najczarniejszy dramat samotności, jaki wydała sztuka filmu – i najświetniejsze dzieło
Bergmana, kontynuacja rozważań o nieobecności Boga z Gości Wieczerzy Pańskiej4.

Bohaterkami filmu są dwie kobiety: Ester i młodsza od niej Anna, (pomiędzy którymi można domyślać się pokrewieństwa), a sekunduje im Johan,
kilkuletni syn Anny. Przerywają oni swą podróż, by ze względu na stan zdrowia
2

3

4
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„Osservatore Romano” z 29.01.2016 roku, Kard. Sarah o wymogu zachowania ciszy podczas
liturgii, podaję za portalem: Konferencja Episkopatu Polski, [online], [dostęp: 29 III 18].
Dostępny w Internecie: https://episkopat.pl/kard-sarah-o-wymogu-zachowania-ciszy-podczasliturgii/.

Dykasteria (od gr. dikasterion – władza, sąd) – dosł.: oddział sądu lub innego urzędu
administracyjnego, także: urząd administracyjny Kościoła Katolickiego, [online],
Komputerowy słownik języka polskiego PWN, [dostęp: 29 III 18]. Dostępny w Internecie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/dykasteria.html.

A. Garbicz, Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż trzecia.
1960-1966, Kraków 1996, s. 251.
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Estery zatrzymać się w pewnym mieście, o którym zresztą niewiele się dowiemy,
poza rozpoznaniem zagrożenia wojną lub innym kataklizmem; chronić mają
przed nim widoczne w tle wydarzeń czołgi. Niewiadomych jest więcej: mieszkańcy posługują się językiem całkowicie niezrozumiałym dla sióstr, pomimo iż
starsza jest tłumaczką i lingwistyka nie jest jej obca. Także nazwa miejscowości,
Timoka, nie wniesie wiele do zagadkowej atmosfery, ponieważ odnajdziemy
w niej jedynie zniekształcone, estońskie słowo, oznaczające kata. Głównym
miejscem akcji jest prawie pusty hotel, świetnie wprowadzający w dominantę
filmu; z pewnością jest nią właśnie cisza. Obraz bardzo skąpo obdarza nas słowami, w dodatku niechętnie i z rzadka zastępowanymi muzyką.
Milczące relacje między bohaterami zdają się oddawać uczuciową pustkę,
panującą między nimi. Ester i Anna to przedstawicielki dwóch różnych typów osobowości, a wynikające z tego napięcie jest narzędziem, przy pomocy
którego szwedzki reżyser ukazuje wewnętrzne rozterki człowieka, ukazane na
tle konfliktu pomiędzy intelektem a fizycznością, pomiędzy ciałem a duchem.
Wyzwolona i pełna witalności Anna zdaje się być egzemplifikacją całkowicie
odmiennego pojmowania człowieczeństwa niż przeintelektualizowana i sfrustrowana Ester, która w dodatku głęboko przeżywa odtrącenie, jakiego doznaje
od siostry. Garbicz zauważa, iż

Pomimo poruszania tak trudnych zagadnień film zrealizowany jest bardzo
ubogimi środkami wyrazu, wiele w nim tytułowej ciszy i niedomówień, mających zaznaczyć brak możliwości jednoznacznych rozwiązań dla wątpliwości
targających postaciami. Dialogi sprawiają wrażenie jedynie uzupełniania tych
miejsc, zarysowywania zaledwie ram kontekstów i możliwego rozwoju przedstawianych sytuacji. Niepodobna dokonać tu jednak głębszej analizy tego obrazu,
zaledwie dziewięćdziesięciosześciominutowe dzieło zawiera bowiem wiele,
często bardzo poplątanych, ścieżek interpretacyjnych. Warto jednak zaznaczyć,
że cisza ma tu najczęściej funkcję podkreślania napięcia, wskazywania miejsc,
w których wzrasta ono i powinno spowodować namysł odbiorcy lub służy za
tło dla trudnych relacji międzyludzkich. Osobliwe, że są one w obrazie jedynie
pretekstem do opowiedzenia o znacznie ważniejszych kwestiach, pośród których
dostrzec możemy wątek nieobecności, czy właśnie bezgłosu Boga (wpisujący się
5
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Siostry są bardzo odmienne. Hedonistyczna, zmysłowa Anna nie przywiązuje wagi do
wiedzy, obowiązkowości i samodyscypliny, podczas gdy intelektualną Ester […] tylko
silny rys maskulinistyczny różni od typowości staropanieńskiej Szwedki […]. Ból i rozpacz
burzą jednak narzucane sobie rygory: nieszczęśliwa Ester ucieka w alkohol […]5.

