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Drodzy Czytelnicy!
Żyjemy w świecie „w stanie przebudowy”, żeby nie powiedzieć –
chaosu. Czujemy, że stary system
się przeżył, a nowy jeszcze się nie
ukształtował. To trudny czas, więc
potrzebujemy autorytetów, mędrców. Problem polega na tym, że
– paradoksalnie – nie chcemy ich
słuchać. Wolność często myli nam się ze swawolą, czyli
z nieliczeniem się ze sferą wolności drugiego człowieka.
W obecnym „Dialogu Edukacyjnego” zabiera na
ten temat głos kilku autorów. Profesor Maria Szyszkowska
w artykule „Edukacja w procesach niepokojących przemian” pisze o systemie edukacji, który znalazł się – według
jej opinii – na rozdrożu. Przypomina zalety przedwojennego modelu szkolnictwa i radzi, by się na nim wzorować.
Raczej przekształcać to, co konieczne, niż bezrefleksyjnie
burzyć dobre podstawy. Z kolei doktor Michał Kopias,
kontynuując swoje rozważania o filozoficznych podstawach wychowania, objaśnia pojęcie roztropności. Zwraca
uwagę, że jest to cecha postrzegana dzisiaj jako anachroniczna, choć jest bardzo potrzebna. Współczesnych ludzi
cechuje bowiem porywczość, emocjonalność, chęć pójścia
na skróty, a wszelkie swoje niepowodzenia chętnie zrzucają na ułomności natury biologiczno-psychologicznej. Brak
im natomiast refleksji związanej z rozumną oceną siebie
i otaczającego świata. Jednym słowem autor zachęca do
zrównoważenia intelektualnej i emocjonalnej sfery życia –
do rozsądku i umiaru.
Przykładem praktykowania tego rodzaju cnoty
był pierwszy po wojnie Prymas Polski kardynał August
Hlond, który urodził się w 1881 roku w Brzęczkowicach
koło Mysłowic. W 65. rocznicę jego śmierci Sejmik Województwa Śląskiego, chcąc „uczcić pamięć Syna Ziemi
Śląskiej” ogłosił rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta
Hlonda. Jego sylwetkę prezentuje profesor Lech Krzyżanowski. Uwypukla w swojej wypowiedzi przede wszystkim te cechy osobowe księdza, które przyczyniły się do
powierzania mu przez papieża coraz wyższych stanowisk.
Był to bowiem człowiek dyplomacji i tolerancji. Pokazał
to jako biskup diecezji katowickiej, kiedy umiejętnie łagodził spory narodowe na Śląsku, co przeniósł także na swoją
działalność prymasowską. Warto zapoznać się z jego dorobkiem.
W bieżącym numerze kwartalnika znajdują się
również inne interesujące artykuły. Mam nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie.
Polecam szczególnie szkic krytyczny doktor Wiesławy Olbrych poświęcony genialnej książce Michała Bułhakowa
„Mistrz i Małgorzata”. Autorka wnikliwie zanalizowała
bohaterów powieści, eksponując uniwersalne przesłanie
wynikające z ich losów.
Roman Miruk-Mirski
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CNOTA ZAPOMNIANA cz. 12
ROZTROPNOŚĆ – JEJ POZYTYWNE PRZEJAWY I WADY Z NIĄ ZWIĄZANE
Michał Kapias
Cnota roztropności często kojarzona jest ze swoiście
pojmowaną mądrością. W tym kontekście jej przeciwieństwem była by pewna głupota – najczęściej sprowadzająca na człowieka jakieś nieszczęście. Cnota ta
daje człowiekowi światło i moc do szukania dobrego,
moralnego, a przez to szczęśliwego życia. Kto realizuje
tę cnotę w swym życiu zachowuje się w sposób duchowo dojrzały. W różnych skomplikowanych sytuacjach
życiowych nie tylko unika krańcowych, ekstremalnych aktów działania, lecz przede wszystkim umiejętnie i stanowczo realizuje optymalne zachowanie
oscylujące w granicach obowiązujących norm moralnych, a jeśli zachodzi taka konieczność potrafi odnaleźć się wobec granic usprawiedliwionego kompromisu. Musi zatem posiadać znajomość ludzi i spraw
świata. W roztropnym układaniu życia na pierwszy
plan wysuwa się trafna ocena sytuacji i umiejętność
rozwiązywania praktycznych problemów życiowych.
Umiejętność ta to pewien rodzaj patrzenia na świat,
myślenia w sposób głęboki, wielostronny i przewidujący, a jednocześnie zdrowy i praktyczny. Posiadanie
tej zalety moralnej jest więc wyrazem duchowo – intelektualnej dojrzałości człowieka, w niej przejawia
się życiowa mądrość działającego.
Roztropność to przede wszystkim akt rozumu, który w przedziwny sposób dotyczy tego, co wydarzy się w przyszłości. Stąd też do głównych składników tej cnoty, związanych z tą intelektualną władzą
człowieka, można liczyć:1
A. Pamięć (łac. memoria) – są to treści zawarte
w naszym umyśle, nabyte z doświadczenia. Dzięki odniesieniu się do pamięci człowiek ma mniejsze problemy ze zrozumieniem pewnych zjawisk
i odczytaniem rządzących nimi prawidłowościami.
B. Rozumienie (łac. intellectus) – jest to odczytywanie i zrozumienie pierwszych, oczywistych zasad
działania.
C. Otwartość na pouczenia innych (łac. docilitas) –
chodzi tu o zdolność przyjęcia rad i sądów pły1 Zob. P. Jaroszyński, Etyka. Dramat życia moralnego, Lublin
1996, s. 56 – 59; św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 17,
Londyn 1964, II – II, 49
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nących do nas z pouczenia jakichś nauczycieli,
mędrców, czy autorytetów, a więc do korzystania
z czyichś doświadczeń.
Domyślność (łac. solleria) – jest to umiejętność
trafnego zauważenia związków i jego elementów,
które wiążą dwie różne sytuacje, bądź zdarzenia.
Dzięki temu odgadujemy powód tego co się stało.
Zdrowy rozsądek (łac. ratio) – pojmowany jako
prawidłowe rozumowanie oparte na zasadach logiki.
Przewidywanie (łac. providentia) – czyli planowanie i wpływanie na rzeczy przyszłe będące
w ludzkiej mocy. Ważną rolę odgrywa tu wyobraźnia.
Oględność (łac. circumspectio) – inaczej „rozglądanie się”, czyli uwzględnianie w działaniu warunków w jakich się ono odbywa.
Zapobiegliwość (łac. cautio) – chodzi o dostrzeganie tego, co może szkodzić działaniu. Rozpoznawanie zła (oraz jego pozorów) i unikanie go.

