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Drodzy Czytelnicy!
Z satysfakcją przestawiamy
Państwu kolejny numer naszego
kwartalnika. Zawiera on różnorodne teksty naukowe oraz
materiały dydaktyczne, dlatego
mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś interesującego.
Zachęcam do zapoznania się z artykułami
poświęconymi sztuce. Na temat nauczania muzyki
oraz jej wykonawstwa niezwykle interesująco pisze
dr Ewa Skardowska, natomiast Joanna Ratajczak –
Kurowicka swoją wypowiedź poświęca powszechnemu we współczesnej sztuce zjawisku fragmentaryzacji, które omówiła na przykładzie fotografii.
O estetyce wypowiada się także prof. Jan Kurowicki,
który prezentuje poglądy na temat w artykule Filozofia i estetyka środowiska. W związku z tymi tekstami warto też wspomnieć o artykule dr Magdaleny
Rzadkowolskiej Książka się zmienia. Autorka przedstawia w nim znaczenie ksiązki w różnych okresach
historycznych oraz zmiany jej wyglądu oraz funkcji
w życiu człowieka.
Pragnę też zwrócić uwagę na wypowiedź
prof. Jerzego Kochana, który w artykule Długie pożegnania, czyli o współczesnym wymiarze patriotyzmu
analizuje zjawisko „polityki historycznej” i współczesnego patriotyzmu. Oprócz tego w bieżącym numerze kwartalnika znajdują się inne ciekawe materiały
historyczne, filozoficzne i socjologiczne warte uważnej lektury.
Korzystając z nadarzającej się okazji składam Czytelnikom i ich Rodzinom serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne. Życzę radosnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w 2012 roku.

Roman Miruk-Mirski
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CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 7.
UMIARKOWANIE – JAKO ZACHOWYWANIE RÓWNOWAGI
M. Kapias
Wspominanie współcześnie o jakiejkolwiek formie
powstrzymywania się czy umiaru budzi na twarzach
wielu drwiący uśmiech. Samoopanowanie się to dziś
archaiczna postawa, w przeciwieństwie do wszechogarniającej człowieka do–wolności i folgowaniu
swym popędom. W świecie nadmiernego konsumpcjonizmu zapomniano, iż umiarkowanie, będące
wstrzemięźliwością w pragnieniach zmysłowych, jest
przecież gwarancją czystszej, lub też pełniejszej, radości. Spinoza spuentuje tę myśl następującymi słowami: „Żadne bóstwo ani nikt, kto nie jest zawistny
nie znajduje uciechy w mojej niemocy i niedoli ani nie
poczytuje nam za cnotę łez, szlochów, obaw i innych
znamion słabości ducha, lecz przeciwnie, im większa ogarnia nas radość, do tym większej przechodzimy doskonałości , tj. tym większego dostępujemy
koniecznie uczestnictwa w naturze boskiej. A więc
korzystać z rzeczy i rozkoszować się nimi, ile można
(tylko nie do przesytu, gdyż to już nie jest rozkoszowanie się) oto, co cechuje człowieka mądrego.”1 Nie
chodzi przy tym aby ot, tak po prostu się cieszyć –
tego może dostarczyć każda, nawet najniższa podnieta. Chodzi tu o „lepszą” radość, pełniejszą, w której
uczestniczy cały człowiek ze swą wolą i rozumem.
Temat umiarkowania występuje w wielu starożytnych maksymach (np. mhdέn  άgan - nic ponad miarę). Jednemu z siedmiu mędrców greckich Talesowi2
przypisywane są następujące sentencje: „mέtrwι crv”
– używaj z umiarem, oraz „blaberòn άkrasía” – nieopanowanie szkodzi. Samo pojęcie umiarkowania
(gr. σωφροσύνμ, łac. temperantia) wskazuje na jakąś
równowagę umysłu, umiejętność miarkowania, a ów
ostatni zwrot odnosi się do przykładania jakiejś miary, do mierzenia. Człowiek umiarkowany powinien
więc szukać jakiegoś odniesienia, jakiejś miary do
swego postępowania.
Już Platon umiarkowanie pojmował jako
swoistą rozwagę człowieka, który przyporządkowuje
– dzięki mądrości – różne doznania zmysłowe rozumowi. Dla jego uczni Arystotelesa było ono „złotym

środkiem” między nieczułością a rozwiązłością. Z kolei Stoicy pojmowali je jako apatheia (gr. απάθεια) i
ograniczyli wyłącznie do postawy uniezależnienia się
od namiętności i afektów.3 Kontynuatorami tych rozważań byli także Filon Aleksandryjski, Orygenes, św.
Ambroży, oraz św. Augustyn, który pojmował ową
cnotę jako odblask Bożej miłości.4
Cnota umiarkowania polega przede wszystkim na panowaniu rozumu, który rozpoznaje słuszny sąd i wprowadza go w działanie do władz pożądawczych. Innymi słowy chroni człowieka przed
podjęciem decyzji – a także późniejszego działania
– wyłącznie pod wpływem pożądań czy impulsów
afektywnych (w szczególności związanych z odżywianiem oraz z rozmnażaniem).5 Dlatego też człowiek umiarkowany to ten, który jest panem samego
siebie, który potrafi panować nad sobą, nie pozwala
podporządkować swojego rozumu i woli innym rzeczom, które są poza nim.
Temperowanie swych namiętności może
przyjąć jednak dwojaki ruch. Jeden kierunek będzie
wyrażał się dążeniem siły zmysłowej do osiągnięcia
dobra zmysłowego i cielesnego, drugi – unikaniem
zmysłowego i cielesnego zła. Zadaniem cnoty jest nakierowanie uczuć na dobro, a więc na działania zgodne z rozumem i z normą moralną. Może jednak zaistnieć i taka sytuacja, gdzie człowiek wprawdzie unika
zła zmysłowego, jednak skutki tego działania mimo
to sprzeciwiają się rozumowi, albowiem odstępuje on
w tym postępowaniu od słusznego dobra moralnego.6
W każdym wypadku chodzi o zachowanie należytej
miary.
Takie rozumne kierowanie ludzkimi pragnieniami i popędami będzie oscylować wokół zasady
„złotego środka” – między nadmiarem a niedomiarem. Znaczy to, iż umiarkowanie ma nie tylko powściągać człowieka w działaniu, ale także pobudzać
3 Zob. W. Wicher, Podstawy teologii moralnej, Poznań –
Warszawa – Lublin 1969, s. 540 – 541.
4

1

B. Spinoza, Etyka, Warszawa 1954, przypis 2, s. 291 – 292.

2 Zob. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej,
Warszawa – Wrocław 2000, s. 14.
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Zob. św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1994, s. 248 – 266.

5 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., Londyn
1975 – 1986, II – II, 141, 2.
6

Zob. tamże. II – II, 141, 3.
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czy też inspirować w chwilach zniechęcenia bądź
zniecierpliwienia. Za przykład może posłużyć lenistwo, gdzie omawiana cnota ma nie tyle pokazywać
jak leniuchować z umiarem, co raczej wzywać do rozsądnego wykorzystania czasu. Umiarkowanie szanuje więc ludzkie siły, czas pragnienia i chroni zarazem
przed nadmierną eksploatacją, ale domaga się bezwzględnie pozytywnego działania. Umiar bowiem
jest tam gdzie jest działanie, a nie tam gdzie go brak.
Ponadto łączy się z nim swoiste piękno, albowiem do
istoty omawianej cnoty należy rozważna i stosowna
proporcja, na której opiera się przecież istota piękna.7
W kontekście omawianej cnoty warto zauważyć, iż porządek natury wymaga stosowania w
życiu odpowiedniej miary. Jej brak wiedzie do działań nieuporządkowanych, a te powtarzając się tworzą
w człowieku skłonności do wad. Bywa jednaki tak, iż
powstrzymywanie się od przyjemności może stać się
brakiem realizacji tego co konieczne, należyte. Stąd
już bardzo blisko do postawy niewrażliwości, czyli
przesadnym unikaniu przyjemności. Należy jednak
w tym miejscu zaznaczyć, iż nie każde wystrzeganie
się tego co sprawia przyjemność musi stać się wadą.
Przeciwnie, niejednokrotnie można wskazać na takie
postawy, gdzie rezygnacja jest podejmowana w imię
wyższych celów np. zdrowotnych, zawodowych, religijnych itp. Ostateczna ocena moralna takich postaw
winna być dokonywana zgodnie z racjami prawego
rozumu.8
Umiarkowanie, posiada pewne wsobne elementy, które można podzielić na następujące składniki:
I. Integralne:
1. Wstyd (łac. verecundia) – jest to lęk przed popełnieniem czegoś haniebnego. Rodzi się jako obawa
przed zniesławieniem w oczach innych. Wynika
najczęściej w momencie gdy człowiek przestaje
kierować się rozumem. „Jest to jakby samorzutna
ochrona godności ludzkiej przed obniżeniem jej
do poziomu zwierząt.”9
2. Godność (łac. honestia) – dawniej zwana czesnością. Jest ona wewnętrzną wartością człowieka
utwierdzającą go w dążeniu do tego co szlachetne. Pojmuje się ją często jako duchowe piękno
7

Zob. P. Jaroszyński, Spór o piękno, Poznań 1992, s. 12 – 18.
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wynikające z rozumnej, dobrze uporządkowanej
natury ludzkiej.10
II. Subiektywne:
1. Wstrzemięźliwość (łac. abstinentia) – dotyczy
jedzenia i picia. Zawiera ona w sobie konieczność wyrzeczenia, a sprowadza się do kontroli
przyjemności płynącej z konsumpcji, albowiem
zdarza się, że one „zdolne są oderwać człowieka
od dobra moralnego.”11 W kwestii korzystania z
napojów wstrzemięźliwości towarzyszy postawa
trzeźwości. Jest on w szczególności nastawiona na
roztropne korzystanie z napojów alkoholowych.
Religijnym bądź ascetycznym wymiarem wstrzemięźliwości jest post. Chodzi tu przede wszystkim o wyrobienie w sobie postawy nie uleganiu
różnorodnym pokusom stawianym przez świat
na naszej drodze. Dlatego też „kto sobie nigdy
nie odmawia niczego dozwolonego, gdy przyjdzie
pokusa, nie będzie umiał odmówić sobie i czegoś
zakazanego.”12
2. Czystość (łac. innocentia) – polega na panowaniu
nad odruchami i nad pożądaniem płciowym, co
należy rozumieć jako możliwość zaspokojenia
ich wyłącznie w sytuacjach moralnie dozwolonych. Umiarkowanie w tym kontekście wiąże się
z podporządkowaniem rodzących się w człowieku popędów rozumowi. Z taką postawą wiążą się
dwie inne cnoty: czystość – dotyczy samego aktu
seksualnego, oraz niewinność – związana z tym
co pośrednio odnosi się do stosunków płciowych
np. dotknięcia, spojrzenia, słowa, myśli itp.13
III. Potencjalne (pomocnicze lub pokrewne):
1. Powściągliwość czyli opanowanie (łac. continentia) – jest to stała uległość władz zmysłowych
pożądawczych wobec rozumu i woli; innymi słowy niepoddawanie się porywom afektów, które
pojawiają się w człowieku. Arystoteles wyraźnie
odróżnia powściągliwość od umiarkowania nie
widząc w tej pierwszej pełnej cnoty, albowiem nie
udziela całkowitej sprawności w dziedzinie zmy10 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., op. cit.,
II – II, 145, 1-2.
11

Tamże II – II, 146, 2

8 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., op. cit.,
II – II, 142, 2.

12 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1, op. cit.,
s. 355.

9 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1, Lublin
1986, s.340.

13 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., op. cit.,
II – II, 151, 4.
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słowej, a jedynie wzmacnia wolę w opanowaniu
popędów.14 Jednak św. Tomasz z Akwinu postrzega w niej pełnię cnoty, gdyż powściągliwość jest
przyczyną czynów chwalebnych.15
Łagodność i łaskawość czyli wyrozumiałość (łac.
lenitas, gratia) – obydwie cnoty występują w sytuacjach związanych z gniewem, sprawiedliwością
oraz karą. Św. Tomasz z Akwinu rozróżniając
te cnoty powołując się na Senekę stwierdza, iż
„łaskawość jest to wyrozumiałość przełożonego
w stosunku do podwładnych.”16 Zaś łagodność
uwyraźnia się w relacja między każdym człowiekiem względem innego. Innymi słowy wyrozumiałość powściąga żądzę zemsty i kary, łagodność zaś- gniew.
Skromność (łac. modestia) – można ją określić jako „cnota od małych spraw”. O ile umiar
dotyczy ogólnie całości życia człowieka, o tyle
skromność dotyka tych jego sfer, które są uszczegółowione i dotyczą zwłaszcza postaw zewnętrznych.17 Uwyraźnia się ona najbardziej w gestach
ciała, słowach oraz w ubiorze. Cnota owa ma kilka rodzajów, wśród nich można wskazać:
Pokora (łac. verecundia) – usprawnia ona człowieka we właściwym postrzeganiu jego miejsca i
zadań w świecie. Powściąga ona umysł przed nieumiarkowanym dążeniem do dóbr nadmiernych.
„Wymaga ona najgłębszych wyrzeczeń o charakterze duchowym, toteż jest ogólnie znienawidzona przez ten świat który w niej podejrzewa fałszywą uniżoność i małoduszność.”18
Pilność (łac. diligentia) – jest to umiarkowanie
stosowane w dążności poznawczej człowieka
(opanowanie ciekawości), a zarazem szczególna
gorliwość w poznawaniu prawdy.19 Z tym drugim
znaczeniem wiąże się postawa pracowitości, czyli
wytrwałości w przyswajaniu sobie wiedzy jak i w
działaniu – w realizacji obowiązków.
Dobra zabawa (tzw. eutrapelia) – cnota specyficzna na tyle, iż nie znalazła w nowożytnych językach osobnej nazwy – stąd stosuje się czasem
Zob. Arystoteles Etyka nikomachejska, op. cit., s. 237 - 270

15 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., op. cit.,
II – II, 155, 1.
16

Tamże II – II, 157, 1.

17

Zob. tamże II – II, 160, 1-2.

18 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1, op. cit.,
s. 394.
19 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., op. cit.,
II – II, 166, 1– 2.
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greckie pojęcie εύτραπελία.20 Dotyka ona dosyć
rzadko opisywanej sfery życia człowieka jaką jest
umiejętność należytego odpoczynku po pracy. Jej
istota sprowadza się do znalezienia złotego środka
między przesadą w pracy i przesadą w zabawie.
Oprócz usprawnień nakierowanych na działanie dobra można w człowieku wskazać także i na
takie, które będą wiodły go ku złu – chodzi tu o wady.
Można je odnieść do poszczególnych, pokrewnych
umiarkowaniu cnót. Na początek należy zwrócić
uwagę na jedną z fundamentalnych sfer ludzkiej egzystencji jaką jest jego stosunek do pożywienia pierwszą więc pojawiającą się w tym kontekście wadą jest
obżarstwo (żarłoczność). Powstaje ono w wyniku tzw.
nadmiaru ilościowego, czyli przekroczenia miary w
jedzeniu, lub spożywania posiłku w niewłaściwym
czasie (np. zbyt szybkie, zachłanne jedzenie). W analogicznej sytuacji dotyczącej napojów (zwłaszcza alkoholowych) należy mówić o wadzie pijaństwa. Inne
wady związane z taką postawą to: otępienie umysłu,
ordynarność, nieczystość (lubieżność), nadmierne
gadulstwo, oraz niestosowna wesołość.21 Łączy się z
nimi łakomstwo i wybredność czyli nadmierne pożądanie czegoś wyjątkowego lub specjalnie przyrządzonego. Postawy takie powstają w wyniku przekroczenia miary jakościowej w działaniu.22
Zaniedbania w opanowaniu swych żądz może
prowadzić do kolejnej wady jaką jest hulaszczość.
Należy ją rozumieć jako przedłużający się stan beztroskiej zabawy czy przyjemności, wiodący do zaniedbania obowiązków, oraz do postaw uwłaczających
prawości. Innymi słowy chodzi o rozmiłowanie się
w rozrywce ponad miarę. Osobę taką charakteryzuje
swoista miękkość psychiczna, polegająca „na niechęci
wytrzymania wysiłku, jak i na zbytniej dążności do
rozrywek i jakiego bądź spoczynku.”23 Wszelki zatem
nadmiar w dziedzinie dowcipu i żartu nazwać można
kpiarstwem, „kto zaś grzeszy tu niedostatkiem, jest
pozbawionym humoru sensatem czy mrukiem.”24
Innej sfery, bo cielesnej, dotyczy rozwiązłość.
Chodzi tu o każde nadużycie odnośnie czystości ciała ludzkiego. Jego istotą jest wszelkie nadużycie w
korzystaniu z seksualności dążące do zaspokojenia
20 Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1,
op. cit., s. 414.
21 Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21., op. cit.,
II – II, 148, 1 – 4.
22

Zob. tamże.

23

Tamże. II – II, 138, 1.

24

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982, s. 64.
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swych niepohamowanych pragnień, bez tworzenia
relacji miłości względem drugiej osoby.25 (W niektórych przypadkach wada ta może objawiać się niemoralnymi aktami podejmowanymi względem sfery
seksualnej samego sprawcy tego działania). Postawa
taka ma zawsze na względzie egoistyczne poszukiwanie i intensyfikowanie przyjemności. Efektem nieopanowania popędu seksualnego może być: zaślepienie umysłowe, nierozsądek, pochopność, niestałość,
zniechęcenie, nienawiść (także do Boga), przywiązanie do życia czysto materialnego itp.26
Nieco szerszą skalę oddziaływania na człowieka ma niepowściągliwość. Chodzi w tym wypadku o wszelką postawę związaną z uległością władzom
zmysłowym. Wady, które są z nią związane to przede
wszystkim wszelkie skrajności: porywczość (rozumiana jako niesłuszny gniew), oraz jej przeciwstawieństwo czyli apatia (rozumiana jako brak słusznego gniewu np. w obronie dobra czy prawdy), ale także
obraźliwość (przechowywanie w pamięci doznanego
zła), oraz zawziętość i mściwość (czyli uporczywe
poszukiwanie okazji do odwetu przybierające wyraz
okrucieństwa).27 W pewien sposób wiąże się z takim
działaniem nieskromność (w dziedzinie wyglądu).
Wada ta współcześnie zdaje się być całkowicie zapomniana, a dotyka ona różnego rodzaju zaniedbań
w dziedzinie wyglądu zewnętrznego. Dodatkowym
elementem, który należy wziąć tu pod uwagę, w kontekście oceny moralnej postępowania, jest sfera obyczajów. I to właśnie ona winna regulować zewnętrzną
postawę – także w dziedzinie ubioru – zależnie np.
od danego stanu człowieka czy zawodu. Inne wady
powiązane z powyższą to: nadmierna ekstrawagancja
w stroju podjęta, by zwrócić na siebie uwagę w celu
podziwu lub zaspokojenia swej pychy; ubieranie się
w sposób wyuzdany – zaspakaja to własną próżność,
ale także wpływa na powstanie postawy zgorszenia
wśród innych; wreszcie niechlujstwo w wyglądzie,
które swą nonszalancją może burzyć dobry smak i
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harmonię estetyczną otoczenia.28
Problem umiarkowania bardzo uwyraźnia się
w postawie pychy, jest to bowiem wypaczone dążenie
do własnej wielkości. „Wyróżnia się trzy kierunki, czy
też płaszczyzny działania (…) pychy. Są nimi: 1) zarozumiałość, czyli zbyt wielkie mniemanie o sobie; 2)
niezdrowa ambicja, czyli nadmierne ubieganie się o
godności, zaszczyty i honory; 3) próżność, czyli przesadne (<namiętne>) szukanie uznania i chwały ludzkiej.”29 Św. Bernard wskazał na kilka etapów ujawniania się pychy: nadmierna ciekawość; lekkomyślność w
postawach i w mowie; niestosowna wesołość (np. wyśmiewanie innych, „głupkowatość”, nadmierna pogoń za rozrywką); chełpliwość; negatywna odrębność
(ujawniająca się w negowaniu czyichś wypowiedzi lub
całego otoczenia, w buncie przeciwko inaczej myślącym lub postępującym); zarozumiałość lub arogancja
(pogłębiająca się duma, oraz ignorancja autorytetów);
zuchwałość (nasilająca się zarozumiałość objawiająca
się gburowatością, nieokrzesaniem lub chamstwem);
obrona grzechu (chodzi o ignorowania zła i postaw
niemoralnych); udawana pokora (postawa cynicznego przyznania się do winy celem wykpienia całego
problemu lub osiągnięcia „świętego spokoju”); warcholstwo (jawny bunt objawiający się otwartą walką
z każdym kto prezentuje inny sposób myślenia bądź
postępowania od własnego, przyjętego); swoboda
grzechu (ostentacyjny wybór zła); nawyk grzechu
(utrwalenie się postawy permanentnego trwania w
złym postępowaniu).30
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Filozofia a estetyka środowiska
J. Kurowicki
Rzeczy, przedmioty, produkty

przez ludzi rzeczy z porządku natury, lecz na początku tylko je uzupełniają. A przez to człowiek wciąż jest
W wydanej przed rokiem książce pt. „Estetyczność do niej uwiązany i podporządkowany jej żywiołom.
środowiska naturalnego”,   zaproponowałem rozróż- Z czasem jednak, wraz z rozwojem podziału pracy i
nienie pewnych wysoce abstrakcyjnych pojęć.
ukształtowaniem się oraz rozwojem stosunków wyTak tedy niech rzeczy oznaczają – z jednej strony - miany, przedmioty wypierają i zastępują rzeczy. Zaobiekty bezpośrednio wyodrębnione z uniwersum wsze jednak istnieje historycznie jakiś ich zbiór, który
natury i używane przez ludzi jako narzędzia, środki w postaci naturalnej jest w danym okresie niezastęwalki, obrony czy konsumpcji. Z drugiej zaś - zalicz- powalny.
my do nich twory przyrody, znajdujące się w polu ich
Pojawienie się jednak, rozszerzanie się,
poznawczej uwagi i rozpoznawane przez nich, jako wreszcie dominacja świata przedmiotów oznacza posprzyjające ich działalności albo nie; agresywne wo- stępujący dystans wobec natury, jako bytu samoistbec nich, niebezpieczne, obojętne lub wrogie.
nego. Oznacza też kształtowanie się wciąż nowych i
Gdy właśnie takie ich wyodrębnienie („zawłaszcza- zróżnicowanych potrzeb ludzkich oraz wyłonienie się
nie”) z natury praktycznie i jednocześnie poznawczo bytu społeczno-kulturowego, jako całokształtu stodokonuje się już w zamierzchłych czasach prakultury sunków społecznych, w którym rodzą się nowe formy
– ogół rzeczy zmienia kontekst i charakter człowie- pracy na rzeczach. Powstają również określone i zróżczego istnienia. Nasyca się aksjologicznie. Każda z nicowane kształty praktyk. W nich zaś - swoiste fornich nie tylko odsłania ludziom swe naturalne cechy, my człowieczeństwa i stosunki klasowych dominacji
które są znaczące ze względu na potrzeby ludzkie i między ludźmi, związane z podziałem pracy.
niezbędne do ich realizacji sposoby działania, ale też
Udobitnia się to natomiast w kolejnych
ujawnia nowe, nieznane w naturalnym kontekście, obiektach, jako w wytworach działalności praktyczwłaściwości. Staje się podłożem istnienia i praktyki nej: w produktach. One zaś stanowią określone twory,
określonej ludzkiej wspólnoty. Całokształt zaś tak ro- które (bezpośrednio bądź pośrednio) powstają dzięki
zumianych rzeczy wyodrębnionych z natury, tworzy dominacji swoistej pracy uspołecznionej nad indywtedy środowisko człowieczego świata i określa też widualną, co dochodzi do głosu wraz z manufaktujego granice.
rą. Wtedy to bowiem, jak powiada Marks, „Produkt
Przedmioty zaś to rzeczy przekształcane w przekształca się w ogóle z bezpośredniego produktu
procesie pracy. W jej trakcie zmianie (lub modyfika- indywidualnego wytwórcy (czyli w zaproponowanym
cji) ulega ich forma lub substancja, albo też i jedno tu sensie: rzeczy lub przedmiotu - J.K.) w społeczny,
i drugie. Początkowo środkami owego przekształca- wspólny produkt robotnika łącznego, tzn. kombinonia są inne rzeczy i bezpośrednio angażowane siły   wanego personelu roboczego, którego poszczególni
umysłu i ludzkich mięśni. Stopniowo jednak, krok członkowie stoją bliżej lub dalej od bezpośredniego
po kroku, praca nad nimi dokonuje się już za sprawą oddziaływania na przedmiot pracy”.
innych przedmiotów, czyli odpowiednio ukształtoJuż więc nie idzie tylko o przekształcanie rzewanych narzędzi. Wiąże się to z kolei z powstaniem czy w przedmioty. Specyfikę produktów stanowi to,
i rozwojem społecznego podziału pracy i wymiany, że są one obiektami czy miejscami w takim otoczeniu
od których coraz bardziej uzależnia się każdy poje- ludzi, których kształtowanie się i/lub obecność i użydynczy wytwórca. Praca więc uspołecznia się. Jako wanie zależy. Dzięki temu nawet kamień na przykład
zaś taka staje się dziełem zbiorowym, a jej wytwórca może być czymś więcej, niż rzeczą (w przyjętym tu
– mniej lub bardziej znaczącym współwytwórcą, w sensie). Może stać się właśnie produktem, o ile konpowiązaniu z pracami innych członków zbiorowości. tekst produkcji i właściwe mu sposoby wymiany wyRównocześnie w głąb i wszerz rozszerzają się granice niosą go do godności przycisku do papieru i zaopatrzy
poznania.
się go w etykietkę: „Cena:... Jakość...”, czyli zmienią w
Tak rozumienie przedmioty mogą być kształ- towar.
towane niemal bezpośrednio wraz z wyodrębnianiem
Szalona to jednak różnica, gdy kamień, wy-
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odrębniony z przyrody jako rzecz, staje się np. dla
człowieka prakultury środkiem pracy lub obrony, a
kiedy taki sam kamień zostaje wyniesiony do godności przycisku do papieru i opatruje go etykieta, informująca o jego cenie i jakości. W pierwszym przypadku mamy do czynienia po prostu z jego bezpośrednią
wartością użytkową. W drugim – właśnie z produktem, wyposażonym w wartość i wartość wymienną,
mimo że nie ma fizycznej różnicy między jednym i
drugim kamieniem. Jednakże w przypadku kamienia-produktu niezbędna jest określona machina produkcyjna, ekonomiczna i kulturowa, aby pojawił się
on jako obiekt z oznaczeniem jego parametrów jakościowych, którego wartość użytkowa ujawnia się
dopiero wtedy, gdy ta właśnie machina stworzy odpowiedni kontekst ekonomiczny dla jego obecności i
funkcji jako przycisku do papieru.
Ale w tych rozważaniach nie tylko (lub nie
tyle) o takie produkty tu chodzi. Idzie mi zwłaszcza o
te, które pojawiają się i zyskują podstawowe znaczenie
dzięki praktykom wielko-przemysłowym. Cechuje
je głównie zestandaryzowany charakter i seryjność,
oparta o reprodukcję określonego projektu, którego
wzór określa przeznaczenie. Zakłada to konieczność
istnienia i używania maszyn i urządzeń oraz określonej pracy odpowiednio zorganizowanych ludzi, uruchamiających je i nadzorujących ich funkcjonowanie.   
Punktem wyjścia kształtowania takich produktów
i odpowiadających im stosunków społecznych jest
dokonujący się rozkład poprzednio funkcjonującego
bytu społecznego i kapitalistyczne stosunki produkcji
z właściwymi im formami podziału pracy. Pojawiają
się one w czasach nowożytnych. Do pewnego jednak
momentu praktyki przemysłowe są zależne od działań, charakterystycznych dla wcześniejszych form
praktyki, wyodrębniających z natury rzeczy (np. jako
surowce) oraz od prac wytwarzających przedmioty
(jako np. narzędzia lub półprodukty). Tworzenie bowiem i budowanie maszyn, a także sposoby zaspakajania indywidualnych oraz produkcyjnych potrzeb,
długo pozostaje zależne od form i środków praktyk
przedprzemysłowych.
Ale, zarówno krok po kroku, jak i rewolucyjnymi skokami, sytuacja się zmienia. Praktyki przemysłowe zyskują bowiem autonomię. Potem dominują w życiu społecznym. Spychają na margines lub
uzależniają od siebie dawne praktyki wytwórcze. Rośnie wtedy ranga produktów. Znika dawna wszechwładza takiego uniwersum natury, które znane było
człowiekowi czasów preindustrialnych.
I od tego właśnie momentu jest już trochę
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inaczej, niż w bajce o babci, Czerwonym Kapturku,
wilku i leśniczym, jeśli te postaci zechcielibyśmy
uznać za uosobienia rzeczy, przedmiotów i produktów. Oto więc byłoby tak, że babcię i bajkową dziewczynkę wprawdzie pożera zły wilk, ale dobry leśniczy
nie zabija go, nie rozcina mu brzucha i nie wydobywa
ich całych i zdrowych w dawnej, niezmienionej postaci. Tutaj sprawy mają się tak: wilk to świat produktów. Babcia – świat rzeczy, a wnuczka – przedmiotów. Obie znajdują się w brzuchu wilka, czyli w
obrębie praktyk przemysłowych. A żyją tak do czasu,
aż „system trawienny” tych praktyk ich w pełni nie
przyswoi. A leśniczy? Leśniczy, jako strażnik surowca
drzewnego, ma akurat wolne. Poszedł do pobliskiego
miasta na dyskotekę. Pali trawkę, pije piwo i podziwia
naturalną urodę rozkwitających dziewcząt. A w tym
wszystkim słychać nie tylko muzykę, jako określony
mechaniczny produkt, ale i szelest innych produktów
w przedziwnym splocie stosunków i powiązań. Dosyć
jednak frywolności!
Zauważmy już teraz poważnie, że w trakcie
rozwoju praktyk, wytwarzających produkty, następuje degradacja świata rzeczy i przedmiotów, zwłaszcza
od dawien dawna używanych narzędzi oraz dotychczasowych umiejętności ludzi i ich wiedzy o naturze.
Rzeczy zaś, wcześniej z niej wyodrębniane, tak ważne
ongiś dla ich istnienia, całkowicie się marginalizują.
W świecie produktów natomiast natura jawi się już
nie jako samoistne uniwersum, tylko jako układy sił,
okoliczności i surowców oraz warunków produkcji
i reprodukcji form życia ludzi. Gdy natomiast produkty stają się podstawą projektowania i reprodukcji środków produkcji, a wszelkie postaci rzeczy czy
przedmiotów są zależne od warunków tworzonych
przez praktyki przemysłowe, uobecnia się też odmienna od poprzednich postać bytu społecznego. Postać szczególna, bo czyniąca naturę swym własnym
momentem.
Patrząc z tego punktu widzenia - historia
praktyk społecznych (a więc i społeczna historia kultury) może być dzielona na określone etapy właśnie
ze względu na dominantę w nich i znaczenie rzeczy,
przedmiotów czy produktów. One też określają bezpośrednie otoczenie człowieka. Tak więc: gdy dominują rzeczy – jest nim dziewicza przyroda. Kiedy
przedmioty – swoisty świat ludzki, zorganizowany
na bazie doświadczenia praktycznego, środków pracy
oraz - właśnie - przetworzonych rzeczy. A to wszystko
stanowi osobliwą, społeczną błonę, zapośredniczającą obecność przyrody. Kiedy zaś tworzone są produkty – otaczają ludzi układy obiektów wytworzonych
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przez społeczne praktyki przemysłowe w obrębie środowiska naturalnego, funkcjonującego jako miejsce,
zaplecze i część składowa ich przebiegu.
Tak tedy świat ludzki na pierwszym etapie
stanowi zbiór wątłych wysp i raf w bezkresie natury. Na drugim – wysp i lądów w uniwersum rzeczy i
przedmiotów, zależnych wciąż jednak od potężnych,
samoistnych, żywiołowych zjawisk i procesów przyrody. Na trzecim zaś, gdy świat produktów przybiera
już postać rozwiniętą, natura rozpada się na mniej
lub bardziej samoistne rafy, wyspy i lądy w bezkresie
świata produktów, poddane oddziaływaniom i skutkom praktyk produkcyjnych. I wtedy to rodzi się problem jej ochrony i przywracania mu stanu utraconej
dziewiczości.
Można jednak spojrzeć na to i z innej strony:
historycznie rzecz biorąc - wyodrębnianie rzeczy zakłada niski stopień uspołecznienia pracy, wtedy człowiek bezpośrednio zmaga się z naturą. Wraz z ewolucyjnym i rewolucyjnym wzrostem jej uspołecznienia
i coraz większą siłą produkcyjną – tylko otacza i hamuje ona jedynie nadmierne ludzkie zapędy. Następuje jednak moment, kiedy pogrąża się w społecznym
bycie, traci dawną tożsamość i samoistność. I dlatego,
gdy już w pełni dominuje świat produktów, bezwiednie (lub też świadomie) traktuje się niemal wszystkie
jej obiekty i miejsca tak, jakby też miały one status
produktów.
Boć wprawdzie bezpośrednio jej twory lub
ich struktury (ekosystemy) swą obecność i funkcjonowanie zawdzięczają procesom naturalnym, to
jednak, zwłaszcza od czasu dziewiętnastowiecznych
rewolucji przemysłowych, ich istnienie i formy zależą właśnie od całokształtu tych praktyk. Zależą – zarówno w sensie negatywnym, jak i pozytywnym. W
pierwszym, bo mogą być (czy też są) niszczone i przekształcane, zależnie od potrzeb produkcyjnych i społecznych. W drugim, ponieważ pozwala się im istnieć
w kontekstach, tworzonych z produktów, albo instytucjonalizuje się je, jakby też były tworami społecznymi, np. jako rezerwaty czy parki przyrody. Wtedy
właśnie przyroda w kształcie przedludzkim staje się
zjawiskiem w obrębie praktyki społecznej, produkcji.
Już tedy powyższe, bardzo abstrakcyjne rozróżnienia pokazują, że wraz z dominacją świata produktów
wykluczone jest nie tylko odrodzenie pierwotnego
uniwersum natury, ale też jest niemożliwy powrót do
niej człowieka. Niemożliwe też jest jego cofnięcie się
zarówno do etapu świata rzeczy, jak i świata przedmiotów. Wykluczone jest owo odrodzenie, bo musiałoby ono się dokonywać poprzez rozbicie społecznych
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więzi w obrębie pracy uspołecznionej. A także poprzez niewyobrażalne i specyficzne praktyki produkcyjne odtwarzające uniwersum natury przedludzkiej.
Obecne bowiem wytwarzają jeno produkty.
Niemożliwy zaś jest powrót do etapów wcześniejszych, bo ludzie świata produktów nie znaleźliby tam dla siebie miejsca. Czuli by się w nich co najmniej nieswojo. Ale to pół biedy! Przede wszystkim:
nie umieliby tam zaspokoić swych podstawowych
potrzeb. Nawet w ich rozumieniu elementarnych, ale
niesprowadzalnych do podstawowych potrzeb ludzi z
tych minionych etapów.
Dokonało się bowiem coś nieodwracalnego.
I ludzie, zanurzeni w struktury praktyk produkcyjnych, nigdy już nie zetkną się z pierwotnym uniwersum natury. Chyba, że skutkiem jakiegoś kataklizmu
uległaby zagładzie ludzkość, a potem ewolucja ponownie stworzyłaby człowieka, zdolnego do wyodrębniania z niej rzeczy, przedmiotów, potem produktów itd. itp. I zapewne człowiek znowu znalazłby się w
tym samym miejscu. Choć, oczywiście, powyższy obraz rozwoju stanowi jeno teoretyczne uproszczenie, a
użyte określenia rzeczy, przedmiotów i produktów,
jako słowa-klucze są abstrakcjami jeno. Mają więc
charakter idealizacyjny. Zaledwie przybliżają do tego,
co chcę tutaj przedstawić. Niech to jednak wystarczy.
Miejsce tego, co estetyczne
Dopiero teraz, po nakreśleniu powyższego
teoretycznego i historycznego tła, można rozważać
sprawy estetycznego postrzegania przyrody, a potem
– środowiska naturalnego. Zauważmy więc, że na
etapie świata rzeczy, jeżeli już czemuś przysługiwały
jakości estetyczne, to temu, co wyodrębniła praktyka. Istniała jednak granica, której człowiek nie przekraczał. Poza nią bowiem trwało to, co zewnętrzne,
obce i wrogie, estetycznie negatywne lub obojętne.
Jakości te wykluwały się stopniowo, głównie na etapie wytwarzania przedmiotów, kiedy rozszerza się i
umacnia obszar zadomawiania jej przez wspólnotę.
Dopiero jednak na rozwiniętym etapie dominacji
świata przedmiotów, kiedy przyrodzie przeciwstawia
się (i zmierza do wszechobecności) świat produktów,
dochodzi do głosu uroda natury, jako pięknej natury.
Paradoksalnie staje się ona tym bardziej piękna, im
bardziej ogarnia ją cień praktyki i kapitalistycznych
stosunków produkcji; kiedy traci przewagę nad ludźmi. Nieprzypadkowo więc widzą oni tę urodę wyraźnie w wieku siedemnastym, osiemnastym i w pierwszych dziesięcioleciach dziewiętnastego, kiedy prócz
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manufaktury pojawia się i określa praktyki produkcyjne wielki, kapitalistyczny przemysł.
Ukazuje to malarstwo pejzażowe, poezja i
sztuka ogrodów itp. Uroda ta dochodzi do głosu także w filozofii, choć nie wiąże się w niej ona ze społeczno-praktycznymi źródłami. Nic dziwnego: wszak jej
refleksje kształtują się w obrębie pracy umysłowej, nie
dostrzegając rzeczywistych związków z produkcyjną,
która przyrodę uczyniła tylko swym momentem.
Wielkim tego świadectwem była m.in. kantowska „Krytyka władzy sądzenia”. W niej właśnie
estetyczność przyrody jest zawsze oznaką pięknej
duszy. Ta zaś istnieje dlań ponad podziałem pracy i
wyklucza świat praktyki. Kontemplacja zaś przyrody – stanowi dla niej świadectwo nastroju umysłu,
który sprzyja uczuciu moralnemu. Dlatego ten, kto
bezinteresownie podziwia wytwory natury (dzikie
kwiaty, owady, ptaki itp.) tylko ze względu na ich istnienie i formę, bez względu na ich powab zmysłowy,
odwróci się od sztucznych ich substytutów, tworzonych dla zbytku czy z powodu próżności, nawet gdyby artystycznie ukształtowane były one po mistrzowsku. Kant uznaje bowiem przewagę piękna przyrody
nad piękno sztuki. I pogląd ten uważa za typowy dla
wszystkich, którzy kultywują swe poczucie etyczne,
i słusznie, jego zdaniem, sztukę umiejscawiają w porządku próżności i rozrywek towarzyskich. Dzieje się
zaś tak dlatego, że, jak sądził, rozum wymaga, by idee
moralne, którymi jest zainteresowany, miały możliwość realizacji; by więc przyroda zawierała przynajmniej jakąś wskazówkę, „że zawiera jakąś podstawę
do przyjęcia prawidłowej zgodności jej wytworów z
naszym niezależnym od wszelkiej interesowności
upodobaniem”.
Działający człowiek mógł się dzięki temu odnaleźć jako podmiot wolny, sam w sobie i dla siebie
istniejący na podobieństwo tych tworów. To odnalezienie się jednak dokonywało się tylko na poziomie
jego świadomości, więc obiektywnie znaczyło niewiele. Wolność pozostawała ideą. Mogła ona jeno służyć
kontemplacji przyrody, jako czegoś danego poza pracą i światem przedmiotów. Zamykało więc człowieka
i ograniczało do ram jego podmiotowości.
Ukształtowana już w świecie produktów potoczna i teoretyczna świadomość estetyczna XIX i
XX w. nie wykracza w zasadzie poza te ramy. Także
więc nie dostrzega własnej genezy. Prześlepia podział
pracy. To, co zostało jej (historycznie) dane, uznaje
za oczywiste i uniwersalne. I znajduje to wyraz m.in.
w wielkiej literaturze dziewiętnastego wieku, w malarstwie pejzażowym, pojawia się także w utworach
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dla dzieci i powieściach dla kucharek. Odbiciem tego
są też popularne filmy przyrodnicze i historyczne,
fabularne produkcje, które kontekstem akcji czynią
przyrodę. Brak w tym wszystkim żmudnego procesu
wyodrębniania z natury rzeczy, kształtowania świata
przedmiotów. Nieobecne są praktyki przemysłowe i
tworzony przez nie świat produktów.
Nic zatem dziwnego, że kiedy współcześnie
mówi się o wartościach estetycznych środowiska naturalnego, to przedstawia się je tak, jakby człowiek
miał do czynienia z czymś, co zawsze było (i jest) wpisane w twory przyrody, i co każdemu zdaje się oczywiste. Wskazuje się więc na walory krajobrazów, uroki dzikich zakątków leśnych, naturalne piękno gór,
mórz, rzek czy jezior; wdzięk pierzastych chmur na
błękicie nieba, a nawet na urodę roślin porastających
bagna. Sądzi się też, że przyroda jest obecnie taka,
jaką była. Podziwiamy więc, oferowane w gazetowych
czy telewizyjnych reportażach rzadko zdobywane,
niedostępne azjatyckie góry, syberyjskie tundry, afrykańskie sawanny, brazylijskie nieprzebyte puszcze,
czy zakola rzek. Ale też modne szlaki turystycznych
wędrówek lub tereny i miejsca wokół schronisk i hoteli. I widzimy w nich coś, co tkwi w ponadczasowym
pięknie, szumi, śpiewa i olśniewa kolorami. Jak w biblijnym Raju.
Zapomina się wszakże, że ten śpiew, piękno,
szum itp. narodziły się stosunkowo niedawno. Dopiero przecież w osiemnastowiecznej Anglii, w związku
ze zmianami w praktykach rolniczych, powstają społeczne i kulturowe warunki do takiego kształtowania
przestrzeni, aby pojawić się mogły w niej krajobrazy
do konsumpcji wizualnej. A jeszcze w latach czterdziestych XIX wieku mógł głosić W. Wordsworth,
że sama idea krajobrazu jest uderzająco nowa; że np.
angielski wędrowiec, podróżujący przez Alpy, nie
dostrzegał ich piękna, lecz „przepastne skały i góry...
budzące niechęć i lęk” . Wspomina też, że kiedy był
młody, i u pewnej kobiety wynajmował pokój, mówiła mu ona, że dziś każdy „ciągle mówi o widokach;
kiedy ja byłam młoda, nie było nic takiego”. Dodawał
również, iż wiejski dom kształtowano niezależnie od
tego, „jak piękny krajobraz  można by oglądać z jego
okien” i tuż przed nim stawiano stodoły i inne zabudowania.
To wszystko uległo zapomnieniu lub prześlepieniu. Zwłaszcza we współczesnej refleksji ekologicznej, tkwiącej w układzie schematów, które określam jako Pułapkę Trójcy, gdyż rozważane w niej pole
teoretyczne wyznaczają relacje między trzema jakoby samoistnymi bytami: środowiskiem naturalnym,
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działalnością produkcyjną (zwłaszcza przemysłową)
i człowiekiem. Owo środowisko natomiast jest ujmowane jako wobec tego człowieka zewnętrzne. Przemysł stanowi samoistny, sztuczny twór, który wprawdzie jest niezbędny w wytwarzaniu rozmaitych dóbr,
ale i źródło zakłóceń jego normalnego funkcjonowania. Wkrada się on bowiem między człowieka i środowisko i dewastuje je. Skutki tego mogą być (i często
są) tragiczne. Dlatego, powiadają wyznawcy Pułapki Trójcy, trzeba bić na alarm i uruchomić dostępne
środki, by szkody były jak najmniejsze.
W obrębie tej Pułapki właśnie stosunek do
tego, co w przyrodzie estetyczne, stał się swoistym barometrem naszej wrażliwości etycznej i ekologicznej,
jak niegdyś dla Kanta odpowiedni stosunek do wolnego piękna przyrody znamionował zainteresowania
pokrewne moralnemu. I nie natura, jak w czasach
sprzed pojawienia się wielkiego przemysłu, ale działalność produkcyjna jawi się teraz jako zagrożenie dla
człowieka. Uznaje się więc, że to ta działalność, z istoty sztuczna, obca i wroga ludzkim wartościom, niszczy nie tylko różnorodne jej dobra i stany, niezbędne
dla normalnego życia, ale i jego jakości. Staje się przez
to ono kalekie, pozbawione estetycznych walorów,
wiecznie przysługujących naturze, gdyż, jak rakowa
narośl, rozrasta się na niej. Kaleka też się staje przez
to dusza człowiecza i wrażliwość.
Wprawdzie zauważa się, że za sprawą wciąż
innowacyjnej aktywności produkcyjnej, wzrosła wygoda i estetyka ludzkiego życia. A ono samo wydłużyło się. I dokonało się to nawet nie tyle za sprawą
higieny, rozwoju technik i technologii medycznych,
postępu w farmacji itp., ale choćby dzięki dostępowi
do czystej wody. To przecież dla człowieka tylko woda
jest czysta lub brudna. Wód takich nie ma w naturze dziewiczej. Ograniczono też występowanie klęsk
żywiołowych i inne niebezpieczeństwa, stwarzane
przez przyrodę. Rozszerzeniu uległy możliwości i
formy człowieczej kreacji i rekreacji, a walory estetyczne środowiska naturalnego nigdy przedtem nie
były tak uobecniane i masowo przeżywane, jak dzisiaj. Aliści - odpowiada się na to - nie wszystko złoto, co się świeci. Granice świata industrialnego wciąż
się poszerzają. Zanieczyszczane są morza, rzeki, lasy,
góry, powietrze. Ginie chwiejna równowaga między
przyrodniczą biosferą i człowiekiem. Zagrożone jest
samo istnienie gatunku.
W świecie zaś, w którym coraz bardziej realne stają się możliwości technicznej reprodukcji tworów natury, swoistego dramatyzmu nabierają np. pytania współczesnego niemieckiego filozofa przyrody
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G. Bohme, które zresztą nie on sam tylko stawia: „Co
stanie się z człowiekiem, gdy to, co było jego naturą,
zostało zasadniczo włączone w dziedzinę reprodukcji
technicznej? – Zapytuje -  Jak będą się konstytuować
w przyszłości godność człowieka i szacunek dla samego siebie, jeśli zatrze się różnica pomiędzy tą naturą, która jest dana, a tą jej postacią, którą określa sam
człowiek, jeśli zatrze się różnica między faktycznością
i projektem?”. Zakłada się więc tutaj, że przysługujące
ludziom podstawowe jakości i wartości ufundowane
są na tym, co biologiczne, co łączy człowieka ze światem natury, jakby jego naturalne składniki były niezbędnym warunkiem obecności tego, co w człowieku
uobecnia się w jakościach aksjologicznych. Krótko
mówiąc: owe jakości i wartości zdają się ufundowane na ludzkim mięsie, kościach i podrobach, jako na
bytowej podstawie człowieczeństwa, właśnie tak widzianego w obrębie Pułapki Trójcy.
Płyną więc nieustannie rzeki atramentu i zalewają one całe papierowe kontynenty. Na nich zaś
kwitną i pleśnieją wyobrażenia i marzenia o pięknie
naturalnym, wzniosłości, dziewiczej przyrodzie, która zabłyśnie może kiedyś w pełni na nowo swą dawną, dziewiczą, przyrodzoną estetyczną aurą. Dlatego
postuluje się m.in. usuwanie nawarstwień śmieci,
brudu i nieczystości, zapewnienie możliwości funkcjonowania pierwotnych ekosystemów; minimalizację lub niekiedy całkowite zaprzestanie przemysłowej
eksploatacji środowiska itp. itd. Ale niewiele zdaje się
z tego wynikać ani dla poznania rzeczywistego stanu
przyrody w obrębie wielkoprzemysłowych praktyk
produkcyjnych, ani dla działań, które mogły by zmienić istniejący stan rzeczy. Ani - wreszcie - dla estetyki
środowiska.
Jan Kurowicki – profesor filozofii. Kierownik Katedry
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu. Ostatnio opublikował książkę “Estetyczność środowiska Naturalnego” (2011)
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O muzyce, jej nauczaniu i wykonawstwie
E. Skardowska
Sięgnąwszy myślami wstecz do czasów starożytnej
Grecji dostrzeżemy w jej kulturze, pierwszy raz w
dziejach, muzykę jako sztukę wyodrębnioną.1 To w
Grecji muzyka przejęła funkcję głównej sztuki ekspresji i stała się „wyrazicielką uczuć ludzkich”.2 Traktowano ją jako dar bogów, przypisywano szczególne
własności i magiczną siłę oddziaływania. W sektach
orfickich uważano nawet, że muzyka ma władzę pozwalającą wyrwać duszę z więzów ciała.3
Do pojmowanie muzyki jako kategorii sztuki przyczynili się filozofowie-estetycy: Arystoteles i,
przede wszystkim, Platon. Dziś, świadomie lub nie
świadomie odwołujemy się do myśli tego największego klasyka filozofii odnoszących się do piękna jako
najwyższej, choć trudnej do zdefiniowania wartości.4
Obojętnie, czy przyjmiemy nową, krytyczną interpretację systemu filozoficznego Platona, czy też zgodnie
zaakceptujemy metafizykę, którą głosił,5 jako artyści6
nie możemy odżegnywać się od związków między
pracą artystyczną i postawą artysty a metafizyką.
Według Platona piękno było pojęciem szerokim (nie odnosiło się wyłącznie do sztuki) i obejmowało różne wartości: estetyczne, poznawcze, i moralne. Pozostaje nam odpowiedź na pytanie sobie: czy
artysta, by tworzyć, powinien w sobie owo piękno
nosić?
Platońska teoria pryncypiów (unia filozofii,
religii i sztuki) prezentuje się jako szeroko zakrojona próba pojmowania świata całościowo i uczynienia
go racjonalnie dostępnym.7 Platon zasłynął nie tylko
ze swoich dzieł, ale też działalności nauczycielskiej w
Akademii. Według Scheglowskiej interpretacji Platona nowoczesne rozumienie siebie samego oraz świata w jego dziejowości, skończoności i tymczasowości
1