Ibidem.
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w ową „pionową” perspektywę całej trylogii), problem cierpienia i odchodzenia,
a także prymarne pytania o kondycję człowieka oraz niemożność wzajemnych
(„poziomych”, jak sugeruje nam Bergman), kontaktów.
Warto dodać, że brak rozbudowanej listy dialogowej oraz idące za tym
wyciszenie, uzupełniane tylko niekiedy słyszaną z oddalenia muzyką, wcale
nie oznaczają, iż Milczenie jest ubogie w dźwięki. Przeciwnie, jest ich tam całe
bogactwo i to właśnie one podkreślają nastroje, jakie stara się ukazać reżyser.
A. Garbicz podkreśla: „Udział pierwszoplanowy odebrany zostaje słowom […],
kluczową natomiast rolę pełni wirtuozersko wykreowany klimat dźwiękowy
[…]”6.
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W drodze ku poznaniu Boga
Inną funkcję mają pełne milczenia sceny w dokumencie Philipa Gröninga
z 2005 roku pod tytułem Wielka cisza, ukazującym życie w Wielkiej Kartuzji,
głównym klasztorze zakonu kartuzów we Francji. Tu milczący mnisi, przechodzący przed obiektywem kamery, jak wspomnienie sprzed wieków, traktują
milczenie jako swego rodzaju akt strzelisty, drogę ku skupieniu, kontemplacji,
a wreszcie – ku modlitwie i jedności z Bogiem. Widz jest w pełni świadom,
że nie zdarza się to często, a codzienny rytuał tego ślubu wzmacnia siłę ducha
i pozwala zakorzenić się w wartościach wyższych niż zgiełk codzienności. Byłoby
też nadużyciem wskazywanie jedynie na trud i wyrzeczenie; konwersi goszczący
dociekliwego reżysera wielokrotnie pokazują, że potrafią doskonale odnajdywać
się w przestrzeniach, jakie stwarza im możliwość spokojnego podążania za myślami i nabożnym namysłem. Nie narzekają na brak rozmów, owszem, potrafią
wydobyć z tej sytuacji nowe, nierzadko bardzo głębokie znaczenia i sensy, pośród
których prym wiodą te dotyczące człowieka i jego zmagań w dążeniu ku Bogu.
Krytycy wypowiadający się na temat Wielkiej ciszy bardzo słusznie podkreślają
także rolę harmonii, jaką można zaobserwować pomiędzy milczeniem mnichów
a ich modlitewnymi śpiewami; owa relacja buduje wyjątkowy nastrój i pozwala
zaobserwować różnorodne aspekty życia w klasztorze kontemplacyjnym.
Na swoiste zastępowanie rozmów monumentalnym, chóralnym śpiewem
eremitów zwróciła uwagę Magdalena Kempna-Pieniążek, omawiając duchowe formuły obserwowane w najnowszej kinematografii7. Głównym aspektem
obrazu są kontemplacja i namysł, które niemiecki reżyser uczynił przesłaniem,
6
7
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M. Kempna-Pieniążek, Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013, s. 79-81.
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pozwalającym zawrzeć w dziele wielopiętrowe pokłady znaczeń i odniesień.
Wielu znawców sztuki filmowej dostrzegło tę mnogość wartości i treści, ukrytych w licznych warstwach pozbawionej rozmów egzystencji zakonników,
ukazanych nam w omawianym obrazie. Tak o tej produkcji pisze na przykład
Tomasz Raczek:
Po obejrzeniu Wielkiej ciszy nabieramy szacunku… do siebie, bo zaczynamy się sobie
przyglądać. Odkrywać swoje potrzeby, myśli, lęki i sposoby na ich ukojenie8.

Pokonać nieistniejące
Czasem, niezwykle rzadko, oddzielenie czy rozdzielenie dialogu i ciszy udaje
się przełamać, a przepaść pomiędzy nimi przekroczyć. Jednym z piękniejszych
8

9

T. Raczek, Wielka cisza, [online], [dostęp: 29 III 18]. Dostępny w Internecie: http://

tomaszraczek.pl/blog/id,443/Wielka-cisza.html.
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Gröning przenosi nas w magiczny świat, pozbawiony frustracji, gniewu
i wzajemnych animozji. My zaś możemy dzięki jego pracy przenieść się do
alpejskiego zakątka spokoju i błogości, by ukoić tam swe nerwy, poszukać
wyciszenia i odnaleźć wąską ścieżkę ku Bogu9.
Wspomniano, że zgiełk i hałas atakują wszystkie zmysły, nie tylko słuch.
Doskonale ukazuje to film Randy Haines zatytułowany Dzieci gorszego Boga
z 1986 roku, przedstawiający środowisko osób niesłyszących. Obraz pokazuje
jednak, że utrata jednego ze zmysłów nie odbiera całkowicie ukazanym w nim
postaciom możliwości doświadczania wrażeń, które my nazywamy dźwiękami.
W jednej z najbardziej pamiętnych scen bohaterka… tańczy, wczuwając się
w muzykę wszystkimi pozostałymi zmysłami, odbierając ją skórą, wzrokiem,
a nawet drżącymi w uniesieniu nozdrzami. Nie pada ani jedno zbędne słowo,
widz jednak doskonale odbiera nastrój i uczucia dziewczyny, zakochanej w tańcu
i muzyce, od której odcina ją wszak bezlitośnie jej niepełnosprawność. Cisza
w tym obrazie pełni jeszcze inną rolę: jest rodzajem strażniczki, nadzorującej
granicę pomiędzy odrębnymi światami ludzi słyszących i tych po drugiej stronie niewidocznej bariery milczenia. Losy postaci dobitnie świadczą o tym, iż
delimitacji tej niepodobna przekroczyć. Wspomniana zapora wtapia się głęboko
w świadomość osób z obu rozdzielonych kalectwem, wzajemnie się nierozumiejących grup społecznych. Braku możliwości kontaktu upatrywać należy więc
nie tylko w fizycznych, ale i w psychicznych ograniczeniach, a poszukiwanie
absolutu niesie ze sobą groźbę rozczarowania.