Św. Tomasz z Akwinu wskazał także na cnoty
pokrewne roztropności, które niejako się w niej zawieraj, ale mają inną materię.2 Zaliczał do nich:
• zaradność, zwaną także rozwagą (gr. εύβολία –
eubolia), polegającą na umiejętności poszukiwania rozwiązania konkretnej sytuacji, a także wynajdowania środków do realizacji celu;
• rozsądzanie (gr. σύνεσις – synesis) usprawnienie
do podjęcia trafnej decyzji i wyboru najlepszego
z podsuniętych przez rozwagę rozwiązań, przy
czym podejmowane są tu decyzje w sytuacjach
zwykłych, gdzie przewidywana trafność decyzji
jest duża;
• przemyślność (gr. γνώμη – gnome), nie scharakteryzowana stricte jako odrębna cnota, ale wspomniana w kontekście poprzedniej i wyróżniona
pośród działań „niecodziennych”, czyli w sytuacjach szczególnej zawiłości życiowej (np. tragedia rodzinna, wojna itp.).

2 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 17, op. cit.,
II – II, 51.
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To co różni powyższe cnoty od roztropności,
to ich typowy charakter teoretyczny. Sama roztropność z kolei ukazuje się w szczególności w nakazie
działania, w stanowczym dążeniu do realizacji postanowienia. Wtedy ogarnia ona wszystko: namysł, decyzję i wykonanie.
Brak omawianej cnoty może ujawniać się na
dwu etapach dążenia do niej. Chodzi tu o etap zmierzenia, gdzie człowiek zastanawia się, w jaki sposób
podążać do obranego celu, oraz o etap wykonania powziętego zamiaru. Dlatego oprócz cnót pokrewnych
roztropności występują także jej przeciwieństwa zwane wadami.3
a) Jako pierwszą można wskazać lekkomyślność,
która wynika z braku zastanowienia się. Wyraża się ona w dwu formach: niedokładności oraz
niedbalstwie. Ułomnościom tym przeciwstawić
się można poprzez doskonalenia się w małych
rzeczach, a więc poprzez dobre (należyte) wykonywanie zadań postawionych przed człowiekiem
i to zarówno tych ważnych, jak i tych – zdawać by
się mogło z pozoru – błahych.
b). Zaniedbanie w doskonaleniu się bardzo szybko
doprowadza do lenistwa, które wydaje się być
wadą najbardziej wyraźną i oczywistą. Jest to
niechęć do podejmowania wysiłku. Ludzie nacechowani ową wadą stale są zmęczeni wykonywanymi zadaniami, podejmują próby przesunięcia
ich na „później”, lecz gdy powtórnie trzeba stawić
im czoła zwykle przegrywają. Antidotum na taki
stan nie jest z pewnością postawa współczesnego
„pracoholizmu”, którą również w wielu wypadkach trzeba oceniać negatywnie, lecz rzetelne
i sprawne wykonywanie zleconych lub powziętych zadań.
c) Konsekwencją lenistwa bardzo często bywa niedbalstwo – rozumiane jako brak należytej troski.
Cechą takiej postawy jest brak gotowości i energii
woli do należytego wykonania dzieła. Polega ono
na powolnym namyśle a zarazem szybkim działaniu.
d) W konsekwencji postawa taka przeradza się
w pośpiech objawiający się rezygnacją z namysłu nad działaniem. Niestety współczesny, często
„pędzący”, świat nie sprzyja chwilom zatrzymania się, by rozważnie podjąć decyzję. W efekcie
okazuje się, iż działania dzisiejszego człowieka są
podejmowane w wyniku impulsu, emocjonalne3

Zob. ibidem, II – II, 53.

Nr 3–4 (22–23)/ 2013

go nacisku chwili, a przez to wiodą ku zgubnym
celom.
e) Wiele czynów współczesny człowiek niestety podejmuje pod wpływem uczuć, jakiejś bliżej nieokreślonej intuicji, gdzie racje rozumu są usunięte na boczne tory, bądź całkiem zagłuszone.
Taki sposób postępowania rodzić może nieuwagę
w wyniku czego jej skutkiem często bywa wadliwy osąd. Niedostrzeganie prawdy o rzeczywistości, lekceważenie jej, jak i zaniedbywanie swych
obowiązków może prowadzić do nieuwzględnienie bądź pominięcia ważnych wniosków,
a w konsekwencji do podjęcia błędnej decyzji.
f) Powyższe ułomności często przeradzają się
w brak zdecydowania i stałości. Chodzi tu o działania, w których człowiek stale ma jakieś wątpliwości odnośnie dobrego, bądź złego działania. Postawa ta niejednokrotnie rodzi osłabienie
w dążeniu do celu, aż wreszcie może przerodzić
się w zastój – rozpoczęte dzieło nigdy już nie zostanie zrealizowane. Pojawiająca się tu niestałość
jest rezygnacją, bez wystarczającego motywu,
z dobra obranego w sposób rozważny, trafny
i dojrzały.
Znając zagrożenia jakie czyhają na człowieka rezygnującego ze zdobycia cnoty mądrości, można
zatem zwrócić uwagę, jakie miejsce doskonałość ta
odgrywa w wychowaniu, albowiem pełni tam szczególnie doniosłą rolę. Dla jej jak najlepszego rozwoju
zachodzi potrzeba kształcenia i zdobywania pewnych sprawności. Przede wszystkim trzeba wskazać
na istotną rolę ćwiczenia pamięci – jako „zdolności
uświadomienia sobie dawnych przeżyć.”4 Należy przy
tym zauważyć – co istotne jest przy wielu akademickich sporach – iż pamięć czysto zmysłowa przynależy
do świata zwierząt, zaś przypominanie jest domeną
wyłącznie ludzką. Ponadto lepsze zrozumienie rzeczywistości sprzyja rozwojowi pamięci. Dlatego też
przypominanie sobie dawnych wydarzeń, wrażeń czy
myśli pomaga człowiekowi dostrzec sytuacje w których postąpił nierozważnie, dał się zwieść, nie osiągnął należytego dobra. Jednak w przypadku podejmowania ważnych decyzji nie wystarcza wyłącznie
pamięć spraw minionych, potrzeba tu również wiedzy teoretycznej.
Drugim niezmiernie istotnym elementem
w wychowywaniu do roztropności jest wyobraźnia,
4 L. Kaczmarek, Zarys psychologii neotomistycznej, Poznań
1958, s. 171.