Muzyka powstała w następstwie trójjedynej chorei.

2 R. Westphal: Geschichte der alten und mittelalterlichen
Musik, 1895 lub H. Husman: Grunlagen der antiken and
orientalischen Musikkultue, 1961.
3 W. Tatarkiewicz: Historia estetyki. t.I. Estetyka starożytna.
Arkady, Warszawa, 1985 s. 30.
4

Por. Dz.cyt, s.116

5 Por. H.Krämer: Nowy wizerunek Platona. Przeł. S. Blandzi i J.
Kałużny. „Kwartalnik Filozoficzny” t. XXIV, Z.1, 1996, s.165

odzwierciedla się właśnie w tekstach platońskich.8
Ale Platon był i filozofem, i artystą. Zjawiska sztuki
podzielił: na wielkie i wzniosłe, i lekkie i przyjemne,
wyodrębniając ze sztuk mniej lub bardziej udane rzemiosło.
Cała Platońska9 triada pojęć: prawda, dobro
i piękno znajduje zastosowanie w pracy artystycznej.
Chodzi w niej bowiem o przekaz wartości, które wiodą od „Inter-ego” artysty-muzyka ku publiczności
i światu zewnętrznemu. Nauczanie muzyki, a tym
bardziej jej wykonywanie nie jest propagowaniem
lukrowanego piękna w hedonistycznej postaci (spektakularne gesty pianisty), ani piękna „funkcjonalnego” (wyzuta z uczuć technika) tylko dialogiem artysty z publicznością wyjątkowej próby, wymagającym
zdolności czerpania z intelektu i głębokich pokładów
wrażliwości.10 Nie sposób bowiem nie wierzyć, że
cała struktura „ego”: świat uczuć, intelektu i zdolności indywidualnego postrzegania świata u muzyka
– artysty (albo też pedagoga muzyki) może nie mieć
wpływu na zewnętrzną formę twórczej wypowiedzi,
która karmi się osobowością wewnętrzną, unikalną
dla każdego.
Wykonawstwo muzyki, stanowiące indywidualną realizację dzieła muzycznego, moim zdaniem, powinno z założenia pretendować do kategorii zjawisk artystycznych, a więc pierwszej kategorii
wymienianej przez Platona. Wykonanie nie jest odtwórstwem, i nie ma służyć li-tylko wzbudzaniu czyjejś przyjemności. Jest skomplikowanym procesem
twórczym, ukierunkowanym na doznania wyższe.
Długi proces przygotowania wykonawcy do występu
angażuje całe jego ciało i psychikę, a także intelekt i
wrażliwość. Muzyk: pianista, skrzypek, czy dyrygent
jest zawsze współtwórcą końcowego efektu dzieła dochodzącego do świadomości słuchacza; dzieła, które
zostało stworzone wcześniej, przez kompozytora.
Tworząc sztukę lub próbując ją tworzyć, nie
sposób zapomnieć, że jest ona wytworem kultury
społeczeństwa i nośnikiem cywilizacji. Oba pojęcia
są stare; ich genealogia sięga starożytnego Rzymu.

6 Tekst ten piszę z perspektywy muzyka-wykonawcy (przyp.
E.S.).

8

Tamże, s. 147.

9

Np. w „Faidrosie”.

7

10

H. Krämer: Dz.cyt., s. 165.
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„Kulturę” rozumiano tam jako „uprawę rolną”,11 a pojęcia „cultura animi” (uprawa umysłu) jako pierwszy
użył Cyceron.12 Przenośne, ideowe znaczenie słowa
zaczęło obowiązywać dopiero w wieku XVIII, kiedy
kultura, oprócz dobrych manier i obyczajów oznaczała zajmowanie się nauką i sztuką. Pojęcia tego
najpowszechniej używali Niemcy, Francuzi preferowali bowiem słowo „cywilizacja”, a Anglicy używali
obu.13 Oba wyrazy używane były często zamiennie:
to, co wiązało się z cywilizacją łączyło się z kulturą.
U Woltera można przeczytać, iż kultura jest „wyższą
postacią bytu, a zarazem opanowaniem własnej natury”;14 według leksykonów angielskich kulturą jest
wysubtelnienie uczuć, myśli i manier; a według, np.
Mathew Arnolda (1869) dążenie do doskonałości.
Obecnie przyjmuje się, że „cywilizacja” oznacza to, co
wytworzyła ludzkość, by polepszyć swój byt, a „kultura” przeżycia i działania ludzi, którzy cywilizację
stworzyli, i z niej korzystają.
Kultura kieruje nas ku najistotniejszemu
wymiarowi ludzkiej egzystencji, jaką stanowi tożsamość i pytanie o własne miejsce w świecie wartości.15
Jerzy Kmita uważa, że między pojęciami kultury
ogólnej i popularnej istnieje jedynie pozorna ciągłość
genetyczna. „Stan kultury” i „stan kultury popularnej” zdominowanej przez multimedia nie przystają
do siebie. A już na pewno „kultura popularna” nie
idzie w szeregu z „kulturą muzyczną”.. „Prawdziwa”
kultura jest dziś w coraz większym zakresie autonomiczną sferą ludzkiej „praxis”, która napędza zmiany
społeczne i dla której nie istnieją granice wyznaczane przez strukturę społeczną. Kultura, a szczególnie
muzyka, może swobodnie przekraczać ograniczenia
terytorialne, etniczo-narodowościowe, religijne itp..16
Muzyka jest umiejscowiona w kulturze i jako taka jest
wynikiem potrzeby tworzenia nadbudowy w stosunku do pierwotnej natury ludzkiej. Kultura czerpie z
duchowości i wzmaga pęd ku wartościom wyższym,
np. wytworom sztuk pięknych, ale jeśli kultura „kurczy się” i ulega ograniczeniu człowiek zadawala się
sztuką „marną”. Albo więc ktoś pragnie zaspokajać
11 W. Tatarkiewicz: O filozofii i sztuce. PWN, Warszawa, 1986,
s. 147
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potrzeby duchowe i otwiera się na przeżycia wyższe
albo ignoruje je, bo ich nie potrzebuje.
Ponieważ w dzisiejszym świecie można rozgraniczyć „kulturę wyższą” od „kulturę popularnej”,
paralelnie można tak postąpić z pojęciami: „sztuka”
i „muzyka”. W dzisiejszych czasach mianem zjawisk
artystycznych i dzieł sztuki nazywane bywają jednak
rozmaite „produkty”, będące oznakami rzemiosła
wykonanego według określonych reguł. A przecież
sztuka nie polega na kopiowaniu wzorców czy powtórzeniach sprawdzonych układów. Jej twory stanowią wartość unikalną, jedyną w sobie; oddziałującą
na emocje ludzi, i stworzoną przez niepowtarzalnego
w swym działaniu twórcę.17 Nie każda forma ludzkiej
kreacji: dzieło architektury, malarstwa, rzeźby, tańca,
literatury i muzyki jest sztuką. Powtórzę za Władysławem Tatarkiewiczem: pojęcie sztuki powinno być
zarezerwowane dla dzieł wybitnych, takich, które
wywołują u odbiorców nadzwyczajne poruszenie,
wyjątkowy stan ducha i zachwyt. Pisano o tym już w
wieku XVIII, w dobie renesansu estetyki platońskiej,
kiedy przypisano sztuce wymiar wyróżniający ją spośród innych działalności człowieka.18
Dzieło artysty, aby być dziełem sztuki musi
narodzić się w wyniku procesu twórczego. Współczesna teoria kultury Ericha Neumanna, stanowiąca
rozwinięcie psychologii głębi Carla Gustawa Junga19
zakłada, że proces twórczy to nie tylko jednostkowy proces w wyniku którego powstaje dzieło, ale
też zespół psychicznych relacji między jednostką,
społeczeństwem i kulturą. U Neumanna i u Junga
procesowi twórczemu towarzyszy „nieświadomość
zbiorowa”, będąca źródłem wszelkich przekształceń
i twórczości.20 Za pośrednictwem indywiduum twórczego (np. muzyka-kompozytora, czy wykonawcy)
treści zbiorowej nieświadomości osiągają ekspresję i
formę. Proces tworzenia jest umiejscowiony w „kanonie kulturowym”, czyli systemie wartości, na które
ukierunkowany jest proces wychowawczy (stąd dylematy twórcze artystów). Twórca, jak dziecko, jest
otwarty na świat, ale jednocześnie przytłacza go jed-

12

Pisma Cycerona <Tusc., II, 13>

13

Tamże, s. 147.

17 W tym względzie nie zgadzam się z teoriami
socjologicznymi, które za przedmiot sztuki uważają wszelkie
wytwory ludzkie uważane za sztukę przez społeczeństwo (przy.
E.S.).

14

„Höhere Seinsweise des Menschen…”

18

15 W.J. Burszta: Różnoprodność i tożsamość. Amtropologia
jako kulturowa refleksyjność. Wydawnictwo Poznańskie, 2004,
s. 48.
16

Tamże, s. 89.

W. Tatarkiewicz, 1986: Dz. cyt., s.156.

19 Z. Rosińska: „Proces twórczy” w ujęciu Ericha Nuemanna.
„Studia Filozoficzne” nr 1 (146), Warszawa, PWN, 1978, s. 115.
20 E. Neumann: Kunst und Zeit, <w:> “Kunst Und
Schopferisches Unbewusstes Rascher”. 1954, s. 87.
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ność z rzeczywistością archetypową.21 Według Neumanna każda treść indywidualna, jaką artysta wnosi
do swego dzieła jest związana z treściami pozaosobowymi, pochodzącymi ze świata zewnętrznego. Jest to
doświadczenie, w którym „ego” i „ludzkość” łączą się
w jedność. A jednak artysta nie powinien rezygnować
z kierunku wyznaczonego przez jaźń, aby dostosować
się do panujących w środowisku czy kulturze norm.22
Proces twórczy jest syntezą tego, co ponadosobowe,
wieczne, i tego, co personalne, efemerydalne, z której
to syntezy powstaje coś głęboko jednolitego”.23
Ponadosobowa jaźń u artysty jest doświadczana jako misja, powinność duchowa, by zmierzyć
się z powszechnie uznanym kanonem kulturowym.
Artysta nie dąży do adaptacji ze zbiorowością. Skupiony jest raczej na introspekcji. Bardziej niż człowiek
„normalny” zna siebie i z siebie czerpie. Stała zależność od jaźni broni go przed pokusami zbiorowego
„ja”.24 Najwyższą formą doświadczenia twórczego
jest „dotknięcie” transcendencji. Tu znów znajdujemy odwołanie do Platona. Artysta, który tworzy swe
dzieło w oparciu o transcendencję nadaje mu wymiar
ponadczasowy. Metafizyczny, czyli „wieczny” aspekt
sztuki pojawia się wtedy, gdy artysta osiągnie swą
jaźń i dostąpi „pełni” tworzenia.
Nie sposób obiektywnie ocenić, które dzieła
stworzone przez artystów są wynikiem doświadczenia transcendencji. Ale istnieją takie wytwory sztuki, z którymi zetknięcie jest przejmujące. Myślę, że
to one stanowią mentalny drogowskaz dla muzyków,
którzy czują się artystami..
Uprawiając muzykę jako sztukę artysta musi
odżegnać się od kultury masowej i popularnej. Jego
powołaniem jest w sobie właściwy sposób odnieść się
do metafizyki. Platon twierdził, iż prawdziwe piękno jest ponadzmysłowe, a człowiek może i powinien
po nie sięgać. Podobnie ujmuje to Tomasz z Akwinu:
„Imago dicitur pulchna si pefecte representat rum”
(obraz nazywany jest pięknym, gdy doskonale przedstawia obiekt). Również utwór muzyczny będzie piękny, gdy zostanie pięknie zagrany. Piękno wykonania
to nie tylko doskonałość artysty, ale doskonałość
dzieła. A misją wykonawcy jest jeszcze jak najdoskonalsze oddanie zamysłu kompozytora i zrealizowanie
koncepcji jego dzieła!
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Zasada ta, z wyłączeniem aspektu „piękna”
odnosi się także do kompozycji XX i XXI wieku.
Dzieła awangardowe też są muzyką, choć odwołują się do wartości raczej niezwiązanych z pięknem.
Zdominowały muzykę tonalną ze względu na siłę
przekazu, były bowiem przykładem indywidualności
artystycznej ich twórców, oznaczającej przeciwstawność sztuki konwencjonalnej.25 Gdy mówimy o awangardzie „L’art de révolte est devenu profession”.26 To
zrozumiałe, jeśli zawierzyć francuskiemu malarzowi
Jeanowi Dubuffet,27 który podkreślał, że sztuka jest
tożsama z nowością, a jedynym jej korzystnym ustrojem jest rozprawienie się z permamencją. Muzyka nowoczesna oddziałuje na słuchacza najrozmaitszymi
środkami: unikalnością konstrukcji i formy, i coraz
dalej idącymi rozwiązaniami w zakresie stosowanej
ekspresji. Jej celem jest nie tyle zachwycać, co zaskakiwać; oszałamiać i przykuwać uwagę.
Począwszy od starożytnej Grecji aż po czasy współczesne muzyka nie przestała być istotnym
czynnikiem cywilizacji.28 Kwestia kultury i stosunku do sztuki, dla danej grupy społecznej, była jednak
sprawą indywidualną. Jak można dociec prawdy na
temat uprawiania muzyki jako sztuki? Czy zawarta
jest ona w teoretycznej myśli, czy praktycznych działaniach reprezentujących ją specjalistów? A może jest
ona wynikiem świadomości społecznej związanej z
pojęciem muzyki, umiejscowionej w kulturze jako
sztuki?29
Choć próba filozoficznego zbadania kategorii psychologicznych, związanych z muzyką: jej tworzeniem, wykonywaniem i nauczaniem napotyka
na trudności, ponieważ wynika z nieskończonego
kontekstu odniesień30 wierzę, że refleksja związana z
uprawianiem muzyki może przyczynić się do zbudowania społecznego zrozumienia charakteru pracy artystycznej, przynajmniej u osób wybranych. Kulturę
artystyczną wykazują przecież ci, którzy są sprawcami cywilizacji artystycznej lub z niej korzystają?31
W dziejach historii długo uczono różnych
25

W. Tatarkiewicz: Dz.cyt, 1986, s. 286.

26 A. Molnes: Sciences de l’art. III, s. .23 : Sztuka zrodzona z
buntu, która stała się profesją.
27

Prospectus, I, 25.

28

Tamże

22 Uważam to stwierdzenie za bardzo śmiałe w kontekście
czasookresu, w którym powstał artykuł!

29 Por.: M. Wożniczka: O filozoficznych aspektach psychologii.
Praca naukowa Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
Filozofia V. Wydawnictwo Akademii i. Jana Długosza,
Częstochowa, 2008.

23

E. Neumann: Dz. cyt., s. 40.

30

W. Moźniczka: Dz. cyt. s. 183.

24

Tamże, s.39.

31

W. Tatarkiewicz, 1986: Dz.cyt. s. 157.

21

Tamże, s. 8.
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form muzyki z pominięciem szkół, przekazując
umiejętności z pokolenia na pokolenie. Edukacja muzyki została stworzona przez cywilizację europejską.
Pierwsze katedry sztuki i estetyki zaistniały w uniwersytetach, i akademiach sztuk pięknych na przełomie XIX i XX wieku. Muzyka podzieliła się na wiele
dziedzin, odwrotnie niż w starożytnej Grecji (ponieważ greckie „musike” oznaczało wszelkie czynności,
którym patronują Muzy było więcej niż tylko „sztukę
dźwięków”).32 „Musikos” był więc każdy człowiek,
który jawił się jako wykształcony, znał się na sztuce
i umiał ją uprawiać. Dziedziny sztuki, które dziś są
wyodrębnione w Grecji łączono w jedność (muzyka i
taniec) i odwrotnie: niektóre sztuki w Grecji rozdzielano (mistrzowie architektury specjalizowali się albo  
budowie świątyń albo domów mieszkalnych).
Ale to Grecy stworzyli podwaliny szkolnictwa
artystycznego! Podkreślali, że do uprawiania sztuki
potrzebna jest nie tylko sprawność fizyczna, lecz także intelektualna. Zwracali uwagę na rolę natchnienia
i siły ducha. W „Fajdrosie” Platon pisał: „Gdy Muzy
zlewają na człowieka natchnienie dusza wybucha w
pieśniach […]33. Kto bez tego szału Muz do wrót poezji przystępuje przekonany, że dzięki samej technice
będzie wielkim artystą, ten nie ma święceń potrzebnych i wówczas twórczość szaleńców zaćmi sztukę z
rozsądku zrodzoną”.34 Trudno o trafniejszą diagnozę
sztuki i twórców. Jednak natchnienie artyście nie wystarczy, by czynić sztukę. Proporcje między szałem
(manią) a umiejętnością (techné) muszą korelować,
tworząc zgodne proporcje.
Bez „techné” w wykonawstwie muzyki klasycznej (a także jej nauczaniu!) nie da się wkroczyć na
parnas artyzmu. A czym jest techné? Zapewne umiejętnością psychicznego przetworzenia ogółu wiedzy
i umiejętności warunkujących bycie artystą-muzykiem na praktykę wykonawczą (lub dydaktyczną)
związaną z muzyką. Techné przekłada się na twórczą
realizację dzieła lub twórczy proces dydaktyczny. Jej
znajomość jest konieczna: oznacza świadomość psychicznych, psychofizycznych i warsztatowych aspektów wykonawstwa muzycznego, i, na innej płaszczyźnie, nauczania.
Ale jak funkcjonuje artysta-wykonawca?
Można rzec za Platonem: uwaga artysty podzielona
jest na to, co wewnętrzne (np. przepływ emocji, do-

znań, wrażeń; pomysłów i zadań intelektualnych) i
to, co pozostaje w kontakcie ze światem zewnętrznym
(poprawność przekazu, kontakt z publicznością).
Ukierunkowuje się albo w stronę „pozornej mądrości
pomysłów i forteli”35 albo w stronę głębszych refleksji
(filozofii). I można podsumować: w którą stronę się
skłania, w tą zmierza.36 „Małpowanie” wzorców zasłyszanych  nagrań (choć te zwykle są niedoścignione), czy pomysłów zaczerpniętych od innych artystów
nigdy nie zastąpi indywidualnego procesu twórczego.
Dążąc do zbudowania wizji artystycznej jedni zajmują się wyłącznie rzemiosłem i ewentualnie „upiększaniem”, inni sięgają wyżej: próbują dopełniać swą
osobowością „ujęcie rozumu” i wyrazić w swoich
dziełach (wykonaniach estradowych) filozofię i duchowość. „Muzyka A” pozostaje na poziomie „integritas” i „consonantia”, czyli spójności i współbrzmienia,
a „muzyka B” sięga w zakres czystego piękna, „claritas”, dostępnego jedynie wybranym.37 Ale dopiero
muzyka B, wydobyta z duszy i dosięgająca najgłębiej
kształtuje swoje piękno.38 Jest muzyką wzniosłą sięgającą świata idei, odkrywania i prawdy.

32

36 G. Kurylewicz: Dzieło sztuki i jego brak. Krytyka ironii jako
zasady w sztuce. Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 1996, s. 20.

Tamże, s. 310.

33 Z pieśniami uosabiano muzykę, która istniała wówczas w
wersji  wokalnej
34

Platon: Fajdros (Phaedrus, 245 A).

Ewa Skardowska - koncertująca pianistka, doktor
Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się także publicystyką muzyczną.

35 Por. Platon: Prawa (przekł. M. Maykowskiej). BKN, PWN,
Warszawa, 1960.

37

Por. G. Kurylewicz: Dz. cyt, s. 27.

38

Platon: Państwo, III księga, 401d-e.
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O wykonawstwie zespołowym muzyki,
pianistach i kulturze muzycznej
Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm i harmonia najgłębiej wnikają w duszę wzbudzając wykształcenie w niej odwagi i przyzwoitości. Wykształcenie muzyczne uchodzi za środek wychowawczy potężniejszy od innych. (Sokrates)
E. Skardowska
W obecnych czasach, w dobie przytłaczającej hegemonii odkryć technicznych i komercjalizacji ludzkich
pragnień świat wciąż jeszcze potrzebuje artystów. Komunikacja interkulturowa, która obejmuje przeróżne
dziedziny życia, na szczęście uwzględnia - choć marginalnie - sferę kultury. Melanż kultur rodzimych i
obcych, z jakimi się stykamy w życiu codziennym,
jest płaszczyzną dialogu interkulturowego. Wymieniamy poglądy na temat tego, co nam się podoba, a co
odrzucamy. A wybór jest ogromny: od disco polo po
złożone muzycznie konstrukcje aleatoryzmu współczesnego.
Znaczącą rolę w kształtowaniu poziomu
naszych potrzeb związanych z kulturą odgrywa nie
tylko wewnętrzne rozpoznane lub nierozpoznane
pragnień związanych z przeżyciami duchowymi,
lecz także rzecz prozaiczna: konsekwentnie wpajana
i adekwatnie przeprowadzana edukacja muzyczna
dzieci i młodzieży. Wychowanie muzyczne w szkołach powinno być koncepcją, która inicjuje i wspiera
kulturowe postulaty i idee. Profesjonalne kształcenie
muzyczne powinno za to być traktowane jako dział
nauki zorientowany na rozwój wrażliwości, inteligencji emocjonalnej i orientacji, m.in. w zakresie
rozeznania postaw estetycznych. Jedno i drugie posiada niebagatelny walor: wzbogaca inne dziedziny
wykształcenia. A najważniejsze jest to, że kształcenie
muzyczne jest zorientowane międzykulturowo.1
Proces edukacji muzycznej w zakresie kształcenia zawodowego dotyczy dziedziny szczególnej i
obejmuje swym zasięgiem uczniów wyróżniających
się z ogółu uczących się. Adepci muzyki są z natury
bardziej introwertyczni niż przedstawiciele innych
specjalności i mają wyżej od nich rozwiniętą wrażliwość i intuicję.2 Pomiędzy wykonawcami różnych
dziedzin instrumentalnych, niezależnie od wieku
1 Por.: Lech Kolago: O roli i funkcji muzyki i wychowania
muzycznego w życiu człowieka. Polish ISME, University of
Warsaw
2 A.E. Kemp: The musical temperament: Psychology and
personality of musicians. Oxford University Press, 1996.
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zachodzą różnice cech, a niwelują się różnice płci. W
procesie uczenia się szczególną rolę u muzyków odgrywa motywacja: muzycy, którzy osiągają największe sukcesy wykonawcze kierują się nią aż do granic
obsesji, nie mogąc oddzielić postrzegania samych
siebie od postrzegania siebie jako muzyków.3 Jednak
współcześni przedstawiciele psychologii humanistycznej, m.in. Carl Ransom Rogers za najważniejszą w aspekcie motywacji uznają niepowtarzalność i
swobodę wyboru określonego działania.4
Według Johna Slobody wysoki stopień zaangażowania w uprawianie muzyki ma swój początek w
silnej emocjonalnej reakcji na muzykę, jakiej muzykwykonawca doświadcza we wczesnym dzieciństwie, a
potem poczucia wewnętrznej, intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej satysfakcji z zawodowego uprawiania muzyki.5 W 1986 roku Julie J. Nagel
uznała, że dzięki uprawianiu muzyki zaspokojeniu
ulegają potrzeby własne muzyka-wykonawcy. Muzyka służy wzbudzaniu emocjonalnemu, nie tylko u
osoby grającej, ale też na zewnątrz; wywołuje więc
reakcję społeczną, która determinuje poczucie satysfakcji, jakiej doznaje wykonawca. Wykonawcy wykonawstwo daje możliwość uzewnętrznienia uczuć i popędów (poprzez motorykę ruchów ciała związanych
z grą), a także pragnień o charakterze ekshibicjonistycznym.6
Rzeczywistość związana z zawodowym
nauczaniem muzyki w obszarze jej wykonawstwa
wskazuje, że wśród ogółu muzyków w szczególnym
położeniu znajdują się pianiści. Ich specjalizacją jest
3

Tamże.

4 Rogers, C.R./2000: „O stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty
na psychoterapię”, tłum. M Karpiński/ Rebis, Poznań.
5 J. Sloboda: Musical expertise w. A. Ericssson, J. Smith (red).
“Towards a general theory of expertise: Prospects and limits”.
Cambridge university Press, Cambridge, 1991.
6 J.J. Nagel: An examination of commitment to careers in
music: Implications for alienation from vocational choice”
niepublikowana rozprawa  doktorska, University of Michigan,
Ann Arbor, MI, 1987.
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gra na instrumencie „samowystarczalnym”, niepotrzebującym towarzyszenia. W toku edukacji pianiści
skupiają się więc przede wszystkim na udźwignięciu
interpretacji solistycznych. Stan ten daje im wiele
dobrodziejstw: umiejętność samodzielnego kształtowania interpretacji, poczucie niezależności i odpowiedzialności za kształt utworu. A także możliwość
stałego rozwijania indywidualności artystycznej. Ale
tworzy też potencjalną rozbieżność psychologiczną między oczekiwaniami pianisty-solisty, a realną
możliwością osiągnięcia poziomu gry predysponującego do solowej kariery.
A jednak zaledwie promil promila kształconych na solistów pianistów realizuje swoje życiorysy w wykonawstwie indywidualnym.7 Budowanie
świadomości artysty, którego wartość określana jest
jedynie walorem wykonawczym, a nie sytuacją czy
gra sam, czy w zespole nadaje więc szczególną wagę
kształceniu partnerskiemu.8 Nawiązuję tu do kameralistyki, nie-solowej formy wykonawstwa. Muzyka,
z zasady, jest wykonywana albo jako SOLOWA albo
ZESPOŁOWA (od duetu instrumentalnego lub wokalno-instrumentalnego po złożony aparat orkiestrowy). Niezależnie od formy, w jakiej jest prezentowana
(solowej, czy zespołowej) kryteria dotyczące osoby
wykonawcy (związane z poziomem wykonawstwa)
pozostają niezmienne. Pianista, gdy gra sam, i pianista, który gra z kimś, pozostaje wykonawcą, którego odpowiedzialność względem realizowanej partii
utworu jest równie ważna.
Sztuki wykonawstwa, jak każdej sztuki, trzeba się długo uczyć. Do tezy tej odnosi się już Platon,
nauczyciel w swojej Akademii, który w „Fajdrosie” i
„Liście VII” opisuje żmudność procesów przyswajania.9 A pianiści, wymogów gry solowej i zespołowej
muszą się nauczyć zarówno od strony psychologicznej, jak i warsztatowej. W zakresie tej drugiej najważniejsze jest przyswojenie umiejętności związanych z
naśladowaniem dźwiękiem fortepianu barw i sposobu gry instrumentów, z którymi fortepian akurat
współgra10 Technika wprawiania w drganie strun
smyczkiem, czy wydobycie wdmuchanego pod ciśnie7 J. Marchwiński: Gra zespołowa pianistów. Refleksje o
nauczaniu partnerstwa. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina,
Warszawa 2007, s. 31.
8

Tamże.