Ibidem.
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tego przykładów jest film Motyl i skafander Juliana Schnabela z 2007 roku.
Jego fabułę oparto na prawdziwych losach człowieka, który u szczytu kariery
i społecznego sukcesu uległ udarowi. Odcięty od świata, skazany na całkowity
brak kontaktu, postanawia z czasem pokonać to, co dla wielu z jego otoczenia
w ogóle nie istnieje, czego nie sposób dotknąć, dostrzec – mroczną granicę
izolacji wywołanej utratą możliwości porozumiewania się z otoczeniem. Przy
wsparciu wspaniałej terapeutki dokonuje niemal cudu: za pomocą mrugnięć
(przy czym może używać jedynie jednej powieki) zaczyna żmudny proces porozumiewania się z otoczeniem, by następnie rozpocząć tytaniczną wręcz pracę nad
książkową wersją swych wspomnień. Początkowe wrażenie wszechogarniającej
ciszy, udzielające się pacjentowi, przeistacza się powoli w słowa, te – w zdania,
z których mozolnie powstaje opus magnum byłego utracjusza i łotra, będące
zarówno przestrogą przed traktowaniem życia jako czeku in blanco, jak i próbą
opisu wrażeń, będących udziałem człowieka odciętego od świata, który znał. Tu
cisza pełni z pewnością funkcję bariery, granicy, której pokonanie na początku
wydaje się całkowicie niemożliwe, a wszelkie próby dokonania tego – bezcelowe. Brak słów podkreśla także podział na tę i tamtą stronę, na świadomych
i beztroskich, bo bohater już wie, co w życiu naprawdę ważne, a teraz chce to
tylko przekazać innym, którzy nie zawsze dojrzeli do tej wiedzy.
Na pierwszy rzut oka (bardzo znaczące sformułowanie w kontekście
omawianego egzemplum osiągnięć X Muzy) może nieco dziwić widza uboga
sceneria wydarzeń, zwłaszcza po wypadku bohatera. Kolorowe życie, szybkie
samochody i piękne kobiety w jednej chwili odchodzą w przeszłość, pozostawiając frustrację i przygnębienie. Gdy jednak zdamy sobie należycie sprawę
z owych odczuć, z łatwością przyjdzie nam zaakceptować surową, prawie ubogą
scenografię, będącą tłem dla zmagań nieszczęśnika z nowym etapem życia.
Świat wokół niego sprawia wrażenie nagle zatrzymanej kolejki w wesołym
miasteczku, wszystko spowalnia, a otaczający go, coraz mniej zresztą liczni
bliscy, starają się milczeć przy chorym, jakby próbowali dostosować się do jego
kondycji. Niewypowiedziane słowa chwilami aż wołają o ich wyartykułowanie,
długie chwile milczenia pełne są wyrzutu, czasami bólu i gniewu. Z ekranu nie
usłyszymy wyjaśnień wszechwiedzącego narratora, upchniętych naprędce, jak
w słabej produkcji klasy B, w nonszalancką wypowiedź przypadkowej postaci.
Uderzają niedomówienia, głuche pomruki sparaliżowanego oraz cichy płacz
coraz rzadziej odwiedzającej go rodziny. Podążając za wizją reżysera, czujemy
się schwytani w labirynt myśli, wrażeń oraz tajonych reakcji. Podświadomie
oczekujemy nagłego ujawnienia przez bohatera jakichś wewnętrznych przeżyć.

Milczący przekaz...

Mimo przeczuć widza brak tak pojmowanego punktu kulminacyjnego, więc
trawi nas niepokój, co też wydarzy się za moment, jaka niewypowiedziana myśl
zburzy wątłą równowagę między ludźmi. Zamiast zapaści nadchodzi zaskakujące rozwiązanie i ratunek dla cierpiącego – znów może porozumiewać się ze
światem, komunikować mu swe odczucia i potrzeby.
Dlaczego więc film ten ogląda się z takim napięciem? Skąd przeświadczenie, że słowa, które nie padają, powinny zaistnieć? Odpowiedzią są nasze
przyzwyczajenia, skłonność i przywiązanie do zgiełku i natłoku bodźców, które
nie tylko tolerujemy, ale których część społeczeństwa łaknie i pożąda. Motyl
i skafander zaś stara się opowiedzieć o doznaniach bez użycia słów, co nie powinno nas tak bardzo dziwić. Wszak już Karol Irzykowski w latach dwudziestych
ubiegłego wieku zwracał uwagę na obrazowość nowej sztuki, pisząc, iż „Kino
jest widzialnością obcowania człowieka z materią”10 i tym samym uważając za
główną jego cechę nie słowo, a właśnie obraz. Element ten doskonale spełnia
swe zadania w omawianej produkcji: grymasy twarzy, umyślne i mimowolne
gesty, skrywane lub improwizowane naprędce zachowania przekazują treści być
może nawet lepiej niż zdewaluowane werbalne komunikaty.