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będąca „zdolnością przetwarzania naszych wyobrażeń.”5 Oprócz funkcji wyłącznie pragmatycznych
wpływa ona także na wolę motywując ją do działania. Jednak wyobraźnia źle ukształtowana może
dezintegrować życie ludzkie. Zdarza się to wtedy gdy
człowiek zatraca wyczucie różnicy pomiędzy światem
realnym a ułudą6 (dziś coraz częściej między światem
wirtualnym). W efekcie staje się coraz bardziej niezadowolony z otoczenia, w którym przyszło mu egzystować. Stan taki może prowadzić do nadmiernie rozpalonych emocji lub do doświadczania olbrzymich
cierpień wynikłych z banalnych przykrości. Olbrzymim zagrożeniem dla należytego rozwoju wyobraźni stała się współcześnie telewizja, która degraduje ją
z jednej strony poprzez jej otępienie (brak rozwoju),
z drugiej zaś poprzez nadmierne rozbudzenie ściśle
wysublimowanie doznań lub bodźców.7
Kolejnym bardzo wartościowym elementem wychowania jest po prostu gotowość i zdolność
do słuchania mądrych rad. Niestety zliberalizowana
propaganda absolutyzująca wolność nie sprzyja gotowości słuchania i przyjmowania pomocnych sugestii. Istnieje więc współcześnie na tym polu olbrzymi bałagan. Z jednej strony dzisiejszy człowiek jest
zalewany ogromem literatury poradnikowej, często
nie mającej nic wspólnego z fachowością, z drugiej
zaś cierpi na chroniczny brak mądrych nauczycieli
czy autorytetów. Czyżby brakowało autentycznych
mistrzów? Z pewnością nie. Dobrzy i mądrzy nauczyciele zawsze będą potrzebni. Problem leży raczej
w tendencjach zmierzających do niszczenia wszelkich
autorytetów w imię uwolnienia jednostki i nadania jej
pełnej swobody poprzez scentralizowanie jej uwagi
na samej sobie. Taka postawa wiedzie do egoistycznego indywidualizmu, a w konsekwencji do atomizacji
społeczeństwa.
W podejmowaniu roztropnych decyzji potrzebny jest także rozsadek który wiąże się m.in.
z wyrobieniem w sobie postawy uwagi. Chodzi tu
przede wszystkim o świadome i skupione nakierowanie uwagi na jakieś zjawisko. Taka pozycja wymaga zaangażowania nie tylko rozumu (świadomości),
ale także woli. W przypadku tzw. słabej woli, gdzie
brak konsekwencji działania, powstaje sytuacja nawarstwiania się różnego rodzaju problemów, z którymi coraz trudniej człowiek sobie radzi. To z kolei
5

Ibidem, s. 77

6 Zob. M. A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin
1995.
7 Zob. A. Gondek, Mały ekran ... wielkie zło, „Zeszyty Edukacji
Narodowej”, 6:1999, s. 66 – 68.
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może prowadzić do urojonych lęków oraz do pojawiania się wady tchórzostwa. Łatwo wtedy rodzą się
postawy usprawiedliwiania przejawów nieuwagi czy
roztargnienia wszelakimi ułomnościami natury biologiczno – psychologicznej. Niejednokrotnie nie ma
to jednak nic wspólnego z faktycznym stanem zdrowotnym człowieka, staje się za to dogodną wymówką.
W roztropnym działaniu istotną rolę odgrywają także uczucia. Istnieje przecież zasadniczy związek między nimi a rozumem. Ten ostatni bowiem
podsuwa uczuciom konkretne „obrazy” za którymi
mają one podążać.8 Dlatego też wybory dokonane pod
wpływem gwałtownych uczuć realizują ludzkie popędy, a więc z reguły są nietrafne i irracjonalne. Niestety
postawom takim sprzyja dzisiejszy kult emocjonalności i „spontanicznego zachowania” (bądź sobą, róbta co chceta itp.). Fałszywa wrażliwość wygrywa tu
z logiką i rozumnym namysłem, pojmowanym raczej
jako sucha, bezduszna kalkulacja. Tymczasem brak
posługiwania się zasadami rozumu, może prowadzić
nie tylko do rozchwiania emocjonalnego, ale także do
różnorakich ułomności natury psychofizycznej.
Konkludując problematykę wychowawczą
w zakresie formowania roztropności w człowieku, należy wskazać na trzy zasadnicze etapy związane z realizacją owej cnoty. W pierwszej kolejności należy wskazać na odpowiedni cel. Innymi słowy, trzeba wiedzieć
czego się chce. Przy braku tej wiedzy, nie należy rozpoczynać działania, gdyż najpewniej przyniesie ono
zgubne skutki. Należy więc postawić sobie pytanie o to
co chcę uczynić? i w jakim celu?, a także – jaki jest tego
sens? Po drugie trzeba rozważyć wszelkie możliwości
wiodące do obranego celu. Chodzi tu przede wszystkim o wybór najlepszej metody realizacji powziętego
zadania. Wreszcie istotnym jest, aby być stanowczym
w realizacji celu. Praca niedokończona oznacza przecież zmarnowany wysiłek. Stąd roztropnym jest poszukanie najwłaściwszej drogi – wszelkie skróty zwykle
wiodą na manowce. Stanowczości nie należy jednak
mylić z uporem, rozumianym jako świadome trwanie
w błędzie, bez chęci zmiany raz obranego kierunku
postępowania. Człowiek roztropny to taki, który umie
korzystać z doświadczenia (swojego i innych), a czyni
to na drodze rozumnego namysłu. Roztropność jest
swoistym darem – danym i zadanym. Zobowiązuje
więc człowieka do ciągłego ubiegania się o niego i rozwijania go przez zdobywanie tych przymiotów, które
warunkują jego zaistnienie od strony ludzkiej.
8 Zob. M. A. Krąpiec. Psychologia racjonalna, Lublin 1996, s.
21 – 28.
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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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Edukacja w procesach niepokojących przemian
Maria Szyszkowska
Wysoki poziom edukacji stanowi warunek rzeczywistej demokracji. Przepisy prawne są zależne bowiem
od stanu świadomości społeczeństwa oraz charakteru jednostek. One decydują o sposobie gospodarowania. Z punktu widzenia edukacji istotne znaczenie
ma rozstrzygnięcie relacji między filozofią, naukami
szczegółowymi i wiarą religijną.