9 H. Krämer: Nowy wizerunek Platona. Przeł. S. Blandzi i J.
Kałużny. „Kwartalnik Filozoficzny” t. XXIV, Z.1, 1996, s.154.
10 E. Skardowska: O roli pianisty w dydaktyce
instrumentalistów, niepublikowana praca doktorska, UMFC,
Warszawa, 2006.
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niem dźwięku z oboju znacznie się przecież różnią od
sposobu gry na fortepianie, gdzie dźwięk rodzi się,
jako rezultat kontaktu opuszków palców z klawiszami, które dzięki dźwigniom uruchamiają młoteczki
uderzające w struny. Dźwięk pianisty, aby łączył się
z innymi instrumentami (lub np. głosem ludzkim)
musi być „zabarwiany” przez umiejętną grę pianisty.
O rodzaju wydobytego dźwięku decyduje
m.in. traktowanie przez pianistę „mechanizmu uderzenia”, wpływającego na długość i miękkość dźwięku. Pianista musi umieć dopasować swe brzmienie do
partnerującego mu instrumentu: muskać klawiaturę
delikatnie łącząc dźwięki, gdy gra paralelnie z cantileną fletu, skrócić artykulację nut drobnych, gdy gra
staccato z fagotem, dać się ponieść plastycznej frazie inicjowanej przez wiolonczelę, i zagrać „łamany
rytm” precyzyjnie rytmicznie i pełnym brzmieniem,
gdy gra z saksofonem..
Niestety, gdy pianiści wykonują muzykę z innymi instrumentalistami (lub śpiewakami) stawiani
są w roli akompaniatorów. Jest to błędne. Bo jakże
to? Gdy pianista gra sam jest pianistą, a gdy z kimś,
akompaniatorem? Akompaniowanie zakłada subordynację względem partnera i wykonanie jakiejś w
stosunku doń „usługi”. Tymczasem utwory muzyczne wszelkich epok zawierają jedynie USTĘPY TEKSTU, które można określić mianem akompaniamentu towarzyszącego melodii głównej, i to w każdym
z możliwych głosów (a nie, jak ogólnie się zakłada
wyłącznie w głosie fortepianowym). Dlatego dobrze
jeśli pianistów grających w duetach i zespołach nie
nazywamy AKOMPANIATORAMI i rezygnujemy
z określania granych przez nich partii utworów jako
AKOMPANIAMENTU. Pianista-kameralista pozostaje pianistą, a grany przez niego utwór kameralny:
sonatą, balladą czy koncertem..
Pianista pozostaje też twórcą, a w wypadku
kameralistyki - współtwórcą dzieła, które wykonuje.
Podążając tropem Platona, właściwym działaniem
artysty jest czerpać z duszy rozumianej jako MENS,
duszy całego umysłu.11 I choć twórca tworzy na przecięciu świata zmysłowego i umysłowego12 tworzona
przez niego sztuka jest wynikiem duchowej harmonii
(lub jej braku13) i umiejętności zwrócenia się do świata przeczuć i myśli. Jeśli artysta decyduje się zaprezentować swą twórczość światu czyni to nie tylko dla
siebie i samego dzieła, ale wskazania idei, czegoś poza
11

G.M.A. Grube: Plato’s Thought, ss.125, 127,133.

12

Platon: Państwo (531c-532).

13

Przyp. Autorki.

str. 17

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

sobą.14

Gra w zespole wymaga duchowego porozumienia, ale też świadomości wielu procesów, jakim
podlega wykonawstwo muzyki. Proces przygotowania utworu do publicznej prezentacji angażuje całą
psychikę wykonawcy: sferę intelektualną i emocjonalno-wolistyczną.15 Relacje między wolą (voluntaria) a uczuciowością (sensualitas) rozpatrywane m.in.
przez Tomasza z Akwinu (w „Kwestiach dysputowanych o prawdzie”) jawią się jako związek uczuciowości, traktowanej jako sfera psychiki, z wolą, którą
posiada realny wpływ na uczucia.16 Uczucia nie są
świadome, nie są więc pochodnymi aktów woli (non
sunt voluntatis nec ut imperantis nec ut elicientis), dlatego też często uprzedzają akty woli.17 Ponieważ według Akwinity przewaga woli nad uczuciowością jest
większa niż intelektu nad zmysłami, uczucia mogą się
też rodzić jako następstwo wolistycznych wyborów.18
Jeśli uczucia są uprzednie w stosunku do aktów woli,
pobudzają ją do jakiejś formy aktywności. Oznacza
to np., że emocjonalny stosunek do granego utworu
wpływa na cały proces jego przygotowania.
Przyswajanie tekstu muzycznego jest też
ściśle powiązane z „właściwościami” uczącego się:
stylem ćwiczenia, ogólnym podejściem do muzyki
i indywidualnością osobowości, a także rozmiarem
TALENTU. U muzyka-wykonawcy talent jest wartością autonomiczną i niepowtarzalną. Po to, by mógł
być właściwie kształcony i w pełni wykorzystany,
musi być wnikliwie rozeznany.19 Kluczową rolę w
procesie ćwiczenia, a potem wykonania estradowego odgrywa inteligencja, która jest m.in. zdolnością
dostrzegania abstrakcyjnych powiązań myślowych,
korzystania z doświadczeń i skutecznej kontroli nad
14

Platon: List VII (344c).

15 A. Jordan-Szymańska:  Edwina Gordona koncepcja
uzdolnienia muzycznego: problemy i pytania. w: „Sposoby
kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Bydgoszcz : WSP, 1997, s.
181-194.
16 T. Pawlikowski: Uczuciowość a wola. „Prace naukowe”
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. „Filozofia V”, 2008,
s. 129.
17 Tomasz z Akwinu: De veritate, q.25, a.4, co (w: T.
Pawlikowski: Uczuciowość a wola. „Prace naukowe” Akademii
im. J. Długosza w Częstochowie. „Filozofia V”, 2008, s.130).
18

Por. Tamże, q. 26, a. 6, co.

19 B. Gola: “Mój warsztat artystyczny. Mój warsztat
pedagogiczny”, dyskusja panelowa. Red. Z. Konaszkiewicz.
Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, wyd. II, 2007,
s. 75.
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procesami poznawczymi.20 Podstawą inteligencji jest
też przewidywanie. „Organizacja percepcji i zachowania jest konsekwencją obserwacji skutków działań
danej jednostki”.21
Jeden z czołowych badaczy rozwoju poznawczego, Jean Piaget uznał, że „człowiek uczy się
poprzez konstruowanie schematów sensoryczno-motorycznych, czyli powiązywanie informacji odbieranych poprzez systemy sensoryczne z czynnościami
motorycznymi”.22 W wysokim stopniu teza ta dotyczy wykonawców muzyki. Aby nauczyć się zbieżności
między działaniami a skutkami działań muzyk musi
nauczyć się jednak wykrywania pożądanych dla pracy nad dziełem następstw i reakcji w miarę ich pojawiania się, a potem ukierunkowywania ich na osiąganie zamierzonych celów.
Niezbędnymi atrybutami pracy muzykówwykonawców są też: umiejętność sterowania pamięcią i myśleniem, i świadome używanie umysłu. Wynik procesu przyswajania utworu, który warunkuje
kształt interpretacji, jak też umiejętność współdziałania w zespole kameralnym są pochodną inteligencji. Choć problem zależności między zdolnościami
muzycznymi, a inteligencją wciąż jest tematem nierozstrzygniętym (zdarzają się przypadki upośledzonych umysłowo geniuszy muzycznych) inteligencja
bezsprzecznie pomaga w rozumieniu i wykonawstwie
muzyki, niezależnie od tego, czy istnieje jedna jej postać, tzw. inteligencja ogólna,23 czy, jak uważał Howard Gardner siedem jej niezależnych i równorzędnych kategorii.
Kierując się inteligencją możemy podczas realizacji określonego zadania muzycznego zastosować
którąś ze strategii, będących przedmiotem rozważań
Susan Hallam: strategię rozwijania słuchowej reprezentacji utworu (gram tak, jak w efekcie chciałbym
20 E. Nęcka: Inteligencja.Geneza, Struktura, funkcje. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.
21 P.H. Lindsay i D.A. Norman: Procesy przetwarzania
informacji u człowieka. Wymiary dźwięku. PWN, Warszawa,
1991, s.471-501
22 wg J. Piageta schemat sensoryczno-motoryczny to plan
zorganizowania ciągu czynności prowadzących do wykonania
określonego zadania koordynującego informację wydobytą
z systemu sensorycznego (doświadczonego przez zmysły)
z niezbędnym ruchem motorycznym towarzyszącym temu
zadaniu. Jednym z przykładów dobrze rozwiniętego schematu
sensoryczno-motorycznemu jest gra na instrumencie
(przyp.E.S.).
23 R. Catell wypowiadał się na temat inteligencji w pracach z
1941, 1950, 1971 i 1966.
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utwór usłyszeć), strategię efektywnego sprzężenia
zwrotnego (rezultaty pracy budują moją samoakceptację, a sukcesy napędzają do dalszych wysiłków),
strategię rozkładania ćwiczenia w czasie (próby
wspólne odbywają się, gdy wszyscy są przygotowani
w realizacji swych partii), strategię ćwiczenia częściami i całościami (praca nad szczegółami, ale przegrywanie całości), strategię ćwiczenia sposobami (równoczesna gra wątków wiodących, np. dolnego głosu w
fortepianie i skrzypiec), strategię transferu uczenia się
(nowe pomysły i inspiracje.
Podstawą w realizacji celów artystycznych w
wykonawstwie zespołowym jest oczywiście umiejętność kształtowania relacji artystycznych, związana z
podjęciem świadomego wysiłku intelektualnego dotyczącego relacji. Wymaga to odróżnienia poziomu
informacji związanych z treścią merytoryczną, czyli
np. pracą nad tekstem muzycznym, od poziomu informacji dotyczących samej relacji. Relacje artystyczne noszą cechy dynamiczne. Leslie Baxter i Barbara
Montgomery określają to tak: „związki są zorganizowane wokół dynamicznego współoddziaływania
przeciwstawnych tendencji, które ujawniają się w
trakcie interakcji”.24 Człowiek jest unikatową strukturą psychiczną, a jego bliskość z innymi, daje się
ewentualnie mierzyć mniejszym lub większym stopniem duchowego pokrewieństwa.25 Podstawowym
narzędziem porozumienia między partnerami artystycznymi jest komunikacja i, związana z nią, polaryzacja poglądów, rozumiana jako sztuka dialogu wywodząca się z kontaktu werbalnego i niewerbalnego
(u muzyków: płaszczyzna komunikacji dźwiękowej).
Rzeczywiste role wykonawców w utworze
są wyznaczone przez partyturę. Od epoki klasycyzmu muzycznego kompozytorzy nie różnicują ról
wykonawców, nie stawiają jednego ponad innymi, i
wymiennie powierzają im rolę liderów. W każdym
utworze kameralnym zawarte są elementy wiodące
(główne tematy, myśli muzyczne) i elementy wtórujące (akompaniujące wiodącym). Oznacza to, że
niezależnie od składu instrumentalnego rolę lidera
pełni wykonawca, w którego głosie zapisane są akurat wątki wiodące. Jeśli jedna z partii utworu jest wyeksponowana w partyturze jest WIODĄCA (jak np.
partia fortepianu w wielu triach fortepianowych XIX
wieku) i powinna być podkreślona, ale też zbalansowana z resztą głosów. Konsekwencją źle rozumianego
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przywództwa (leadership) jest zaburzenie proporcji
wykonywanej kompozycji: słyszalny nadmiernie wyeksponowany głos lidera i nazbyt stonowany „akompaniament” pozostałych głosów.
By grać w zespole kameralnym dobrze jest
kierować się zasadą współdziałania i równości w relacjach między partnerami. Rolą muzyków w zespole
jest wspólne poszukiwanie rozwiązań interpretacyjnych, szukanie stylu utworu, realizacja kombinacji
strukturalnych, zwrotów narracji, zmian artykulacji,
dynamiki i barwy. Praca nad partyturą jest polem doświadczalnym: ćwiczeniem uwagi, reakcją na bodźce,
i świadomym realizowaniem przekonującej interpretacji, ale nie jest walką o dominację (kto zagra szybciej, lepiej, mocniej)! Wspólna interpretacja powstaje
w wyniku stworzenia wspólnej wypadkowej różnych
pomysłów proponowanych podczas całego procesu
twórczego, jakim jest przygotowanie utworu.
Demokracja i równość partnerów artystycznych, niezależnie od reprezentowanego prze nich składu tworzy komfort ARTYSTYCZNEJ WOLNOŚCI,
której konsekwencją jest swoboda wypowiedzi. Jeśli
muzyk czuje się wolny, ma wpływ na kształt utworu:
jest „sprawcą”, nie „pionkiem”. Nie daje się sterować
sobą komuś innemu; jest więc jednym z inicjatorów
działań artystycznych.26 Specyfika brzmienia zespołu kameralnego jest konsekwencją indywidualnego
sposobu gry oraz stosowanego we współpracy, i realizowanego na estradzie, układu relacji artystycznych.
Jednorodność instrumentarium nie musi gwarantować organicznej spójności zespołu. Ta rodzi się raczej
jako wynik akceptacji idei partnerstwa, zbliżonego
poziomu gry, wrażliwości i intelektualno-emocjonalnego porozumienia. Zespół kameralny jest obszarem
kreatywnego działania RÓWNOUPRAWNIONYCH
i AUTONOMICZNYCH  MUZYKÓW.
Istnieje zależność między artystą a kulturą,
którą można określić jako związek między podstawą
egzystencji twórczej jednostki, jego sferą emocji, intelektu i ducha a faktem powstawania dzieła obiektywnie znaczącego dla kultury. Osiągnięcia kultury
zawsze odzwierciedlają subiektywną fazę rozwoju
twórczych indywidualności.27 Indywidualny wymiar
twórcy, jakim jest muzyk-wykonawca nosi cechy
szczególności, która przejawia się w dziele przez niego stworzonym, nawet jeśli dziełem tym będzie jedynie interpretacja, a nie skomponowanie od podstaw
utworu muzycznego…

24 L. Baxter, B. Montgomery: Relating: Dialogues and
Dialectics. New York: Guilford, 1996, s. 6.

26

W. Łukaszewski: list do autorki z 22. 02. 2011.

25

27

E. Neumann: „Der Schopferische Mensch…, s.43.

Tamże, s. 30.
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Fragmentaryzacja dzieła sztuki w fotografii
J. Ratajczak-Kurowicka

Niniejszy szkic może stanowi treść lekcji zarówno z
zakresu plastyki w gimnazjum, jak i WOK - u w liceum.  W obu przypadkach może być ona zilustrowana  albumem „Sądu Ostatecznego” H. Memlinga

wiecza oczekiwał chrześcijańskiego przesłania i ono
decydowało o randze dzieła. Artysta pracował nad
obrazem kilka lat, starał się zadowolić zleceniodawcę
zamożnego florentczyka Angela Tani - pełnomocnika banku Medyceuszy, osiągając plastyczne piękno
1. Obraz jako całość - na podstawie dzieła H. przedstawienia. Na skutek grabieży morskiej obraz
Memlinga.
jednak nigdy do Florencji nie dopłynął. Korsarz Paul
Benecke, świadom wartości dzieła, postanowił podaPostrzeganie świata rzeczy i przedmiotów rować je katedrze w Gdańsku, gdzie znajduje się on
zależy od naszej wiedzy lub wiary. Związek między do dziś.
tym, co o wiemy i co widzimy, nie został raz na zaCentralna część tryptyku przedstawia „Sąd
wsze ustalony. Przeanalizuję to na konkretnym przy- Ostateczny”. Na obrazie widzimy wyraźną granicę
kładzie: Ogień towarzyszy człowiekowi od zarania pomiędzy światem zbawionych i potępionych, któdziejów, służył mu do ochrony przed chłodem i dzi- rą wyznacza siedzący na tęczy Chrystus, otoczony
kimi zwierzętami. Był pierwszym wynalazkiem na- przez dwunastu apostołów, Marię i Jana Chrzciciela.
szego praprzodka, bez niego niemożliwy byłby dalszy Symbolem zbawionych jest lilia, potępionych miecz
rozwój naszej cywilizacji – chociaż dziś zamiast piec gorejący. Święty Michał, odziany w zbroję, waży ludzmięso na ognisku, używamy piekarnika lub elek- kie dusze, które ustawiają się pod  Bramą Raju (Nietrycznego grilla. Płomień ognia pojawia się   spora- biańskim Jeruzalem), zbudowanym w stylu gotyckim
dycznie w naszym życiu: igra czasem, gdy palimy w (skrzydło lewe). Potępieńcy zaś kłębią się u wrót piekominku, częściej jednak towarzyszy nam jako obraz kieł (skrzydło prawe). Piekło jest bardzo dynamiczne,
na ekranie telewizyjnym w postaci fascynujących wy- pełne skłębionych, powykrzywianych postaci, pobuchów w filmach akcji.
chłanianych przez ogień.
W epoce średniowiecza inny był stosunek
Odbiorcy w katedrze oglądali więc obraz jako
człowieka do ognia niż w okresach późniejszych.   pewną zamierzoną całość, żaden z elementów obraWierzono wtedy w fizyczne istnienie piekła. Widok zu nie mógł istnieć odrębnie. Trwało to do momentu  
płomieni wywoływał więc lęk i dawał odczucie bólu pojawienia się fotografii w XIX w. To nowe medium
związane z poparzeniami, jakich mógł doświadczyć dokonało rewolucji w postrzeganiu dzieł sztuki i o
nieszczęśnik w ogniu piekielnym. W świadomo- niej właśnie teraz opowiem.
ści człowieka tamtej epoki wiązał się nierozerwalnie z potępieniem i sądem ostatecznym. Jego widok 2. Fragmentaryzacja obrazu.
nie mógł być więc przyjemny i piękny. Współczesny
zaś człowiek zachwyca się jego barwą i ciepłem przy
Przyczyną pojawienia się obrazu fotograficzognisku. Śledzi z zachwytem wybuchy samochodów nego było pragnienie stworzenia trwałego, dokładnena ekranie telewizyjnym. Różnica w postrzeganiu jest go i taniego sposobu powielania dzieł sztuki (archi- jak widać - ogromna i wiąże się z brakiem wiary u tektury, posągów i obrazów olejnych). Szukano go
współczesnych ludzi w istnienie piekła, ponieważ wy- już pod koniec XVIII w.  J. Wedgwood próbował, na
obrażenie o nim uległo zmianie. Języki ognia i diabeł zlecenie carycy Katarzyny, wykorzystać światłoczułe
z widłami wywołuje w nas śmiech i kojarzy się, co związki srebra do ozdobienia serwisu porcelanowenajwyżej, z folklorem.
go wizerunkami rosyjskich miast. Niezbyt mu się to
Tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny udało. Sukces w tej dziedzinie osiągnął   dopiero w
znajdujący się w Gdańsku powstał w latach 1466- 1813 r. J. N. Niepce’n, który pracował nad procesem li1473. W prawym skrzydle widzimy przedstawienie tografii, by powielać modne ryciny renesansowe. Jest
piekła, w jakie niegdyś wierzono. Człowiek  średnio- on niewątpliwie prawdziwym ojcem fotografii, stwo-
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rzył bowiem, dzięki użyciu  camera obscura, pierwsze
trwałe obrazy fotograficzne. Użył w tym celu płytek
pokrytych asfaltem asyryjskim, twardniejącym w
świetle przepuszczanym przez rycinę. Następnie rozpuszczał nieutwardzone fragmenty asfaltu i odsłonięte podłoże trawił kwasem. Tak powstawała graficzna
matryca.
Jego kontynuatorem i współpracownikiem
był L. Daguerre, i to jemu przypisuje się odkrycie
fotografii (w 1833 r., po śmierci Niepce’a) nazwanej
na jego cześć dagerotypią. Dagerotypy uzyskiwano
na uczulonych w parach jodyny posrebrzanych płytkach. Odkrycie zyskało rozgłos, dostrzeżono w nim
olbrzymie możliwości reprodukowania dzieł, pozwalało utrwalać zabytki, które wcześniej przy pomocy
rysunku próbowały utrwalić całe legiony rysowników.  Fotografia okazała się niezwykle precyzyjnym
narzędziem, któremu nie był w stanie dorównać żaden rysownik.
W 1850 r. dostrzeżono możliwość zwielokrotnienia
fotograficznej obecności dzieł plastycznych, pojawiły
się katalogi zabytków. Swą doskonałość fotografia reprodukcyjna uzyskała w 1935 r. Czy jest jednak, jak
chcieli jej twórcy, uosobieniem wierności, dokładności i finezji? Nie wydaje mi się. Wystarczy zresztą
wziąć kilka reprodukcji tego samego dzieła, by zobaczyć je w różnych odsłonach, niekoniecznie pokrywających się z odbiorem oryginału. Jakość reprodukcji zależy od sposobu ustawienia kamery, sposobów
wywołania, retuszów i naświetlenia. Reprodukowany
obiekt zmienia się więc w zależności od założonych
parametrów fotografowania.
Widoczne jest to najbardziej w rzeźbie i architekturze. Te obiekty przestrzenne szczególnie
narażone są na zniekształcenia. Kolosalne obiekty
zostają niekiedy zredukowane do rozmiaru pieczęci.
Obrazy zaś pozbawione zostają śladów upływu czasu, poprzez coraz doskonalsze zabiegi retuszerskie,
likwidujące blaknięcie i łuszczenie się farby, czego
najlepszym przykładem są „Słoneczniki” Van Gogha,
które uśmiechają się do nas z kart albumu jaskrawo
żółto. Podczas gdy autentyk sczerniał z powodu reakcji chemicznych, jakie zaszły w dziele oryginalnym.
Vincent był wszak amatorem, nie mającym pojęcia o
technologiach malarskich. Popełniał więc błędy, malował bezpośrednio na płótnie, bez wcześniejszego
pokrycia go zaprawą, łączył nieodpowiednie pigmenty ze sobą. Zniszczenie lub zmiana dokonana przez
czas nie jest jednak dla medium fotograficznego żadną przeszkodą. Wszyscy znamy owe reprodukowane
słoneczniki i dobrze nam z ich fałszywym wyobraże-
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niem.

Ten przykład daje nam jednak do myślenia.
Wynika z niego, że reprodukcja może być lepsza –
pełniejsza od oryginału. Jest wszak odporna na działanie upływającego czasu, może go całkowicie lekceważyć. Kiedy więc zdjęcie staje się lepsze od oryginał,
mamy do czynienia z kłamstwem fotografii, które
towarzyszy nieustannie odbiorcom. Ileż razy każdy
z nas był rozczarowany, widząc oryginał w muzeum,
bo inne było o nim wyobrażenie ukształtowane przez
reprodukcję.
Cóż, obrazy we współczesnym świecie, jakby przeobrażają się i stają się czymś innym. Zdjęcie nie jest
więc oknem, przez które widać dzieło. Oryginał historyczny zostaje zamieniony na wizualną reprodukcję, która ma wartości edukacyjne, bo mieści się w
podręcznikach szkolnych. Owa reprodukcja zostaje
umieszczona w Muzeum Wyobraźni i staje się oryginałem wizualnym, kształtującym nasze z gruntu
fałszywe wyobrażenie o sztuce.   To dzięki Muzeum
Wyobraźni zdobywamy kulturę artystyczną, cała
edukacja kształtowana jest za jego pośrednictwem.
Żyjemy więc w świecie, w którym nie tylko uczniowie, ale również krytycy znają dzieła wyłącznie
dzięki temu muzeum. Dzięki jego istnieniu sztuka
wszystkich czasów znajduje się „pod ręką” (Andre  
Malraux), a malarstwo zaczyna docierać do widza w
wielu kopiach. Dzięki możliwością reprodukowania
sytuacja widza ulega znaczącej zmianie, jego dom
najpierw za pośrednictwem albumu, a następnie telewizji i Internetu i stał się miejscem pełnego dostępu
do dzieł sztuki.
Fotograf potrafi wiernie reprodukować dzieło, może jednak wykorzystać je do innych celów wyodrębniając detal. Dzieło może zostać rozbite na wiele
osobnych części, które będą promieniowały estetycznie, jakby były autonomicznymi dziełami. Fotografia
w tej sytuacji formuje zupełnie nowe dzieło (każdy
fragment jest kolejnym obrazem) i staje się sztuką.
Fotograf przejmuje w pewnym sensie rolę artysty.
Wydawałoby się, że powiększony fragment powinien
zbliżyć nas do dzieła. Czy tak się jednak dzieje? Zastanówmy się, czy współczesny odbiorca rzeczywiście
ogląda „Sąd Ostateczny”.  Przedstawienie podane jest
w albumie w postaci poszczególnych fragmentów, żyjących własnym życiem. Nie widzimy więc Sądu tak
jak nasi przodkowie – jako zwartą całość przedstawienia tylko jako poszczególne fragmenty, oderwane
od całości. Album stanowi zbiór wielu dzieł, postaci, które nie mają już nic wspólnego z wartościami
chrześcijańskimi. Są to tylko: portret pięknej kobiety,
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wykrzywiony w rozpaczy mężczyzną, dłoń lub stopa.
Wyrwane z kontekstu całości, emanują chwilą, barwą, formą i nic ponadto. Fragmenty są oczywiście
starannie i dobrze namalowane, ale czy można tak
kaleczyć dzieło?
Memling chciał przecież przekazać, czym
żyła ówczesna Europa, chciał wzbudzić w oglądającym bojaźń bożą. Nie malował wyrwanych z kontekstu części, malował pewną całość, którą nazywano
obrazem. Fotografia zmienia nieodwracalnie nasz
ogląd sztuki. Pojawia się dzięki technikom reprodukcyjnym nowe dzieło sztuki „cząstek oddzielonych od
całości”, my zaś oglądamy owe fragmenty nie zaś obraz Memlinga. Fragmenty te są jak nasz współczesny  
świat. Jest w nim wszystko tylko jakby oddzielnie, poodrywane od większych całości i sensów.
Obraz reprodukowany zostaje wyrwany ze
swojego naturalnego miejsca przeznaczenia np. kościoła. Fotografia nie jest więc tylko mechanicznym
zapisem, dokonuje ona selekcji, wyrywa przedmiot z
naturalnego  środowiska i zmienia jego jakość. Zanim
pojawiły się reprodukcje, malowidła stanowiły integralną część miejsca (np. paleolicie była nim jaskinia).
Pierwotnie doświadczenie sztuki wiązało się więc z
towarzyszącym mu rytuałem magicznym, następnie
sakralnym, który swój rozkwit przeżywa właśnie w
średniowieczu. W nowożytności sztuka pojawiła się
w pałacach i willach wkraczając w obszar świecki,
związany z prywatnym życiem klas panujących i ludzi zamożnych. Dzieło sztuki do wieku XIX  stanowiło  dopełnienie  miejsca, podkreślało jego wyjątkowość. Architektura, malarstwo i rzeźba współdziałały
ze sobą były podporządkowaną sobie wzajem.
Od XIX w sztuka, w postaci reprodukcji, staje się
wszechobecna i dostępna. Fotografia pozwoliła oderwać dzieło od wyjątkowości miejsca. Widzimy więc
obraz dowolną ilość razy w różnych miejscach. Telewizja przenosi go do wielu domów i oglądamy jest on
w kontekście wystroju naszych mieszkań i życia innych domowników.
Aparat fotograficzny też sprawił, że nie musimy już podróżować by obejrzeć dzieło, to ono pojawia się u widza jeśli ten tylko tego zapragnie. Pojawia się jednak zniekształcone, jak obraz w krzywym
zwierciadle. Zmienia się znaczenia dzieła poprzez
jego zwielokrotnienie i umasowienie. Dzieło zostaje
sztucznie przeniesione i pozbawione pierwotnych treści. Dawniej było ono częścią historii, pamięcią budowli, dziś miejsce jego naturalnego oglądu przestaje
znaczyć cokolwiek.
Sposób widzenia fotografa jest inny od wi-
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dzenia malarza. Obrazy wykonywano w celu wyczarowania wyglądu czegoś, np. piekła.   Wiedziano, że
może on przetrwać i przekazać ów wygląd rzeczy, a
co za tym idzie sytuacji i sposobów postrzegania kolejnym pokoleniom. Obrazy były więc dla naszej kultury zapisem trwałym, oddawały lepiej historię życia
ludzi w poprzednich epokach, niż jakiekolwiek inne
zabytki. Były od nich bogatsze i precyzyjniejsze. Wyobraźnia artysty zawierała bowiem doświadczenie
świata, w jakim uczestniczył.
Niestety przez ową fragmentaryczność, jaką
przyniosła nam fotografia, i wyrwanie dzieła z kontekstu, nie umiemy już korzystać z tej skarbnicy wiedzy o przeszłości. Doświadczamy więc błędnie owej
historii, która nic dla nas nie znaczy. Dlatego oglądając dzieło należy mieć w pamięci owe zmiany jakich
dokonała fotografia, podając nam zupełnie inny produkt końcowy niż ten, wykonany przez artystę. Sytuacja jest trudna, chcąc bowiem poznać dzieło, należałoby dokonać jego rekonstrukcji na podstawie owych
fragmentów i wiedzy, jaką mamy epoce.
Nie ma innego sposobu, wyprawa do muzeum również nie pomoże, bo ono nie było pierwotnym miejscem przeznaczenia dzieła. Oglądając
obraz w sali muzealnej należałoby jeszcze oddzielić
go od pozostałych dzieł dobranych przypadkowo i
wiszących na tej samej ścianie. Następnie oderwać
się od tłumu zwiedzających, bo malarstwo odsłania
się przed nami w samotności. Dzieła przecież przez
wieki nie były przeznaczone do masowego oglądu.
Przed pojawieniem się kultury masowej, co ma miejsce dopiero w XIX w., oglądali je nieliczni w niedużych grupach. Podziwianie wymagało bowiem skupienia. Widz przyglądał się dziełu przez pewien czas,
nie traktował go jako układanki rozrzuconych puzzli,
obraz zachowywał przed widzem swój autorytet.
3. Możliwe konsekwencje dla nauczania plastyki
w szkole.
W pracy dydaktycznej, unaoczniającej podjęte tu problemy, najprostszą formą zdaje się ilustrowanie lekcji reprodukcjami obrazu Memlinga. Albumy przedstawiające dzieło są dostępne w szkolnych i
prywatnych   bibliotekach. Ja korzystałam z albumu
Michał Walickiego,1 ilustrowanego licznymi reprodukcjami, przedstawiającymi fragmenty, zbliżenia
konkretnych części obrazu.  Nauczyciel może też jed1 Michał Walicki, Hans Memling Sąd Ostateczny”, Warszawa
1990.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

nak użyć przeźroczy lub przedstawić pokaz audiowizualny za pośrednictwem nowych technologii, które
umożliwiają zbliżenia i dowolne powiększenia fragmentów obrazu.
Zastanawiałam się jednak nad możliwością
wykonania praktycznego ćwiczenia plastycznego, co
miałoby szczególne znaczenie w przypadku uczniów
gimnazjum. Tutaj sprawa zdaje się znacznie trudniejsza. Spróbujmy jednak rozłożyć te ćwiczenia na konkretne zadania, formułowane w postaci poleceń dla
uczniów. Na przykład:
Znajdź zdjęcie, przedstawiające wydarzenie ważne
dla danej wspólnoty rytuały (np. pogrzeb, zabawę
itd.). Zdjęcie to powinno oddawać w całej pełni szczegółów cechy charakterystyczne dla danego wydarzenia społecznego. Następnie przy pomocy komputera
rozbij fotografię na wiele fragmentów (przynajmniej
dziesięć), powiększ każdy z nich do rozmiaru fotografii wyjściowej. Wybrane przez ciebie fragmenty
mogą być bardzo małe. Wydrukuj lub pokaż w formie
wizualnej na ekranie komputera. Dokonaj analizy,
zastanawiając się czy mamy tutaj nadal do czynienia:
a) nadal do czynienia z treścią zdjęcia wyjściowego; b)
z wydarzeniem, które zawiera coś dlań nadal ważnego i konkretnego; c) czy równocześnie tworzy osobną
całość o znaczeniu samoistnym.
Znajdź zdjęcie przedstawiające znaną ci formę: zwierzę, owada lub roślinę. Powinno ono oddawać w całej pełni szczegółów cechy charakterystyczne dla tej formy, dokładnie je uobecniać, tak by nikt
nie miał wątpliwości, co przedstawia zdjęcie.  Następnie na kartce papieru namaluj lub narysuj wybrany
przez ciebie fragment całości. Fragment ten nie powinien przekroczyć 1/3 zdjęcia. Może być bardzo mały.
Powiększ go na kartce do formatu A4 lub A3. Staraj
się precyzyjnie oddać wszystkie szczegóły i barwy. Po
wykonaniu zadań okaże się, że uczniowie nie rozpoznają wybranych przez siebie wydarzeń społecznych
lub form flory i fauny. W zamian natomiast uzyskali
zestaw oderwanych od kontekstu postaci i przedmiotów lub nieregularnych plam i kształtów, które mogą
przypominać obrazy abstrakcyjne. To zaś, co uzyskują, przypomina efekty malarstwa abstrakcyjnego z
początku XX w.. Jak wiadomo malarze ci podejmowali się podobnych działań, powiększając wybrane
fragmenty natury na swoich obrazach, po to by w
konsekwencji oderwać się od tego co z naturą i potocznie rozumianym pięknem związane.
Na kolejnej lekcji plastyki powinna być dokonana analiza powstałych prac. Czyni to nauczyciel wspólnie z uczniami. Następnie uczniowie będą
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próbowali samodzielnie określać znaczenia każdej
z nich. Sprawi im to pewien kłopot. Na pewno nie
rozpoznają oni w tych rysunkach wyjściowych form,
które zawierały przyniesione na lekcje fotografie.
Stanie się więc podobnie jak w przypadku
dzieła H. Memlinga, które dzięki fragmentaryzacji
fotografii straciło jedność i sens. Powstaną oderwane samodzielne byty wizualne działające inaczej niż
przedstawienie „Sądu Ostatecznego”.
Takie zadanie można wykonać podczas
warsztatów fotograficznych (młodzież owe fragmenty
zdjęcia wykadrowałaby i powiększyła przy pomocy
komputera) lub na lekcji plastyki zmieniając medium
na rysunek i malarstwo. Tak czy inaczej efekt końcowy byłby zbliżony. Powstałyby oderwane od rzeczywistości formy plastyczne, działające jedynie kształtem i kolorem, bez jakiejkolwiek narracji związanej
z tematem. Zadanie drugie idzie o krok dalej niż
omówiona powyżej fragmentaryzacja znanego dzieła. Może stanowić wspaniałe wprowadzenie do sztuki
XX w. i wielkich przemian, jakie się w niej dokonały.
Joanna Ratajczak - Kurowicka – prowadzi autorską pracownię plastyczną dla młodzieży i dorosłych
w ODK w Jeleniej Górze. Nauczycielka plastyki i wiedzy o kulturze w jeleniogórskim ZSO Nr 1. Organizuje
warsztaty artystyczne. Plenery, wystawy i przeglądy
plastyki.
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Alkohol w środowisku uczniów województwa śląskiego.
Diagnoza i profilaktyka.
A. Niesporek
1. Picie alkoholu jako problem społeczny.
Alkoholizm, pijaństwo, czy w ogóle nadużywanie napojów alkoholowych, to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. Każda
z wymienionych form zachowań związanych z alkoholem ma oczywiście swoją specyfikę, wszystkie
one jednak, choć w różnej postaci i różnym stopniu,
wiążą się ze społecznie negatywnymi konsekwencjami. Samo pojęcie alkoholizmu nie jest jednoznaczne
i może obejmować łącznie wymienione wcześniej
zachowania, tj. zarówno chorobę alkoholową, formy spożycia wykraczające poza normy kulturowe,
czy w ogóle patologię społeczną związaną z piciem
alkoholu. W związku z powyższym Światowa Organizacja Zdrowia proponowała rezygnację z terminu
alkoholizm na rzecz pojęcia zespołu uzależnienia od
alkoholu, a całość zjawisk związanych z nadmiernym
spożyciem alkoholu proponuje określać jako problemy alkoholowe lub stany ograniczonej sprawności
spowodowanej alkoholem.
Klasyczne pojęcie alkoholizmu zostaje więc
zastąpione nowocześniejszymi pojęciami: uzależnienia, nadużywania, oraz picia niezgodnego z normami, czy powodującego powstawanie problemów.
[Spożycie alkoholu i polityka wobec alkoholu w ocenie społecznej, PARPA, Warszawa 1992, s. 11] Mówiąc
o problemach alkoholowych mamy więc na myśli,
wynikający ze współdziałania organizmu i alkoholu,
stan psychiczny i fizyczny, charakteryzujący się zmianami w zachowaniu, w tym różnym stopniem przymusu spożycia alkoholu. Z drugiej zaś strony, mniej
lub bardziej zaawansowaną dezorganizację społecznego funkcjonowania jednostki, w tym szczególnie
jej życia rodzinnego i zawodowego.
Dokładne zdiagnozowanie skali problemu
jest trudne i wymaga korzystania z wielu różnych
źródeł informacji. Szacuje się, iż w skali kraju populacja osób uzależnionych od alkoholu może wynosić
nawet do 1 miliona osób, zaś w polskim lecznictwie
odwykowym w ciągu roku rejestruje się od 120 do
130 tysięcy pacjentów. Szacunki dotyczące ilości osób
nadmiernie spożywających alkohol są jeszcze wyższe,
przy czym należy przypuszczać, iż ich liczba znacznie
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przekracza grupę osób uzależnionych. Ponadto jeśli
uwzględni się   osoby funkcjonujące w środowisku
uzależnionych lub nadmiernie pijących, to się okaże,
iż krąg osób podlegających negatywnym skutkom
oddziaływania alkoholu jest w Polsce znaczny. Populację osób uzależnionych w województwie katowickim szacuje się na około 80 tysięcy osób. Z kolei w
rodzinach osób uzależnionych, żyje dalszych około
250 tysięcy dorosłych i dzieci.
2. Alkohol w życiu rodziny.
W sposób szczególny, problemy wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu, dotykają życia
rodzinnego. Alkoholizm, jako najbardziej wyrazista
forma przejawiania się problemów alkoholowych,
nazywany wręcz bywa “chorobą rodziny”. [J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieć alkohol, Warszawa 1996,
s. 147] Ma to podkreślić fakt silnego wpływu, jaki
wywierają osoby uzależnione i nadmiernie pijące na
swoje bezpośrednie środowisko rodzinne. Członkowie rodziny nie są bowiem w stanie uciec od problemów, jakie niesie za sobą nadmierne picie alkoholu
jednego z jej członków. W czasie codziennych kontaktów, członkowie rodziny stykają się bowiem stale z
zachowaniami alkoholowymi. Ponieważ zachowania
poszczególnych członków rodziny pozostają ze sobą
w ścisłym związku, reakcje i zachowania członków
rodziny zostają upośledzone w stopniu podobnym do
reakcji i zachowań osoby uzależnionej lub nadmiernie pijącej. Rodziną z problemem alkoholowym jest
więc taka rodzina, w której chociaż jedna osoba pije
w sposób przynoszący szkodę dla pozostałych członków rodziny. Dla opisania skutków, jakie niesie dla
całej rodziny nadmierne picie alkoholu jednego z jej
członków, używa się najczęściej terminu współuzależnienie. [J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieć alkohol,
Warszawa 1996, s. 153 i następne].
Rodzina jako grupa społeczna będącą szczególną wspólnotą, zależną od siebie w zaspokajaniu
wielorakich potrzeb - w tym socjalizacyjnych i emocjonalnych - w sytuacji współuzależnienia, nie jest w
stanie normalnie spełniać wszystkich swoich funkcji.
Ma to wyjątkowo destrukcyjny wpływ na żyjące i
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dorastające w takiej rodzinie dzieci. Wpływ ten jest
różny w różnym okresie życia dziecka i może przejawiać się w wielorakich formach. [M. Ochmański,
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Lublin 1997, s. 74 i następne]. Związki pomiędzy
wzorami picia alkoholu przez rodziców, a   stosunkiem do alkoholu ich dzieci nie są jednoznaczne. Jednak zważywszy, iż rodzina stanowi pierwszy czynnik
socjalizujący dziecko, zaś stosunki między rodzicami
i dziećmi stanowią klucz do rozwoju tych ostatnich
zarówno we wczesnej fazie życia, jak i mają wpływ
na wybór grupy rówieśniczej w okresie dojrzewania,
nadmierne spożywanie alkoholu przez co najmniej
jednego z rodziców, nie może pozostać bez wpływu
na stosunek dzieci i młodzieży do alkoholu. Jak pokazują wielorakie badania wpływ ten dokonuje się
przede wszystkim poprzez międzygeneracyjne przekazywanie wzorców zachowań, a także niedostatki
roli rodziny w społecznej kontroli picia. [Alkohol i
zdrowie. VIII Raport Specjalny dla Kongresu USA,
Warszawa 1995, s. 164 i następne].
3. Młodzież i alkohol.
Picie alkoholu, podobnie jak inne formy ryzykownych zachowań, pełnią  w życiu  młodych, dorastających  ludzi istotne funkcje psychologiczne.  Z
jednej strony mogą być wyrazem sprzeciwu wobec
autorytetu dorosłych i konwencjonalnego społeczeństwa. Z drugiej strony - sposobem radzenia sobie z
negatywnymi emocjami, lękiem, frustracją, poczuciem niepewności, odrzuceniem lub brakiem zrozumienia. Widziane z tej perspektywy picie alkoholu
oraz inne ryzykowne dla zdrowia zachowania mogą
stanowić instrument pomocny przy osiąganiu wyższego statusu psychospołecznego, podwyższać poczucie bycia dorosłym, bardziej dojrzałym i niezależnym
we własnej opinii oraz opinii najbliższego otoczenia,
w tym szczególnie rówieśniczego. Picie alkoholu staje
się wyrazem identyfikacji z rówieśnikami, czy szerzej
subkulturą młodzieżową, wyrazem wspólnych dążeń
do zdobywania nowych doświadczeń, ciekawości lub
po prostu chęci zabawy. [E. Stępień, K. Wojcieszek,
Alkohol a polska młodzież. Raport 1994, Warszawa
1995, s. 6] Pierwsze próby picia alkoholu mogą być
wynikiem wielu różnych czynników. Sam fakt inicjacji alkoholowej w szerszym kontekście, może wynikać
zarówno z uwarunkowań kulturowych, powszechności dostępu do alkoholu, czy specyfiki wieku dorastania. Ważnym jednak jest to, czy próby te znajdują
swoją kontynuację. Intensywność picia, fakt upijania
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się, a także motywacja są istotne dla kształtowania się
indywidualnych wzorów picia alkoholu. Częste picie
alkoholu, upijanie się oraz picie jako sposób radzenia
sobie z negatywnymi emocjami i trudnościami życiowymi, mogą prowadzić do utrwalania się nawyku
picia lub nawet do uzależnienia.
4. Zarys koncepcji badawczej
    