Milczenie splecione z muzyką – w służbie wyobraźni

10
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Bardzo ciekawie elementy ciszy wplotła w swe dzieło Jane Campion, reżyser
filmu Fortepian z 1993 roku, pozwalając widzowi dopowiadać sobie pewne zdarzenia, sceny, a nawet całe wątki, sygnalizowane tylko wieloznacznymi obrazami,
zatopionymi a to w dźwiękach tytułowego instrumentu, a to w całkowitym milczeniu bohaterów, czemu w dodatku zdaje się sekundować zastygająca chwilami
dookolna przyroda. Tu niedopowiedzenie zmuszać będzie do pracy wyobraźnię
widza; za jej pomocą dopowie on sobie kwestie przemilczane w filmie. Tak
dzieje się w momencie dramatycznego wypadku na łodzi, w wyniku którego
fortepian pociąga w odmęty nieszczęsną artystkę, a widz nie potrafi zrazu nawet
dokładnie uchwycić, co jest senną marą, co wspomnieniem, a co jedynie złymi
myślami strasznych postaci. Podobnie rzecz się ma, gdy u kresu obrazu kamera
spokojnie prowadzi nasz wzrok po grającej osobie. Widać zarys postaci, ręki,
wreszcie czekamy, aż ukaże się naszym oczom spodziewane okaleczenie, gdy
nagle muzyka robi piękny zwrot, a my widzimy… ów zaskakujący element,
którego nie byłoby tu właściwe zdradzać. Obraz mówi tu więcej niż tysiące słów,
zwłaszcza w asyście wspaniałej partytury Michaela Nymana. Gdzie tu cisza,
K. Irzykowski, Dziesiąta muza, Warszawa 1960, s. 31.
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ktoś zapyta. Tak, miewa ona różnorodne oblicza: tu przybrała kształty pięknej
muzyki, zastępującej chwilami dialogi, swary i kłótnie, wypierającej zbędne
słowa, na rzecz namysłu, wspomnienia, a chwilami wręcz prawie onirycznego
spaceru, sprawiającego wrażenie, że oglądamy marzenia głównej bohaterki, czy
raczej – pary prześladowanych kochanków. Miast rozmów bohaterów śledzimy
ich zachwyty pięknymi kompozycjami i radość, jaka płynie z gry na ukochanym
instrumencie. Nie znajdziemy „przegadanych” scen, pełnych patetycznych
kwestii, bo nie ma na nie miejsca w świecie ludzi zakochanych i szczęśliwych.
Gwar rozmów z towarzyszącą mu groźbą niezrozumienia nie mają przystępu
do krainy, w której porozumiewają się dusze.
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Cisza – zapowiedź katastrofy, cierpienia i strachu
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Łagodną i kojącą ciszę przyjdzie na jakiś czas zostawić i poznać jej niepokojące, pełne ukrytych niebezpieczeństw, a często wręcz złowróżbne i straszne
oblicza. By wejść w owe światy możliwie najłagodniej, przywołajmy dwa obrazy
Andrzeja Wajdy: Wesele oraz Katyń.
W pierwszym cisza niesie zaskakujące, tajemnicze, ale przecież jeszcze
nieprzytłaczające niepokoje i obawy. Oto Jasiek szukający „po polach” złotego
rogu trafia na otwartą przestrzeń, spowitą gęstymi mgłami. Oczywiście – scena
jest niema, by nie naruszyć dzieła Wyspiańskiego, ale „mówi” do nas całymi
kaskadami komunikatów i przekazów. Bohater widzi w oddali jezdnych,
w których z ledwością rozpoznać możemy żołnierzy. I pewnie dla wielu z nas
ich proweniencja pozostałaby niejasna, gdyby nie… gwizd! Ależ tak, to kozaccy dżygici, posługujący się od wieków tym niewerbalnym znakiem, by na
bezkresnych stepach przekazywać sobie komendy. Tu, pilnując granic zaboru,
„mówią” do Jaśka o czyhającym zagrożeniu, o wiszącym mieczu, co w każdej
chwili może się zerwać z łańcucha i przeciąć włosek, na którym wisi nadzieja na
Wolną Polskę. Reżyser nie pokazuje zagrożenia wprost, nie nazywa go w ogóle,
ale zostawia „takie niedomówienie”, jak powiedziałby Pan Majster ze starego
skeczu kabaretowego11. Zresztą intrygującym dźwiękom towarzyszą w Weselu
wspaniałe obrazy, pełne barw i przepychu, paradujące przed widzem, jak korowód całego Narodu, przemierzający niepojęte meandry polskiej historii, której
mniejsze i większe elementy pojawiają się w dziele z wielką precyzją i logiką.
11

Kozacki gwizd na palcach, ten charakterystyczny, przenikliwy, jedyny w swoim rodzaju,
wykorzysta w przekazie jeszcze jeden wielki twórca, Jacek Kaczmarski, który w fenomenalnej
interpretacji obrazu Stanisława Masłowskiego Wiosna roku 1905 zwróci uwagę na ten element.

Milczący przekaz...

Tak o tym monumentalnym ekranowym malowidle pisze A. Garbicz:
Wibrująca rytmem i kolorami wizja nie tylko odnosi tryumf w kraju […], ale zostaje zrozumiana i doceniona w Europie. […] znajduje miejsce wśród największych fenomenów kina
[…]. Bezbłędnym rozwiązaniem głównym było zatopienie wszystkiego w tańcu, w rytmie
coraz bardziej pijanych – i rozszczepienie tej zataczającej się przestrzeni montażowymi
zmianami planów, wyławiającymi jakby poszczególne kwestie […] z ogólnego zgiełku12.

W Katyniu milczenie ma już wymiar prawie eschatologiczny. Głosy rozmów, hałasy ucieczek i przemarszów, harmider tłumu oraz rozgwar więzienny
– zanikają, jak ucięte nożem, czy raczej bagnetem, gdy pojawia się obraz piwnicy.
Drut kolczasty i kawałek brudnego materiału stają się kneblem, a jednoznaczne
ślady na ścianach „wołają” niemymi krzykami. Dobitnie przemawiają pełne
ekspresji zbliżenia na buty, ręce, czy wreszcie twarze. O tym znanym od dawna
zabiegu reżyserskim bardzo celnie, choć w kontekście zupełnie innego filmu,
pisze Zbigniew Wyszyński:
Podobne znaczenie ma w końcowej sekwencji filmu […] zbliżenie ręki bohatera,
w której […] ściska konwulsyjnie pamiątkę po ukochanej […] ukazanie drżącej dłoni
wprowadza widza w bogaty świat doznań wewnętrznych13.