W warunkach wolności światopoglądowej,
która ma znamionować państwo demokratyczne, powstaje wiele szkół naukowych w poszczególnych dziedzinach. Niestety, obecnie – w zestawieniu z okresem
międzywojennym - zaznacza się upadek szkół naukowych. Ma to źródło w braku odwagi i skłonności do
konformizmu wielu uczonych, a także w likwidacji
instytucji asystentów. Nastąpiła tą drogą likwidacja
dawnego znaczenia katedr. Zanikło poczucie odpowiedzialności profesorów za kształcenie swoich następców. Studia doktoranckie przekształciły okres
samodzielnego dojrzewania naukowego w status biernego ucznia. Studia te przynoszą korzyść materialną
uczelniom, ale dla doktorantów wiążą się z kosztami
i stratą czasu, bowiem o wiele sensowniej jest on wykorzystywany, jeśli ktoś przygotowuje rozprawę doktorską, uczestnicząc w seminarium doktorskim, które
jest bezpłatne i prowadzi skutecznie do tego samego
celu.
Związki między doktorantami a profesorem
są rozluźnione w porównaniu z relacją profesor – asystent. Ponadto dążenie do kariery zastąpiło, uogólniając, poszukiwanie prawdy. Wiąże się z tym sprzeczna
z postawą uczonego ostrożność, by nie narazić się dobrze widzianym poglądom. Dlatego w wielu pracach
humanistów zaznacza się brak własnego stanowiska.
W pierwszych latach po ostatniej wojnie mocno zaznaczyły się ślady dawnych szkół i ich mistrzów. Ale
wielu wybitnych twórców nie doczekało się swoich
kontynuatorów, ponieważ młodzi adepci zabiegają
o karierę.
Wysoki poziom nauczania w Polsce międzywojennej – mimo tak długo trwających rozbiorów – to
fakt bezsporny. Była to zarówno zasługa pedagogów
traktujących swoją pracę jako misję, jak i sensowna
struktura szkolnictwa z akademickim włącznie. Trzecim czynnikiem były stabilne programy ujednolicone
dla całego obszaru Polski. Ułatwiało to porozumiewanie się pokoleń. Do tego należałoby wrócić. Nikt

str. 6

wtedy nie przewidywał, że nastąpią czasy zezwolenia
na czytanie bryków, które pomijają to, co jest w powieściach istotne oraz inspirujące. Nikt też nie przewidywał zgody na ocenianie wiedzy uczniów i studentów na podstawie testów. Ponadto niepokojącym
zjawiskiem w uczelniach jest też przeliczanie ocen na
punkty; wyliczenia pozwalają w konsekwencji, by
w programie studiów ominąć trudne przedmioty.
Nastąpiło obniżenie prestiżu stopnia naukowego – profesor, ponieważ wprowadzono stanowisko profesora uniwersytetu. Ruch Solidarności krytykował instytucję docentów, ale po zdobyciu władzy
wprowadził to stanowisko w uniwersytetach. Ponadto w ostatnich latach wprowadzone zostały licencjaty. Jedynie niektórym wydziałom – jak weterynarii
i psychologii – udało się temu sprzeciwić w trosce
o właściwe wykształcenie.
Obniżenie poziomu edukacji następuje także
pod wpływem amerykanizacji. Otóż pojawiło się absurdalne wskazanie, by dostosowywać wykształcenie
do potrzeb rynku; obcy europejskiej mentalności jest
szerzony amerykański pragmatyzm. Niepokoją również nowe nazwy katedr, by wymienić jako przykład
Katedrę Kapitału Ludzkiego. Język deprecjonuje wartość człowieka. Zalecanie szerzenia pseudowartości,
w rodzaju sukces czy przedsiębiorczość, ma negatywne oddziaływanie. Nakaz bezinteresownego dążenia
do poznania nie powinien być rugowany z nauczania.
Studia nie są wystarczającą przeciwwagą
dla poglądów szerzonych przez media. Korzystanie
z wykipedii, czy szerzej z internetu, nie znajduje wystarczającej przeciwwagi w edukacji. Ogół studentów myśli błędnie na przykład, że liberalizm ekonomiczny automatycznie prowadzi do liberalizmu
światopoglądowego, do liberalizmu prawnego i do
liberalizmu obyczajowego. Szerzy się niepokojąco
zjawisko nadawania rozmaitym pojęciom treści odległej od ich znaczenia ustalonego w języku polskim.
Wprowadza to wiele nieporozumień i bywa również
wykorzystywane do manipulowania świadomością,
by podać jako przykład absurdalne pojęcie dziecka
nienarodzonego, co można porównać z absurdalnością nazwy: chleb nieupieczony. Posłużę się jeszcze
innym przykładem. Otóż pojęciu sekta nadano znaczenie pejoratywne, mimo że znaczyło ono w prawidłowej polszczyźnie jedynie mało liczebną grupę
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wyznawców jakiejś religii; chrześcijanie również byli
na początku swoich dziejów sektą. Po to, by wyrazić
własną opinię na temat jakiegoś wyznania religijnego, należy użyć stosownych określeń, ponieważ nie są
one zawarte w terminie sekta. Podobnie, nazywając
zbrodnie dokonywane w obozach koncentracyjnych
przez hitlerowców mianem eutanazji, manipuluje się
świadomością nadając fałszywe znaczenie temu pojęciu.
Rady Wydziałów są zdominowane w swoich
decyzjach przez licznych przedstawicieli studentów.
Nawet zdarza się, że ich głosami – poprzez składane
obietnice – wygrywają wybory kandydaci na dziekanów. Oceny, którym podlegają wykładowcy ze strony
studentów, to kolejny absurd. Konkursy na rozmaite
stanowiska również nie są zaporą dla prywaty, a jedynie często wydłużają czas uzyskania informacji o wyniku już wcześniej zadecydowanym.
Wysiłek poznawczy mający na celu bezinteresowne zgłębienie tego, co dotąd niepoznane, wydaje
się obecnie bezproduktywny wielu przedstawicielom
środowiska. Miejsce filozofii – przyczyniającej się do
wszechstronnego wykształcenia – zajęła socjologia
i politologia. Filozofia jest rugowana z nauczania na
wielu rozmaitych wydziałach, na których do niedawna była obowiązującym przedmiotem. Edukuje się
więc wąskich specjalistów.
Warstwa polskiej inteligencji – ludzi oświeconych, o szerokich horyzontach myślowych, która
była do niedawna wzorem dla innych krajów – upada.
Nawet doktorat z nauk humanistycznych nie wymaga
obecnie zdawania egzaminu z filozofii. Problem należytej edukacji, to zarazem problem znaczenia i roli
w społeczeństwie warstwy inteligencji. Jej wszechstronnym wykształceniem szczyciliśmy się jeszcze do
niedawna. Profesor medycyny Julian Aleksandrowicz
pisał w wielu swoich dziełach wydawanych po II wojnie światowej, że edukacja lekarzy wymaga również
wiedzy filozoficznej. Jest ona pomocna w stawianiu
diagnozy oraz wpływa pozytywnie na relację lekarz –
pacjent. Ten pogląd odnosi się także, analogicznie, do
innych dyscyplin. Na przykład Einstein nie ukrywał
tego, że jednym ze źródeł inspiracji, gdy tworzył teorię względności, była filozofia Kanta.