Prezentowane wyniki badań są rezultatem
szerszego, ogólnopolskiego projektu badania problemów alkoholowych młodzieży. Projekt ten   powstał  
w  działającej  przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego celem było uruchomienie
długotrwałego procesu monitorowania szeroko rozumianych zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu.  Projekt  opiera  się  na realizowanych w gminie
badaniach empirycznych. Na terenie województwa
śląskiego [uprzednio katowickiego] badania były realizowane od roku 1995. Badania przeprowadzono w
kilkunastu gminach, a także dwukrotnie prowadzono badania na ogólnowojewódzkich próbach uczniów
szkół średnich. Badania prowadzono w oparciu o specjalnie opracowany kwestionariusz ankiety techniką
ankiety audytoryjnej.
5. Wyniki badań
5.1. Pierwsze próby picia alkoholu
Badania pokazują, że od połowy lat dziewięćdziesiątych mamy do czynienia ze stopniowym
obniżaniem się wieku inicjacji alkoholowej. Od 16 do
12 i 10 roku życia. Wiek inicjacji alkoholowej chłopców jest przy tym nieco niższy od wieku inicjacji alkoholowej dziewcząt. Ponad dziewięćdziesiąt procent  
uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych ma
za sobą pierwsze próby picia alkoholu. Jedynie  6-7%  
uczniów  nadal pozostaje abstynentami.
5.2. Wzory picia alkoholu
Napoje alkoholowe pije od ponad 70 do 80%
ankietowanej młodzieży województwa.
Wśród wszystkich napojów alkoholowych
najbardziej popularnym napojem  alkoholowym jest
piwo. Jest to najczęściej wypijany napój   przez około 70%   ankietowanych. Około 8% ankietowanych
najczęściej pija markowe wina, zaś od 2 do 4% tanie
wina owocowe. Dla 6 - 9% ankietowanych najczęściej
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wypijanym napojem alkoholowym jest  wódka bądź
inne wysokoprocentowe napoje.
Dość powszechne jest przekonanie młodych  
ludzi  o tym, że alkohol zawarty w piwie w porównaniu z alkoholem zawartym w wódce jest mniej szkodliwy. Sądzi tak od 30 do 40% ankietowanych.
Ponad połowa ankietowanych w różnych badaniach w województwie ma za sobą doświadczenia
upojenia alkoholowego.
5.3 Alkohol a rodzina
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zawodowych, gdzie na terenie szkoły zdarza się wypić
alkohol nawet 30% uczniów.
5.6 Dostępność alkoholu
Ustalono dużą łatwość, z jaką młodzi, niepełnoletni ludzie zdobywają napoje alkoholowe.
Mimo prawnych ograniczeń do 70% ankietowanych
uczniów samodzielnie kupuje w sklepie piwo, do 35%
wino oraz 30% wódkę.
6. Analityczne wnioski z badań

Jak wynika z badań od 20 do 25% uczniów
klas drugich szkół  ponadpodstawowych województwa katowickiego [śląskiego] żyje w rodzinach, w których co najmniej jeden z rodziców często pije alkohol.
Odsetek rodzin, w których często pije się alkohol jest
nieco wyższy wśród opiekunów ankietowanych o wykształceniu podstawowym oraz zawodowym.
Również wśród oceniających swoją sytuację materialną jako gorszą i znacznie gorszą odsetek rodzin, w
których często pije się alkohol jest większy i czasami
przekracza nawet 33%.
W rodzinach w których co najmniej jeden z
rodziców często pije alkohol, więcej niż przeciętnie
młodych ludzi również pije alkohol. Także młodzi ludzie żyjący w takich rodzinach wcześniej sięgają po
alkohol. Uczniowie żyjący w rodzinach, gdzie często
pije się alkohol, również częściej niż przeciętnie się
upijają.
Z przeprowadzonych badań socjologicznych
wynika, iż do 30%   ankietowanej młodzieży województwa katowickiego [śląskiego] bywa świadkiem
przykrych sytuacji rodzinnych bezpośrednio związanych ze spożyciem  alkoholu. W rodzinach, w których
nadużywa się alkoholu, doświadczenia  takie  ma już  
za  sobą nawet ponad 60% ankietowanych.

Wyniki analizowanych badań pozwalają na
sformułowaniu kilku ogólnych wniosków. Po pierwsze, zdecydowana większość ankietowanych uczniów
w  mniejszym lub większym stopniu ma już za sobą
pierwsze próby picia  alkoholu, zaś  duża część pije go
nadal. Po drugie, dla niemałej części uczniów kontakty z alkoholem trwają już kilka lat, znacznie bowiem
obniżył się wiek inicjacji alkoholowej. Ponadto, wiążące się ze spożywaniem alkoholu  zagrożenie zdrowia niepełnoletniej, rozwijającej się młodzieży potęgowane jest jeszcze przede  wszystkim przez:
bardzo wczesny kontakt z alkoholem;
wynikające z poprzedniego, długotrwałe spożywanie  
alkoholu;
dużą częstotliwość picia;
strukturę spożywanych napojów alkoholowych,
głównie wysokoprocentowych, w dużych jednorazowo ilościach;
wprawianie się w stan upojenia alkoholowego.
Dla zachowań pewnej części ankietowanych młodych ludzi charakterystyczna jest kumulacja prawie
wszystkich wymienionych wcześniej czynników. Jest
to niewątpliwie grupa uczniów poważnie zagrożona
problemem alkoholowym.

5.4 Alkohol a grupa rówieśnicza

7. Wnioski praktyczne

Ankietowani uczniowie szkół średnich w
większości żyją w środowiskach kolegów i przyjaciół,
którzy piją alkohol. Tylko do 15% młodzieży uznaje,
iż w środowisku ich kolegów nie ma osób często [co
najmniej raz w tygodniu] pijących alkohol.

Prowadzenie badań diagnostycznych służy
zarówno określaniu stanu badanych zjawisk i procesów społecznych, jak i formułowaniu działań, które mają minimalizować ich występowanie lub im
zapobiegać. Monitoring problemów alkoholowych
uczniów szkół średnich powinien więc służyć takim
właśnie celom. Analiza zebranego materiału pozwala więc na określenie kilku podstawowych praktycznych wniosków.

5.5 Alkohol a szkoła
Niepokoi fakt picia alkoholu na terenie szkoły. Zdarza się to kilkunastu procentom ankietowanych uczniów. Najczęściej w zasadniczych szkołach
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alkoholu dla młodzieży na terenie gmin województwa:
• dążyć do zmniejszania ilości punktów sprzedaży
alkoholu;
• przeanalizować ich rozmieszczenie, przede
wszystkim pod kątem odległości od szkół [problem picia alkoholu „na przerwie”];
• poszukiwać sposobu egzekwowania przestrzegania prawa przez sprzedawców alkoholu, a także
właścicieli barów, restauracji oraz kawiarni [zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim];
• ograniczać dostępność alkoholu w dyskotekach
oraz na imprezach kulturalnych [ograniczać
koncesje, wymuszać wzmocnienie kontroli przez
organizatorów imprez, sprawować zewnętrzny
nadzór];
• prowadzić stałą kontrolę imprez organizowanych
dla młodzieży oraz miejsc, gdzie się ona gromadzi, by minimalizować możliwość picia alkoholu.
Po drugie, podjąć działania na terenie szkół
województwa:
• uniemożliwiać wychodzenie uczniów na przerwie poza teren szkół [by wypić „piwko”];
• kontrolować imprezy organizowane na terenie
szkół po zakończeniu lekcji [np. szkolne dyskoteki];
• wprowadzać na tereny szkół nowoczesne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kształtować wiedzę o alkoholu;
• intensyfikować nadzór pedagogiczny nad uczniami zagrożonymi problemem alkoholowym;
• intensyfikować specjalistyczne szkolenia nauczycieli, w tym przede  wszystkim pedagogów szkolnych [rozpoznawanie problemu, pierwsza interwencja];
• propagować wśród nauczycieli i uczniów informacje dotyczące gminnych   instytucji profilaktyki alkoholowej [najczęściej brak podstawowych
informacji w tym zakresie].

•
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dzieci [np. prywatki, odwiedziny u kolegów itp.];
propagować wśród rodziców wiedzę na temat objawów uzależnienia alkoholowego.

Po czwarte, zapewniać młodzieży województwa alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego
[gmina, organizacje, szkoła, kościół].
8. Całościowe podejście do rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiązywanie problemów alkoholowych
jest ważnym składnikiem polityki społecznej państwa. Celem działań instytucji jest zarówno umożliwienie osobom, rodzinom, grupom i społecznościom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, jak i
zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Szczególną rolę odgrywa w tych działaniach system pomocy
społecznej. Obejmuje on:
• diagnozowanie zjawisk i problemów społecznych
oraz indywidualnych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i pomoc społeczną;
• kształtowanie infrastruktury socjalnej i tworzenie warunków organizacyjnych dla świadczenia
pomocy;
• prowadzenie pracy socjalnej.

Całościowe, zintegrowane podejście do problemów alkoholowych powinno więc znaleźć swoje
odzwierciedlenie we wszystkich wymienione wyżej
obszarach jego funkcjonowania. Dotyczy to systemowego charakteru diagnozy, w której jednostka w
problemie jest traktowana jako całość psychofizyczna i jednocześnie część szerszych systemów społecznych, w których uczestniczy. Organizacyjne warunki świadczenia usług z kolei uwzględniają wszystkie
podmioty zarówno państwowe, samorządowe, pozarządowe oraz prywatne. Z kolei w obszarze pracy
socjalnej mamy do czynienia z wielopoziomową interwencją systemową, która łączy interwencje podejmowane na poziomie makrosystemów [społeczności],
Po trzecie, kształtować wiedzę i postawy ro- mezzosystemów [organizacji i grup] oraz mikrosystedziców:
mów [jednostek i rodzin].
• pracować z rodzinami zagrożonymi [poprzez  
Zintegrowana praktyka w pracy socjalnej poszkołę oraz instytucje gminne i stowarzyszenia]; szukuje jednolitej płaszczyzny działań łączącej pracę
• poprzez szkoły [np. wywiadówki] kształtować z indywidualnym przypadkiem, pracę z grupą oraz
wiedzę rodziców na temat negatywnych skutków organizowanie społeczności lokalnej w jednolity moczęstowania młodzieży alkoholem;
del unifikujący koncepcję trzech metod pracy socjal• również poprzez szkoły przekazywać rodzicom nej. Tworzy on ogólne ramy dla systemowo zorienwiedzę o wzorach picia alkoholu, zwracać uwa- towanych procesów rozwiązywania problemów. W
gę na konieczność kontroli zachowań własnych podejściu zintegrowanym celem interwencji w pracy
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socjalnej staje się całość problemów społecznych i
indywidualnych. Interwencja w modelu zintegrowanym dotyczy więc bardziej problemów społecznych
niż ograniczonych obszarów bardzo konkretnych
problemów jednostkowych. W tej perspektywie rozwiązywanie problemów wymaga kształtowania instytucjonalnej bazy społecznej w tym zaangażowania
licznych instytucji. Zadaniem będzie tutaj zarówno
określenie i diagnoza problemów, a także wybór i zastosowanie metod i środków niezbędnych do ich rozwiązania. Szczególnie istotną rolę odgrywają w zintegrowanym podejściu zasoby społeczności lokalnych.
Zintegrowane podejście do praktyki pracy socjalnej
opiera się na założeniu, iż problemy, jakie pojawiają się w życiu jednostek, rodzin i grup społecznych,
mają swe uwarunkowania w interakcjach poszczególnych podmiotów społecznych z innymi systemami
społecznymi. Interwencja musi więc być kierowana
na całość interakcji społecznych, w jakie wchodzą
wymienione podmioty społeczne. Zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów jednocześnie
angażuje więc wszystkie systemy tj. społeczności, organizacje, grupy społeczne, jednostki i rodziny.
Ze strony pracowników socjalnych zintegrowane podejście wymaga z kolei bardzo dobrego
przygotowania zawodowego. Pracownicy socjalni
muszą być przygotowani do pełnienia wielorakich ról
zawodowych stosownie do odpowiednich zachowań
interwencyjnych w stosunku do wymienionych systemów: społeczności, organizacji, grupy, jednostki i
rodziny. Muszą być także przygotowani do merytorycznej współpracy z reprezentantami innych zawodów [np. pracowników społecznych]. Konieczność
interwencji na wielu poziomach wymaga również
współpracy różnych instytucji i organizacji, co łączy
sektor publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Elementem zintegrowanego systemu pomocy społecznej
jest więc system współpracy i współdziałania instytucji i organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz prywatnych. Stanowią go określone
zasady współpracy instytucji oraz organizacji, a także
określone reguły finansowania oraz standardy świadczonych usług.
Zintegrowana praktyka w pracy socjalnej
z osobami z problemem alkoholowym winna więc
poszukiwać jednolitej płaszczyzny działań łączącej
pracę z indywidualnym przypadkiem, pracę z grupą
oraz organizowanie społeczności lokalnej w jednolity
model unifikujący koncepcję trzech metod pracy socjalnej. Konieczność interwencji na wielu poziomach
wymaga współpracy różnych instytucji i organiza-
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cji, łącząc sektor publiczny, rynkowy oraz pozarządowy. Elementem zintegrowanego systemu pomocy
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym jest
więc system współpracy i współdziałania instytucji i
organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz prywatnych. Stanowią go określone zasady
współpracy instytucji oraz organizacji, a także określone reguły finansowania oraz standardy świadczonych usług. Szkoła odgrywa tutaj ważną, ale nie jedyną, czy główną rolę.
Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy
obejmującego wszystkie wymienione wyżej obszary
przynosi wielorakie korzyści zarówno bezpośrednim
adresatom systemu pomocy – osobom uzależnionym
i ich rodzinom - jak i instytucjom i organizacjom
tworzących ten system.
dr hab. Andrzej Niesporek - socjolog, profesor Politechniki Śląskiej, zajmuje się teorią socjologiczną, socjologią problemów społecznych i pracą socjalną.
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Sprzeczności systemu więziennego
E. Karolczuk
Warunkach dominacji kar cielesnych więzienia nie
były potrzebne. Tortury były wmontowane w system „sprawiedliwości”, chociaż nie chodziło w nim
o sprawiedliwość, tylko o przyznanie się oskarżonego i pokazanie wszechmocy władzy. Główną rolę
odstraszającą pełniła wówczas kaźń, rozumiana jako
zadawanie śmierci skazańcom ze szczególnym okrucieństwem, która była jednocześnie sposobem przywracania majestatu prawa. Na kaźń skazywani byli
złodzieje, służba domowa, która podniosła „rękę” na
pana, a przede wszystkim doszli i niedoszli królobójcy, wobec których władza okazywała nieograniczoną
brutalność. Lud, zmuszony do oglądania kaźni, mógł
bierne przyglądać się wykonaniu kar, ale mógł też
wszcząć bunt w obronie skazańca i zademonstrować
swą siłę, co było formą illegalizmu1 ludowego. Kiedy
burżuazja doszła do władzy czuła się zagrożona przez
zwolenników ancien régime i illegalizm ludowy, który często dowodził, że brutalność kar nie jest w stanie
złamać solidarności mas i przestępców. Zrezygnowała ona wówczas z kaźni spektakularnie kończącej proces sądowy, a wymierzanie kary uczyniła ukrytym w
więzieniu elementem procesu sądowego i przebiegu
transformacji więźnia w obywatela.
Na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy idea
wolności zaczęła ogarniać masy, kary więzienia stały
się jednymi z najczęściej i najchętniej wymierzanymi
przestępcom. Niezależnie od tego, czy ktoś dokonał
zabójstwa własnego ojca, oszustw finansowych, kradzieży, czy gwałtów, otrzymywał jako karę główną,
odpowiednio długi pobyt w więzieniu i izolowanie go
od wszystkich i wszystkiego, co było dla niego cenne. Przestępstwa były różne, ale kara główna jednakowa w swej formie. Grzywny były traktowane jako
kary uzupełniające, pomimo tego, że stosunki towarowo-pieniężne wdarły się już do wszystkich sfer życia społecznego. Zwykło się nawet mówić, że pobyt
w więzieniu był „spłatą długu wobec społeczeństwa”.
1 M. Foucault często posługuje się pojęciem „illegalizm”.
Oznacza ono u niego naruszenie wszelkich norm, prawnych
i pozaprawnych przez jednostkę. Illegalizmy są klasowo
zróżnicowane i poszczególne klasy społeczne dążą do
legalizacji swoich illegalizmów. Illegalizm był też nurtem
myśli anarchistycznej, głoszącym tzw. propagandę czynu i
postulującym całkowitą wolność jednostki, wyzwolenie od
wszelkich norm społecznych i prawnych.

Zamarło stosowane dawniej potępienie, nagana, zakazanie pobytu, zadośćuczynienie osobie znieważonej i poszkodowanej, poręczenie społeczne. Od tego
czasu więzienie stało się „karą par excellence w społeczeństwie, gdzie wolność jest dobrem, które należy się
wszystkim”.2
Można z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że więzienie realizuje trzy podstawowe cele:
pierwszy oficjalnie głoszony – resocjalizuje i przywraca społeczeństwu zdeprawowane jednostki oraz
zmusza je do zadośćuczynienia; drugi niezamierzony – polega na podtrzymywaniu przestępczości, indukcji recydywy, transformacji okazjonalnego rzezimieszka w zawodowego przestępcę i organizowaniu
zamkniętego środowiska przestępczego; a trzeci
chociaż wstydliwie ukrywany jest najważniejszy –
zabezpieczenie warunków do realizacji interesów
klasowych. W związku z tym trzecim celem „trzeba
założyć, że przeznaczeniem więzienia i wszystkich
kar w ogóle nie jest likwidacja naruszeń prawa, a raczej ich rozróżnianie, dystrybucja i wykorzystanie; że
zmierzają one nie tyle do narzucenia uległości tym,
którzy gotowi są na transgresję praw, ale raczej starają
się włączyć transgresję praw w ogólną taktykę ujarzmień. Penalizacja byłaby zatem sposobem na zarządzanie illegalizmami, zarysowywanie granic tolerancji, odstępowanie pola jednym, wywieranie nacisku
na inne, wykluczanie jednej ich części, wykorzystywanie drugiej, neutralizację tych a ciągnięcie profitu
z tamtych illegalizmów. Krótko mówiąc penalizacja
wcale nie »karze« illegalizmów, ona je »różnicuje« i
wpisuje w ogólną »ekonomię«”.3 Ze względy na ten
trzeci cel więzienie jako instytucja trwa, chociaż jesteśmy świadkami jego ciągłych niezliczonych klęsk,
jeśli idzie o ograniczenie liczby przestępstw.
Praca w więzieniu
Dominuje powszechne przekonanie, że
„wszelka praca uszlachetnia”. W myśl tego założenia
służy ona wychowaniu i nauce zawodu oraz nawróceniu skazańca. Pracując ma on zastanowić się nad
2 Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia,
Aletheia-Spacja, Warszawa 1993, s. 276-277.
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sobą i odnaleźć głos dobra we własnym sumieniu. Ma
jednocześnie dokonać transformacji własnej osobowości i przywrócić siebie państwu, jako wiernego i
prawego obywatela. W rzeczywistości praca więźnia
uwikłana jest w szereg sprzeczności.  Bez względu na
to, co chcieli osiemnastowieczni reformatorzy i bez
względu na charakter pracy więźnia, nie jest ona ani
przykładem dla ogółu, ani nie służy do korekcji więźnia. Najwięksi złoczyńcy są często dobrymi pracownikami. Zmuszanie więźniów do bezpłatnej pracy
jest dodatkową karą, a wynagradzanie za nią nie ma
wielkiego wpływu na przyśpieszenie transformacji
więźnia – „jeśli zapłata jest rekompensatą za pracę w
więzieniu, tym samym praca ta nie jest częścią kary i
więzień może swobodnie ją odrzucić. Co więcej, pensja nagradza umiejętność robotnika a nie poprawę
winnego”.4 W okresie kryzysu i bezrobocia na rynku
pracy kształtuje się przeciwieństwo robotnika i przestępcy, pojawiają się głosy przeciwko konkurencji
ze strony warsztatów więziennych. Gdyby więzienia
przekształciły się w pełnoprawne warsztaty pracy,
stałyby się przytułkami dla żebraków i bezrobotnych.
Jeśli zaś więzień otrzymuje płacę roboczą, to powinna
ona być podstawą jego egzystencji. Jeżeli ktoś zostaje
skazany na pobyt w więzieniu za niepłacenie alimentów, to przebywając na wolności byłby prawdopodobnie w stanie wypracować większą pensję, gdyż koszty jej uzyskania byłyby mniejsze, a zatem świadczyć
również wyższe alimenty. Ale „społeczeństwo” podejmuje z pozoru irracjonalną decyzję i woli wsadzić
go do więzienia i zatrudniać strażników do pilnowania go.  Znaczenie pracy więźnia jest zatem inne niż
się na pierwszy rzut oka wydaje. Zdaniem Foucaulta
użyteczność pracy więźnia „nie bierze się z zysku ani
z wyrabiania pożytecznych umiejętności; to ustanawianie relacji władzy, pustej formy ekonomicznej,
schematu podporządkowania indywidualnego i zgrania go z aparatem produkcji”.5
Problem zaklętego kręgu
Więzienie nie jest rozwiązaniem idealnym.
Już od początku jego istnienia dają znać o sobie jego
wewnętrzne sprzeczności, pociągające za sobą szereg
negatywnych skutków. Są one jednak nieodłączne od
istoty więzienia, które istnieje pomimo jego negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych.
Mówi się, że więzienie ma służyć resocja4
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lizacji jednostki i zwrócenie jej społeczeństwu. Ale
poprzez osadzenie w więzieniu człowiek zostaje
szczelnie odizolowany i oderwany od społeczeństwa,
które zostaje pozbawione wiadomości o skazanym i
postępach w jego resocjalizacji. Tworzy się oddzielne
więzienia dla mężczyzn i kobiet. Społeczeństwo, które powinno resocjalizować, zostaje sprowadzone do
kadry więziennej. Kara ma odstraszać potencjalnych
złoczyńców, ale czyni to poprzez nieobecność w społeczeństwie i izolację skazanego.
Pod koniec XX wieku zaczęto prowadzić
eksperymenty z tzw. regresywnym systemem wykonywania kary pozbawienia wolności. Więźniowi
przyznaje się szerokie uprawnienia, pod warunkiem,
że zachowuje się właściwie. Celę jego nazywa się
izbą mieszkalną, uzyskuje możliwość korzystania   z
własnej odzieży, posiadania pieniędzy i swobodnego
dysponowania nimi, przyjmowania nielimitowanej
liczby odwiedzających we własnej sali mieszkalnej,
podejmowania nauki na terenie miasta, częstszego
korzystania z przepustek. Może nawet uzyskać przerwę w odbywaniu kary ze względu na konieczność
opieki nad swoim dzieckiem. Aby zmniejszyć stres i
agresję związane z pobytem w więzieniu wprowadza
się podział zakładów karnych na typu zamkniętego,
półotwartego i otwartego. Wszystkie te metody są
jednak raczej pewnymi technikami socjologicznomanipulacyjnymi, które nie zmieniają istoty statusu
więźnia, a zwiększają panoptyczne panowanie nad
nim.
Trudno uzasadnić tezę, że po pobycie w więzieniu skazany zostaje zwrócony społeczeństwu i
powraca do społeczeństwa, skoro pobyt w więzieniu
pozbawia go wszystkiego, co było mu drogie i co go
wiązało ze społeczeństwem, nierzadko traci pracę, rodzinę, mieszkanie i kwalifikacje zawodowe. Zgodnie
z oficjalnymi deklaracjami kara ma być dostosowana do przestępcy, ale w rzeczywistości dotyka także
rodzinę skazanego, która niejednokrotnie niczego o
przestępstwie nie wie w momencie jego popełniania,
a traci środki do życia, czym sąd się nie przejmuje.
Wyjście sporej liczby więźniów z więzienia nie jest
więc traktowane jako powrót do społeczeństwa, ale
jako ingerencja intruza w nowe stosunki społeczne.
Dlatego były więzień często bywa „odrzucony” przez
najbliższe sobie „społeczeństwo”, co podyktowane
jest obawami o to, że więzienia są nie tylko miejscem
resocjalizacji, ale również miejscem edukacji przestępczej i zbrodni.
Walkę z negatywnymi skutkami sprzeczności związanych   więzieniem prowadzą zwolennicy
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„reformy”. Ruch ten istnieje i jest prawie tak stary, jak
same więzienia. Postępowcy i liberałowie chcą jego
humanizacji, a konserwatyści uważają, że są tam zbyt
„hotelowe” warunki. Idea przeprowadzenia reformy
systemu penitencjarnego pozostaje więc wiecznie
żywa. Osoby, które pierwszy raz stykają się z problemem więzienia uważają, że reforma jego jest niecierpiącą zwłoki koniecznością. Zapominają, że mechanizmy mu towarzyszące związane są z jego istotą i że
funkcjonuje ono dzięki nim i dla nich.
Więzienie stanowi wewnątrz społeczeństwa
zamkniętą enklawę, uwzględnia   ono „wszystkie
aspekty jednostki, jej tresurę fizyczną, przykładanie
się do pracy, codzienne zachowanie, postawę moralną, skłonności”.  Jest organizacją totalitarną „nie ma
zewnętrza ani luk, nie ustaje, póki całkowicie nie wypełni swego zadania; jego oddziaływanie na jednostkę ma być nieprzerwane – to nieustanna dyscyplina”.
Więzienie daje „prawie całkowitą władzę nad więźniami, ma wpisane do wewnątrz mechanizmy represji i kary – to dyscyplina despotyczna”.6
Więzienie nie tylko wykonuje i komunikuje
społeczeństwu wyrok sądu, gromadzi dane o więźniu i przetwarza je, ale zapewnia swoistą „abrakadabrę” – umożliwia transformację prawa w „operację
penitencjarną”, kary w zmodyfikowanie więźnia. Ta
transformacja bywa kwestią dość problematyczną w
odniesieniu do konkretnych przypadków. Jeśli zaś
występuje, to koszty społeczne tej transformacji są
znaczne.
Foucault zgadza się z twierdzeniem, że drugą
stroną funkcjonowania więzienia jest fabrykowanie
przestępców, bardzo często doprowadza przed sąd
tych, którzy mu zostali powierzeni w opiekę. Policja,
sędziowie i przestępcy znajdują się w swoistej pułapce. Nie zmniejsza się wskaźnik przestępczości pomimo wzrostu liczby więzień, zmiany ich wystroju
czy regulaminów wewnętrznych. Zaliczenie pobytu
w więzieniu daje sporą szansę, że wróci się do niego
jako recydywista. Formalną walkę z tym zjawiskiem
prowadzi się poprzez podział zakładów karnych na te
dla: młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy i recydywistów penitencjarnych, co i tak nie likwiduje najgłębszych przyczyn recydywy. Poza tym,
jak pokazuje doświadczenie, liczbę statystycznych
recydywistów można „ograniczyć” w wyniku przyjęcia odpowiedniej ich definicji, ale wszelkie definicje nie uwzględnią jednego, że niektórzy więźniowie
przyswoją sobie tyle przestępczych doświadczeń, że
6
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pozwoli im to unikać kontaktu z wymiarem sprawiedliwości bez resocjalizacji.
Ta produkcja recydywistów przez system penitencjarny nie jest przypadkowa, lecz wynika właśnie
z jego sprzecznej istoty. „Więzienie nie może zaprzestać produkcji przestępców. Produkuje ich przez sam
typ egzystencji, jaką każe prowadzić uwięzionym: i
gdy są izolowani w celach, i gdy narzuca się im bezużyteczną pracę […]. Poza tym więzienie fabrykuje
przestępców narzucając więźniom zbyt okrutne wymogi – powołane zostało, aby wcielać prawo i budzić
przed nim respekt, tymczasem całe jego funkcjonowanie podporządkowuje się prawidłom nadużywania
władzy”.7
Pobyt w więzieniu, wobec nadużywania władzy przez strażników, rodzi solidarność osadzonych
przestępców, a ci którzy trafili do niego pierwszy raz
przyswajają sobie przestępcze doświadczenia innych
współwięźniów lub recydywistów i organizują się w
przyszłe gangi. Recydywiści po wyjściu z więzienia
pozostają pod nadzorem policji, są dobrym materiałem na donosicieli, szpiclów i prowokatorów. Więzienie również pośrednio produkuje przestępców poprzez to, że wtrąca w nędzę rodzinę więźnia. Foucault
twierdzi, że walka z przestępczością poprzez osadzanie przestępców w więzieniach jest „podwójnym błędem ekonomicznym: bezpośrednim, ze względu na
koszty jego organizacji i pośrednim, ze względu na
koszt przestępczości, której nie zmniejsza”.8
Klasowość przestępczości
Fabrykowanie przestępczości przez więzienia
nie jest przypadkowe. W panoptycznym społeczeństwie, o którym pisze Foucault, klasy posiadające prowadzą bowiem politykę zarządzania różnego rodzaju
illegalizmami. Często zacierają różnicę i tworzą stopnie przejściowe pomiędzy legalizmem, naruszeniem
dyscypliny i przestępstwem.
Rozwój przestępczości i walki z nią przy pomocy więzień, nie przypadkiem nastąpił pod koniec
XVIII i na początku XIX wieku. Przypada on na okres
rozprzestrzeniającej się rewolucji przemysłowej, która pociągała za sobą rozpad dawnych więzi i wzrost
sprzeczności społecznych, a także wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą. Dawne illegalizmy nabrały
nowych wymiarów i powstały nowe związane z rozwojem walki pomiędzy proletariatem i burżuazją w
7
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różnych sferach życia społecznego. Ten nowy illegalizm nabierał często politycznego charakteru przerastał od czasu do czasu w lokalne rewolty i rewolucje.
Najgroźniejsze przestępstwo popełniały radykalnorewolucyjne partie, które dążyły do zdobycia władzy
politycznej i określenia nowej podstawy prawnej społeczeństwa. W walce z nimi partie konserwatywne
oparły swój program na obronie tradycji, „żelaznej”
konsekwencji w stosowaniu prawa, i walce z starymi
illegalizmami. Wraz z rozwojem rewolucji przemysłowej i implikowanych przez nią nowych sprzeczności społecznych, wzrosła liczba nielegalnych praktyk,
pomimo tego, że rosła też restrykcyjność prawa.
Rozwój illegalizmu na początku XIX wieku był ogromny, o czym może świadczyć fakt, że do
stłumienia wystąpień robotniczych i utrzymania porządku wewnątrz kraju, Anglia musiała użyć więcej
żołnierzy, niż do walki z Napoleonem. W epoce rewolucji przemysłowej nastąpiła jednak jakościowa zmiana illegalizmu, powstał illegalizm burżuazji i został
skierowany przeciwko dawnej arystokracji i masom
pracującym, którym bezkarnie obniżano zarobki,
wydłużano czas pracy, zatrudniano dzieci i nieletnich
bez troski o ich zdrowie.
Klasy posiadające potrafiły zalegalizować
swoje illegalizmy, jak np. szlachta zabór gruntów
gminnych. Ci, których na ziemiach polskich nazywano pod koniec XIX wieku „aferałami”, dziś noszą
miano szacownych biznesmenów. Okradanie całych
narodów przez kapitał finansowy nosi miano machinacji finansowych, pozbawianie państwa należnych
podatków (niezbędnych do funkcjonowania całego
społeczeństwa) nazywa się transferem kapitałów do
„raju podatkowego”. Wyzyskiwanie mas pracujących
i przejmowanie wytworzonej przez nich wartości dodatkowej, nazywa się zyskownym biznesem, ale próba
zmiany przez pracowników proporcji podziału pomiędzy płacą a zyskiem, może być potraktowana jako
działanie na szkodę firmy lub podważanie autorytetu
pracodawcy.
Ponieważ zaś powszechny illegalizm mas
pracujących miał społeczny i polityczny charakter,
posłużył do wysunięcia tezy o przestępczym charakterze mas plebejskich jako takich. Odrzucono osiemnastowieczną teorię o potencjalnej możliwości popełnienia przestępstwa przez każdego, na rzecz uznania
teorii, że przestępcy wywodzą się z konkretnej klasy społecznej i nizin społecznych. To nie zbrodnia
miała wyobcowywać jednostkę ze społeczeństwa,
ale przestępstwo miało pojawiać się tam, gdzie ktoś
zachowywał się jak wyobcowany ze społeczeństwa.
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Foucault w związku z tym pisał, że klasowość prawa
i całego systemu penitencjarnego stawała się coraz
bardziej wyraźna i oczywista, „w tych warunkach byłaby hipokryzją lub naiwnością wiara, iż prawo jest
stanowione dla wszystkich i w imieniu wszystkich;
roztropniej będzie tedy uznać, iż jest ono stanowione
przez niektórych i dotyczy wszystkich pozostałych; w
zasadzie jednakowo obowiązuje wszystkich obywateli, ale naprawdę adresowane jest do klas najliczniejszych i najmniej wykształconych; w odróżnieniu od
praw politycznych lub obywatelskich, nie stosuje się
ono do wszystkich w jednakowy sposób; przed trybunałem nie całe społeczeństwo osądza jednego ze
swych członków, lecz jedna kategoria społeczna powołana do pilnowania porządku karze inną, która się
z nim rozmija”.9 Masom pracującym trudno liczyć na
„bezstronność” sądów, skoro prawo, którym się sądy
posługują, jest stronnicze.
Aby walczyć z illegalizmem mas pracujących postulowano wprowadzenie kar mierzonych
ryzykiem powtórzenia występku przez naśladowców.
Szczególnie surowo należało więc karać drobnych
złodziei, gdyż kradzieże do dzisiaj są najpowszechniejszymi przestępstwami, ale też odczuwanymi jako
najbardziej niebezpieczne dla prawa własności klas
posiadających. Ktoś, kto podniósł rękę na własność
prywatną był całkowicie odhumanizowany, był kimś,
kto nie należy do cywilizacji. Nawet burżuazja francuska w szczytowym okresie rewolucji z całą stanowczością zwalczała ideę „prawa agrarnego”, polegającego na równym podziale ziemi między chłopów.
Język prawniczy jest skomplikowany i hermetyczny, ale to nie masy pracujące muszą rozumieć
zawiłości prawa i nie one sądzą warstwy wyższe. Wymiar sprawiedliwości akceptuje asymetrię klasową.
Więzienie, chociaż pozornie nie realizuje deklarowanego celu, „osiąga go, bowiem wybiera spośród wielu
innych jedną formę illegalizmu, którą może potem
wyodrębnić, postawić w pełnym świetle i zorganizować we względnie zamkniętym, ale podatnym na
penetrację środowisku. Przyczynia się do wprowadzenia jaskrawego, otwartego, do pewnego stopnia
nieredukowalnego i potajemnie użytecznego illegalizmu – krnąbrnego i podatnego zarazem; zarysowuje,
wyizolowuje i podkreśla pewną formę illegalizmu,
która zdaje się symbolicznie streszczać wszystkie pozostałe i pozwala zostawić w cieniu inne, które władza
chce albo musi tolerować. Tą formą jest przestępczość
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sensu stricto”.10
Foucault rozróżnia nie tylko legalizm i illegalizm, ale również illegalizm i przestępczość. Przestępczość jest jedną z form illegalizmów spotykanych
w różnych sferach życia społecznego. Przestępczość
jest jednak takim illegalizmem, który został „oswojony, wyodrębniony, wyizolowany, spenetrowany, zorganizowany, zamknięty w określonym środowisku
przez »system karceralny« z jego wszystkimi rozgałęzieniami, któremu ten system nadał rolę instrumentalną wobec innych illegalizmów”.11 W realizowaniu
oficjalnego celu więzienie ciągle ponosi porażki i nie
przyczynia się do zmniejszenia ilości przestępstw. Ale
z sukcesem realizowało cel ukryty i nieoficjalny, więzienie wyprodukowało „określony typ, mniej niebezpieczną politycznie i ekonomicznie (a w kreślonych
warunkach pożyteczną) formę illegalizmu; umiało
wyprodukować przestępców, pozornie marginesowe,
ale centralnie kontrolowane środowisko; umiało wyprodukować przestępcę jako patologiczne »ja«.12
Foucault postawił z pozoru bezsensowne i
absurdalne pytanie o to, po co i w jaki sposób więzienie uczestniczy w fabrykowaniu przestępczości, skoro
jego zadaniem jest jej zwalczanie?
Foucault podaje przykłady wykorzystywania
przestępczości, jako wyodrębnionej formy illegalizmu klas posiadających i policji. Policja posiłkuje się
przestępcami do kontroli innych środowisk illegalnych oraz do kierowania ich przestępczej aktywności
w określony nurt illegalizmu. Deportacja kryminalistów wykorzystywana była w procesie kolonizacji
podbitych terenów. Poprzez kontrolę prostytutek kontrolowano ich klientów, a liczne domy publiczne obstawiano donosicielami-przestępcami. Przemyt broni
czy innych towarów pozwalał panującym realizować
określone cele polityczne. Wkroczenie robotników
na arenę walki politycznej zmusiło klasy posiadające do działań na szerszą skalę: „infiltrowanie partii
politycznych i organizacji robotniczych, rekrutacja
zbirów przeciw strajkującym i wichrzycielom, organizowanie tajnej policji, działającej w bezpośrednim
porozumieniu z policją oficjalną i zdolnej w końcu
do odegrania roli równoległej armii, całe to ponadprawne funkcjonowanie władzy w znacznej mierze
zapewniła masa robotników niewykwalifikowanych
złożona z przestępców – sekretna policja i rezerwowa armia władzy. […] Można rzec, że przestępczość
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umocniona poprzez skoncentrowany wokół więzienia
system karny, reprezentuje zwrot illegalizmu w stronę
bezprawnego manewrowania zyskiem i władzą przez
klasę panującą”.13 Kontrola policji nad środowiskami
przestępczymi, pozwala na kontrolę nad innymi sferami życia społecznego.
Przechodzenie niektórych dawnych przestępców na służbę policji było dowodem istnienia
sprzężenia zwrotnego pomiędzy przestępczością i
policją, że przestępczość stała się „jednym z kół zamachowych władzy”, że niebawem rozpocznie się
„powszedni melodramat policyjnej sił i spiskowania
zbrodni z władzą”.14
Walka klasowa pomimo rozbudowy i restrykcji systemu penitencjarnego, zaostrzała się aż znalazła
ona swój wyraz w  I wojnie światowej i Rewolucji Październikowej, która wstrząsnęła światowymi stosunkami społecznymi, czyli była triumfem illegalizmu
robotniczego, chłopskiego i narodów uciskanych i
poskromieniem illegalizmu klas posiadających.
Klasy posiadające a przełomie XVIII i XIX
wieku, opowiadając na rosnącą przestępczość mas
pracujących i osób z „marginesu społecznego”, prowadziły restrykcyjne prawa i rozbudowały więzienia,
aby zabezpieczyć warunki do kapitalistycznej rewolucji przemysłowej. Podobne działania podjęto w latach
80-tych XX wieku, kiedy rozpoczął się proces kapitalistycznej globalizacji. W wielu krajach zaczęto wprowadzać programy „zero tolerancji”, biedaków zaczęto
eksmitować na bruk, żebraków i bezdomnych zaczęto
usuwać z centrów miast i dworców kolejowych, rozbudowywano restrykcyjne prawo, a dzięki rozwojowi
elektroniki uzyskano dodatkowe środki nadzoru społeczeństwa i wyłapywania przestępców. Liczba więźniów gwałtownie wzrosła, ale przyczyny ich generowania pozostały. Idea „penalizacji państwa” związana
jest więc z zaostrzeniem stosunków klasowych, coraz
większymi nierównościami społecznymi, likwidacją
zabezpieczeń państwa socjalnego.
Kasy posiadające troszczą się o to, aby narzucić społeczeństwu określony sposób postrzegania
przestępców, jako czyhających w pobliżu, wszechobecnych i zawsze groźnych, całkowicie utajniając
fakty świadczące o współpracy policji z przestępcami. Ponadto codzienne, drobne wiadomości prasowe mają za zadanie powodowanie akceptacji społeczeństwa dla sądowej i policyjnej kontroli nad nim.