Bohater milczący – groza niewiadomego
Spojrzeć wypada nam na kolejną odsłonę ciszy w kinie, tym razem zdobną
w złote statuetki pewnego rycerza, opierającego się na dwuręcznym mieczu. Oto
„nie-mówił” do nas będzie pewien lekarz, dokładniej – psychiatra w randze doktora nauk medycznych, koneser win i… innych kulinariów, doskonały znawca
muzyki poważnej, ale i wyśmienity mediewista, ceniony autorytet w kwestii
języka Boskiej Komedii Dantego Alighieri, czasowo przebywający jednak na
przymusowym i dość niewygodnym zesłaniu w więzieniu o zaostrzonym rygorze
w Baltimore, słowem – doktor Hannibal Lecter. Nie będziemy zajmować się
cechami intelektu tej postaci, krótko wspomnijmy jedynie, iż był prawdziwym
12

13

A. Garbicz, Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż czwarta.
1967-1973, Kraków 2000, s. 438-439.
Z. Wyszyński, Wprowadzenie do estetyki filmowej. Nauka dla Wszystkich, Nr 263, Kraków
1976, s. 9.
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I tylko uderza nas niepojęta cisza, nieoczekiwanie zastępująca krzyki przerażenia, niezgody i upodlenia. Bo sprawy ostateczne dzieją się w ciszy, sytuacje
graniczne zaś są zawsze osobiste i nie ma w nich dla nas zastępstw ani zwolnień,
jak nie było ich dla tamtych, z piwnicy i dołu z wapnem. Milczenie opuszcza
metafizycznie ekran, obejmując sobą każdą salę kinową i widza.
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człowiekiem renesansu: świetny rysownik, lekarz, mistrz kuchni (i cóż z tego,
że nader osobliwej?), wreszcie – wrażliwy i romantyczny dżentelmen. Skupimy
się na jego filmowej kreacji, a to prawdziwe dzieło sztuki, które stworzył sir
Antony Hopkins w Milczeniu owiec14, obrazie Jonathana Demme z 1991 roku.
Aktor zdobywa Oscara zaledwie… szesnastoma (sic!) minutami na ekranie15.
Udaje mu się to właśnie dzięki długim pauzom, niedomówieniom, wreszcie
rozmyślnym ciszom, którymi manipuluje, przeraża, ale także – stymuluje swych
rozmówców. To właśnie dzięki jego zagadkom, podtekstom, przemilczeniom
i co tu kryć – inteligentnym grom słownym agentka Claris Starling wpada na
trop poszukiwanego seryjnego mordercy, ratując niedoszłą ofiarę, a także – siebie
samą, bo przenikliwy pan doktor urządził potajemnie „małej Claris” darmową
psychoterapię (dosłownie, bo wszak z psychopatą), wyzwalając ją z nieznośnego
zgiełku, koszmaru z dzieciństwa, drenującego jej mózg odgłosu zarzynanego
bydła. Teraz wreszcie może swemu lekarzowi zameldować w końcowej scenie,
że doznała tytułowego milczenia. Jest tu ono zatem wyzwoleniem z dawnych
koszmarów, dziecięcych strachów i złych wspomnień, a droga, jaką zdecydowała
się pokonać agentka doprowadzić ją miała w równym stopniu do uwolnienia
obywateli od zwyrodniałego mordercy, co ją samą do zrzucenia jarzma poczucia winy i prowincjonalnych kompleksów. Raz jeszcze doktor Lecter pokazał
swój kunszt: znów przyczynił się do oczyszczenia społeczeństwa, a przy okazji
pomógł „małej Claris” dorosnąć i wejść z podniesioną głową w wielkomiejskie
społeczeństwo. I tylko dyrektor więzienia nie ma się z czego cieszyć, bo niebanalny kucharz jest z nim umówiony na kolację… Tu jednak znów da o sobie
znać cisza, łagodnie obejmująca ostatnie kadry obrazu, zamykające ten etap
losów doktora Hannibala Lectera.
Kolejny wątek pozwoli nam pozostać przy reżyserze, który zajął się podróżą
doktora do Florencji. Jego przechadzki po mieście Dantego zekranizował wszak
Ridley Scott, który znacznie wcześniej pokazał światu dużo bardziej przerażającego potwora, także jemu nakazując mrożące krew w żyłach liczne, długie
i jakże wymowne milczenia. W 1979 roku ten brytyjski wizjoner kina postawił
milowy kamień na drodze rozwoju sztuki filmowej, wydając na świat swe największe chyba dzieło – Obcego. Ósmego pasażera Nostromo. Podróżujący z za14

15

Tytuł oryginału (błędnie i nader niefortunnie „przetłumaczony” przez polskiego dystrybutora
jako Milczenie owiec), brzmi: Milczenie jagniąt i jest jak najbardziej uzasadniony realiami
świata przedstawionego utworu.