Przykładem rugowania filozofii z nauczania
niech będzie filozofia prawa. Jej katedry, jako jedyne, zlikwidowano w Polsce po II wojnie światowej.
Dotyczyło to uczelni państwowych. Na to miejsce
wprowadzono teorię państwa i prawa. Filozofia prawa powróciła do nauczania akademickiego po 1989
roku. Obecnie zamiast filozofii prawa – Ministerstwo
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wprowadziło przedmiot o nazwie: filozofia i teoria
prawa. W konsekwencji brakuje prawnikom, pełniącym wszak doniosłą rolę w ustroju demokratycznym,
przygotowania filozoficznego. Odbija się to negatywnie na losach ludzi, jeśli sądzą ich sędziowie dysponujący jedynie wiedzą specjalistyczną. Filozofia uczy
mądrości, a jej braku nie zastąpią żadne instytucje
i przepisy formalne.
Filozofia w rozumieniu polskich myślicieli ma być przewodniczką życia jednostek i narodów.
Wyraźna jest w niej dążność życiowa, praktyczna.
Naród nie może obyć się bez filozofii związanej z jego
bytem. Polska oryginalna myśl filozoficzna powstała w drugiej połowie XIX wieku, czyli między powstaniem listopadowym a styczniowym. Charakterystyczne dla tej filozofii jest podkreślanie wartości
czynu. Nie mamy osiągnięć cywilizacyjnych, którymi moglibyśmy zaskoczyć świat, ale mamy dorobek
kulturowy, który mógłby wnieść twórczy ferment
w rozwój duchowy Zachodu. Tymczasem polska filozofia jest mało znana własnemu narodowi. Dotyczy
to zresztą problemu szerszego, a mianowicie nieznajomości przez nas naszego dorobku kulturowego.
Wytwarza to postawę mikromanii narodowej, czyli
poczucia – nieuzasadnionego – że jesteśmy narodem
gorszym niż inni.
System boloński wprowadza się bez konsultacji ze społecznością akademicką, mimo że pisze
się tak wiele o demokracji, która tego by wymagała.
Uczelnie prywatne lękają się sprzeciwiać decyzjom
ministerstwa i można to zrozumieć. Ale niepokojącym zjawiskiem jest jedynie cichy, poufnie przekazywany, protest profesorów uczelni publicznych.
Pomijając niepokojące zmiany struktury studiów
czy nowy sposób przeprowadzania doktoratów i habilitacji, absurdalna jest też biurokracja narzucona
wykładowcom przez system boloński. Zdrowy rozsądek powinien prowadzić do ograniczenia serwilizmu
wobec wzorów zachodnich i amerykańskich. Rynek
nie jest obiektywnie działającą siłą, do której musi się
rzekomo stosować edukacja. Na praktyczne zastosowania wiedzy naukowej zwrócił uwagę w XVII wieku
Franciszek Bacon. Ale niepokojąco rozrasta się obecnie pogląd sprowadzający poszukiwania uczonych
jedynie do zastosowań praktycznych. Tymczasem
bezinteresowne dążenie do poznania niepoznanego
powinno nadal być kultywowane.
Mit nowoczesności nabiera znaczenia nadrzędnego i ma przejawy negatywne. Tak zwana ceniona innowacyjność przejawia się w aprobacie dla wykładów, które zespalają słowo mówione wykładowcy
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z rzucanym na ekran tekstem; rola wykładowcy sprowadza się do odczytywania tego, co słuchacze i tak
sami mogą przeczytać na ekranie.
Upadek moralny zaczyna się gdy wartością nadrzędną staje się zysk materialny. Dążenie do
wzbogacenia się, do kupowania nowych przedmiotów i pozostawianie na uboczu wartości, jaką jest
rozwój duchowy, powoduje, że wzrasta liczba osób
pogrążonych w wymiarze biologiczno-materialnym.
Edukacja powinna temu przeciwdziałać. Szczególnie
pomocną rolę mogłaby spełnić filozofia, rugowana
niestety z nauczania, o czym była wcześniej mowa.
Edukacja ma mieć wymiar całożyciowy i słuszne jest
dążenie do tego, by nie kończyła się wraz z uzyskaniem dyplomu.
Misja edukacyjna spoczywa także na uniwersytetach trzeciego wieku oraz na telewizji publicznej,
zgodnie z zapisem w ustawie. Ocena poziomu programów, a więc roli pełnionej faktycznie przez publiczną telewizję, to zagadnienie odrębne. Nieustanna
edukacja, której podlegać mają także ludzie dorośli
i sędziwi stanowi warunek sensownego wykorzystania wolności. Warto też zaznaczyć, że demokracja ma
być zespolona ze społeczeństwem zróżnicowanym
światopoglądowo. Niezbędne więc w tym celu jest
poznawanie różnorodnych teorii, bowiem tworzenie
społeczeństwa światopoglądowo zróżnicowanego nie
pozwala na pozostawanie w zamkniętym kręgu oddziaływania tylko jednego poglądu na świat.
Epoka globalizacji, w której żyjemy, wymaga, by funkcjonowały nowe idee kształtując we właściwy sposób świadomość Europejczyków, w tym
Polaków. Edukację powinna przenikać idea holizmu,
czyli pogląd ujmujący jednostkę jako część składową
całej ludzkości oraz cząstkę kosmosu. Niezbędne jest
więc przełamywanie postaw nacjonalistycznych oraz
przezwyciężanie urazów wyniesionych z historii, jak
również zaprzestanie działań, które upoważniają do
traktowania człowieka jako jedynej istoty niszczącej
środowisko, w którym żyje.
Konsekwencją tego, że żyjemy w epoce globalizacji, powinno też być nasycanie edukacji pacyfizmem. Jest on współcześnie rozumiany nie tylko jako
zakaz prowadzenia wojen. Z tą ideą wiąże się także
zakaz stosowania przemocy, likwidacja stałych armii,
zniesienie kary śmierci, właściwy szacunek dla świata przyrody oraz poczucie braterstwa ze zwierzętami.
Prowadzi ono do zakazu takiego sposobu hodowli,
który powoduje cierpienia zwierząt oraz wiąże się
z troską o humanitarny ubój. Nowe idee, które powinny przenikać edukację, mają na celu ukształto-
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wanie człowieka, który odznacza się nie tylko pogłębioną świadomością, ale także wysoką wrażliwością,
wyobraźnią, rozwojem uczuć. Skutkiem takiej edukacji stanie się społeczeństwo przeniknięte wzajemną
tolerancją.