10

Tamże, s. 333.

11

Tamże.

13

Tamże, s. 338.

12

Tamże, s. 334.

14

Tamże, s. 342.
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Z kolei powieści kryminalne i filmy fabularne mają
ukazać, że przestępczość nie ma związków z codziennym życiem mas, z istniejącymi stosunkami społecznymi i politycznymi, że zatem działalność policji nie
jest nakierowana przeciwko nim. Przestępcy często
ukazywani są jako bardzo przebiegli szaleńcy, osoby
wywodzące się z wyższych sfer, terroryści, narkomani, handlarze narkotyków, pedofile, kidnaperzy lub
osoby innej narodowości. Przestępczość jest jednocześnie czymś bliskim, czymś powszechnie zagrażającym i poprzez swe źródła, motywy i środowisko czymś odległym od pracujących mas. Statystyki
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kryminalne są układane tak, aby masy pracujące nie
mogły rozpoznać się wśród ofiar-przestępców systemu kapitalistycznego wyzysku i ucisku oraz aby nie
odczuwały żadnej sympatii wobec nich. W roli zaś
pogromcy przestępców, agenta policji lub pomocnika
służb specjalnych występuje często człowiek „z ulicy”,
naukowiec, biznesmen.
Zanalizujmy dane o skali niektórych przestępstw i przestępcach przeciwko, wyodrębnionym i
nazwanym na potrzeby niniejszego artykułu, ekonomicznym stosunkom społecznym w Polsce.

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. Ogółem
Przestępstwa przeciwko mieniu
% przestępstw przeciwko mieniu w przestępstwach
ogółem
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
Przestępstwa przeciwko prawu autorskiemu
Przestępstwa skarbowe
Suma przestępstw przeciwko ekonomicznym stosunkom
społecznym
% przestępstw przeciwko ekonomicznym stosunkom
społecznym wśród przestępstw ogółem
Dorośli skazani za przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego. Ogółem
Skazani za przestępstwa przeciwko mieniu
Skazani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
Skazani za przestępstwa skarbowe
Suma osób skazanych za przestępstwa przeciwko ekonomicznym stosunkom społecznym
% osób skazanych za przestępstwa przeciwko stosunkom ekonomicznych wśród ogółu skazanych

2000
1266910

2005
1379962

2007
1152993

2008
1082057

925433
73

811971
59

621413
54

577093
53

12220
18347

12776
9612

12243
7153

13660
6985

4064
4160
964224

9735
2837
846931

12422
1929
655160

9748
1701
609187

76

61

57

56

222815

504281

426377

420729

100150
6061

163727
14555

119106
9754

121630
10809

3597
109808

7607
185889

4338
133198

4526
136965

49

37

31

32

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, Warszawa 2009.
W latach 2000-2008 spadła ogólna liczba
przestępstw, w tym przestępstw przeciwko mieniu,
obrotowi pieniężnemu i przestępstw skarbowych.
Spadł też procentowy udział przestępstw przeciwko mieniu w ogólnej liczbie przestępstw, co zapewne związane jest głównie z liberalizacją przepisów
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gospodarczych. Ponieważ nadal przestępstwa przeciwko mieniu stanowią ponad połowę wszystkich
przestępstw, świadczy to również o tym jaka część
państwowego aparatu represji zaangażowana jest do
zwalczania tego typu przestępstw, a zatem do obrony
panującego systemu stosunków społecznych.
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Jednocześnie ze spadkiem ilości przestępstw
wzrasta liczba osób skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi pieniężnemu i przestępstw
skarbowych, co może świadczyć o wzroście represyjności prawa, wzroście skali przestępczości, jak również o podniesienie skuteczności organów ścigania.
Wzrost liczb skazanych świadczy o tym, że znaczna
część społeczeństwa nie akceptuje istniejących stosunków społecznych i przy nadarzającej się okazji da
temu polityczny wyraz. W ciągu 10 lat liczba ta znacznie przekroczyła 1 milion skazanych. Gdyby skazanych w ciągu całej kapitalistycznej transformacji zebrać w jednym mieście, mieszkańców byłoby więcej
niż w stołecznej Warszawie.
W latach 1990-2008 potwierdzono prawie
20,5 mln stwierdzonych przestępstw. Przy tej okazji
na listy podejrzanych trafiło łącznie ponad 8 mln 109
tys. Osób. Zapewne drugie tyle osób miało kontakt z
policją jako świadkowie. Liczby te pokazują na skalę ingerencji policji, prokuratury i sądów w stosunki
społeczne i ich utrwalanie.15
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Widoczna jest dysproporcja pomiędzy procentowym udziałem przestępstw przeciwko ekonomicznym stosunkom społecznym wśród ogółu
przestępstw, a procentowym udziałem skazanych za
przestępstwa przeciwko ekonomicznym stosunkom
społecznym wśród ogółu skazanych. Związane to jest
prawdopodobnie z tym, że stopień wykrywalności
przestępstw przeciwko ekonomicznym stosunkom
społecznym (zwłaszcza przy drobnych kradzieżach)
jest niższy, niż w przypadku innych przestępstw,
co zapewne niekiedy wpływa również na akumulację pierwotną kapitału. Nie przypadkiem bowiem
na początku kapitalistycznej transformacji w Polsce
zlikwidowano w policji wydziały zajmujące się przestępczością gospodarczą. Stare porzekadło popularne
wśród ludzi interesu mówi, że po to by być bogatym,
pierwszy milion trzeba ukraść, a później to już można
być uczciwym.
dr Edward Karolczuk – nauczyciel historii, konsultant RODNiIP w Rybniku.

15 http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/842/47682/
Postepowania_wszczete_przestepstwa_stwierdzone_i_
wykrywalnosc_w_latach_19992009.html

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.
• Opiekun praktyk pedagogicznych w szkole.
• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
• Multimedia w dydaktyce.
• Tablica interaktywna w pracy nauczyciela.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Książka się zmienia
M. Rzadkowolska
W starożytnej Grecji przywiązywano dużą wagę do
bezpośredniej wymiany myśli za pomocą żywego słowa. Fajdros w dialogu Platońskim mówił, że „najwyższe i najważniejsze figury w państwie wstydzą się pisać studia i nie lubią pism po sobie zostawiać, zupełnie
ich nie nęci taka sława u potomności”.1 Sokrates zaś
zaprzeczył temu twierdząc: „samo pisanie mów nie
hańbi… a to… jeżeli ktoś niepięknie mówi i pisze, ale
haniebnie i źle”.2 W starożytnym Rzymie bogaci parweniusze posiadali żywe biblioteki – niewolników, z
których każdy musiał znać na pamięć dzieła poetyckie i recytować je na żądanie. Wiadomo jednak, że istniały już warsztaty pisarsko-wydawnicze, z których
wychodziły liczne egzemplarze poszczególnych prac.
W imperium rzymskim doceniano rolę ksiąg, Juliusz
Cezar zamierzał utworzyć wielki księgozbiór publicznie dostępny, ale jego plany zniweczyła śmierć w 44
r. p.n.e. W 39 r. p.n.e. Asinius Polio założył pierwszą
publiczną bibliotekę w Rzymie. W jego ślady poszli
inni fundatorzy i na początku IV w. Rzym posiadał
28 książnic. Powstawały też liczne biblioteki prywatne. Tworzenie księgozbiorów sprzyjało rozwojowi
działalności wydawniczo-księgarskiej, zachęcało do
sporządzania coraz doskonalszych odpisów tekstów i
do starannej ich krytyki.
Chrześcijaństwo przejmując od Rzymian język i zabytki kultury zbudowało świat idei i potrzeb
umysłowych w oparciu o Pismo Święte. Kościół nie
mógł się obywać bez ksiąg zarówno liturgicznych,
rozpraw teologicznych i filozoficznych, poprzez które
szerzył swoją doktrynę. Zachęcał zakonników nie tylko do kopiowania cudzych dzieł w skryptoriach , ale i
do własnej twórczości.
Elementem konstytutywnym książki jest
tekst, myśl twórcza sformułowana przez autora w
określonym systemie znaków językowych i środków
pisarskich. Gdy autor wybiera ekspresję książkową
dla utrwalenia i rozpowszechnienia swojego dzieła,
sens słowny zostaje zachowany w systemie znaków
graficznych, zrozumiałych dla czytelników danej formacji społecznej i kulturowej. Tekst ekspresji zostaje
zarejestrowany za pomocą pisma na materiale sto1

Platon, Fajdros, 257 D.

2 Tamże, 258 D; obszerniej pisze na ten temat E.R.Curtius,
Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, „Universitas”,
Kraków 1997, s. 311-321
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sunkowo łatwo dostępnym w danej szerokości geograficznej i zdatnym do pisania. Do utrwalenia pisma
służyła glina w Mezopotamii, papirus w Egipcie, Grecji, Rzymie. Kruchy papirus zaczął zastępować trwalszy pergamin, który z kolei został wyparty w średniowieczu przez łatwiejszy w produkcji i tańszy papier.
Dzięki materialnemu tworzywu ulotność
tekstu słownego i linearny rys pisma zyskały trwałość
materialną. W realizacji książkowej tekstu praktyczną i estetyczną rolę odgrywa format książki, który zależy od jej tworzywa. Z gliny można było uformować
prostokątną tabliczkę wielostronnie zapisywaną; papirus klejony w kilkumetrowe wstęgi, jednostronnie
zapisywany można było zwinąć w rulon; obustronnie
zapisany pergamin wygodnej było złożyć w prostokątny kodeks. W epoce papirusowych zwojów starożytni Grecy i Rzymianie do prywatnych zapisków
najpierw używali woskowych tabliczek, potem ich
miejsce zajęły służące do notatek i obliczeń „zeszyciki” z kartek pergaminowych; oprawione w okładki z
kości słoniowej stały się popularnymi prezentami, zaś
księgarze w ten sposób wydawali tomiki poezji.
Kodeks z początku był mały, by dał się łatwo
przenosić, gdy zwiększały się jego rozmiary i liczba
stron mógł pomieścić więcej tekstu niż książki w
dawnej postaci. Umożliwiał też szybkie docieranie do
innych stron, zachowywanie poczucia całości (podczas lektury czytelnik trzymał cały tekst w ręku),
tekst można było zapisywać po obu stronach karty, na marginesach umieszczać glosy i komentarze.
Zmieniła się organizacja tekstu (wcześniej dzielono
go w zależności od objętości zwoju), można go było
porządkować według treści w księgi lub rozdziały, a
kilka rozdziałów złożyć w książkę. Papierowy kodeks
znalazł powszechne zastosowanie w komunikacji aż
do dnia dzisiejszego.
Od XII w. nastąpił wzrost zainteresowania
książką, niezbędne stawały się teksty przeznaczone
do użytku zawodowego, edukacyjnego, poznawczego.
Poszukiwano sposobu pozwalającego szybciej i taniej
powielać księgi. W tym celu zaczęto wykorzystywać
klocki drzeworytowe, które były wykorzystywane do
zdobienia tkanin i skór. W XV w. techniką drzeworytową odbijano na pergaminie lub papierze obrazki z
wizerunkami świętych i karty do gry. Za pomocą tej
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techniki3 odbijano krótkie teksty (podręczniki, dziełka religijne i umoralniające, np. biblia pauperum,
poradniki bogobojnego umierania) i zestawiano je w
kodeksy kilku-, kilkunastokartkowe zwane książkami blokowymi lub ksylograficznymi. Jednak klocki z
miękkiego drzewa szybko się ścierały, wykorzystywano tylko jedno stronę karty, co było nieekonomiczne.
W 1445 r. grawer i złotnik z Moguncji Johannes Gutenberg, doszedł do wniosku, że szybkość i
wydajność w produkcji książek można osiągnąć, jeśli
poszczególne litery alfabetu będzie się drukować oddzielnymi czcionkami, nadającymi się do ponownego
użycia. Wynalazł on wszystkie podstawowe narzędzia używane jeszcze w XX w. w poligrafii: metalowe
prostopadłościany do odbijania liter, prasę drukarską
łączącą cechy tłoczni win i prasy introligatorskiej, farbę sporządzaną z pokostu. Dzięki pojedynczym metalowym czcionkom pojawiła się możliwość taniego i
szybkiego drukowania wielu obszernych pism.
Przez dziesiątki lat w drukarstwie poszukiwano rozwiązań technicznych, by książka była zgrabna, dogodna w użyciu oraz stawała się dostępna dla
jak największego grona czytelników. Gotowy do druku tekst od czasów J. Gutenberga do początku XIX
w. był odbijany przy użyciu pras ręcznych. W 1810 r.
Saksończyk Jan Fryderyk König zbudował pierwszą
mechaniczna prasę drukarską. W 1814 r. w drukarni
dziennika „The Times of London” zainstalowano maszynę cylindryczną. W 1886 r. Ottomar Mergenthaler
skonstruował linotyp – pierwszą pełnowartościową
maszynę zecerską do składania i odlewania całych
wierszy. Sterowano nią za pomocą klawiatury; składacz naciskał klawisz, z magazynu w którym znajdowało się 90 kanałów z matrycami wypadała forma
wybranej litery. Kolejno wybierane matryce ustawiały się w wierszowniku. Naciśnięcie dźwigni powodowało przeniesienie ułożonych w wierszu matryc do
urządzenia odlewniczego, gdzie równocześnie doprowadzano pod ciśnieniem stopiony metal i powstawał
odlew wiersza, który wypadał na zewnątrz zaś matryce automatycznie wracały do magazynu. Gdy powstawał odlew składacz przygotowywał następny wiersz.
W 1897 r. Tolbert Lanston wynalazł – monotyp, maszynę służącą do składu tekstu poprzez
automatyczne odlewanie go w postaci pojedynczych
czcionek, ułożonych w takiej kolejności jak w tekście.
Metoda ta była znacznie szybsza niż ręczne składanie
tekstu z gotowych czcionek. Monotyp odlewał czcion3 Znane jest kilka odmian techniki drzeworytowej: odbijano
sam obraz a tekst dopisywano ręcznie; sam tekst bez rysunku;
tekst i rysunek wycinano w jednym klocku lub w oddzielnych.
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ki z szybkością 8-12 tys. na godzinę, jednak łamanie
tekstów w kolumnach było trudne z powodu dużej
liczby elementów, jednak było to dobre rozwiązanie
do składu tabel, równań matematycznych, fizycznych
etc.4 Udogodnienia technologiczne sprawiły, że coraz łatwiej można było drukować i powielać książki.
Drukarstwo przestało być rzemiosłem, stało się przemysłem, książka była coraz tańsza i powszechnie dostępna.
Wynalazek Gutenberga przyczynił się do
powstania kultury opartej na słowie drukowanym.
Trafnie ujmuje to Maryla Hopfinger w książce Kultura audiowizualna u progu XXI wieku: „Teksty pisane zwłaszcza literackie, przez wieki potrafiły obronić
swoja wysoką pozycję. Książki, czasopisma, broszury
stały się głównymi nośnikami informacji, wspaniale
zintensyfikowały rozwój kultury”.5
Od połowy XIX w. datują się związki książki
drukowanej i mediów. Zapoczątkowała je powieść w
odcinkach drukowana na łamach gazet codziennych.
Wiele tekstów pisano wówczas z odcinka na odcinek,
często dzięki zachęcie redakcji i życzeniom czytelników. Materiały dziennikarskie, doniesienia telegraficzne, komentarze do aktualnych wydarzeń, felietony, reportaże, sprawiły, że prasa stawała się coraz
bardzie prozaiczna. W epoce dominacji kultury słowa
drukowanego powstało i rozwinęło się kino. Literatura i kultura literacka stały się dlań źródłem wzorów i
norm. Udźwiękowienie filmu połączyło doświadczenia wzrokowe i słuchowe, uczyło nowej wrażliwości.
Wynalazek radia, powstanie pierwszych stacji nadawczych w latach 20. XX w. poszerzał doznania uczestników kultury o sferę dźwięków. Od drugiej połowy
XX w. rozwijała się telewizja; jej techniczne możliwości dały odbiorcom szansę współuczestniczenia w relacjonowanych zdarzeniach.
Fotografia doskonaliła się od 1839 r., w
20-leciu międzywojennym zyskała funkcję prasową,
reklamową, dokumentacyjną. Rozwój technik poligraficznych, ilustracji prasowej, prasy ilustrowanej,
historyjek obrazkowych, plakatów sprawił, że zaczęła
rozwijać się percepcja wizualna. Powstały koncepcje
nowej typografii, druku funkcjonalnego, dążące do
wizualizacji tekstów literackich, propagandowych,
edukacyjnych. Sposoby komunikacji wzbogaciły fonograf i gramofon, które od momentu wynalezienia
w latach 1878-1888 ewoluowały, stając się coraz do4 M. Kafel, Zarys techniki wydawniczej, Wydaw. Nauk.Techniczne, Warszawa 1971, s. 83-86.
5 M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku,
IBL Wydaw., Warszawa 1997, s. 11.
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skonalszymi urządzeniami do nagrywania i odtwarzania dźwięków. W XX w. rozwinęła się technika
video pozwalająca na rejestrowanie i oglądanie w dowolnym czasie programów telewizyjnych, odtwarzanie innych zapisów (np. filmów kinowych nagranych
na kasety video), kręcenie przez amatorów własnych
filmów. Pojawiły się takie innowacje techniczne jak
faksy czy kserokopiarki.
Od lat 80. XX w. komputery osobiste (Personal Computer, PC) nie tylko ułatwiały pracę, ale
również służyły nauce i zabawie. Rozwój elektroniki
sprawił, że na przełomie XX i XXI w. PC stał się komputerem multimedialnym, który operuje słowem pisanym i mówionym, może przekazywać i odtwarzać
dźwięki i ruchome obrazy. Gdy do obiegu komunikacyjnego weszły płyty CD-ROM, zdaniem wielu uczonych była to najpoważniejsza innowacja w technice
wydawniczej od czasu wynalazku Gutenberga. W
1985 r. powstała firma Voyager Company, która jako
pierwsza na świecie sprzedawała treść (filmy i książki) na płytach CD. Natomiast w 1993 r. firma Digital
Book Inc. zaczęła sprzedawać książki na dyskietkach
w formacie dbf (digital book format).
Od 1962 r., w którym kanadyjski uczony
Marshall McLuhan obwołał XX w. końcem Galaktyki Gutenberga, rozwój technologii nie tylko doprowadził do powstania nowych systemów przekazywania
informacji i jej nośników, ale także umożliwił zastąpienie tradycyjnej książki książką elektroniczną. Joseph Jacobson z Media Lab w Massachusetts Institute
of Technology, założyciel firmy E Ink Corporation,
która opracowała „elektroniczny papier”, w 1997 r.
opublikował artykuł The Last Book. Przedstawił w
nim „wizję książki zawierającej w twardych okładkach kilkaset pustych kartek z e-papieru. Futurystyczne chipy pamięci ukryte w grzbiecie oprawy
miały pomieścić wszystkie pozycje z katalogu Biblioteki Kongresu”.6 Tworzywo to wygląda jak papier, podobnie jak on jest lekkie, giętkie, białe, po naciśnięciu
jednego z wbudowanych weń miękkodotykowych
klawiszy na powierzchni ukażą się np. poszczególne
strony powieści liczącej ok. 1,5 tys. stron normalnego
druku.
W 1998 r. na rynek wprowadzono pierwsze
czytniki SoftBook i Rocket EBook. W październiku
2007 r. księgarnia Amazon.com pokazała czytnik
Kindle łączący klasyczny druk z najnowszymi technologiami. Ten kieszonkowy, cienki panel LCD, po-

zwala pobierać książki bezpośrednio z Amazon, łącząc się z Internetem za pomocą technologii WiFi;
dostęp do bazy online księgarni czyli do ok. 700 tys.
tytułów. Dla użytkowników Kindle jest też dostępna
część subskrybowanych czasopism.7 Po premierze
urządzenia w tygodniku „Polityka” relacjonowano:
„Kindle jest bardzo prosty w obsłudze, pozwala na
30 godz. nieprzerwanej lektury, nie grzeje się i nie
piszczy. W ciągu 5 min sprowadza bezprzewodowo
(wykorzystując sieć telefonii komórkowej) dowolną
z 88 tys. książek. To na początek; 200 dzieł można
przechowywać w pamięci Kindle, można regulować
wielkość liter, odszukiwać fragmenty czy nazwiska.
Możliwa jest też, rzecz jasna, aktualizacja wydań oraz
errata”.8 Prócz Kindle’a na rynku od 2006 r. dostępne
są inne czytniki książek elektronicznych firmy Sony
– Reader, holenderski iLiad firmy iRex, francuski Cybook firmy Bookeen, popularny w Chinach STAReBOOK produkowany przez eRead Technology,9 polski eClicto firmy Kolporter.
Do zalet czytników e-booków zaliczyć należy: wygodny system nawigacyjny i wyszukiwawczy w oprogramowaniu służącym do odczytywania
książki, pozwalający przewijać strony publikacji,
powiększać tekst na ekranie, tworzyć elektroniczne
zakładki, wykorzystywać hipertekst i wyszukiwać
informacje według dowolnych kryteriów, z użyciem
warunków logicznych; bardzo dobra czytelność, zakładająca zaawansowane techniki generowania czcionek ekranowych i odpowiednią rozdzielczość ekranu;
zastosowanie techniki ułatwiającej odbiór informacji
osobom z różnymi dysfunkcjami, np. dźwiękowe
odtwarzanie treści, ważne dla osób niewidomych i
niedowidzących; dostęp do Internetu (także bezprzewodowy), dzięki któremu użytkownik czytnika e-booków może aktualizować posiadane materiały i pobierać nowe; efektywnie działający, międzynarodowy
system wyszukiwania i pozyskiwania materiałów z
rozmaitych źródeł (biblioteki publiczne i naukowe,
archiwa, wydawnictwa, codzienna prasa i periodyki).
Za ich główną wadę uchodzi przede wszystkim to, że
nie oddaje magii książki – szelestu przewracanych
kart, zapachu papieru i farby drukarskiej.
7 Envisioning the Next Chapter for Electronic Books,
„The New York Times” z dn. 6.08. 2007 http://www.
nytimes.com/2007/09/06/technology/06amazon.
html?ex=1190174400&en=2989271c27e5861b&ei=5070 (201111-01).
8

6 S. F. Brown, Biblioteka na wynos, „Świat Nauki” 2007 nr 7 s.
80.
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Rozbudzacz, „Polityka” 2007 nr 48

9 S. Łupak, 100 tysięcy książek za 400 dolarów, „Gazeta
Wyborcza” z dn. 13.05.2008 r.; S.F. Brown, Biblioteka…, s. 80.
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Technologiczne aspekty zastąpienia gutenbergowskiej książki zostały już dopracowane. Tylko
czy ludzie są gotowa na tak daleko idące zmiany?
Należy przychylić się do twierdzenia, że książka nie
weszła w konfrontację z nowymi mediami, natomiast
znalazła się w relacji koegzystencji. Już nie panuje
niepodzielnie, ale nie można się zgodzić z pojawiającymi się lamentami, którym dał wyraz m.in. Sven
Birkerts w utworze pt. Gutenberg Elegies, że zniknie
z życia społecznego, wyparta na margines kultury
przez środki cyfrowe.
M. McLuhan doceniał znaczenie pisma, a
potem druku dla utrwalenia nowożytnych form scentralizowanego państwa, znaczenie kultury druku dla
rozwoju nowożytnej nauki, rolę książki w kulturze
wolnego rynku. Jednak zadrukowaną stronę książki określał jako fotografię utrwalającą cząstkę ruchu
myśli, unicestwiającą „doświadczenie egzystencji
jako »pełnego pola« charakterystycznego dla kultur
oralnych. Istota druku to „rezygnacja z opisu tego,
co jest na rzecz złudzenia stworzonego przez ciąg
statycznych „ujęć”.10 Uczony w kulturze nowych mediów elektronicznych, która zrywała z linearną świadomością galaktyki Gutenberga, widział „mentalność
nowoczesną: słuchowo‑dotykową (…) na więc syntetyczną i twórczą (…) nastawioną na aktualność i nowość.”
Wraz z pojawieniem się pisma tekst odrywa
się od kontekstu, z którego się wywodzi; współcześnie
czytamy teksty spisane kilka wieków temu, co często
rodzi problemy z interpretacją i odbiorem. Dlatego
niektóre wiadomości, dotyczące m.in. nauki, religii
etc., mają charakter uniwersalny, są tworzone tak,
by zachować znaczenie niezależnie od czasu i miejsca odbioru wiadomości. Książki drukowane, które je
zawierają są tworami zamkniętymi, nic nie można w
nich zmienić. Choć da się wyciąć lub zamazać fragmenty – jest to proces skomplikowany. Można odszukać w bibliotekach lub zbiorach prywatnych nieuszkodzone egzemplarze.
Cyberkultura umożliwia współobecność
przekazu i jego kontekstu, które istnieją w społeczeństwach przekazu ustnego. Tworzy się i rozprzestrzenia dzięki wzajemnemu połączeniu wiadomości, ich
stałemu kontaktowi z tworzonymi wirtualnie społecznościami. Nie można spalić wirtualnej „biblioteki Babel”, która równocześnie jest „gromadzona i
10 Z. Suszczyński, Hipertekst a „galaktyka Gutenberga”. [W:]
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Projekt i
red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005, s.
523.
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rozrzucana”. Pojawia się inna groźba – teksty zgromadzone w takiej książnicy mogą się zmieniać, gdy
już są w obiegu. Na przykład „przy Wojnie i pokoju w wersji intertekstowej w każdym przełomowym
momencie można zmienić losy bohaterów. Co więcej,
możesz zacząć Wojnę i pokój od nowa i podsunąć do
kontynuowania innym… W ten sposób uniknąłbyś
(powiada się) dwóch ograniczeń »represyjnych«: tego,
że ma się przed sobą powieść gotową, i nieuniknionego podziału społecznego na piszących i czytających”.11
Komputery zmieniły i usprawniły proces
produkcji książek. Henryk Hollender zwraca uwagę, że od lat 50. XX w. do przemysłu poligraficznego
wkroczyła elektronika, „wytworem każdego »tłoczenia« pozostaje plik ergonomicznych, łatwych do ogarnięcia wzrokiem stronnic, wypełnionych czytelnym
pismem o niezrównanej rozdzielczości, nadających
się do zestawień i porównań w obrębie pliku i między
plikami. (…) Skazani na wodzenie po tekście ograniczającą pole widzenia ramką naszego ekranu komputerowego, choćby i dużego, wolimy na ogół przed
uważniejszą lekturą po prostu wydrukować nasz tekst
i wziąć go do ręki. A mistrz z Moguncji patrzy na to z
nieba”[12].
Komputery zmieniły również technikę transmisji tekstu. Dziś prawie każdy dokument przeznaczony do rozpowszechniania powstaje w postaci
cyfrowej. Wszystkie inne można poddać procesowi
digitalizacji dzięki coraz doskonalszym modelom
skanerów i kamer. To komputery sprawiły, że każdy
jest potencjalnym autorem, redaktorem i wydawcą.
Może napisać własną książkę, zilustrować, złożyć i
powielić na papierze lub CD-ROMie, oprawić i rozprowadzić. Może też zamieścić swoje dzieło w Internecie. Postępujemy jak nasi starożytni przodkowie,
tylko wykorzystujemy techniki właściwe naszej epoce.
dr Magdalena Rzadkowolska pracuje w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