Informację podaję za filmowym portalem internetowym, Ciekawy przypadek Hannibala
Lectera, [online], [dostęp: 29 III 18]. Dostępny w Internecie: https://naekranie.pl/
artykuly/ciekawy-przypadek-hannibala-lectera.
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Pogląd taki dominuje na przykład w arcyciekawej rozmowie Z. Kałużyńskiego i T. Raczka,
[online], Perły kina - Sensacje i science fiction: „Obcy”, [dostęp: 29 III 18], https://kultura.onet.pl/
film/wiadomosci/perly-kina-sensacje-i-science-fiction-obcy-czesc-i-ii-iii-iv/mwlcs8r.

K. Śmiałkowski, 10 filmów, których nigdy nie zapomnę, [online], [dostęp: 29 III 18]. Dostępny
w Internecie: https://naekranie.pl/artykuly/10-filmow-ktorych-nigdy-nie-zapomnekamil-smialkowski.
To słowa jednego z haseł reklamowych, ukutych przez dystrybutorów, podaję za: Alien. Obcy:
Ósmy pasażer Nostromo, [online], [dostęp: 29 III 18]. Dostępny w Internecie: http://horror.
com.pl/ciekaw/ciekawostka.php?id=1.
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łogą kosmicznego statku potwór ma kilka przerażających cech: kwas w żyłach,
tytaniczną wręcz siłę oraz inteligencję, dorównującą ludzkiej. Krytycy filmowi
(na przykład Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek) zgodnie konkludują, iż
wszystkie one są niczym wobec… nieobecności stwora16. O porażającej sile
oddziaływania ukrytego przed widzem Obcego pisze także Kamil Śmiałkowski,
zwracając uwagę, że dzięki, czy raczej przez ten zabieg, niemożliwym wydaje
się zapomnieć o filmie Scotta17.
Przez cały ekranowy czas stwór nie pojawia się prawie wcale, a jego wizerunek nader trudno odtworzyć nawet wnikliwym obserwatorom. Ponadto
po każdym ataku „smoka” (to już określenie z kolejnych odsłon cyklu) zapada
zawsze głucha, nieprzenikniona cisza, co główna bohaterka kwituje najbardziej znanym cytatem serii: „w kosmosie nikt nie usłyszy Twojego krzyku”18.
I faktycznie – nikt niczego nie usłyszy, nie zobaczy, nie przyjdzie z pomocą.
Potwór zaatakuje, kogo zechce, zostawiając tylko ślady śluzu, zabierając także
zwłoki nieszczęśników. Z głośników da się słyszeć tylko zanikający wrzask kolejnych ofiar i dziwny, niezidentyfikowany (również dla fanów serii) dźwięk,
jakby szczekot przymieszany z gardłową, nieziemską czkawką. Lecz nawet
i to wkrótce znika, zapada cisza, a samotna już porucznik Ellen Ripley stoczy
swą ostatnią walkę z bestią w absolutnej, kosmicznej ciszy. I – pustce. Choć
nie będzie to wszak cisza absolutna, bohaterka zanuci bowiem jeszcze, czy
raczej wyszepcze słynne „jesteś moją szczęśliwą gwiazdą, jesteś moją szczęśliwą
gwiazdą…”, a potem znany wrzask i pisk, czy wizg, po których znów zapanuje
niewzruszona, gęsta jak żarłoczna mgła, cisza, przetykana tylko wahadłowymi,
cichymi tonami muzyki, utkanymi przez Jerrego Goldsmitha, pomimo swego
spokoju wywołującymi dreszcze. Te ubogie dźwięki na stałe wejdą do historii
kina jako niebanalne tło dla dramatycznych i przerażających wydarzeń, przed
którymi nie ma ratunku. Ale po co ta cisza, zapyta ktoś? Dlaczego dialogi tak
skąpe, potwora na lekarstwo, a wszystko wciśnięte w klaustrofobiczną przestrzeń
gotyckiego zamczyska? Bo Ridley Scott doskonale wie, że człowiek najbardziej
boi się nieznanego, a jego Alien świetnie tego dowodzi.
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Milczący przekaz
Jeszcze jedno spojrzenie na zagadnienia ciszy. W 1997 roku Robert Zemeckis wyreżyserował film Kontakt. Szkoda czasu na zanudzanie szczegółami
fabularnymi, bywają lepsze. Badaczka kosmosu, naukowiec, na zakręcie swej
kariery dostaje od losu niebywałą szansę: trafia w nasłuchu na wiadomość
od obcej cywilizacji. Słów szkoda, jak wspaniale obraz pokazuje różnorodność ludzkich reakcji na ten fakt; to chyba jego główny atut. Uwagi godne
jest jednak zakończenie. Bohaterka odbywa podróż do odległych gwiazd,
poznaje obcą cywilizację, jednak… dla obserwatorów jej „wyprawa” trwa
ułamki sekund, więc nikt nie uwierzy szalonej entuzjastce niesprawdzalnych
rewelacji. Twórcy pozostawiają widzowi trudny orzech do zgryzienia, ponieważ podróżniczka wyposażona została w najnowocześniejszą kamerę, która
– czyż trzeba to dodawać? – nic nie nagrała. Wszakże tego „niczego” jest na
nośniku pamięci dokładnie… osiemnaście godzin. Nieobecne, niewyjaśnione
i milczące znów zostawia cichy znak. Komisja badająca całą sprawę pominie
to wszakże – milczeniem.
Oczywiście – nie ma, nie było i nie będzie takich filmowych rozważań,
które obyłyby się bez jednego z najbardziej znanych kinowych cytatów. Zatem
i tutaj nie sposób go pominąć. Poszukajmy więc milczenia także „dawno, dawno temu, w odległej Galaktyce”. Gwiezdna saga aż roi się od niedomówień,
przemilczeń i całych pokładów ciszy (są to, oczywiście, najczęściej pokłady
Gwiezdnego Niszczyciela Executor, po których przechadzał się Czarny Lord
Sith, Darth Vader). Przemilczenia towarzyszą także, a nawet przede wszystkim,
głównym bohaterom.
Nie wiemy więc na początku zbyt wiele o dziejach potężnego Rycerza Jedi,
wspaniałego Anakina Skywalkera, nie znamy losów jego syna, nie potrafimy
odgadnąć, jaką ścieżką złowróżbny Vader przeszedł na Ciemną Stronę Mocy19.
Gdy wreszcie poznajemy i pojmujemy tę najmroczniejszą w całej Galaktyce prawdę (nie, nie wyjawimy niczego tym, którzy jeszcze marzą, by poznać
pradawny Zakon Jedi) – jesteśmy nią tak samo zaskoczeni, jak biedny, rozbity
wewnętrznie Luke, który prawie, prawie daje się uwieść Ciemnej Stronie,
przytłoczony właśnie niedomówieniem, jakie stało się jego udziałem, złamany
przemilczeniem, którym zawiódł go jego Mentor.
19
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Milczący przekaz...