Liberalizm ekonomiczny nie powinien prowadzić do błędu w edukacji, jakim jest obecnie zgoda
na wydawanie różnorodnych podręczników, w tym
elementarzy. Możliwość porozumienia się jednostek, mimo odrębnych światopoglądów, opierała się
w międzywojennej Polsce na obowiązywaniu w szkołach jednakowych podręczników dla wszystkich oraz
na czytaniu takich samych dzieł literackich – a nie ich
bryków.
Reformowanie systemu nauczania, zarówno
podstawowego, średniego, jak i wyższego, nie niesie
gwarancji podniesienia poziomu edukacji. Zdając
sobie sprawę, że struktura nauczania w okresie międzywojennym, czyli w Polsce niepodległej, przynosiła pozytywne skutki – nie należało tego zmieniać.
Mimo szacunku dla nowoczesności, warto sięgać do
tradycji. Struktura szkół i uniwersytetów lat 19181939 przyniosła pozytywne skutki zwłaszcza, że doprowadziła do zespolenia Polaków żyjących wcześniej
przez dziesiątki lat w trzech różnych zaborach.
Struktura szkolnictwa średniego i wyższego
została utrzymana w Polsce po II wojnie światowej,
a więc w zupełnie innych uwarunkowaniach politycznych. Nie było żadnych merytorycznych uzasadnień,
by dokonywać zmian radykalnych w edukacji szkolnej oraz – obecnie - wyższej. Nasuwa się myśl, iż powodem tego jest chęć poddawania się obcym wzorom
oraz dążenie do likwidacji tego, co funkcjonowało
w PRL z powodu niechęci do tamtych czasów. Decyzje o charakterze politycznym stają się nadrzędne
w stosunku do racji merytorycznych.
Maria Szyszkowska – prof. zw. dr hab., wykładowca
na Uniwersytecie Warszawskim, były sędzia Trybunału Stanu, senator V kadencji.
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Problemy społeczne Górnego Śląska oraz sposoby ich
rozwiązywania w myśli i działalności publicznej
ks. Augusta Hlonda (1922 – 1926)
Lech Krzyżanowski
Charakterystycznym rysem posłannictwa ks. A.
Hlonda, spełnianego na wszystkich stanowiskach,
było konsekwentne realizowanie linii postępowania
mającej na względzie interesy Kościoła, co wykluczało w tym czasie jakiekolwiek ustępstwa na rzecz partykularnych interesów narodowych, politycznych czy
społecznych. Posługa tego duchownego przypadła na
lata bardzo ostrych konfliktów, co powodowało, że
stosowanie tak zarysowanej metody postępowania —
szukania porozumienia między zwaśnionymi z różnych powodów wiernymi — nie należało do łatwych.
Nieuchronnie oznaczać musiało poddanie się bardzo
ostrej krytyce ze strony zwolenników jednoznacznego opowiedzenia się Kościoła po którejś ze stron konfliktu. Jedynie bardzo silne przekonanie o słuszności
przyjętych zasad postępowania, które na każdym
kroku demonstrował ks. A. Hlond, pozwalało wbrew
krytyce trwać przy swoich poglądach.
Konsekwencja w realizacji raz przyjętej linii
działania i wierność obranym zasadom, były cechami, które nabył A. Hlond w domu rodzinnym. Dorastał w typowej śląskiej rodzinie, niezbyt bogatej,
utrzymującej się z wynagrodzenia ojca — dróżnika
kolejowego, w której jednak takie walory jak głęboka
religijność, pracowitość i zwykła ludzka uczciwość,
zajmowały naczelne miejsce. Jego ojciec Jan był przybyszem z Wielkopolski, który pod wpływem żony
Marii, Ślązaczki z pochodzenia, łatwo przyjął panujący tu system wartości, nie tak przecież odległy od
obowiązującego w Wielkopolsce. Matka, jak wspominał po latach ks. A. Hlond, odgrywała w czasach jego
młodości nadzwyczaj ważną rolę, kształtując uczucia
religijne i patriotyczne. Będąc u szczytu ludzkiego powodzenia, po mianowaniu go kardynałem, wspominał ks. A. Hlond: „Tyś umiejętniej od wielu uczonych
pedagogów złożyła w duszach swych dzieci mocny
fundament życiowy, oparty silnie o wiarę i prawo
Boże. Ponieważ sama szczerze modlić się umiałaś,
wyuczyłaś nas łatwo i dobrze pacierza, z którego
po dziś dzień czerpię moc i ufność w Boga. Otwarłaś przed nami szeroko drogę do szczęścia, boś nas
wychowała nie do pieszczot i wygód, lecz do hartu

i pracy i uczyłaś nas kochać obowiązek, a powinność
spełniać poważnie i ochoczo”1. W takiej atmosferze,
w licznej rodzinie Hlondów (August miał jedenaścioro rodzeństwa) rodziły się powołania kapłańskie.
Oprócz przyszłego prymasa jeszcze trzech jego braci
wybrało życie konsekrowane; wszyscy zresztą wstąpili do zakonu Salezjanów. August, pierwszy krok
w tym kierunku uczynił w 1893 roku, gdy wyjechał
wraz ze starszym bratem Ignacym do Turynu. Tamtejszy zakład salezjański, który założył św. Jan Bosko,
był bowiem znany i popularny wśród Górnoślązaków.
W Italii, w kolegium misyjnym w Valsalice ukończył
naukę w zakresie szkoły średniej, a później po rocznym nowicjacie spędzonym w Foglizzo, w 1897 roku
złożył śluby zakonne. Już jako salezjanin ukończył
studia filozoficzne w Rzymie, uzyskując w 1900 roku
tytuł doktora filozofii2.
Święcenia kapłańskie z rąk bp Anatola Nowaka, przyjął ks. A. Hlond w 1905 roku, po czym został
kapelanem w Krakowie, w schronisku dla chłopców
im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Przydatna
do pełnienia tej funkcji okazała się kilkuletnia praktyka pedagogiczna nabyta w Oświęcimiu w latach
1900-1904. Z pewnością z niemałymi trudnościami
wiązało się wykonywanie obowiązków opiekuna tzw.
trudnej młodzieży. Mimo to jednak przyznać trzeba,
że praca ks. A. Hlonda przed 1922 rokiem należała
do tych nielicznych epizodów w jego życiu, które nie
wymagały wykazywania się dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. Te, staną się konieczne dopiero
w dalszych latach jego posługi kapłańskiej. Na razie
potrzebna była spora energia oraz umiejętności organizacyjne i takimi cechami przyszły prymas Polski
1 Cyt. za: A. Hlond, Daj mi duszę. Wybór pism i przemówień,
oprac. S. Kosiński, Łódź 1979, s. 114.