11 U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość
książki. [W:] Nowe media…, s. 543.
[12] H. Hollender, Czy świat czeka przyszłość średniowiecza,
s. 10. [W:] E.L. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, Prószyński i
S-ka,Warszawa 2004.
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Biblioterapia w edukacji uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie
Książka jest lekarstwem umysłu Demokryt
J. Miłkowska
Najważniejszym celem edukacji uczniów
z upośledzeniem umysłowym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do
funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych.
Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo skierowana jest głównie na
zaburzoną sferę emocjonalno-motywacyjną i moralno-społeczną. Jej celem jest hamowanie pobudliwości
nerwowej, eliminowanie stresów, wyciszanie działania leków lub ich znaczne łagodzenie. Ma też istotne
znaczenie przy pokonywaniu barier wynikających z
trudności przystosowawczych dziecka upośledzonego umysłowo. Może też pomóc w kształtowaniu i
wzmacnianiu pożądanych postaw wobec samego siebie i innych osób.
Biblioterapia pomaga zmienić postawę na
taką, która sprzyja zdrowiu. Łagodzi agresję, integruje osoby z niepełnosprawnościami i z trudnościami
przystosowania społecznego, przygotowuje do pełnienia różnych ról, pomaga pokonać przeciwności
losu oraz problemy życiowe.
Prawidłowo przebiegający proces biblioterapeutyczny posiada 5 podstawowych etapów:
1. Samodzielne czytanie, słuchanie, oglądanie odpowiednio dobranych środków biblioterapeutycznych (książki, fragmenty utworów, alternatywne materiały czytelnicze, teatralne, adaptacje
filmowe).
2. Identyfikacja z bohaterem literackim w celu wywołania określonych przeżyć emocjonalnych (pozytywnych lub negatywnych). Może tu wystąpić
zarówno wyciszenie, jak i pobudzenie.
3. Katharsis (oczyszczenie) - wywołanie takiego stanu psychicznego podczas czytania lub oglądania,
po zakończeniu którego uczestnik powinien odczuć swoistego rodzaju ulgę prowadzącą do odreagowania napięć.
4. Wgląd w siebie: czytelnik samodzielnie lub za pomocą biblioterapeuty analizuje własne problemy.
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5. Ukoronowaniem działań biblioterapeutycznych
jest wywołanie zmiany postaw lub zachowań
uczestnika terapii.
Aby można było dobrze zrealizować poszczególne etapy, należy stworzyć odpowiednie warunki
materialne. Miejscem przyjaznym dla uczestników
będzie z pewnością biblioteka.
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Rybniku od września 2010 r. jest realizowany program biblioterapeutyczny „Umiejętności społeczne
uczniów”, który powstał z myślą kształcenia tych
umiejętności zgodnie z możliwościami rozwojowymi
dzieci niepełnosprawnych. Założeniem programu są
zajęcia z teksem literackim oraz zabawy kształcące
umiejętności społeczne uczniów. Program ma charakter wychowawczy, uczestnicy (uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku)
biorą w nim udział dobrowolnie.
Układ treści programowych ma charakter
otwarty, zajęcia są poszerzane i modyfikowane w
miarę nabywania przez uczniów nowych wiadomości
i umiejętności. Treści realizowane w ramach programu umożliwiają kształtowanie odpowiednich postaw
wobec różnych problemów wynikających z funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach społecznych.
Treści programowe dotyczą:
•
•
•
•
•
•
•

wdrażania do pełnienia ról społecznych,
wdrażania do kulturalnego i społecznie akceptowanego sposobu bycia,
umiejętności porozumiewania się z otoczeniem,
wprowadzania w świat wartości uniwersalnych
poprzez tworzenie sytuacji sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu tych wartości,
wykorzystania fikcji literackiej do podejmowania
prób samooceny i oceny zachowań innych,
identyfikowania i nazywania różnych stanów
emocjonalnych,
rozwijania poczucia odpowiedzialności poprzez
samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.
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Zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia nastroju uczestników oraz od zabaw integracyjnych,
które zachęcają do uczestnictwa w spotkaniu. Następnie prowadząca czyta uczniom krótkie opowiadanie, po którym następuje dyskusja, w trakcie której
uczestnicy dzielą się refleksjami emocjami i pomysłami w jaki sposób wiedzę wyniesioną z lektury można
zastosować we własnym życiu. Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczą: integracji z grupą, tolerancji,
przyjaźni, pokonywania słabości i leków, odrzucenia
przez grupę, akceptacji siebie, opiekowania się innymi, radzenia sobie ze złością i agresją.
W trakcie zajęć stosowana jest również muzykoterapia: uczniowie słuchają muzyki, prowadząca czyta tekst relaksacyjny, który odpręża, uspokaja
i wycisza uczestników. Wykorzystana jest również
jedna z form arteterapii: plastykoterapia. Uczniowie
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malują, rysują, wycinają, lepią z plasteliny – tworząc
swój wewnętrzny świat odczuć i myśli. Prace wykonane przez uczestników biblioterapii zostały wyeksponowane w czytelni biblioteki.
Wszystkie te formy aktywności sprawiają,
że biblioterapia jest dla uczniów przyjemnym i interesującym sposobem spędzania czasu, co korzystnie
wpływa na ich motywację do pracy. Uczniów niepełnosprawnych intelektualnie przygotowuje się do
udziału w życiu społecznym poprzez dobrze zorganizowana zabawę, naukę i pracę. Biblioterapia jest
z pewnością bardzo pomocna w aktywizacji tych
uczniów do funkcjonowania społecznego.
Justyna Miłkowska – pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.
• Owoce wykonane z bibułki techniką „plastra miodu”.
• Kartki z niespodzianką w środku na każdą okazję.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Las rzeczy
H. Bielas
Ostatnie tygodnie lata z powodów rodzinnych i zawodowych postawiły mnie w dyskomfortowej sytuacji – znalazłem się w labiryncie, którego
ściany wyłożone zostały drukowanym słowem różnego autoramentu, rodzaju i gatunku.
Pod koniec roku szkolnego na podłodze licealnego skryptorium wyrosła piramida pośpiesznie
wyrzucanych z półek woluminów; miało to zapowiadać rychły remont pomieszczenia biblioteki. Stało
się inaczej, remontu nie przeprowadzono – piramida
złożona z ksiąg i innych szkolnych szpargałów przetrwała do września. Właśnie wtedy uczniowie zostali
zagonieni do przywrócenia regałom pierwotnego wyglądu według hierarchicznego porządku epok literackich.
Naruszone rzędy tytułów nie zawsze trafiają
na swoje miejsce, doglądam mozolnej uczniowskiej
roboty, ponaglam niesfornych nastoletnich bibliotekarzy, którzy jednak nie wykazują dużej miłości do
słowa drukowanego. Przecież to już prawda ogólna,
że młody człowiek zanurzony po uszy w informatycznym bałaganie stracił zupełnie szacunek dla słowa
drukowanego. Jest go zbyt wiele: w gazetach, w telewizji, w książkach, wreszcie w Internecie; słowa nie
sposób już odbierać w czytelnym akcie komunikacji.
Proces odbudowania licealnej biblioteki
trwa, uczniowie i uczennice starają się jak mogą, moja
perswazja mobilizuje ich średnio – piramida lektur,
podręczników i periodyków wciąż straszy ogromem.
Również straszy w pomieszczeniach prywatnych: jak to się eufemistycznie streszcza – odszedł
bliski człowiek… i zostawił pokaźnych rozmiarów bibliotekę. Na mnie spadł obowiązek przejrzenia, uporządkowania – i mówiąc brutalnie – dokonania selekcji tak, aby stworzyć księgozbiór nowy, mieszczący
zbiór „odeszłego” i zbiór „przyszłego”.
Wieżowce półek opróżniono z podwójnych
rzędów literatury pięknej, naukowej, fachowej, okolicznościowej i wszelkiej innej. Także szuflady zostały
wypatroszone z pieczołowicie posegregowanych, powkładanych w kieszenie starannie opisanych teczek:
wycinków, zdjęć, broszur, proporczyków, wizytówek,
zaproszeń, życiorysów, rachunków, sprawozdań, podziękowań, życzeń imieninowych, legitymacji, bibliotecznych kart, katalogów wystaw, kalendarzy, górniczych katastrof, historycznych wyimków itd., itp.
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Odkładam na bok wybrane elementy penetrowanego panopticum – czyżby ocalało tylko tyle
niemych świadków życiorysu i godzin spędzonych
przy biurku… i czyżby godzin zmarnotrawionych?
Wśród papierów życiowej powagi zawieruszyła się
żartobliwa na pozór karteczka z ironicznym memento:
Choć przeżyłeś trochę lat,
to inaczej spójrz na świat:
byt jest krótki – wierz człowieku,
zamiast w głupiej tkwić ascezie
- żyj!
używaj, ile wlezie.
Żyć – to kochać!
Stwierdź to czynem:
porzuć księgi…
Godzinny ślęczenia nad książkami i dokumentami biografii nie dają satysfakcji: wolnych
przestrzeni na półkach ubywa, sterty zadrukowanego papieru zalegają podłogę i pokrywają się kurzem.
Domową bibliotekę zaopatrzono w nowe meble, ale
proces tworzenia zadawalającej i spójnej całości księgozbioru natrafia na dręczące problemy: co zostawić,
co uczynić z materiałami odrzuconymi? Dokonuje
się ciągłe przekładanie tekstów „z kupki na kupkę”,
towarzyszą tej zwariowanej czynności wątpliwości,
irytacja i zniecierpliwienie.
Wreszcie rodzi się gorzka refleksja: jeżeli ja
nie mam litości nad osieroconym księgozbiorem, to
również i mojego literackiego majątku nikt nie uchroni, kiedy zostawię go wśród żywych. Pomszczą się
wtedy zhańbione książki: o partyzantce, o Oświęcimiu, o ziołach, o Bieszczadach, o tajemnicach Kremla, także podręczniki, poradniki, regulaminy, nowele
pozytywistyczne i wiersze socrealistyczne, poematy o
małej i dużej ojczyźnie, nekrologi zajęcy i szaraczków,
pisma użytkowe i pisma bezużytkowe, wspomnienia
szkolne i zdjęcia wejść głównych - i doprowadzą do
zagłady długogromadzonego bogactwa.
Dzisiaj ta przerażająca wizja nie martwi;
niecny proceder nie może zostać przerwany, trzeba
wygospodarować widokowe miejsca dla moich eleganckich grzbietów. Jeszcze ten rumieniec skrywanego wstydu, że i ja prawie codziennie dokładam do
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tej straszącej piramidy słów słowa własne, zamykane
w kolejnych brulionach intymnego dziennika, które
niechybnie staną się odziedziczonym przekleństwem.
Co uczyni z lasem rzeczy i książek ojca syn
– zresztą zarażony już książkowym zbieractwem: czy
spuścizna nie wyląduje w kuble śmietnika albo paszczy pieca? Może spadkobierca dokona selekcji totalnej
i materiał papierowy zostanie przemieniony w wirtualne widmo umieszczone w sieci. Bowiem XXI wiek
za jedyne 120 dolarów oferuje miejsce - kwaterę na
wirtualnym cmentarzu, umożliwiające przechowanie
tekstów odpowiednio zabezpieczonych i jedynie dostępnych dla wtajemniczonych; to swoista silva rerum
dla potomków w multimedialnym wydaniu.
Albo idąc za słowami filozofa z Gdańska sukcesor posiądzie sztukę nie czytania (nie gromadzenia)
książek, albowiem nie należy tracić czasu na czytanie
książek nieistotnych, bo tylko wtedy może człowiek
dotrzeć do tych najważniejszych i najbardziej wartościowych.
Można także podsunąć niedawno przetłumaczoną z języka francuskiego pracę pod tytułem:
„Drogi zeszycie, drogi ekranie”, której autor, Philippe
Lejeune, powołał do istnienia Stowarzyszenie Autobiografów. Głównym zadaniem dobrowolnej organizacji jest zbieranie i przechowywanie dzienników
osobistych; w archiwum zamknięto się już ponad 3
tysiące diarystycznych egzemplarzy, w tym 70 z zastrzeżono poufnością.
Dziennik osobisty we Francji nie jest zaliczany do literatury pięknej, nie jest też traktowany
jako gatunek literacki a także ogólnie oceniany jest
negatywnie. Publicznie twierdzi się, że nie jest rzeczą
dobrą prowadzić codzienne notatki, bo to przejaw
egoizmu i narcyzmu. Autor „drogiego zeszytu” w wywiadzie radiowym prowokująco stwierdza, że diaryści robią coś okropnego, ale imperatyw prowadzenia
notatek jest tak silny że nie mogą przestać. Jednocześnie zauważa, że ta nałogowa pisanina to ważny
wybór egzystencjalny, radykalnie kształtujący sposób
życia; jak już piszemy, to musimy mieć świadomość,
że czynimy dobro dla ludzkości. Nigdy nie piszemy
tylko dla siebie, piszemy dla innych, którym pragniemy się podobać, piszemy dla siebie „później”, „za 50
lat”…
Zniszczenie części lub całości notatek to
znak, że przechodzimy życiową przemianę, lub że odczuwamy strach przed utratą prywatności i zdemaskowaniem. Ale jeżeli dziennikowy las rzeczy ocaleje,
to przynajmniej w frankofońskim obszarze językowym ma szanse i miejsce na życie pośmiertne.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że
dzienniki osobiste prowadzi regularnie 8% Francuzów. Ile jest polskich autobiografów – nie wiadomo,
ale można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa,
że mniej, że na pewno poniżej statystyki paryskiej.
Nie będzie dużym błędem postawienie tezy,
że owe procenty stanowią miarę rozwoju cywilizacyjnego, który jest niejako sumą świadomości egzystencjalnej członków danego organizmu społecznego;
sumą jednostek, które swoją wstydliwą działalnością pisarską pragną przezwyciężyć – jak lapidarnie
sformułował poeta - rozpacz dorosłego człowieka,
którego imię jest pisane na wodzie i którzy jak słowa modlitwy powtarzają prostą apostrofę: Pamięć to
wszystko, co mamy…
Henryk Bielas – polonista, animator kultury, mieszkający i pracujący w Tychach

str. 43

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Nr 4 (15)/ 2011

Długie pożegnania, czyli o współczesnym wymiarze patriotyzmu
J. Kochan
Co to jest „polityka historyczna”?
Żeby odpowiedzieć wstępnie na to pytanie
wystarczy powiedzieć, że jest to polityka odwołująca
się do tradycji niepodległościowej Polski i jej chrześcijańskiej, katolickiej interpretacji w duchu solidaryzmu i konserwatyzmu narodowego. Jej widomym
znakiem jest zwrócenie się – z wielką dumą i satysfakcją - ku przeszłości, w opozycji do nie tak dawnych
jeszcze wezwań innych partii politycznych, nawołujących do patrzenia w przyszłość, zastosowania „grubej
kreski” w stosunku do przeszłości politycznej i koncentracji na europejskich procesach integracyjnych.
Polityka historyczna nie jest więc polityką
nawiązującą po prostu do historii, lecz jest polityką
określonej formacji politycznej, która instrumentalnie i bezwzględnie wykrawa z historii wycinanki ku
ozdobie własnych, partykularnych interesów politycznych, swojej politycznej wizji historii. Widoczne
wszędzie ślady radosnego liberalizmu ostatnich lat
stwarzają dla takich praktyk sprzyjający nastrój.
Co więcej, tak rozumiana „polityka historyczna” zdaje się być - jak na razie - bardzo skuteczną formą marketingu politycznego, odnajdującą w
szerokich rzeszach obywateli Polski swoich gorących
(lub letnich) zwolenników, którzy poprzez swoją aktywność polityczną zapewniają twórcom „polityki historycznej” pozycję rządzącą w państwie, decydującą
w podporządkowanym państwu aparacie gospodarczym, dominującą w środkach masowej komunikacji, w szkolnictwie, kulturze wreszcie w olbrzymiej,
wszechstronnie uwikłanej w życie społeczne strukturze polskiego kościoła katolickiego.
Silne państwo, praworządność, sprawiedliwość, niepodległość, narodowy solidaryzm wobec
odwiecznego zagrożenia przez wrogą zagranicę, ład
moralny wsparty na uniwersalnych wartościach katolickich, które są jednocześnie prawdziwymi wartościami dla każdego Polaka, patrioty, obywatela, mężczyzny, ojca, dla każdej rodziny. IV Rzeczpospolita to
zamierzona realizacja tak ogólnie przecież, ale jakże
kategorycznie formułowanego programu politycznego.
Jak widać – paradoksalnie – „polityka historyczna” jest jak najdalsza od Heraklitejskiego pantha
rei, od zrozumienia przemijalności obyczajów, granic,

str. 44

państw, od procesualnego pojmowania zjawisk historycznych, od zrozumienia, czym jest czas w historii,
czym jest przemijalność w życiu.
„Polityka historyczna” jest fundamentalnie ahistoryczna.
Jej podstawowym celem jest utwardzenie
betonowego, zmitologizowanego, ponadczasowego
fundamentu uniwersum dla skołowanego i wymęczonego historią własną, swoich rodziców i dziadków Kowalskiego czy Malinowskiego. Odzyskanie
dla zdeterytorializowanego Polaka twardego gruntu,
dna, zagrody, wsi spokojnej….ojca, dziadka,1 matki…
Im bardziej widzimy, że stare katolickie wartości walą się w gruzy a ich paranoidalne eksplikacje
– jak zakaz seksu przedmałżeńskiego, zakaz rozwodów, zakaz używania środków antykoncepcyjnych,
celibat duchownych, prymitywna homofobia, feudalny patriarchat, blokowanie zapłodnienia in vitro i
zapłodnienia pozaustrojowego, etc., etc., - są spontanicznie, masowo, codziennie lekceważone i omijane,
…im bardziej oczywiste staje się dla nas, że Polska
jako państwo, naród, społeczeństwo zależna jest już
nie tylko od wielkich wichrów historii, wojen światowych, gorących i zimnych, ale że wręcz na co dzień
powoli rozpuszcza się w gęstej sieci zależności ekonomicznych, kulturowych, politycznych, sprawiając
na przykład, że  bezrobotny Polak lata tanimi liniami
lotniczymi do prostej pracy fizycznej w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, albo dojeżdża co tydzień
autobusami do pracy w Holandii…im doskonalej
zdajemy sobie sprawę, że w ciągu kilku ostatnich lat
miliony Polaków „wyjechało” z kraju za chlebem albo
z ochoty, dla przyjemności, z ciekawości….
Otóż, im bardziej zdajemy sobie sprawę z
tych faktów i wielu, wielu jeszcze innych, które wpychają nas w skomplikowaną przestrzeń globalizacji
i ponowoczesności – tym bardziej tęsknimy za tym,
co bezpowrotnie utraciliśmy, co bezpowrotnie odeszło, co jest dawno passe i z czego nie da się żyć… To
nieosiągalne jest tym bardziej pożądane i namiętnie
wyznawane im bardziej jest utopijne, tak jak rozłąka,
która boli bardziej wraz z wzrastającą ilością rozdzielających kilometrów, nie tylko rosnącym czasem roz1 Oczywiście jeśli „dziadek był w Wehrmachcie” – to wszystko
przepadło!
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stania, choć przecież ilość kilometrów nie powinna
mieć żadnego wpływu na intensywność odczuć.
Jest to zresztą w Polsce tęsknota nie tyle za przeszłością, w wypadku naszego kraju przeszłością rozbiorową, powstańczą, biedną i poniżoną, co za niezrealizowanym marzeniem z przeszłości. Nie chodzi jednak
nawet o marzenie wszystkich, lecz o marzenie skrojone na wąsko narodową, nacjonalistyczną modłę
– zasadniczo obcą całej bogatej tradycji mozaikowej
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Polska, w formie tzw. IV Rzeczpospolitej, ma
w dwudziestym pierwszym wieku przeżywać kulminację realizacji ideału  w pełni suwerennego państwa
narodowego. Idei tej podporządkowana ma zostać
polityka zagraniczna, gospodarcza, wewnętrzna, kulturalna i oświatowa.2 Ponieważ jednocześnie za cechę
konstytutywną polskości uznaje się religijność, konkretnie katolickość, to trójedyna narodowo-państwowa-katolicka formuła jest formą standaryzowania
patriotyzmu, moralności, człowieczeństwa, normalności. Rozszerzenie formuły narodowej o wyznanie i
państwo nadaje jej z jednej strony uniwersalne umocowanie w transcendencji, w bezdyskusyjnym świecie
boskim, który poprzez tzw. ”naukę społeczną Kościoła” znajduje przejście do jak najszerzej rozumianego
naszego życia codziennego, z drugiej zaś zapowiada
maksymalne wyposażenie tej formy powszechnej
obecności transcendencji w jakże realne instrumenty
jej państwowego wdrażania i utrwalania. W rezultacie powstaje skuteczne społecznie instrumentarium
służące do „ociosywania” społeczeństwa do założonego modelu narodu, machina wojenna marginalizacji i wykluczania.
Znamienne, że z równą łatwością umożliwia
ona ograniczanie swobód obywatelskich poprzez stosowanie upaństwowionych praktyk homofobicznych,
jak i pozaprawne, choć tolerowane przez państwo,
spontaniczne i żywiołowe represjonowanie przez
członków młodzieżowej organizacji nacjonalistycznej manifestujących feministek, których równościowe postulaty popadają w sprzeczność z katolicko-narodowym modelem rodziny, kobiety. Odrzuceniu,
eliminacji poza wspólnotę narodową podlegają zwolennicy środków antykoncepcyjnych i związków
partnerskich, homoseksualiści i pacyfiści, ekolodzy
i wegetarianie, etc., etc. – a więc wszyscy ci, których
mikropraktyki życiowe nie mieszczą się w logice na-

rodowo-katolickiej wyobraźni. Charakterystyczne
jest również i to, że szczególnym obiektem agresji,
zwłaszcza zinstytucjonalizowanych form obecności
paradygmatu katolicko-narodowego, stają się przedsięwzięcia cieszące się dużym społecznym wsparciem
i ze swej istoty jakby odpolitycznione i „niewinne”
jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka
Owsiaka. Ich podstawowym grzechem, grzechem
nie do wybaczenia jest ukazywanie alternatywnych
wobec panującego paradygmatu form organizacji
społeczeństwa obywatelskiego. Ta sama zbiórka na
wsparcie wyposażenia szpitali prowadzona poprzez
instytucje kościoła katolickiego jest czymś godnym
pochwały, przeprowadzana przez swoistą ad hoc organizację, omijającą zhierarchizowaną i zbiurokratyzowaną strukturę pasterską, staje się groźnym, z definicji zdemoralizowanym żywiołem.3
„Polityka historyczna” nie dotyczy więc tylko
historii, lecz jest przede wszystkim figurą umożliwiającą stworzenie monolitycznego programu eliminacji
obcych mikropraktyk społecznych sięgających od
upodobań seksualnych po gusta muzyczne, zablokowania tworzenia się alternatywnych form wspólnotowych, obrzędowych i ceremonialnych. Blokada ta
dokonuje się zresztą zarówno w wyniku przechwytywania i wchłaniania praktyk obcych, i tym samym
unowocześniania własnych, jak i podporządkowania,
choćby formalnego, wszelkich istniejących społecznie
form integracji i   komunikacji / np. poprzez rozbudowany system duszpasterstwa – sportowcy, dziennikarze, bankierzy, wojskowi, przedszkola, szpitale…,
a także totalne odrzucanie rozdzielenia kościoła od
państwa/. Horyzontem tego procesu jest realne państwo wyznaniowe, narodowo-katolickie.
Rozpatrując problem w kategoriach instytucjonalnych warto zauważyć, że struktury religijne
i państwowe są niezwykle rozbudowanymi strukturami urzędniczymi i biurokratycznymi, całkiem
nieporównywalnymi z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Alternatywnych wobec
nich bytów nie jest w stanie wytworzyć także kapitał,
polski czy międzynarodowy, tym bardziej, że nie jest
tym   zainteresowany. Narodowo-katolickie praktyki
ideologiczne są w wypadku Polski niezwykle skutecznym środkiem pacyfikacji oporu społecznego,
zwłaszcza gdy zwiąże się je z tradycyjnym polskim
mesjanizmem religijnym / pomocna jest w tym figura

2 Minister edukacji narodowej –członek partii, która
prowadziła ostra kampanie antyunijną -  postuluje wprowadzenie
w szkołach „wychowania patriotycznego” jako osobnego
przedmiotu nauczania.

3 Doskonale problem ten wyczuł główny organizator
Przystanku Woodstock, gdy wraz z tłumem rozszalałej rockiem
młodzieży wspólnie odśpiewał polski hymn „Jeszcze Polska nie
zginęła / Póki my żyjemy….”
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papież-Polak /  i misją cywilizacyjną na Wschodzie/
zagrożeniem przez wschodnią barbarię, rusofobia,
stosunek do Ukrainy i Białorusi /. Jak podają badacze,
Polska jest krajem o najniższych wskaźnikach strajkowych w Europie i to przy blisko 20% bezrobociu,4 a
stopień uzwiązkowienia w kraju zwycięskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wynosi poniżej 10%.
Panowanie realizuje się także na poziomie
ideologicznym i politycznym poprzez   kreację obowiązującego słownika politycznego i ideologicznego.
Pozorność pluralizmu politycznego widoczna jest w
nieprzekraczaniu granic narodowo-katolickiego modelu przez rządzącą lewicę5 a także w nawróceniu religijnym polskich liberałów.6 Aktualnie kształtuje się
tendencja do zamknięcia układu politycznego w binarnym układzie narodowo - liberalnym, gdzie różnic politycznych i ideologicznych trudno się czasem
w ogóle dopatrzeć.
„Polityka historyczna” jako kłamstwo
Marginalizacja i wykluczenie nie dotyczą
tylko mikropraktyk społecznych, choć być może ten
obszar właśnie ma podstawowe znaczenie dla prowadzenia skutecznej długofalowej polityki. Walka rozgrywa się także bezpośrednio w obszarze ideologii i
interpretacji tradycji historycznej. Jądrem, wokół któ4 „W latach 2000-2003 z powodu strajków Hiszpania straciła
średniorocznie 220 dni, Włochy 135, Austria 103, Norwegia
77, Węgry 60, Finlandia 55, Szwecja 41, Francja 40, Rumunia
33, Wielka Brytania 27, Słowenia 22, Portugalia 18, Holandia
11 itd. Średnia dla wszystkich państw europejskich wynosiła 45
dni, dla starych państw członkowskich Unii 58, dla nowych 19.
Natomiast Polska straciła 2 dni - najmniej ze wszystkich państw
europejskich! [13] Jak widać, na tle Europy Polska znajduje
się nie w okresie względnego, lecz niemal bezwzględnego
pokoju społecznego.” / Cytuję za: Z. M. Kowalewski, Le Monde
Diplomatique”, lipiec 2006/.
5 Walka premiera L. Millera o „wartości chrześcijańskie” w
konstytucji europejskiej i rezygnacja z podstawowych nawet
postulatów tradycyjnej lewicy jest na to oczywistym dowodem.
Podobnie sojusz międzynarodowy z fundamentalistami
religijnymi z USA i współudział w ich irackiej awanturze
wojska polskiego pod przewodnictwem lewicowego
prezydenta A. Kwaśniewskiego wskazują na kompletną
ideową deterytorializację polskiej lewicy. Aktualnie polityka
Kwaśniewskiego i Millera jest kontynuowana przez Radka
Sikorskiego i braci Kaczyńskich w całej rozciągłości.
6 „Liberalizm” Platformy Obywatelskiej nie już oczywiście
związany z tradycyjnym antyklerykalizmem liberałów, w Polsce
liberalizm przybiera postać „klerykalizmu łagiewnickiego”
w odróżnieniu od „klerykalizmu toruńskiego” związanego z
Radiem Maryja i panującą koalicją rządową.
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rego organizowane jest konstruowanie ideologicznej
machiny wojennej mającej eliminować konkurencyjne wobec paradygmatu  narodowo – państwowo - katolickiego opcje ideologiczne i polityczne, jest oparte
o swoistą interpretację historyczną pojęcie patriotyzmu.
Patriotyzm jako machina wojenna. Nie przypadkiem po raz wtóry odwołuję się do określenia
„machina wojenna”. Określenie patriotyzmu nie jest
bowiem niewinną zabawą teoretyczną. Staje się w
panującym dyskursie podstawową formą ideologicznego oddziaływania i dyscyplinowania, sposobem
organizowania różnych treści ekonomicznych, społecznych, politycznych w całościowy system ideowy
skutecznie korespondujący z zastaną świadomością
społeczną.
Nie chodzi tu przy tym o proste definicje tworzone przez ideologów a raczej o konstytuowanie się
pojmowania patriotyzmu w ramach złożonej praktyki politycznej całego ruchu społecznego, o odsłonięcie idei patriotyzmu stojącej implicite za realizowaną
polityką.
Twórcy pomysłu IV Rzeczpospolitej nie odmawiają przecież wprost patriotyzmu swoim kolegom, z którymi ręka w rękę w opozycji antysocjalistycznej, w KORze czy w „Solidarności” zwalczali
PRL schyłkowej epoki E. Gierka czy stanu wyjątkowego W. Jaruzelskiego. Jednakże wypowiedzi mówiące
o odzyskaniu ministerstwa spraw zagranicznych po
dymisji z funkcji ministra spraw przez M. Mellera
wskazują na to, że nawet sprawowanie przez niego tej
funkcji w rządzie premiera K. Marcinkiewicza należy
traktować jako pozostałość starego układu, resztki III
Rzeczpospolitej, która przecież w całości oceniania
jest jako twór w sposób zasadniczy nie służący interesom Polski i jako zapośredniczona przez mafijno –
elitarne powiązania kontynuacja PRL-u.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że jako kontynuatorzy peerelowskiego układu traktowani są także
postsolidarnościowi liberałowie. To nie kapitalizm,
wprowadzany po 1989 roku jest winien krytykowanemu brakowi obrony interesów polskich, wyprzedaży majątku narodowego, pauperyzacji społeczeństwa,
bezrobocia, utraty suwerenności ekonomicznej i politycznej. To nie katolicyzm polski, z klerykalizacją
państwa i oświaty, z gigantycznymi ekonomicznymi
przywilejami katolickiego kleru, z wszechobecnością
kultu papieża-Polaka odpowiada za upadek moralny,
konsumpcjonizm, przestępczość, korupcję, rozkład
rodziny i demoralizację młodzieży.
Źródłem zła jest sprzęgnięty siecią niejaw-
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nych powiązań z postkomunistyczną przeszłością i jej
aktualną reprezentacją liberalizm, który ostatecznie
zlewa się z peerelowską przeszłością w anonimowy
układ, „łże elity”, sieć zależności służb specjalnych.
IV RP to prawdziwe odzyskanie niepodległości. Ale pełna wolność wymaga „odzyskania” urzędów, funkcji, wymiany elit, zmiany sędziów, lustracji
polityków, urzędników, duchownych, dziennikarzy…
Lustracja wbrew oficjalnej wykładni nie służy przecież chronieniu przed możliwym szantażem aktualnie sprawujących władzę urzędników państwowych.
Nie ma na to do tej pory, przez kilka lat funkcjonowania lustracji ani jednego przykładu. Jej podstawowa funkcja to eliminacja z życia publicznego niewygodnych współtowarzyszy podróży. Najsłynniejsze
lustracje to „lista Macierewicza”, lustracja Lecha Wałęsy, Mariana Jurczyka, Zyty Gilowskiej, kolejnych
księży, no i oczywiście polityków SLD, ale w ich wypadku „pozytywna lustracja”, uwolnienie od podejrzeń niczego w ich statusie postkomunistycznym nie
zmienia. IPN i lustracja to na razie narzędzia ociosywania społeczeństwa  do zdrowej, patriotycznej, wolnej od zdrajców tkanki. Jest to oczywiście tylko wstęp
do realizacji projektu o wiele szerszego. Jeżeli bowiem
lustracji podlegają narzędzia zbrodni, to podlegać jej
winni także ci, którzy tymi narzędziami manipulowali a także ci, co sprawowali „sprawstwo kierownicze”. Lustracja i cała działalność IPN jest więc wprowadzeniem do maksymalnej dekomunizacji – jakby
jej hasła, w 16 lat po upadku PRL, bezsensownie nie
brzmiały.
Ale eliminacji z życia publicznego powinni
podlegać nie tylko zdrajcy i związani z PRL funkcjonariusze. Marginalizacji – zgodnie z tym projektem - podlegać winni wszyscy ci, którzy akceptowali
rzeczywistość społeczną sprzed 1989 roku. „Polityka
historyczna” oparta jest bowiem na kanonie uznającym równoważność okupacji hitlerowskiej i sowieckiej nie tylko w latach 1939-1941, ale także w całym
okresie  funkcjonowania sojuszu antyhitlerowskiego:
Teheran, Jałta i Poczdam to kamienie milowe zdrady
sankcjonującej okupację. Antypolskie są więc i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Francja. Antypolskie są także postawy wszystkich tych obywateli
polskich, którzy sytuację taką zaakceptowali. Są to
wszystko, z kunktatorstwa, z wyrachowania, albo z  
głupoty - zdrajcy.
Nie uchylajmy się więc od zadania podstawowego pytania. Kto z perspektywy „polityki historycznej” tym zdrajcą nie był? Wydaje się, że zdrajcą
nie był tylko ten, kto konsekwentnie, z bronią w ręku
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walczył z „komuną” i PRL, utożsamianym z bolszewicką okupacją, ten, kto liczył na trzecią wojnę światową, ten, kto nie tylko po pijanemu śpiewał „Jedna
bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa…”.
Postawy, które „nie są patriotyczne” i cały
okres peerelowski podlegają kryminalizacji, bądź zostają z góry zdyskwalifikowane politycznie i moralnie.
Dlatego sławi się zbrojny opór po 1945 roku, dlatego
sławi się Narodowe Siły Zbrojne, WiN a nawet z sympatią odnosi się do oddziałów UPA w południowowschodniej Polsce. Dlatego też czerwiec 1956 roku w
Poznaniu próbuje się kwalifikować do narodowych
powstań, obok listopadowego, styczniowego a przede
wszystkim obok warszawskiego.
Nie będą wiec z tej perspektywy patriotami
ci, co w 1945 roku, po klęsce września, rozsypaniu się
w proch świeżo odzyskanej polskiej państwowości i
hekatombie lat okupacji i obozów koncentracyjnych,
po latach prześladowań polskiej lewicy w Polsce i
na emigracji (pamiętajmy o stalinowskich mordach
na polskich lewicowcach) postanowili na gruzach,
zdając sobie sprawę z ciasnych reguł doktrynalnych
i geopolitycznych, rozpocząć budowę społeczeństwa
socjalistycznego wspartego o pewne sojusze wojskowe, gwarantujące bezpieczeństwo granic i utrzymanie pokoju. Nie będą na miano patrioty zasługiwać
także ci zwykli, szarzy, normalni ludzie, którzy uznali, że dosyć wojen i że co ma być, niech będzie, byle
wojny nie było. Nie będzie w tej klasyfikacji patriotą
także Stanisław Mikołajczyk, który twierdził, że: „Jeśli miałbym wybierać między Polską komunistyczną
a żadną, to wybiorę tę pierwszą jako mniejsze zło”.7
Nie będzie nim także wybitny historyk, uczestnik
wojny 1920 roku (stracił w niej prawe ramię), wybitna
postać konspiracji okresu hitlerowskiej okupacji  historyk, profesor Tadeusz Manteuffel,8 który na pro7 Obok tej wypowiedzi Mikołajczyka H. Słabek przytacza
jeszcze inną nie mniej ciekawą:” Uważam, że Polska mówił
Mikołajczyk - będzie wolna i niepodległa, jakkolwiek na
przestrzeni 20-30 lat będzie przechodziła ciężkie sytuacje, przez
interwencje wewnętrzna, czy tez przez kłopoty związane z
polityką zagraniczną. W tym czasie i ZSRR będzie się zmieniał
i tracił charakter rewolucyjnego dynamitu” / Posiedzenie Rady
Narodowej 25 sierpnia 1949 stenogram, s. 11). Archiwum
Instytutu Polskiego w Londynie, A.5.4/142. Cytuję za H. Słabek,
Narodziny ludowego państwa, „Dziś” 7/2006, s.134 /.
8 T. Manteuffel w latach okupacji zaangażował się niemal
od początku w konspiracyjną działalność niepodległościową,
redagował gazetki i publikacje podziemne (był sekretarzem
redakcji „Wiadomości Polskich”), wraz z gronem przyjaciół i
kolegów zaangażował się w prace Biura Informacji i Propagandy
Armii Krajowej.
Z  podręcznika „Historia powszechna -  średniowiecze” Tadeusza
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pozycje budowania po wojnie zbrojnego podziemia
antypeerlowskiego miał odpowiedzieć, że teraz to my
będziemy budować uniwersytety.
Patriotyzm „polityki historycznej” to patriotyzm czynu zbrojnego, powstań, walki do końca,
wbrew logice i wbrew realiom. W konkrecie sytuacji powstałej po drugiej wojnie światowej oznacza
on odrzucenie kształtującego się układu sił nawet
kosztem wywołania kolejnej wojny światowej, która
musiałaby oznaczać użycie broni atomowej. To także
szerzej rozumiana gloryfikacja przemocy zbrojnej w
rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzpaństwowych:
nie przypadkiem kultem otacza się, postać Józefa
Piłsudskiego (spreparowaną zresztą historycznie, bo
pozbawioną kompletnie socjalistycznego rodowodu i
antyklerykalnego, antykatolickiego wymiaru), a o zamachu majowym mówi się z całkowitym zrozumieniem i aprobatą. „Polityka historyczna” z łatwością
aprobuje haniebne, łamiące prawo międzynarodowe
polskie zaangażowanie militarne w Iraku, okupację
tego kraju, wysyłanie wojsk do prowadzenia walk w
Afganistanie. Jednoznacznie gloryfikuje przemoc militarną w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych - o ile jest ona wymierzona w jej ‘przeciwników
politycznych”. Działacze polityczni aktualnej koalicji
rządowej jeździli z ryngrafami Matki Boskiej i kwiatami do generała Augusto Pinocheta, wysławiają na
forum parlamentu europejskiego wspieraną zbrojnie
przez Hitlera i Mussoliniego faszystowską dyktaturę
Franco w Hiszpanii i Salazara w Portugalii.

wynika ze specyficznego, konkretno-historycznego
zbiegu okoliczności, sprawiającego, że awanturnicza
brednia z faszystowskimi upodobaniami próbuje prezentować się jako polski patriotyzm. Odwołanie się w
tym wypadku do patriotyzmu ma za zadanie ubranie
patologicznych upodobań w uniwersalistyczne, godne
aprobaty szaty. To, co partykularne, marginalne, czasem groteskowe, śmieszne a czasem groźne, zbrodnicze, patologiczne prezentuje się jako powszechne, narodowe, godne szacunku i aprobaty. Patriotyzm jest
tu tylko atrakcyjnym opakowaniem marketingowym
bezwzględnie wykorzystującym rogatywki, szwoleżerów, legiony, biało-czerwoną opaskę, „Solidarność”9… jako środki pacyfikacji świadomości społecznej
i zmuszenia jej do akceptacji braku sprawiedliwości,
drastycznych zróżnicowań społecznych, bezrobocia,
marginalizacji wielkich grup społecznych (mniejszości narodowych, seksualnych, religijnych, światopoglądowych, politycznych…), klerykalizacji państwa
i społeczeństwa, zwijania demokracji, awanturniczej
polityki międzynarodowej.
U podstaw „polityki historycznej”, pojmowania patriotyzmu i wolności leży pewien konkretny
projekt społeczny, pewna wizja społeczeństwa, konkretna polityka społeczna, która bez przebrania w patriotyzm, wolność, prawdę, sprawiedliwość ujawnia
swą odrażającą treść społeczną, swoją zaściankowość
i swoją utopijność.

Czy możemy w ogóle mówić w tym wypadku o patriotyzmie?