Przemilczenie – zabieg reżyserski
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Cisza pojawia się niekiedy także po drugiej stronie kamery; niniejsze rozważania warto domknąć krótką anegdotą o niej. Kiedy kręcono bowiem drugą
z „kanonicznych” części Gwiezdnych wojen, Imperium kontratakuje, miała paść
rozstrzygająca wszystko i demaskująca wszystkich kwestia, dotycząca… progenitury czarnego charakteru. Nie, także i tu niczego nie zdradzimy tym, którzy
jeszcze nie wiedzą. Wspomnimy tylko pewną powiastkę. Otóż głównej kwestii
nie było w ogóle na żadnej kartce scenariusza (które zresztą – uwaga! to wczesne
lata osiemdziesiąte! – zabezpieczone były specjalnie przed kopiowaniem), a do
tego podczas prób aktor, który miał ją finalnie wypowiedzieć, mówił frazę zastępczą, całkowicie nieprawdziwą. Dopiero podczas kręcenia głównego „dubla”,
nota bene jedynego, po wyproszeniu z planu wszystkich zbędnych osób (sic!)
padło pamiętne wyznanie, które złamać miało nie tylko serce i wolę młodego
Padawana, ale i całą Galaktykę. Zdanie to przeszło do annałów kina jako najbardziej chronione w historii kinematografii i jedno z najbardziej niespodziewanych
w filmach. Było tak zaskakujące, że nawet aktor, do którego było skierowane,
słysząc je, popada w konsternację, co było oczywiście zamierzone przez reżysera
i co przełożyło się na niezapomnianą dla wszystkich fanów walkę, jaką widzimy na twarzy chłopaka, do którego dociera okrutna i przerażająca prawda. Po
mrocznym wyznaniu zapada oczywiście grobowa cisza, a widz wraz ze swym
bohaterem może spokojnie i bez przeszkód w postaci zgiełku dialogów udać
się w mroczną dziedzinę rozpaczy, zawiedzenia i frustracji. W ten oto sposób
cisza i milczenie pokażą jeszcze jedną ze swych licznych twarzy: pomogą wejść
w rolę, wczuć się w sytuację bohatera, doświadczyć jego rozterek i walk. A potem
zapanuje jeszcze jedna cisza, bardzo pamiętna: w wypełnionej po brzegi sali,
gdy ściemniał ekran kinowy, a nie monitor odtwarzacza kaset video, zapanował
bezgłos, prawdziwy i pełen niewysłowionych, nieprzebranych myśli i treści.
Całą salę kinową ogarnęło milczenie.
Przytoczone przykłady dobitnie wskazują na liczne i różnorodne role, jakie
pełnią w filmach cisza i nieobecność. Pierwsza z tych kategorii może wyznaczać,
zapowiadać, czy uwypuklać obszar sacrum, być zapowiedzią katastrofy, cierpienia
i strachu lub służyć za tło, na którym ukazywane są doznania i przeżycia bohaterów, ich wzajemne relacje, może stanowić impuls dla wyobraźni odbiorcy,
która pozwoli mu lepiej i pełniej zrozumieć przekaz działa, wreszcie być jedną
z dróg prowadzących ku poznaniu Boga, natury samego siebie. Druga zaś może
cechy nieobecnych bohaterów pozwolić uzupełnić widzowi, który ‒ wypełniając
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miejsca niedookreślone ‒ jest władny przewyższyć największych scenarzystów.
Jest również w stanie wyobrazić sobie byty, których nie sposób ani opisać,
ani ukazać na ekranie. Dzięki takim zabiegom udaje się X Muzie wykreować
nieistniejące, a milczący przekaz uczynić bardziej treściwym niż wiele ścieżek
dialogowych. Wreszcie przemilczenia, niedomówienia oraz nieobecności na
ekranie bywają reżyserskim zabiegiem, mającym zaskoczyć zarówno widza, jak
i innych twórców filmu, jeśli ma on stać się prawdziwym dziełem tej dziedziny
Sztuki. Jak wynika z przedstawionego materiału – role omawianych elementów
świata kina są liczne i różnorodne.
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Jałowizna
Przekleństwem organizmów rosnących na glebach źle zbilansowanych
pod względem wyważenia składników
jest ich karlenie lub wybujałość. Widać to doskonale na polach i w sadach,
a także w rzekach, potokach, jeziorach
i w stawach. Tak zwana eutrofizacja
wód miewa swoje ograniczone skutki
pozytywne, lecz – niekontrolowana –
kończy się zazwyczaj siarkowodorową
czkawką.
A na polach? Gdy coś jest wybujałe zanadto, wcale nie oznacza
dostatku. Przeciwnie – oznacza również początek jałowienia. Komórki
żrą bowiem na potęgę i bez sensu;
wyjaławiają środowisko z potrzebnych
minerałów i skazują się na niepotrzebną mitręgę wkładaną we wzrost tkanki
zasadniczej, a nie tylko w owoc; tracą
umiejętność pozyskiwania innych
niezbędnych do życia minerałów na
skutek nadmiaru w organizmie np.
azotu bądź fosforu; zatruwają na dodatek wszystko dookoła, degradując
strukturę gleby.
Początkowa euforia: „Plony nam
rosną!”, przekształca się po jakimś
czasie w płacz: „Ratunku! – gleby nam
jałowieją, a plony, choć znośne, coraz
mniej przypominają dawne, pożyw-