2 Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX
i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 134; K. Krasowski,
Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań
1996, s. 78; S. Kosiński, August Hlond 1926 — 1948 [w] Na stolicy
prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach
Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F.
Lenort, Poznań 1982, s. 322-323.
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wówczas się wykazał. Zyskując dobre recenzje swej
pracy w Krakowie, w 1907 roku przeniesiony został
do Przemyśla, gdzie objął kierownictwo miejscowej
placówki salezjańskiej, zaś dwa lata później został
przełożonym Instytutu Salezjańskiego w Wiedniu3.
Praca w różnych częściach monarchii austrowęgierskiej, wśród mocno zróżnicowanych społecznie i narodowo środowisk (kontaktował się z głównie
młodzieżą rzymskokatolicką, ale także z grekokatolicką, a czasem i żydowską; z grupami wywodzącymi się zarówno ze społeczności robotniczej jak
i chłopskiej czy drobnomieszczańskiej), pozwoliła
ks. A. Hlondowi zdobyć niemałą wiedzę z dziedziny
psychologii społecznej i socjologii, a także wypracować u siebie poczucie tolerancji dla odmiennych obyczajów, postaw itd. Ta ostatnia cecha, nieczęsta wśród
duchowieństwa polskiego przełomu XIX i XX wieku,
w znakomity sposób ułatwiła jego późniejszą pracę na ziemiach polskich. Nim do niej jednak doszło,
w uznaniu talentu i dotychczasowych dokonań, ks.
A. Hlond mianowany został w 1919 roku przełożonym salezjańskiej prowincji niemiecko-węgierskiej.
W tym charakterze uczestniczył w I Kapitule Inspektorii Niemiecko-Węgierskiej w 1921 roku, a także brał
udział XII Kapitule Generalnej Salezjanów, odbywającej się w Turynie w 1922 roku. Warto przypomnieć,
że po raz pierwszy uczestniczył w obradach Kapituły
Generalnej już dwanaście lat wcześniej, jako ledwie
29-letni kapłan. Jego aktywna działalność w tym
okresie, w pełni uzasadniała wniosek, iż w czasie gdy
odradzało się państwo polskie i ważyły się polityczne
losy Górnego Śląska, ks. A. Hlond był już duchownym znanym i to nie tylko w środowisku niemieckich
czy węgierskich salezjanów, ale i w znacznie szerszej
skali, bez mała Kościoła powszechnego4.
W połowie 1922 roku, na ziemiach polskich
dokonało się jedno z najważniejszych rozstrzygnięć
politycznych. Polska w wyniku działań powstańczych i plebiscytowych, oficjalnie przejęła część Górnego Śląska. W granicach Rzeczypospolitej znalazła
się w konsekwencji tej decyzji, blisko milionowa rzesza ludności, w zdecydowanej większości wyznania
3 B. Kołodziej, Zagadnienia duszpasterskie w nauczaniu Ks.
kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski [w] Ksiądz Kardynał
August Hlond. Działalność duszpasterska i społeczna, Katowice
2000, s. 22; R. Gil, Śląskie dzieje Kardynała Hlonda [w] „Katolik”,
31 marca 1985 r., nr 13, s. 5; F. Wosnitza, Bischöfe aus dem
Raum des Kattowitzer Bistums [in] Beiträge zur schlesischen
Kirchengeschichte. Köln, Wien 1969, s. 216.
4 B. Kołodziej, Zagadnienia duszpasterskie...dz. cyt., s. 23;
K. Krasowski, Biskupi katoliccy...dz. cyt., s. 78-79; S. Kosiński,
August Hlond...dz. cyt., s. 330-331.
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katolickiego. Byli to w przeważającej mierze Polacy,
choć pojawiła się także i mniejszość niemiecka, stanowiąca ok. 250-tysięczną grupę ludności. Za decyzją
polityczną, przecinającą granicą państwową obszar
Górnego Śląska, przyszły odpowiednie postanowienia władz kościelnych. Obszar plebiscytowy, do tej
pory w całości pozostający w granicach rozległej diecezji wrocławskiej, został w części z niej wyłączony.
Dotyczyło to mianowicie ziem przyznanych Polsce.
Docelowo powstać tu miała osobna diecezja. Nim
jednak do jej erygowania doszło, decyzją Stolicy Apostolskiej utworzono najpierw, w 1921 roku, tzw. Delegaturę Książęco Biskupią z ks. Janem Kapicą na czele.
Delegat Książęco-Biskupi sympatyzował co prawda
z obozem polskim, nie miał jednak możliwości dokonywania istotnych zmian w strukturze Kościoła na
polskim Górnym Śląsku ponieważ kierowana przez
niego instytucja w pełni podlegała niemieckim władzom diecezji wrocławskiej. Inaczej było z jej następczynią, utworzoną w 1922 roku tzw. Administracją
Apostolską, także strukturą tymczasową, ale co najważniejsze, w pełni uniezależnioną od Wrocławia.
Powołując ją papież Pius XI zdawał sobie sprawę, że
przed jej zwierzchnikiem stać będą zadania bardzo
trudne. Wśród nich, jedno z najważniejszych polegało
na przywróceniu na tym terenie, dotychczas respektowanej przez miejscową ludność hierarchii wartości,
w której zasady chrześcijańskie zajmowały naczelne
miejsce. Znaczenie tego zadania wynikało z przeświadczenia, podzielanego przez Stolicę Apostolską,
iż porządek społeczny panujący na Górnym Śląsku,
w wyniku plebiscytu i zwłaszcza walk powstańczych
uległ w dużym stopniu zachwianiu. Dowodem tego
były choćby powtarzające się tu na początku lat dwudziestych napaści na duchownych. Konflikt społeczny i rozluźnienie obyczajów wiązało się dodatkowo
z pojawieniem się ostrego antagonizmu narodowego,
tym boleśniejszego, że dzielącego środowisko katolickie w skład którego wchodzili tu zarówno Polacy jak
i Niemcy. Przywrócenie poprzednio istniejącej jedności stanowiło więc, obok walki z demoralizacją, podstawowe zadanie stawiane przed Administratorem
Apostolskim5.
Znaczenie celów jakie należało zrealizować
powodowało, że sprawa obsady stanowiska Administratora Apostolskiego należała do bardzo istotnych.