Rezultatem ideologicznym „polityki historycznej” jest pewien model patriotyzmu, pewien
model polskości, pewien model polityki społecznej i
zagranicznej. Tym, co spontanicznie budzi najwięcej
społecznego sprzeciwu w propagowanym projekcie,
nawet dzisiaj (szczególnie u młodzieży, która dostaje
od panującego układu w prezencie ministra edukacji wyjętego z przedwojennej naftaliny i otoczonego
dla modernizacji bojówkami wygolonych kinoli), jest
jego anachroniczność, odrażająca forma estetyczna i
nie- (a w zasadzie) a-nowoczesność.
Jeśli minister edukacji myśli, że jest w stanie
zablokować erotyczne strony w Internecie – świadczy
to jedynie o kompletnej nieznajomości tego nośnika
komunikacji. Jeśli rząd RP próbuje wpłynąć na przy-

Czy interpretacja patriotyzmu w duchu „polityki historycznej”,  wykluczająca z grona patriotów
zdecydowaną większość obywateli polskich, sprowadzająca lata 1945-1989 do bolszewickiej okupacji,
ociosująca polskość do zmarginalizowanego przez
historię nurtu politycznego i jego awanturniczej polityki określa nam rzeczywisty, nowoczesny, współczesny  patriotyzm?
Uważam, że na tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna: mamy tu do czynienia z wielkim
historycznym kłamstwem. Oto obcujemy z próbą gloryfikacji polityki i ideologii, która poniosła historyczną klęskę i która nie ma nic do zaoferowania naszej
współczesności. Jej chwilowa społeczna popularność
Manteuffela w trakcie swoich studiów historycznych zdawałem
roczny egzamin na drugim roku w sesji letniej.
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„Polityka historyczna” jako retro-utopia

9 Czy słyszał ktoś kiedyś jak miłośnicy „polityki historycznej”
narzekają na nikły stan uzwiązkowienia w Polsce i upadek
„Solidarności”? Zamiast tego organizują multimedialne fety z
koncertami Jean-Michela Jarre`a. Koncert na ruinach ruchu
związkowego w Polsce.
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rost naturalny i wzrost liczby Polaków za pomocą
1000 złotowego prezentu za noworodka a jednocześnie jest współwinny migracji milionów wykształconych, młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu
jakiejkolwiek pracy, to jest kompletnie nieporadny
i publicznie manifestuje swą niekompetencję. Jeśli
rosyjsko-niemiecką umowę handlową w sprawie dostaw gazu porównuje się do paktu Ribbentrop-Mołotow, jeśli dla autora satyrycznego artykułu o polskich
politykach domaga się wydania międzynarodowego
listu gończego…to wielokrotne wrażenie nieprzystawalności, które pojawia się w takich sytuacjach nie
może być przypadkowe, lecz jest symptomem czegoś
o wiele bardziej zasadniczego i gruntownego. Tym,
co leży u podstaw tego wrażenia jest utopijność państwowo – narodowo - katolickiego projektu.
Utopijność ta sprawia, że – gdy uwolnimy się
od pokusy łatwej pociechy – w lansowanym projekcie dostrzegamy zasadniczą ahistoryczność związaną
już z absolutnym potraktowaniem kategorii narodu,
a co za tym idzie, z równie absolutnym pojmowaniem
patriotyzmu. Każdy teoretyk zajmujący się problematyką narodu, problematyka państwa wie, że ani państwo, ani naród nie są bytami wiecznymi czy naturalnymi.
Państwo to instytucja, która powstaje historycznie wraz z pojawieniem się społeczeństw klasowych i podchodząc do sprawy generalnie można
skonstatować, że większość czasu swego istnienia
gatunek homo sapiens spędził bez państwa. W wymiarze historii powszechnej państwo jest jeszcze historycznie dość stare, ale już dla nas, Polaków lekcje
historii poświecone powstawaniu polskiej państwowości są związane z opowieściami o wydarzeniach
zaledwie sprzed tysiąca lat. Polska tradycja historyczna doskonale przy tym pokazuje, że państwo nie musi
być i zazwyczaj nie jest jednolite etnicznie i że całe
średniowiecze jest okresem, w którym więzi zależności lennych, dynastycznych, religijnych, kulturowych,
nawet geograficznych są decydujące dla kształtu i
charakteru konkretnych państw.
Państwa narodowe, powstawanie narodu to
zjawiska związane z intensywnym rozwojem kapitalizmu, względnie izolowanych ale intensywnych rynków wewnętrznych, które ujęte w państwowe karby
administracji, kształcenia i wychowania, polityki i
kultury tworzą dopiero w warunkach społeczeństwa
liberalnej burżuazyjnej demokracji świadomość narodową, naród, państwo narodowe. Jest to przy tym
proces trudny i skomplikowany, w zasadzie nigdzie
nie przebiegający w sposób czysty – możemy tu mó-
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wić co najwyżej o pewnej tendencji. Do dziś bowiem
są problemy z kształtowaniem tak rozumianego narodu nawet na Wyspach Brytyjskich (patriotyzm
szkocki, walijski, irlandzki), w krainie najwcześniej i
najbardziej, po Niderlandach, rozwiniętego kapitalizmu.
Epoka państw narodowych to wiek XIX
i XX – i nie jest to epoka szczęśliwa. Rozbiory wieloetnicznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów były
właśnie rezultatem niemożności przekształcenia się
jej w państwo narodowe czy wielonarodowe, braku
świadomości narodowej, braku narodu. Cała epoka
powstaniowa jest walką o ukształtowanie świadomości narodowej i narodu w niesprzyjających, rozbiorowych warunkach. Można uznać, że zakończyła się
ona powodzeniem. Sprawdzianem dla niej był patriotyzm pokolenia Września, pokolenia Kolumbów…II
Wojna Światowa. Ale ileż na tej drodze było klęsk i
goryczy. Walka o włączenie szerokich kręgów społecznych, mas chłopskich do „sprawy narodowej” to
przecież także rzeź galicyjska, to także „Rozdziobią
nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, to wiernopoddańcze pieśni i adresa do Franciszka Józefa i carów Rosji, to obojętność na ruch niepodległościowy,
wtapianie się w życie społeczne i polityczne państw
zaborczych, emigracja…
Epoka państw narodowych to dla Polski epoka klęsk i rola ofiary sąsiednich państw i nacjonalizmów, ale to także nieszczęsna epoka dla Europy i
świata!!!  Dwie wojny światowe i miliony zgładzonych
istnień ludzkich to owoc konkurencji państw narodowych, które - absolutyzując interes narodowy - nie
wahały się rzucić na wagę historii powszechnej miliony istnień ludzkich, w tym miliony istnień własnych
obywateli, miliony patriotów…i tych, którzy w tym
nacjonalistycznym szaleństwie, chcąc nie chcąc, byli
zmuszeni brać udział.
Koncepcja nowoczesnej Europy, idea Unii
Europejskiej to europejski wniosek z okrutnej epoki
państw narodowych: nie naród, ale człowiek, obywatel; nie wojna, ale współpraca i konkurencja ekonomiczna; nie nacjonalizm, ale humanizm; nie granice
i marginalizacja, ale wspólnota i akceptacja; nie autarkia i megalomania narodowa, ale bogactwo i inspiracja różnorodnością; nie fundamentalizm religijny i
misja ewangelizacji, ale wolność wyznania i solidarność wobec tragedii ludzkiej egzystencji.
Ten kto w epoce globalizacji, unieważniającej
coraz bardziej władzę rządów poszczególnych państw,
rządów bezsilnych wobec międzynarodowego kapitału i międzynarodowych korporacji, epoce internetu,

str. 49

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

telewizji satelitarnej, kształtowania się prawdziwej
„globalnej wioski” i niezwykle różnorodnej i barwnej, pełnej czasem dramatycznych sprzeczności, ale
jednak głębokiej kulturowej wspólnoty wszystkich
mieszkańców Ziemi… Otóż, ten kto w tych warunkach wybiera model pierwszy, model państwowo –
narodowo - katolicki w rzeczywistości wybiera konstrukt, który nie ma żadnych szans na realizację a
więc swoistego rodzaju utopię. Jest to jednak utopia
specyficzna, bo podszyta historyczną nekrofilią, taka
retro-utopia. Próby jej wprowadzania będą generować widowiskowe konwulsje. Możemy je oglądać na
co dzień w telewizji.
Polska nie stanie się też hamulcowym Unii
Europejskiej, bo jest na to za słaba politycznie, ekonomicznie, kulturowo… Najwyższy możliwy awans w
tym paradygmacie uprawiania polityki to rola „osła
trojańskiego”…. Dlatego nic nie będzie z całkowitej
niepodległości, bo podpisaliśmy układy, które przerastają państwo narodowe i wiodą nas w przyszłość
bezpieczniejszą, bogatszą, bardziej sprawiedliwą i nowoczesną…jeśli się bardzo postaramy…
Długie pożegnania…
Piszę o tym wszystkim trochę ze swadą i
polemicznie, ale doskonale zdaję sobie sprawę z dramatyzmu sytuacji: oto jest POLSKA, niepodległa i
samodzielna, demokratyczna i wolna, wyśniona i wywalczona… Możemy toczyć spory o to, czy sprawiedliwa, od  kiedy niepodległa, czy przypadkiem nie za
bardzo się już teraz uzależniająca…ale fakt nieobecności obcych wojsk na polskiej ziemi optymistycznie
pogodzi nas chyba w uznaniu, że idea wolnego państwa narodowego ziściła się w historii Polski i nic jej
nie zagraża.
I oto w tej sytuacji przychodzi się nam, Polakom żegnać z ideą państwa narodowego. W imię nowoczesnego patriotyzmu, w imię Polski musimy się
na gwałt uczyć, jak być Europejczykiem zjednoczonej
Europy, Polakiem-obywatelem Unii Europejskiej. Już
teraz koło biało - czerwonej powiewa niebieska flaga
ze złotymi gwiazdkami, na prywatnych samochodach są nalepki PL i UE, albo PL w wianuszku gwiazdek, mamy dwa hymny i własnych europarlamentarzystów - w każdym wymiarze naszej narodowej
egzystencji, codziennie mówimy bezgłośnie: „Żegnaj
Polsko!”. Także wtedy, gdy chłopi biorą unijne dopłaty do produkcji rolnej.
Polityka oparta o retro-utopię sentymentalnie przesłania nam tą prawdę. Bo też - mimo jej grozy
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- jest to polityka sentymentalna. Trudno się dziwić,
że pojawia się ona w Polsce. Pojawia się też w krajach o mniej skomplikowanej historii, w krajach, dla
których niepodległość nie była snem śnionym przez
pokolenia. Tragizm polega na tym, że w społecznym
dyskursie zajmuje ona miejsce sporom, dyskusjom,
walkom o to, co aktualne, rzeczywiste, prawdziwe.
Najistotniejsze procesy społeczne wnikają w tkankę
polskiego społeczeństwa przez osmozę, bezrefleksyjnie, w trakcie retro-snu o retro-utopii. Spoza teczek
Instytutu Pamięci Narodowej, lustracji i nie kończącego się, ciągłego „odzyskiwania niepodległości”
i tropienia zdrajców nie widać Europy, globalizacji,
uniwersalizacji.
Nie oznacza to potrzeby kosmopolityzmu, radykalnego zerwania z narodową tradycją. Nie oznacza to w
ogóle zerwania. Chodzi o złożony proces przerastania, ewolucji, podobny do rozwoju człowieka, który
z niemowlęcia wyrasta na dojrzałego maturzystę. Na
naszych oczach zaczyna się w końcu realizować wiązana przez Immanuela Kanta   z Oświeceniem idea
dojrzałości ludzkości. Dorastania jej także do realizacji Kantowskiej „idei wiecznego pokoju”. Miejmy w
każdym razie taką nadzieję.
W tym realnym procesie uczestniczą miliony
Polaków, realnie, osobiście, codziennie. Jest to proces
potwornie złożony i trudny. Powinien mieć w sposób
bezpośredni swój wyraz w społecznym dyskursie.
Współczesny patriotyzm to umiejętność mądrego i
eleganckiego pożegnania się z epoką państw narodowych. Nie ma powodu, żeby po nich płakać. Chyba
raczej trzeba by powiedzieć:
Uff! Wreszcie mamy to z głowy!
Prof. dr hab. Jerzy Kochan - kierownik Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor
naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka” /
www.nowakrytyka.phg.pl /.
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Od euforii do rozczarowania – na odzyskanym Zaolziu
A. Małkiewicz
Jednym z trudnych tematów z najnowszej historii
Polski jest kwestia Zaolzia. W październiku 1938 r. na
krótko, do września 1939 r., wróciło w granice Rzeczypospolitej, lecz skutki tego okazały się bardziej
złożone niż przypuszczano.
W polskiej propagandzie okresu międzywojennego przedstawiano Zaolzie jako niemal czysto
polski kraj, przemocą zagarnięty przez Czechosłowację. Rzeczywiście, jeszcze w 1921 r. Polacy byli
tam większością, ale znaczną część ludności stanowili Czesi, liczni też byli Niemcy oraz Żydzi, zaś w
późniejszym okresie proporcje zmieniły się, coraz
więcej było Czechów, zarówno wskutek wyemigrowania wielu Polaków, jak i przede wszystkim w wyniku napływu licznych przybyszy z Czech i Moraw
do dynamicznie rozwijającego się tu przemysłu. Ten
propagandowy obraz kraju czysto polskiego wbił się
jednak w umysły polskich polityków, zatem decyzje
dotyczące tej ziemi po jej przyłączeniu do Polski podejmowano ignorując obecność tutaj jakichkolwiek
innych narodów.
W propagandowym obrazie polskości obowiązującym w II Rzeczypospolitej istotny dla losów
Zaolzia okazał się jeszcze jeden element – przeświadczenie, że Polak to katolik. Rzeczywiście, ponad 90
procent Polaków było katolikami, ale przecież obecni byli też ewangelicy, prawosławni, a nawet bezwyznaniowcy. Choć oficjalnie ich polskości nikt nie
kwestionował, jednak dla urzędników administracji
państwowej byli na ogół podejrzani. Tymczasem dużą
część Polaków na Zaolziu była ewangelikami, o czym
w Warszawie wiedziano, ale nie przywiązywano do
tego znaczenia, dopóki problem był teoretyczny. Gdy
jednak zajęto się praktycznym organizowaniem życia polskiego na tym terenie jesienią 1938 r., wśród
niektórych urzędników przybyłych ze stolicy status
wyznaniowy tutejszych mieszkańców wzbudził niepokój – czy są stuprocentowymi Polakami? Uznano
ich zatem za „zaprzańców i zdrajców narodu”.1 W
konsekwencji rodziła się wzajemna nieufność.2
1

Zaolzie dla „Zaolzian”, „Głos z Zaolzia”, nr 10, 5 marca 1939.

2 J. Chlebowczyk: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach
XVIII-XIX i XX, Katowice 1971, s. 212-214; J. JanuszewskaJurkiewicz, K. Nowak, Zaolzie w granicach województwa
śląskiego, w: F. Serafin (red.), Województwo śląskie (1922-1939).
Zarys monograficzny, Katowice 1996, s. 207; E. Kopeć, „My

W oficjalnej propagandzie wiele ciepłych
słów powiedziano na temat pięknego miejscowego
dialektu. W praktyce jednak żądano, by mieszkańcy
posługiwali się takim samym językiem jak warszawiacy, traktując dialekt cieszyński jako odstępstwo
od „czystej” polskości. Rzekomym „renegatom” grożono przesiedleniem. Zachęcano mieszkańców do
donosicielstwa. Sanacyjny „Głos z Zaolzia”, wydawany w Karwinie pisał: „Czy dla takich nie ma miejsca
w kryminale za wprowadzenie władzy w błąd? Czy
dla takich nie ma również ewentualnie miejsca dalej
od granicy by nauczyć ich macierzystego języka jeżeli
tu jest to dla nich niedostępne? Prosimy wszystkich
obywateli - Polaków, by w imię dobra Polski zgłaszali naszej redakcji nazwiska tych, którzy na ziemiach
naszych źle się czują, a miarodajne czynniki prosimy,
by przystąpiły natychmiast do likwidacji tego stanu,
póki jest jeszcze na to czas”.3 W tej samej gazecie odgrażano się: „jeśli ktoś nam będzie chciał na odcisk
nadepnąć to już nie będziemy pytali czy silny tylko
damy w (bez ogródek) mordę”. Wprawdzie ostrzeżenie to skierowane było do żyjących na Zaolziu Niemców, ale i Polakom bez osłonek mówiło, jakie są obecnie metody rządzenia.4
Tak potraktowani mieszkańcy Zaolzia, po
krótkiej euforii, jakie przyniósł „powrót do macierzy”, przeżyli bolesne rozczarowanie. Już po miesiącu
pojawiło się hasło „Zaolzie dla Zaolzian”.5 W późniejszym okresie nastroje uległy dalszemu pogorszeniu.
Działacz oświatowy Alojzy Kołorz napisał z rozgoryczeniem: „Warszawiacy po zajęciu Zaolzia myśleli, że
zdobyli Kongo afrykańskie i chcieli rządzić Zaolziem
jak kolonią murzyńską”.6 W tych słowach jest nieco
i oni” na polskim Śląsku (1918-1939), Katowice 1986, s. 147148. Omówioną tu problematykę szerzej omawiam w artykule:
Attitude of the Sanation regime to regained Zaolzie, w: T.
Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Borderland
Sociopathology and Education 20 years of Chair and Research
Group of General Pedagogy 1989-2009, tłum A. Cienciała,
Cieszyn/Warszawa/Toruń 2009, s. 13-40.
3 Obywatel Kciuk z Frysztatu, Renegaci, „Głos z Zaolzia”, nr 11,
26 marca 1939.
4 Fata-morgana Niemców karwińskich, „Głos z Zaolzia”, nr 11,
26 marca 1939; zob. też: Oko za oko — ząb za ząb! Odpowiedzmy
na prowokacje niemieckie, idem, nr 12, 2 kwietnia 1939.
5

Cyt. za: J. Januszewska-Jurkiewicz, K. Nowak, op.cit., s. 207.

6

A. Kołorz, Wspomnienia od najmłodszych lat. Pamiętnik.
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przesady, ale trafnie odzwierciedlają nastroje jakie
wywoływało wśród zaolziańskich Polaków postępowanie urzędników przybyłych z głębi Polski.
W 1938 r. przypomniano doświadczenie dotyczące przejęcia Górnego Śląska z rąk niemieckich
w 1922 r. Akcja była wtedy dobrze zaplanowana i
zrealizowana, ale popełniono później kilka błędów,
które napełniły rozgoryczeniem miejscową ludność.
Na Śląsk przybyli liczni urzędnicy z centralnej Polski, nie znający specyfiki regionu, podejrzliwie odnoszący się do mieszkańców. Drogi awansu miejscowych Polaków po krótkim okresie początkowym
zostały ograniczone, niewiele zmieniło się w tym
zakresie w stosunku do czasów niemieckich. Wyrazistym przykładem był wojewoda Michał Grażyński,
niewątpliwie postać wybitna, który po kilku latach
urzędowania poznał problemy Śląska, potrafił rozsądnie zarządzać tą ziemią, a nawet przeciwstawiać
się centralistycznym pomysłom z Warszawy. Ale i on
potrzebował kilku lat, by się tego nauczyć. W konsekwencji Ślązacy z dawnej pruskiej części Górnego
Śląska w pewnej mierze dystansowali się wobec polityki państwa polskiego, przybyszy często określali
pogardliwym słowem „gorole”.7 Nieco odmienna była
w dwudziestoleciu polityka Warszawy wobec Śląska
Cieszyńskiego. Nie tylko nie przysyłano tu kadr z zewnątrz, ale Cieszyniacy często robili kariery w innych
regionach Polski, zwłaszcza na wyższych uczelniach.
Ślązacy w dniach przejmowania Zaolzia
przestrzegali: „Byłoby wielką szkodą interesów narodowych i polskiej racji stanu, gdyby w Zaolziu […]
powtórzyły się fakty i zdarzenia, jakich świadkami
byliśmy po powrocie Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. […] Błędy, jakie popełnione zostały na Górnym Śląsku, nie mogą powtórzyć się na Zaolziu. […]
Nie wolno zmarnować ani cząstki kapitału wiary i
zaufania, jaki patriotyczny lud polski Zaolzia składa
Polsce w darze”.8
Stało się jednak właśnie to, czego się obawiano. Jeszcze przed wkroczeniem wojska polskiego na
Zaolzie opracowano listę kandydatów do objęcia sta1891-1945, Czeski Cieszyn 1962 (rękopis w Bibliotece Zakładu
Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 13526 II), s.
158.
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nowisk w administracji państwowej i przemysłowej.
Dominowali na niej ludzie związani ze Śląskiem Cieszyńskim, w dużej części byli to emigranci z Zaolzia,
którzy opuścili je w ciągu dwudziestolecia. Jednak
na Zaolziu większości z nich już nie kojarzono, potraktowano ich jako przybyszy z głębi kraju. Szczególna sytuacja zapanowała w kolejnictwie i wymiarze
sprawiedliwości, w których niemal całą kadrę kierowniczą stanowili przybysze, nie mający wcześniej
nic wspólnego ze Śląskiem. Ich rządy okazały się nieudolne. Do marca 1939 r. nie wypłacano na kolei pensji, a jedynie zaliczki na poczet poborów.9 Alojzy Kołorz pisał: „Najwięcej krzywdy wyrządzono polskim
kolejarzom […] Były wypadki, ze polscy kolejarze
ze łzami w oczach odchodzili z powrotem do służby czeskiej”.10 W dobieraniu kadr kluczowym kryterium okazało się, jak jasno określił gen. Władysław
Bortnowski, dowodzący akcją obejmowania Zaolzia:
„państwowe nastawienie ideologiczne i nieskazitelna
przeszłość” – co w praktyce oznaczało zaufanych obozu rządzącego.11 Niechęć wobec takich przybyszy, na
Górnym Śląsku wyrażająca się pejoratywnym określeniem „gorol”, na Zaolziu rychło została wyrażona
mającym tutaj podobnie potępiający wydźwięk określeniem „warszawiak”. Czesi nazywali ich „polskimi
okupantami” lub beckowcami. Po wojnie szacowano,
że przybyło ich na Zaolzie niemal dziewięć tysięcy,
choć należy pamiętać, że były wśród nich osoby, które opuściły Zaolzie we wcześniejszych latach. Szybko
usunięto dużą część dotychczasowych czeskich kadr
kierowniczych. Jak niezamierzony ponury żart czytamy dziś „Obwieszczenie” delegata wojewody Leona
Malhomme’a z 11 października, w którym informował, że jego zadaniem „nie jest wynajdywanie posad”
i wzywa „osoby starające się o pracę i posady do zachowania umiaru w stawianiu żądań”.12 Z kolei spośród kadr miejscowych szczególnie często zyskiwały
zaufanie sanacyjnych organów osoby o nieokreślonej
świadomości narodowej, które wcześniej deklarowały
się jako Czesi, teraz zadeklarowały polską narodo9 Kolejarze polscy na Zaolziu, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 28, 9
kwietnia 1939.
10

A. Kołorz, op.cit., s. 157.

7 E. Kopeć, op. cit., s. 101; M. W. Wanatowicz, Ludność
napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice
1982.

11 E. Kopeć, op. cit., s. 145. Opozycja od początku ostrzegała
przed takim scenariuszem, ale politycy sanacji nie zwracali na to
uwagi: Już są „protegowani”, którzy marzą o posadach na Śląsku
Zaolziańskim, „Polonia”, nr 5016, 4 października 1938.

8 Mat., Plebiscyt musimy wygrać, „Powstaniec”, nr 41, 9
października 1938; podobnie w numerze 43 z 23 października
1938. Zob. też W. Musialik: Plany i rzeczywistość władzy polskiej
na Zaolziu 1938-1939, „Studia Śląskie”, t. XLIX, 1990, s. 109 i n.

12 Obwieszczenie Delegata Wojewody Śląskiego przy Dowódcy
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk”, „Dziennik Urzędowy
Delegata Wojewody Śląskiego przy Dowódcy Samodzielnej
Grupy Operacyjnej «Śląsk»”, nr 4, poz. 34.
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wość, aktywizowały się w sanacyjnych organizacjach
politycznych i społecznych. Bardziej świadomi Polacy z Zaolzia nazywali ich pogardliwie „szkopyrtocy”.
Nawet zwolennicy sanacji zaczęli wkrótce dostrzegać,
jak to określano: „pokrzywdzenie urzędników tubylców”.13
27 października 1938 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmu Śląskiego „ku uczczeniu powrotu Śląska Zaolziańskiego do Rzeczypospolitej”.
Wicemarszałek Dąbrowski stwierdził, że odzyskanie
Zaolzia to zasługa armii i ministra Becka. „Armię i
Jej Wodza Marszałka Śmigłego Rydza ukochał cały
Naród i w skuteczność jej wymowy całym sercem zaufał”. Minister Beck „konsekwencją, talentem i przewidywaniem prowadził polską politykę zagraniczną
drogami wiodącymi do należytego jej miejsca wśród
narodów świata”. Sejm minutą ciszy uczcił „pamięć
bohaterów poległych w walce o zjednoczenie Śląska
z macierzą”. Uchwalił niemal jednobrzmiące telegramy dziękczynne do prezydenta, premiera, głównego
inspektora sił zbrojnych marszałka Śmigłego Rydza,
Prymasa Hlonda i ministra Becka. Przytoczę jeden:
„Sejm Śląski, uzupełniony dawno oczekiwanymi
braćmi posłami z Zaolzia, składa Najdostojniejszemu
Włodarzowi Rzeczypospolitej wyrazy najgłębszego
hołdu oraz zapewnienia zawsze wiernej gotowości w
służbie ojczyzny”.14 Ten styl nie budził entuzjazmu
mieszkańców Zaolzia.
Nową politykę wobec tej krainy wyznaczały
m.in. zmiany nazw, którymi hojnie uczczono rządzącą ekipę. Główna ulica w dawnym Czeskim Cieszynie, nazywanym teraz Cieszyn Zachodni, uzyskała
imię Piłsudskiego (dziś: Hlavní), główny plac, pełniący funkcje rynku, nazwano Pułkownika Becka
(wcześniej Dr. E. Benešé), ponadto pojawiły się ulice: płk. Bortnowskiego (Nádražní), inż. Eugeniusza
Kwiatkowskiego (Čapková), 11 listopada (Třída 28
října), Aleja Prezydenta Mościckiego (Masarykový
Sady), Gen. Sławoja Składkowskiego (Štefaniková),
Marszałka Śmigłego Rydza (Střelni). Ulica Marxová
zmieniła nazwę na Kilińskiego, Bezručová na Chopina, Husová na Józefa Lompy, Zahradní na Stefana
Żeromskiego. We wschodnim Cieszynie istniała już
ulica dra Grażyńskiego (bez podkreślania, że to wojewoda, dziś jest to ul. Korfantego).
Ważniejsze były zmiany polityczne. Już 6

października rozwiązano wszystkie organizacje społeczne (poza religijnymi i gospodarczymi), ich majątek przejął Skarb Państwa. 10 października rozwiązano samorządy gminne i sejmiki powiatowe, władzę
w gminach i kierownictwo zakładów pracy objęli
komisarze rządowi. Grażyński wręcz się tym szczycił: „Przebudowaliśmy samorząd przez rozwiązanie
i powołanie komisarzy, administrację ubezpieczalń,
spółdzielń, kas i majątku rozwiązanych towarzystw”.15 Ograniczono demokrację na najniższym poziomie. W miejsce wybieranych rad zakładowych
powołano rady z nominacji. Ujednolicono dotychczasowe polskie gazety, wcześniej dość zróżnicowane, a
często efemeryczne. Wydawany na Zaolziu od 1934 r.
„Dziennik Polski” od 19 listopada 1938 r. stał się mutacją wydawanej w Katowicach prorządowej „Polski
Zachodniej”.16
Władze sanacyjne podjęły energiczną akcję
budowania różnego typu organizacji pod swoim patronatem. Popierano zwłaszcza rozwój Obozu Zjednoczenia Narodowego, którego obwód powołano do
życia na Zaolziu 5 listopada, poprzez przekształcenie
struktur Związku Polaków w Czechosłowacji, popierano też związane z nim Zjednoczenie Polskich
Związków Zawodowych. Prorządowy Związek Młodej Polski, nazwany przez katowicką „Polonię” złośliwie „Kocjugend” (od nazwiska szefa Obozu Zjednoczenia Narodowego, Adama Koca) rozwinął się na
Zaolziu do tego stopnia, że miał tam w kwietniu 1939
r. 80 grup z 5800 członkami, podczas gdy w całym
województwie śląskim istniało 110 grup z 7400 członkami. Stał się w ten sposób najliczniejszą organizacją
młodzieżową na Zaolziu. Sanacyjna akcja organizacyjna przybrała takie rozmiary, że nawet sanacyjni
działacze z Katowic zaczęli uświadamiać sobie przesadę. Prorządowa „Polska Zachodnia” pisała o „szkodliwości ofensywy społeczno-organizacyjnej na Śląsk
Zaolziański”.17
Obok tego prężną akcję organizacyjną podjęła tu Polska Partia Socjalistyczna, w której szeregi weszła dotychczasowa zaolziańska Polska Socjalistyczna
Partia Robotnicza.18 Władze państwowe starały się
jednak hamować jej rozwój, zwłaszcza blokowano
zakładanie oddziałów związanych z nią Centralnego

13 Artykuł pod takim tytułem opublikował pierwszy numer
tygodnika uruchomionego przez władze sanacyjne w Karwinie:
„Głos z Zaolzia”, nr 1, 15 stycznia 1939.

16 A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa
1980, s. 173.

14 Sprawozdanie stenograficzne z 24 posiedzenia Sejmu
Śląskiego w dniu 27 października 1938 r., łamy 5-32.

15 Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu
Śląskiego w dniu 23 stycznia 1939 r., łam 42.

17 „Polska Zachodnia”, nr 295, 27 października 1938; P.
Greiner, op.cit., s. 101.
18

J. Januszewska-Jurkiewicz, K. Nowak, op.cit., s. 207.
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Związku Górników i Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Metalowego. Administracja starała
się nakłonić wszystkich pracowników do przystępowania do sanacyjnych związków zawodowych, a PPSowskie oskarżano, że są związkami komunistycznymi.19
Stosunek do Czechów stał się jednym ze źródeł konfliktów wśród Polaków. Miejscowi Polacy,
choć byli obiektem różnych drobnych szykan w ciągu dwudziestolecia międzywojennego, przyzwyczaili
się jednak do życia w państwie demokratycznym, w
którym prawa mniejszości były na ogół respektowane. Odczuwali wobec czeskich sąsiadów pewnego
typu więź regionalną. Natomiast przybysze, zarówno
niezwiązani wcześniej z Zaolziem, jak i ci, którzy byli
emigrantami sprzed kilku - kilkunastu lat, odnosili się
do Czechów z nieukrywaną wrogością. W jej rezultacie na Czechów spadły różnorodne szykany, znacznie
poważniejsze niż wcześniejsze szykany czeskie wobec
Polaków, wśród których najpoważniejsze dotyczyły
likwidacji czeskiego szkolnictwa i wszystkich czeskich organizacji społecznych, usuwania Czechów z
pracy, a zwłaszcza wysiedlania ich. Sami liderzy sanacji zdawali sobie sprawę moralnego wydźwięku swego
postępowania, starali się zatem je ukryć, czy zamaskować. Wojewoda Grażyński niezupełnie zgodnie z
prawdą informował: „Zastaliśmy tam zupełną pustkę
osobową, boć przecież cały aparat państwowy czeski
odszedł”.20 Tyle tylko, że bynajmniej nie „odszedł”
dobrowolnie.
Władze centralne i wojewódzkie zamierzały usunąć z granic Polski jak najwięcej Czechów i
ewentualnie także Niemców. Od października 1938
r. jednocześnie z napływem Polaków niektórzy Czesi
emigrowali dobrowolnie, innych wysiedlano, zwłaszcza spośród inteligencji, która napłynęła tu w okresie
międzywojennym, rzemieślników, kolonistów, którzy
wykupili ziemię z reformy rolnej. Z drugiej strony
granicy trwały wysiedlenia Polaków z przygranicznych terenów Czechosłowacji. Obie strony przedstawiały swoją akcję jako retorsje wobec działań w
drugim państwie. W listopadzie zwolniono z pracy 8
tys. pracowników narodowości czeskiej. Największa
jednorazowa akcja miała miejsce 15 stycznia, gdy wy19 Przykładem ówczesnej retoryki mogą być tytuły artykułów:
Robotnik karwiński nie pójdzie na pasku socjalistycznych
prowokatorów, „Głos z Zaolzia”, nr 6, 19 lutego 1939; Komuniści
w drugim wydaniu, tamże; Korfantowsko-socjalistyczna spółka
wichrzycieli, „Głos z Zaolzia”, nr 8, 5 marca 1939.
20 Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu
Śląskiego w dniu 23 stycznia 1939 r., łam 41.
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siedlono 500 osób. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
szacuje, że ogółem Zaolzie opuściło dobrowolnie lub
pod przymusem ok. 35 tys. Czechów, zaś – według
oficjalnych polskich danych – pozostało ich 10 tysięcy.
Głównym przejawem działań, które wywołały wiele negatywnych opinii, ale z góry ukierunkowane były na dalszą przyszłość i po kilku latach
mogłyby przynieść pozytywnie oceniane rezultaty,
były decyzje dotyczące szkolnictwa. A warto dodać,
że zajęto się nimi ze szczególnym zaangażowaniem i
szybko.
Już od połowy września zaczęły się przygotowania do przejęcia szkół na Zaolziu. Po objęciu tej
ziemi w polską administrację zlikwidowano czeskie
instytucje oświatowe, w tym w szczególności Matice
Osvěty Lidové.21 Dramatyczny opis wydarzeń po zajęciu Łazów przez Wojsko Polskie przytoczył tamtejszy czeski nauczyciel Evžen Cedivoda. Natychmiast
po wkroczeniu Wojska Polskiego zamknięto i zarekwirowano miejscową szkołę, „Polacy w tym samym
czasie utworzyli bojówki i chodzili w towarzystwie
polskich żołnierzy (zakwaterowanych w łaziańskiej
szkole wydziałowej) po domach działaczy czeskich.
Brutalnie pobili burmistrza Ferdinanda Plachego”.22
Wkrótce już formalnie zlikwidowano wszystkie czeskie szkoły, pod pretekstem, że do 25 listopada
1938 r. zapisało się do nich jedynie 286 dzieci.23 3 i
10 października uruchomiono inspektoraty szkolne
w Cieszynie (zachodnim) i Frysztacie, a następnego
dnia ogłoszono przepisy regulujące zasady organizacji szkolnictwa. Po krótkiej przerwie w końcu października uruchomiono szkoły. Uczniów polskich
oddziałów seminariów nauczycielskich w Ostrawie
umieszczono w liceum pedagogicznym w Cieszynie
oraz seminarium dla wychowawczyń przedszkoli w
Mysłowicach. Na Zaolziu pozostawiono tymczasowo dotychczasowe zasady organizacyjne i programy
w szkołach, zamierzano zmienić je w przyszłości,
stopniowo tylko dostosowywano do polskich po-

21 Rozporządzenie Delegata Wojewody Śląskiego przy
Dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” z dnia
8 października 1938 r. w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa Polskiego majątku rozwiązanego na obszarze Śląska
Zaolziańskiego Towarzystwa „Matice Osvěty Lidové”, DzUDWŚ,
nr 4, 11 października 1938, poz. 30.
22 E. Cedivoda, Czeski los, tłum. G. Gąsior, w: Zaolzie. Polskoczeski spór o Śląsk Cieszyński1918-2008, Warszawa 2008, s. 11.
23 Obraz szkolnictwa na Śląsku Zaolziańskim, „Miesięcznik
Pedagogiczny”, 1939, nr 2, s. 60-62.
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trzeb (np. w nauczaniu historii).24 Zachowano m.in.
ośmioletni obowiązek szkolny, podczas gdy w Polsce
był siedmioletni. Przyjęto trafne założenie, iż kadry
nauczycielskie powinny być miejscowe, tylko w inspektoratach zatrudniono przybyszy z Polski. Szkoły
na Zaolziu otrzymywały liczne dary z głębi Polski, w
postaci podręczników, sprzętu.
Praktyczna realizacja polityki szkolnej wywołała duże niezadowolenie ludności. Miejscowych
nauczycieli brakowało. Zatrudniono zaledwie 44%
przewidywanej kadry, co spowodowało poważne
trudności w pracy szkół. Zatroszczono się przede
wszystkim o szkoły ogólnokształcące, pragnąc wykształcić jak najwięcej miejscowej kadry urzędniczej
i przyszłych nauczycieli. Być może po kilku latach
dałoby to pozytywne efekty, ale na razie przyniosło
niezadowolenie, bowiem zaniedbane zostały szkoły
zawodowe. Uważano, że młodzież z Zaolzia może się
kształcić w szkołach zawodowych w Bielsku. W wyniku likwidacji szkół czeskich i części niemieckich oraz
ograniczonych możliwości działania szkół polskich
ilość szkół podstawowych i średnich zmniejszyła się
280 do 160, a ilość uczniów z 36 810 do 30 628. Wywoływało to protesty mniejszości czeskiej i niemieckiej,
ale też niezadowolenie Polaków.25
Przebywający na przymusowej emigracji w
Pradze Wojciech Korfanty potępiał „Sposób, w jakiśmy się dobrali do Zaolzia i sposób, w jaki tam się
rządzimy […] Udajemy, jakoby Zaolzie było czysto
polskie, a tak nie jest”.26 Gdyby władza polska na Zaolziu trwała dłużej niż 11 miesięcy, być może niektóre
trudności udałoby się wyeliminować i mniejsze byłoby rozczarowanie. Inne — związane z zasadniczym,
niedemokratycznym stylem działania sanacji były
jak się zdaje nieusuwalne i musiałyby nadal budzić
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sprzeciw Polaków za Olzą. Omówione tu błędy i niepowodzenia nie wpłynęły zresztą na jakąś generalną
zmianę postaw narodowych Polaków na tym terenie.
Pozostali nadal patriotami przywiązanymi do polskości. Jednak obraz Polski w ich oczach, przedtem
nazbyt entuzjastyczny, uległ teraz zrelatywizowaniu.
Andrzej Małkiewicz – politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizuje się w zakresie systemów politycznych, transformacji oraz relacji polsko – czesko
– słowackich.