ne jedzonko. Wątłe są! Anemiczne!
Blade! Wodniste! Wymoczkowate!”.
Rychło wpadamy w błędne koło złych
nawyków agrotechnicznych, załamujemy ręce i czekamy na cud boski lub
deszcze monsunowe, które spłuczą
wszystko złe do morza i odsłonią
czarnoziem nowy. Tylko gdzie tych
deszczów szukać?
Są na to rady z innej półki:
nawożenie naturalne, płodozmian,
średniowieczne metody pozwalające
odpocząć ziemi od intensywnej
uprawy (ugorowanie), stosowanie
szczepionek bakteryjnych a przede
wszystkim zdrowy rozsądek i mądre
korzystanie z zasobów Natury, która
i tak ledwo zipie na skutek naszych
dokonań, sukcesów, patentów i wynalazków.
Czemu ja akurat o szlachetnej
sztuce uprawiania gleb? Tak się składa,
że alegoria objawia swą moc perswazyjną w wielu miejscach i można nią
obsiewać, że tak powiem – różne
poletka doświadczalne.
Wierzymy otóż mocno, że szkolna agrokultura, umysły naszymi wciąż
na nowo tworzona od podstaw, na
potęgę nas skazuje i wzrost umysłów
pociech naszych wszystkich jak jed121
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na. Orły z radości hołubce wywijają,
szkoły w szwach pękają z dumy a dzieciaki w ramach czynów mentalnie
użytecznych gotowe są i 20 godzin na
dobę siedzieć, by wprowadzić wiedzę
radosną do główek swych płowych
o tym i o owym.
A tak się nie da. Tak – wiemy już
– nie wolno. Jeżeli nawet – w przypływie pychy, euforii, dezynwoltury,
poczucia sprawstwa, któremu na imię
wola mocy, tworzymy ad hoc areał pod
nowe plony, a granic dlań nie widać,
przystańmy na moment, sprawdźmy
stan agregatów ministerstw, departamentów, kuratoriów i biur. Zajrzyjmy
uważnie i krytycznie do zasobników
maszyn nawożących przyszłe ziemie.
Co tam chcemy zobaczyć? Winnice Pańskie? Pola mlekiem i miodem
płynące? Pasieki pszczół pełne? Pola
obsiane zbożem rozmaitem? Bydło
na rozłogach ciągnące do obór? Laboratoria wyspecjalizowane, ukryte
wśród wzgórz zielonych? Miasta przypominające ogrody, a nie betonowe
pustynie obwarowane milionowymi
slumsami? Ludzi w miarę chociaż
szczęśliwych, w miarę zdrowych,
w miarę aktywnych zawodowo i kompetentnych?
Czy jałowiznę? Przerost? Nadmiar? Kociokwik? Histerię? Wrzask?
Konfrontację? Wojnę wszystkich ze
wszystkimi? Pogoń nie wiadomo za
czym? Powiększającą się przepaść
między ludźmi: ekonomiczną, men122

talną, kulturową, społeczną? A może
pomniki własnej pychy? Pomniki
nieposkromionej oskomy na poklask
i podziw? Tęsknotę za piramidami?
Widzimy ich codziennie, a jakbyśmy nie widzieli. Z tornistrami, plecakami, torebeczkami, gdy starsze…
Idą. Na szychtę. Trudno to bowiem
nazwać nawet w przypływie dobrego
humoru przyjemnością. No może
czasami. I to dawniej. Ładują w siebie terabajty informacji. Co godzinę
innych. Od Mrożka do fistaszka. Od
całki do ulęgałki. Dniami, miesiącami,
latami… A potem nobliwi profesorowie gderają, że ci najmłodsi niczego
nie umieją. Przydybani przez pseudodziennikarzy „Matura to bzdura” sypią
się na pytaniach, które wrzucają ich do
siódmego kręgu piekła ignorancji…
Wybujali, a przez to mentalnie
skarleni, niby zaopatrzeni w wiedzę,
a tak naprawdę okaleczeni, opici minerałami przeróżnymi po migdałki,
a wyschnięci na wiór…
Tacy są. Jeszcze o tym nie wiedzą.
Zaczynają jednak przeczuwać, że coś
tu nie gra…
Jak im to wytłumaczymy?
Czy nam to wybaczą?
Mariusz Kalandyk
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