24 Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu
Śląskiego w dniu 23 stycznia 1939 r., łam 56-58; Z Zaolzia,
„Miesięcznik Pedagogiczny”, 1938, nr 12, s. 313-315; Zaolzie pod
znakiem oświaty, „Miesięcznik Pedagogiczny”, 1939, nr 1, s. 25;
K. Guńka: Na marginesie nauki historii na Zaolziu, „Miesięcznik
Pedagogiczny”, 1939, nr 1, s. 16-19; idem, Na marginesie nauki
geografii na Zaolziu, „Miesięcznik Pedagogiczny”, 1939, nr 2, s.
57-60.
25 Die Forderungen des Deutschtums im Olsagebiet,
„Kattowitzer Zeitung”, nr 312, 1 grudnia 1938; T. Falęcki:
Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe w województwie śląskim
w latach 1937-1939, Katowice 1967, s. 36; A. Glimos-Nadgórska:
Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (19221939), Katowice 2000, s. 46; J. Januszewska-Jurkiewicz, K.
Nowak, op.cit., s. 204.
26 A. Kwiatek, Listy Wojciecha Korfantego do Stanisława
Sopickiego (13 XI 1938 – 16 II 1939), „Studia Śląskie”, Seria
nowa, t. XXXV (1979), s. 280, list z 14 grudnia 1938 r.
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Kto powinien rządzić?
B. Jasiński
Demokracja ma to do siebie, że cśrednio co cztery
lata wraz z perspektycwąwuyborów do parlamentu
rozpoczyna się kolejny festiwal politycznych ofert,
których celem ma być pozyskanie jak największego
elektoratu. Kandydaci nastawiają się przy tym nie
tylko na promocję i wyrazistą prezentację własnych
programów, ale także, a niekiedy przede wszystkim,
na krytykę i dyskredytację konkurentów do rządzenia. Obok zatem istotnych treści i wartości w tego
typu wystąpieniach mamy do czynienia z grą czysto
propagandową, jakże często emocjonalnie zabarwioną. Wszystko to razem sprawia, że przeciętnemu
obywatelowi obserwującemu ten spektakl częstokroć
umyka istota tej gry, a na pierwszy plan wysuwa się
forma – teatr polityczny tak funkcjonuje, a spektakl
trwać musi. Bo to jest demokracja – powiadamy. I oto
słowo wytrych: „demokracja” – słowo dobre na każdą okazję, tak często używane, że zatraciło już swój
podstawowy rdzeń znaczeniowy, czyli znaczy niemal wszystko, a zatem nic. I nie jest tu moim celem
wywód nad zakresem i sensem tego pojęcia, albowiem nie jestem nawet pewien, czy do jakiejkolwiek
względnie precyzyjnej konkluzji byśmy doszli. I nie
o spór logiczno-semantyczny idzie w tym wypadku
przede wszystkim. Chciałbym w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w naszym kraju zastanowić
się nad samą istotą systemu politycznego, do którego
wszak aspirujemy, i który nazywamy demokracją zachodnią. A jego architektem był Karl Rajmund Popper, wybitny filozof angielski, autor głośnej książki
„Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” – książki,
nota bene, zaczytywanej wprost w tzw. drugim obiegu w latach antykomunistycznej opozycji.
Jeśli celem działalności politycznej jest zdobycie i utrzymanie władzy, oczywiście w imię pewnych wartości reprezentowanych przez określoną
partię, to w takim razie pytanie postawione w tytule
musimy poddać dyskusji. I tu od razu – wyświetlając to zagadnienie na Popperowskim wzorcu filozofii
społecznej – natrafiamy na paradoks, jakże jednak
inspirujący dla nas. Otóż jednym z najciekawszych
postulatów Popperowskiej filozofii społecznej jest
znakomite przeformułowanie tradycyjnego pytania
teorii polityki: „Kto powinien rządzić?”, na pytanie
– „Jak zorganizować instytucje polityczne, by uniemożliwić niekompetentnym i złym władcom czynie-
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nie zbyt wiele zła?” Takie właśnie – rzekłbym – instytucjonalne widzenie polityki i możliwości działania
politycznego jest niewątpliwie trwałym wkładem
Poppera do myśli społecznej ubiegłego wieku. Ładnie
brzmi, ale co to tak naprawdę znaczy w świecie realnej praktyki życia politycznego?
Instytucje społeczne stanowią szkielet państwa i niejako z definicji są nieobalalne. Mimo różnych kolei i różnych napięć politycznych w historii
Anglii, nikomu nie przyszło do głowy – pisze autor
„Społeczeństwa otwartego” – aby na przykład obalić
parlament. I bynajmniej nie dlatego, że wszyscy mają
takie dobre intencje, ale dlatego że niszcząc tę instytucję, de facto niszczyliby podstawę własnej politycznej egzystencji, gałąź na której sami siedzą. Bo to właśnie w ramach takiej instytucji jak parlament odbywa
się gra o władzę, a zatem jest to obszar artykulacji
poglądów politycznych oraz realnej walki politycznej.
Dlaczego zatem skazywać siebie na milczenie, czyli
w tym wypadku na niebyt? W tym kontekście rzeczywiście jest to pytanie retoryczne. Ale nie w takim
momencie historycznym, w jakim obecnie znalazła
się Polska. Cały czas przecież mamy do czynienia z
sytuacją, kiedy wprawdzie rodzą się i to nie bez trudności rzeczywiście nowe instytucje społeczne nowego demokratycznego państwa, ale politycy, którzy je
tworzą mają głowy umeblowane jeszcze starymi nawykami i pojęciami rodem z państwa omnipotentnego, gdzie w imię interesu politycznego zmienić można
było wszystko w myśl zasady, iż cel uświęca środki.
Wszystko bowiem – i takie było rozumienie samego
państwa - zależne było od woli panujących. W imię
powszechnego szczęścia władza była totalna – eksplorowano więc do celów ideologicznych znaną kategorię
filozoficzną totalitaet, opisywaną najpierw przez Hegla, a potem przez Marksa (wcześniej też - co zauważa
trafnie Popper - również przez Platona). Kategoria ta
legła u podstaw rozumienia polityki i państwa. Nawet
jeśli potem przyjmuje się nowe okoliczności historyczne i społeczne (jak np. zwycięstwo „Solidarności”
i de facto powstanie innego porządku społecznego),
trudno jest zweryfikować niekiedy wręcz podświadome pryncypia pojmowania istoty życia społecznego.
Stąd ten brak szacunku dla jakichkolwiek instytucji
państwowych, a nawet pokusa, by wykorzystywać je
jako środek do osiągania partykularnych celów. Mam
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tu na myśli przede wszystkim próby manipulowania
politykami oraz ścieranie się interesów służb specjalnych poprzez instrumentalne traktowanie instytucji
bezpieczeństwa narodowego. Sprzyja to wytwarzaniu
wrażenia, że tak naprawdę można wszystko, jeśli tylko ma się władzę oraz odpowiednie wpływy. Rodzi to
wśród zwykłych obywateli przekonanie o kruchości
instytucji społecznych oraz ich – rzekłbym - tymczasowości istnienia. Zamiast racjonalnego tłumaczenia
życia politycznego i społecznego, powstaje jak trucizna quasi spiskowa koncepcja tłumaczenia prawidłowości życia. A ta jest z definicji nieobalalna, albowiem
serwuje logikę wyjaśnień niepodatną na jakiekolwiek
argumenty i jakiekolwiek dowody, i rzeczywiście jest
trucizną dla świadomości ludzi. Być może jest tak, jak
niektórzy utrzymują, że dopiero zmiana pokoleniowa pozwoli stworzyć w tej kwestii całkowicie nową
jakość. Ale im dłużej to trwa, tym większą cenę musimy zapłacić my wszyscy.
Tymczasem dla przywoływanego tu Poppera instytucje owe są fundamentem demokratycznego
porządku, bo to na ich obszarze urzeczywistnia się
polityka, a nie na ulicy. Dalej – to poprzez nie właśnie
artykułuje się interes rządzonych, z założenia niepodatny na jakiekolwiek wpływy i wolny od jakichkolwiek manipulacji. Czy to jest przykład jakiegoś
idealizmu? Bynajmniej – raczej racjonalizmu, lepiej
bowiem umówić się na cokolwiek, niż na nic, ponieważ tak się lepiej żyje, a dzięki temu nie pozabijamy
się nawzajem. Traktujmy więc te społeczne instytucje
jak maszyny, istniejące i funkcjonujące niezależnie od
woli kogokolwiek. Bo jeśli rzeczywiście są sprawne, to
nie pozwolą niekompetentnym władcom wyrządzić
szkody dla całego społeczeństwa.
Tak jak rozwój społeczeństw nie dokonuje
się skokowo poprzez np. rewolucję, lecz poprzez cierpliwe i stopniowe ulepszanie porządku już istniejącego, tak też sam rozwój wiedzy o społeczeństwie w
gruncie rzeczy dokonuje się poprzez wybór między
mniej „fałszywymi” hipotezami, a nie poprzez stopień osiągania samej prawdy. Szczególną zaś wagę
w tej koncepcji posiada niewątpliwie wskazanie na
rolę i znaczenie możliwości obalania nowych przypuszczeń (conjuctures). Ten styl argumentacji Popper powtarza, kiedy pisze o społeczeństwie i historii.
Otóż dla autora „Conjectures and Refutations” owe
przypuszczenia są głównym źródłem wszelkich – dowolnie przyjmowanych – antycypacji kolejnych etapów badanych przedmiotów: czy to wiedzy, czy też
społeczeństwa. O ile jednak w pierwszym przypadku
da się względnie szybko zweryfikować w oparciu o
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dotychczasową wiedzę, obserwację i doświadczenie
(plus jeszcze do tego krytyczną argumentację) takie
właśnie przypuszczenia, o tyle w przypadku drugim może się ono utrwalić w licznych wizjach utopii,
a te są po prostu społecznie groźne, bo nie poddają
się empirycznej weryfikacji (uzasadniają się same).
Pozostaje tu jedynie oręż krytycznego racjonalizmu
i jego siły argumentacji. A w ten Popper nie wątpi.
Tak zatem jak wiedza ma charakter w gruncie rzeczy
tymczasowy, a nie absolutny, tak też i rozwój społeczeństw nie może być mierzony stopniem osiągania jakiegoś idealnego stanu społecznego szczęścia,
powszechnej harmonii etc., lecz raczej częściowym,
a to znaczy konkretnym i realnym eliminowaniem
już istniejących nieprawidłowości. Nie budujmy powszechnego szczęścia, bo to jest właśnie utopia, której
urzeczywistnianie jakże często kończy się powszechnym nieszczęściem i tragedią, lecz eliminujmy zło już
istniejące – to jest właśnie hasło inżynierii społecznej,
któremu Popper był wierny.
Mimo że twórczość Poppera obejmuje dwa
podstawowe zakresy problemów, tj. logikę i teorię nauki oraz właśnie filozofię społeczną, to bez wątpienia
centralnym założeniem dla obu było przyjęcie swoistej „wiary w rozum”. W „The Open Society” za jej
rozstrzygające cechy uznaje „jasną myśl i doświadczenie”, a nie uczucia i namiętności. Na tej podstawie formułuje zasadę racjonalizmu. Co ona oznacza?
Otóż Popper uważa, że pojęcie racjonalizmu zawsze
odsyła nas do obserwacji i eksperymentu i jako takie wchodzić może w skład empiryzmu. A jednak
się do niego nie redukuje, ponieważ zakłada czynną
rolę władz poznawczych człowieka w kształtowaniu
przedmiotu poznania. Dlatego też, zdaniem Poppera,
trzeba odwrócić porządek badań zaproponowanych
np. przez pozytywistów, tzn. nie pytać o zgodność
teorii z faktami, lecz pytać o możliwość sprawdzenia
(wywrotności) danej teorii. A taka postawa zmienia
radykalnie nie tylko cel uprawiania nauki, ale także
myślenia o społeczeństwie: nie bezpośrednie dążenie
do prawdy, lecz eliminacja fałszu – oto jedyna
realna droga poszerzania wiedzy i jednocześnie ulepszania porządku społecznego. Stąd - wracając do kwestii rozumu – racjonalizm zawsze zakłada „gotowość
do wysłuchania krytycznej argumentacji” oraz „gotowość do uczenia się z doświadczenia”. Inaczej: zakłada gotowość do uczenia się na własnych błędach. I to
właśnie w instytucjach społecznych dokonuje się taki
dyskurs. To niejako aksjomatyczny punkt wyjścia dla
myślenia o społeczeństwie otwartym i demokratycznym.
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Racjonalizm krytyczny jest zawsze u Poppera
przeciwstawiony irracjonalizmowi. A czymże on jest?
–To jest, jak się Popper wyraża, „zwątpienie w rozum”
(despair of reason). Prowadzi ono bezpośrednio do
ograniczenia wolności i do społeczeństwa zamkniętego, czyli totalitarnego – w planie zaś rozważań czysto epistemologicznych do całkowitego wytrzebienia
krytycyzmu, czyli w gruncie rzeczy do unicestwienia
nauki.
Formułując swoją koncepcję epistemologiczną Popper jednocześnie ostro krytykuje indukcjonizm oraz – jak to nazywa – „zdroworozsądkowe
epistemologie” typu Platona, Hegla i Marksa. Dodatkowo jeszcze obciąża je zarzutem historycyzmu
– „wiara w Niezłomne Prawa Historycznego Przeznaczenia”, czyli wiara w prawa historii. Cóż jednak łączy
indukcjonizm, epistemologię zdroworozsądkową i
historycyzm? Pytanie takie wydaje się być uzasadnione, albowiem Popper stawia te kategorie w jednej linii
jako przedmiot krytyki. Otóż – jak sądzę – są one dla
niego przejawami niekrytycznego stosunku do rzeczywistości: o ile indukcjonizm i epistemologia zdroworozsądkowa uzależniają wolny i twórczy rozum
od tyranii faktów i przedmiotów, o tyle historycyzm
poprzez wprowadzenie do rozwoju społeczeństw żelaznych praw (któż z nas nie pamięta rewelacji materializmu historycznego), zwalnia jednocześnie z myślenia, które wszak zawsze upodmiotawia człowieka,
czyni go panem własnej woli.
A zatem rozum zakłada wolność, a wolność
rozum. Cel jest oczywisty – zdążać ku społeczeństwu
otwartemu. A środki? – Tu właśnie wkracza tym razem w innym kontekście problemowym, racjonalistyczna metodologia Poppera. Metodologia ta, w
przypadku działań społecznych, nakazuje skrupulatne badanie warunków początkowych działania, tzn.
„analizę sytuacyjną”. Dokonuje zaś się jej poprzez
rozszyfrowanie tzw. „logiki sytuacji”, która zakłada,
że poszczególne jednostki w danej sytuacji uczestnicząc, będą działać racjonalnie – zgodnie z wymogami tej sytuacji. To zaś dało Popperowi podstawę
do nakreślenia wizji „częściowej inżynierii społecznej”, która – i to jest jej główna idea (antytotalitarna) - zajmować się powinna ulepszaniem częściowym
(piecemal tinkering) społeczeństwa, wychodząc od
konkretu, a nie dążyć do zmiany całościowej, totalnej
właśnie, na drodze rewolucji.
Podsumujmy krótko wywody Poppera dotyczące filozofii społecznej. Oto sam przedmiot refleksji poznawczej jest czymś w gruncie rzeczy konstruowalnym, bo jest pojmowany rozumowo. Tu
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także możemy mówić o testowaniu problemów – to
z kolei zakłada, że wszelkie pozytywne rozwiązania
mają być otwarte na krytykę. Podejmować zaś należy wobec nich wysiłek obalania i dowodzenia za pomocą prób i błędów. Wiedza o społeczeństwie także
ma charakter przypuszczeniowy, a obiektywność
metody krytycznej zapewnić powinien jej charakter
krytyczny. Pewne novum, które Popper wprowadza
w tej domenie problemowej, jest szczególne akcentowanie indywidualizmu metodologicznego – tzn. respektowanie w praktyce postulatu, by wychodzić od
najmniejszych uchwytnych elementów, elementów
takimi są w społeczeństwie jednostki ludzkie. Ten
postulat metodologiczny zwrócony jest głównie przeciwko marksistowskiemu holizmowi (ale nie tylko
– także przeciwko Heglowi i Platonowi). Nie istnieją
bowiem – według Poppera – jakieś społeczne „całości” typu „klasa społeczna”, system społeczny, walka
klas itp.: Jest to według niego wymysł umysłów skażonych gangreną totalitaryzmu. Wszelkie analizy należy zatem sprowadzać do jednostek, do ich działań i
do relacji miedzy nimi – reszta jest problematyką pozorną. I tylko w ten sposób możemy obronić się przed
zgubnymi roszczeniami psychologizmu.
Z pojęciem racjonalizmu krytycznego Popper łączy kategorię społeczeństwa otwartego, w którym każda jednostka ma zapewnioną wolność w systemie demokracji parlamentarnej. W społeczeństwie
takim panują instytucjonalne gwarancje tej wolności
– istnieją bowiem siły i środki zapobiegające nadmiernej koncentracji władzy. A także jej kontroli.
System gospodarczy zaś wyposażony jest w swoisty
zawór bezpieczeństwa w postaci interwencjonizmu
ekonomicznego. I w takim właśnie społeczeństwie
urzeczywistnia się wolność, którą Popper rozumie
jako możliwość nieskrępowanego udziału każdego
w tworzeniu i konsumowaniu dóbr kultury, nauki,
sztuki.
Filozofia społeczna Poppera stanowi jedno
z najciekawszych zjawisk w myśli filozoficznej dwudziestego wieku. Trudno też nie zgodzić się z podstawowymi krytycznymi tezami tego filozofa – o
totalitaryzmie, o falsyfikacji, o omylności wiedzy (fallibilizm) i wreszcie o tym, że bardziej realną podstawą w życiu jest minimalizacja istniejącego cierpienia,
niż budowanie idealnego dobra. I przekonany jestem,
że twierdzenia te pozostaną na trwałe w dorobku myśli filozoficznej dwudziestego wieku. Trudno jednak
zgodzić się z argumentacją tych tez, która w całości
niemal oparta jest na wierze w rozum. Jeden bowiem
dogmat (powiedzmy typu ideologicznego) zostaje tu
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zastąpiony innym – a mianowicie dogmatyzmem racjonalizmu. I należałoby w związku z tym dookreślić
znaczenie samego terminu racjonalizm. Oto bowiem
z jednej strony racjonalizm możemy rozumieć jako
pewną ostateczną instancję naszych działań i wartościowań, a więc w sensie ostatecznego efektu, do
którego działanie możemy sprowadzić, z drugiej zaś
jako racjonalne działanie, czyli jako pewien proces
działania lub wartościowania, który – czego nie można dogmatycznie zakładać – prowadzić może do różnych efektów. O ile bowiem w pierwszym przypadku
mówić możemy właśnie o racjonalizmie typu dogmatycznego, o tyle w drugim - o racjonalizmie urzeczywistnionym (ale bez pretensji do absolutnej słuszności). I gdyby dalej kontynuować tę myśl, to trzeba by
stwierdzić, że ów dogmatyzm racjonalistyczny oparty
jest w gruncie rzeczy o jakąś arbitralną i w istocie swej
… irracjonalną decyzję o jego przyjęciu. Decyzja ta
jest logicznie równie prawdopodobna i zwyczajowo
równie możliwa, jak decyzja o przyjęciu postawy irracjonalnej. Dlatego – w konkluzji – proponuję nazwać
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racjonalizm dogmatycznego typu postawą racjonalistyczną (lub po prostu racjonalizmem), natomiast ów
racjonalizm urzeczywistniony racjonalnośc i ą. Jestem za racjonalnością, nie za racjonalizmem (czego
dałem wyraz w swym Hauptwerku „Tezy o ethosofii”).
Uwaga ta w niczym nie pomniejsza wagi i znaczenia
dzieła Poppera – i to na nim należałoby kształcić młode i żądne wiedzy umysły w filozofii, a nie na mętnych
teoriach nadużywających bezkarnie znaczeń słów.
A co z tego wynika dla samych polityków?
Ano to, że w celach jeśli nie poznawczych to przynajmniej higienicznych (myślę tu o higienie umysłu)
warto sięgnąć po teksty klasyka zachodniej demokracji i porównać to, co jest, z tym, jak miało być.
dr Bogusław Jasiński - filozof, artysta, autor kilkunastu książek (m.in. Estetyka po estetyce), animator ruchu awangardy, wykładowca na uczelniach krajowych
i zagranicznych.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Uczyć inaczej w edukacji wczesnoszkolnej (przygotowanie do nauki
czytania i pisania, gry i zabawy matematyczne, metoda stacji…).
• Tańce śląskie.
• Kartki z niespodzianką w środku na każdą okazję.
• Gry i zabawy z różnych stron świata.
• Podręcznik w ręku nauczyciela.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl

str. 59

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Nr 4 (15)/ 2011

Nowa historia filozofii najnowszej
Recenzja
D. Nejman
Chciałabym zacząć od dość   paradoksalnego porównania... Jeden z czołowych wizjonerów nowego, wspaniałego rzekomo świata, na pytanie: „Od
czego zacząć zmiany na lepsze?” , miał sarkastycznie
wykrzyknąć: „instytucje, głupcze, instytucje”, mając
oczywiście na myśli to, że w pierwszym kroku trzeba
przekształcać właśnie instytucje społeczne jako niezbędne filary  zmian. Bo to tu tkwią realne potencje
do dokonywania wszelkich rewolucji. Być może ...
Oczywiście chciałoby się tu zapytać: Co dalej? Co ze
sferą wartości?
Kiedy miałam po raz pierwszy – z racji swoich obowiązków nauczycielskich – do czynienia z
książką Bogusława Jasińskiego „Leksykon filozofów
współczesnych”,1 pracą zbyt obszerną, by przebrnąć
ją jednym tchem, to pierwsze wrażenie, któremu już
po pobieżnej lekturze się poddałam, i które - nota
bene - nie   opuszczało mnie i później, było swoiste
zaproszenie autora do współ-myślenia bynajmniej nie
tylko na temat filozofii, ale generalnie o otaczającym
świecie nas. Innymi słowy to tak, jakby na pytanie
wyżej postawione, autor odpowiadał: „myśl, myśl po
swojemu, głupcze, i nie daj się zadowolić gotowymi
receptami na dobro, piękno i szczęście, które inni ci
serwują”. Może rzeczywiście od tego trzeba zacząć?
W takim swoistym zaproszeniu do lektury nie byłoby może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że
książka, o której tu mówię, jest ni mniej ni więcej
jak tylko solidnym opracowaniem dziejów filozofii
najnowszej – tak pomyślane dzieła rzadko kiedy prowokują do myślenia samodzielnego, albowiem nad
refleksyjność przedkładają obiektywny wykład, który
przecież z definicji jest niemożliwy. I Jasiński zdaje
sobie z tego sprawę, więc nie kokietuje czytelnika, że
pisze ściśle obiektywną historię filozofii najnowszej.  
Przeciwnie, nie stroni od własnych ocen i przedstawiania własnych preferencji, aczkolwiek dba również
o dydaktyczny walor swego tekstu. Bo z tej książki
rzeczywiście można nauczyć się filozofii dwudziestego wieku! I to połączenie obu tych tendencji jest
niewątpliwie pierwszą wyraźną zaletą tej obszernej
pracy.
1 Bogusław Jasiński „Leksykon filozofów współczesnych”,
Warszawa 2009.
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Generalnie cała książka jest dość przemyślnie skomponowana. A mianowicie autor prowadzi
czytelnika przez historię filozofii dwudziestego wieku, ale nie analizuje poszczególnych kierunków (ich
wyodrębniania zawsze są dyskusyjne), tylko prezentuje sylwetki konkretnych filozofów. I ten pomysł
sprawdza się, albowiem mamy tu same wielkie nazwiska: Husserla, Heideggera, Szestowa, Sartre`a,
Marcela, Simmla, Habermasa, Riceuera – a bez nich
naprawdę trudno sobie wyobrazić intelektualny bagaż dzisiejszego inteligenta. Ale zasługą Jasińskiego
jest i to, że dla myśli Zachodu przywrócił znaczenie
takich myślicieli jak Gandhi, Maharishi, czy też odkryty przez niego rzeczywiście wielki Sri Aurobindo
Ghosh, twórca jogi integralnej. Lekturze sprzyja także przejrzysty układ treści wyraźnie wyodrębniający przy każdym omawianym filozofie jego biografię
intelektualną, referat jego poglądów i oszczędny komentarz. To niewątpliwie wielka zaleta dydaktyczna
omawianej książki i powinna być doceniona przez
czytelnika.
Wspomniałam przed chwilą o owym zaproszeniu do myślenia, które swą książką autor składa
czytelnikowi. To wszak ma sens, kiedy naprawdę jest
o czym myśleć. Innymi słowy musimy uwierzyć Jasińskiemu, że wykład swój prowadzi rzetelnie. A jest
przecież autorem już względnie znanym.   Za jego
kompetencją niewątpliwie przemawia fakt, iż do tej
pory opublikował kilkanaście książek z zakresu filozofii systematycznej oraz ponad 140 rozpraw i artykułów naukowych. Choć nieraz trudno podzielać
jego najbardziej nowatorskie pomysły, jak chociażby
ten z zarysem koncepcji tzw. ethosofii, który został
wyłożony w „Tezach o ethosofii” (swego czasu dyskutowany na łamach „Studiów Filozoficznych”), to nie
sposób odmówić autorowi pasji i dociekliwości badacza. Z tego punktu widzenia omawiany tu „Leksykon
filozofów współczesnych” wydaje się być dla autora
swoistą lekcją, którą pracowicie odrabia na okoliczność uświadomienia sobie swojej własnej postawy
teoretycznej. Czas zapewne pokaże, czy Jasińskiemu
uda się przekonać czytelników do swojej ethosofii.
Póki co otrzymaliśmy całkowicie oryginalne opracowanie najnowszej historii filozofii – i to nie ulega
wątpliwości. Osobiście – na co szczególnie zwracam
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w tym miejscu uwagę – dostrzegam także znaczne
walory dydaktyczne tej pracy. Może być ona polecana studentom, uczniom i inteligentom, czyli każdemu
kto pragnie myśleć na własny rachunek, przyglądając
się przy okazji temu, jak swoje myślenie kształtowali
inni.
Dość paradoksalne jest samo zakończenie
„Leksykonu filozofów współczesnych”. Oto bowiem
autor - filozof w swej „Glosie do filozofii współczesnej”   sceptycznie wypowiada się co do perspektyw
rozwoju swej dyscypliny: Przestaliśmy doświadczać
istnienia – obcujemy tylko z jego pojęciowym ujęciem. Spory filozoficzne rozgrywają się w sferze słów
– to metafizyczny rys istnienia ... Obraz świata, jaki
daje nam filozofia, nie jest rejestracją porządku real-
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nego, ale efektem długiego procesu samopotwierdzania się gatunku ludzkiego – efektem przystosowania
się człowieka do siebie samego... Z życia wyeliminowana została tajemnica istnienia. Omija się w ten sposób trud ciągłego tłumaczenia świata dookolnego na
nowo. Taka jest rzeczywista funkcja filozofii. Czym
się zatem kończy wyprawa przez historię filozofii
dwudziestego wieku? Jaką bramę tym razem otwieramy? Obawiam się, że na pytania te szukać trzeba
będzie odpowiedzi jeszcze długo.
Dorota Nejman - redaktorka wydawnictwa ETHOS,
współpracuje także z działami recenzji czasopism literackich

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.
• Owoce wykonane z bibułki techniką „plastra miodu”.
• Kartki z niespodzianką w środku na każdą okazję.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Nasze dziedzictwo
Jak udział w konkursie “Zapomniane zabytki” wykorzystać
w realizacji projektu edukacyjnehgo w gimnazjum
B. Wyleżoł
Zabytki Górnego Śląska stanowią nieodłączną część
krajobrazu miast, miasteczek i wsi naszego regionu.
Niektóre z nich związane są z doniosłymi wydarzenami historii, liczne – z życiem religijnym i obyczajowym, zmianami przemysłowymi i gospodarczymi, a
wiele z nich także z codziennością – zwykłym dniem
życia i pracy naszych przodków. Wraz z upływem
czasu zabytki tak bardzo zespoliły się z miejscowym
krajobrazem, iż nie cieszą się już zainteresowaniem
współczesnych mieszkańców. Wydaje się, iż czasy ich
świetności minęły, lecz one – milczący świadkowie
przeszłości naszego regionu – czekają na ponowne
odkrycie...
Optymizmem napawa fakt, iż właśnie ich
odkrywcami stają się bardzo młodzi ludzie, zaś efekty swojej przygody z historią regionu prezentują w
konkursie: „Zapomniane zabytki” – organizowanym
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku, którego VI
edycja odbyła się w roku szkolnym 2010/ 2011.
„Każda kultura opiera się na dziedzictwie
przeszłości”- pisze Irena Bukowska-Floreńska w
książce pt. „Ludowe tradycje” dotyczącej obyczajowości na Górnym Śląsku. Tego dziedzictwa, którego nie
wolno nam – współczesnym – zapomnieć, ponieważ
stanowi ono część naszej tożsamości.
Propozycja projektu edukacyjnego
W roku szkolnym 2010/2011 szkoły gimnazjalne – zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji
– rozpoczęły realizację projektu edukacyjnego. Skutecznym sposobem zrealizowania jego celów – jest
udział gimnazjalistów w wyżej wymienionym konkursie.
Jednym z najistotniejszych założeń projektu edukacyjnego jest kształcenie i doskonalenie umiejętności
praktycznych, czyli położenie nacisku na działanie,
twórcze rozwiązywanie problemów, pragmatyzm.
Praca nad projektem, a w końcowym efekcie wykonanie prac konkursowych, takich jak: albumy literacko
– fotograficzne, prace plastyczne, plakaty, reportaże
literackie i fotograficzne, czy prezentacje multimedialne – w pełni spełnia to założenie.
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Praca młodzieży rozpoczyna się od zdefiniowania praktycznego problemu, który młodzi ludzie
chcą rozwiązać; uczniowie dyskutują, co chceliby
osiągnąć, rozmawiają o swoich pomysłach, sytuacji
lokalnych zabytków, negocjują różne możliwości tematu projektu. W związku z tym doskonalą umiejętność skutecznego porozumiewania się i negocjacji.
Należy również w tym wypadku dodać, iż celem
konkursu jest rozpropagowanie wiedzy o zabytkach
regionu w szeroko rozumianym pojęciu, ponieważ
zabytki to nie tylko dzieła architektury, lecz również
spuścizna tradycji, obrzędów, legend, czy piękno krajobrazowe.
Tematy projektów w tym wypadku mogłyby
brzmieć, np.:
• Jak uczniowie naszej szkoły mogą pomóc w ratowaniu zabytków najbliższej okolicy?,
• Skarby Małej Ojczyzny – jak je poznać i docenić?,
• Poznajemy dziedzictwo naszego regionu,
• Urok zapomnianych miejsc,
• Śladami zabytków – szukamy legend,
• Słowa jak skarby – zapomiane legendy,
• Czy bliskie znaczy: znane? - czego jeszcze nie
wiemy o skarbach naszej gminy (naszego miasta,
wsi, miejscowości, naszego regionu),
• Zwykli ludzie – niezwykłe historie – losy rodzin
Górnego Śląska, itp.
Niezwykle istotna jest także doskonalenie
umiejętności dostrzegania związków między tym,
czego młodzież uczy się w szkole, a otaczającą ją rzeczywistością, czyli łączenia teorii z praktyką. Informacje teoretyczne, które młodzi ludzie mogą uzyskać,
np. na lekcjach historii, WOS-u, języka polskiego, czy
godzinach wychowawczych, uzyskują wówczas wartość praktyczną. Stanowią punkt wyjścia do sformułowania problemu do rozwiązania czy też zagadnienia,
nad którym młodzież chciałaby pracować. Podczas
realizacji projektu edukacyjnego powstaje możliwość znacznie szerszego niż podczas tradycyjnych
lekcji spojrzenia na podstawowy problem. Wiedza
teoretyczna zostaje uzupełniona i wzbogacona działaniem praktycznym (np. poprzez zorganizowanie
wewnątrzszkolnego konkursu dla uczniów klas, które
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nie biorą udziału w projekcie edukacyjnym, przygotowanie akcji promocyjnej w związku z omawianym
problemem, np. na temat miejscowych legend, losów
ludzi związanych z dziejami regionu, walorów turystyczno-przyrodniczych, itp., czy nawiązanie współpracy z miejscowymi środkami masowego przekazu).
Rola nauczyciela opiera się wówczas na wspieraniu i koordynowaniu działań uczniów. Nauczyciel nie podaje gotowych rozwiązań, lecz motywuje
uczniów w ich pracy, kieruje w stronę skutecznych
metod, stawiając nacisk na samodzielność młodzieży,
umiejętość współdziałania, znalezienia wyjścia z różnych – także problematycznych – sytuacji.
Kolejną umiejętność specyficzna dla projektu
edukacyjnego, a znajdującą realizację w konkursie to efektywne współdziałanie w zespole. Każda z grup
staje się odpowiedzialna za powierzone jej zadanie,
członkowie grupy muszą podzielić się działaniami,
kształcąc umiejętność komunikowania się, wspólnego organizowania zadań, uczenia się od innych,
dzielenia się wiedzą, czy słuchania. Przynależność do
danego zespołu jest uwarunkowana indywidualnymi
zainteresowaniami i uzdolnieniami poszczególnych
uczniów (grupy wykorzystają uzdolnienia plastyczne,
organizatorskie, literackie, interpersonalne, czy pomysłowość i kreatywność należących do nich osób).
Różnorodne są zadania o charakterze praktycznym,
które zrealizują zespoły, np.:
• zgromadzenie materiału bibliograficznego w postaci m.in. książek o tematyce historycznej, folderów turystycznych, prasy lokalnej, czy informacji
z Internetu,
• dokonanie analizy zebranego materiału oraz wyselekcjonowanie treści potrzebnych do realizacji
projektu,
• zredagowanie tekstów o charakterze publicystycznym, np. reportaże, wywiady, notatki prasowe oraz prac literackich, np. utwory poetyckie,
reportaże literackie, opowiadania,
• dotarcie do osób, które będą pomocne przy realizacji zadań i gromadzeniu potrzebnych informacji; w kontaktach z nimi postępowanie młodzieży
zgodnie z zasadami savoir-vivre’u,
• przeprowadzenie wywiadów z poszczególnymi
osobami, np. przedstawicielami władz lokalnych,
czy rodzin, historykami, bibliotekarzami, kronikarzami historii lokalnej,
• uzyskanie zgód na wykonanie fotografii (np. w
obiektach sakralnych),
• odwiedzenie i poznanie miejsc związanych z lokalnymi legendami (zorganizowanie wycieczki),

•
•
•

•
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wykonanie fotografii i prezentacji multimedialnych,
wykonanie prac plastycznych,
zorganizowanie wystawy prac konkursowych,
np. podczas Święta Szkoły (na uroczystość, gdzie
uczniowie zaprezentują efekty swoich działań,
można zaprosić także osoby, które stały się bohaterami reportaży, historyków, przedstawicieli
władz lokalnych, itd.),
zredagowanie przez młodzież notatki do prasy
lokalnej o swoim udziale w konkursie i realizacji
projektu edukacyjnego.

Efektem działań młodzieży po zakończeniu projektu edukacyjnego będą nie tylko wykonane prace
konkursowe, lecz przede wszystkim wyeksponowanie roli miejscowych zabytków architektury, przypomnienie o obowiązku ich ochrony, zdobycie lub
poszerzenie swojej wiedzy na temat historii lokalnej,
coraz rzadziej kultywowanych obyczajów i tradycji,
pokazanie piękna przyrodniczego regionu, a głównie
uświadomienie sobie wartości dziedzictwa najbliższego regionu i wywołanie chęci działania młodzieży
dla jego dobra.
Przykładami uzyskania takiej właśnie świadomości mogą być prace laureatów VI edycji konkursu „Zapomniane zabytki”. W jednej z nich, noszącej
tytuł: „Blaski i cienie czerwonej cegły” – uczeń Gimnazjum nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku – Karol
Polak pisze o miejscu, którego dawną świetność poznał dzięki źródłom historycznym: „Taką właśnie cegielnię znalazłem u nas w Rybniku. Na uboczu miasta w dzielnicy – Wielopole. Nieopodal drewnianego
kościoła pw. św. Katarzyny stoi potężny komin. Tuż
przy nim przykucnęła cegielnia. (...) Sercem cegielni
jest zbudowany z cegły szamotowej piec Hoffmana,
który w niezmienionym kształcie funkcjonował do
przełomu XX i XXI wieku. W jego pełnym sklepień
wnętrzu można się przechadzać niczym po piwnicach starego zamku. Cegłę wypalało się tu w temperaturze 1000 stopni C, w olbrzymim owalnym piecu,
który był czynny 24 godziny na dobę. Wysoką temperaturę utrzymywało się dosypując z góry węgiel,
który wpadał między rozżarzone do białości cegły.
Cegielna produkowała tylko jeden rodzaj pospolitej
cegły, ale gdy (...) budowano w Rybniku kościół pw.
św. Antoniego, wytworzono w wielopolskiej cegielni
aż 106 odmian specjalnie barwionej gotyckiej cegły.
[...] Obecnie nie produkuje się tu już cegieł. Brak odpowiedniej gliny, konkurencja ze strony zautomatyzowanych fabryk, spowodowały konieczność za-
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mknięcia. Jej ponad stuletnia historia nie powinna się
tak kończyć. Powinna stać się namacalnym dowodem
historii” - kończy swój reportaż uczeń z Rybnika.
„Ocalamy od zapomnienia niematerialne
skarby naszych rodzin – WSPOMNIENIA” – tak
zatytułowały swój reportaż literacki uczennice Gimnazjum nr 7 w Bełku – Agnieszka Baluch i Paulina
Dziurosz. Inspiracją do jego powstania były skomplikowane, naznaczone trudnymi decyzjami, ale też
wzruszające - losy Ślązaków. „W niezwykłej podróży
do ubiegłego stulecia towarzyszyli nam dziadkowie,
babcie oraz inni członkowie rodzin, którzy pamiętali tamte lata i podzielili się z nami często bolesnymi, lecz bardzo ważnymi wspomnieniami. Zbieranie
materiałów do wykonania tej pracy pozwoliło nam
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również lepiej poznać historie naszych rodzin i losy
bliskich, o których inaczej byśmy się nie dowiedziały”
– tak rozpoczynają swoją pracę gimnazjalistki. „Druga wojna światowa – czarna karta w historii Europy i
świata. Wielu ludziom kojarzy się z cierpieniem, stratą najbliższych, bólem i tęsknotą. To, jak zmieniło się
życie naszych bliskich, z jakimi problemami musieli sobie radzić i co czuli, opiszemy w naszej pracy”.
Zainteresowanie taką tematyką młodzieży wydaje się
szczególne cenne w dobie kryzysu wartości, który coraz częściej zaczyna ujawniać się w poglądach młodych ludzi.
Bożena Wyleżoł – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 5 w Bełku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii
oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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