5 J. Bańka, Ks. August Hlond na Górnym Śląsku w l. 1922
— 1926 [w] „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i
kultury katolickiej w Polsce”, 1974, t. XLII, s. 112-113; F. Serafin,
Kardynał August Hlond — prymas Polski i mąż stanu [w] Prymas
Polski August Kardynał Hlond, Katowice 1992, s. 31.
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Wybór nie mógł być i nie był dziełem przypadku.
Pius XI wskazał na osobiście mu znanego salezjanina, ks. A. Hlonda. Wśród przyczyn takiej decyzji
z pewnością bardzo ważne miejsce zajmowała wiedza
papieża o zaletach i umiejętnościach nominata. Ceniona zwłaszcza musiała być umiejętność łagodzenia
sporów pomiędzy zwaśnionymi grupami wiernych.
Z tego powodu ks. A. Hlond był znakomitym kandydatem do roli duchownego osłabiającego antagonizmy, które nie dzieliły wprawdzie społeczeństwa
górnośląskiego według czytelnego podziału na wrogów i sojuszników Kościoła, ale przebiegały niejako
w poprzek obozu katolickiego. Tym trudniej było
z nimi walczyć, że konkurenci żądali zazwyczaj poparcia Kościoła wyłącznie dla swoich racji, odmawiając takiej opieki skłóconym z nimi innym grupom
wiernych. Przyszłość pokazała, że z takimi, bardzo
trudnymi wyzwaniami znakomicie poradził sobie ks.
A. Hlond, a na jego sukces w znaczący sposób wpłynęły doświadczenia pracy dydaktycznej i kapłańskiej
w zróżnicowanych środowiskach Austro-Węgier6.
Konfliktem, który w przedstawiony wyżej
sposób dezintegrował środowisko katolickie na Górnym Śląsku był zwłaszcza spór na tle narodowościowym. Wydawał się on nieunikniony zważywszy na
to, jak mocno skłóceni ze sobą pozostawali Polacy
i Niemcy po okresie powstań i plebiscytu. W obu
grupach niemały odsetek stanowili katolicy i ci najmocniej domagali się od Kościoła identyfikowania
się tylko z interesami własnej strony. Ks. A. Hlond
świadomy, iż w kierowanej przez niego Administracji
Apostolskiej, wśród blisko 1 mln. wiernych znajduje
się w przybliżeniu 160 tys. grupa katolików niemieckich, rozpoczął więc bardzo trudną misję łagodzenia
narodowego konfliktu. Realizacja tego celu nie tylko
opierała się na słownych deklaracjach Administratora Apostolskiego, jakich doszukać się można niemal
we wszystkich jego publicznych wystąpieniach7, ale
przede wszystkim zauważalna była w praktycznych
działaniach. Świadczyły o tym choćby nominacje na
wyższe stanowiska duchowne w Administracji Apostolskiej, które obejmowali także duchowni pocho6 N. Cieszyński, Roczniki katolickie r. 1922, b.m. i r.w., s. 418419; S. Kosiński, August Hlond...dz. cyt., s. 331-332.
7 Warto przypomnieć choćby znany cytat z listu pasterskiego
O życie katolickie na Śląsku z 1 marca 1924 roku: „Kościół nie
może się identyfikować z żadną narodowością i z żadną partią, a
nadużywanie religii z jakiejkolwiek strony dla celów politycznych
czy klasowych jest niedopuszczalne i trwałych korzyści przynieść
nie może”. A. Hlond, Z prymasowskiej stolicy. Listy pasterskie,
Poznań 1936, s. 20.
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dzenia niemieckiego. Oni również pozostali w zdecydowanej większości w swoich probostwach, o ile
oczywiście sami wcześniej nie zdecydowali się przenieść na stronę niemiecką. Co prawda status prawny nieusuwalnego w gruncie rzeczy proboszcza nie
dawał Administratorowi Apostolskiemu możliwości
automatycznego przenoszenia niechcianych rządców parafii poza Górny Śląsk, ale, co istotniejsze, nie
znajdujemy informacji świadczących o tym, iż ks. A.
Hlond w ogóle nosił się z zamiarem takich personalnych roszad na większą skalę. Co najwyżej dodawał
niemieckim proboszczom polskich wikarych. To jednak miało przede wszystkim wymiar praktyczny nie
pozwalający traktować tych nominacji w kategoriach
walki narodowej. Obecność polskiego i niemieckiego
kapłana w parafii, umożliwiała po prostu należyte
sprawowanie liturgii i zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym obu narodowości8.
Z tych samych przyczyn ks. A. Hlond sugerował proboszczom pracującym w mieszanych narodowo parafiach, by nie likwidowali nabożeństw odprawianych w języku niemieckim, nawet jeśli odsetek
wiernych pochodzenia niemieckiego uległ po 1922
roku zmniejszeniu. Przyjąć należy, że to właśnie autorytet ks. A. Hlonda przesądził o tym, iż w przeważającej liczbie placówek duszpasterskich nie zmniejszono liczby nabożeństw dla katolików-Niemców.
Tradycyjnie już oddzielnie dla obu grup narodowych
odbywały się także uroczystości I komunii św., bierzmowanie itp. Również języka liturgii w tych formach
duszpasterstwa nie chciał Administrator Apostolski
zmieniać. Wreszcie, bez zmian pozostała liczebność
organizacji kościelnych skupiających wiernych pochodzenia niemieckiego, co tłumaczyć należy wyłącznie niemal tolerancyjnym wobec nich odnoszeniem się władz Administracji Apostolskiej z ks. A.
Hlondem na czele9.
Polityka, jaką wobec swych niemieckich
wiernych prowadził Administrator Apostolski, nie
oznaczała oczywiście dystansowania się od uczestnictwa w procesie polonizacyjnym. Kościół w tym
czasie uważał bowiem ów proces za naturalną konsekwencję przejęcia przez Polskę części Górnego Ślą8 W. Musialik, Orędownik pojednania — Ks. August Hlond
(1881 — 1948) wobec Polaków i Niemców [w] Śląsk w myśli
politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D.
Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 67.
9 L. Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości
niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922 — 1930, Katowice
2000, s. 80; Plan rekolekcji w Panewniku, [w] „Gość Niedzielny”,
22 czerwca 1924 r., nr 23, s. 5.
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ska. Na tym właśnie opierała się istota polityki ks. A.
Hlonda, polegająca na przystosowaniu Kościoła do
działalności w czasach trudnych, bo wymagających
dyplomatycznego unikania jednoznacznych deklaracji narodowych lub politycznych. Znalezienie właściwej drogi postępowania skłaniało w tym wypadku ks.
A. Hlonda do włączenia się w ogół działań polonizacyjnych, rozumianych jednak jako długoletni proces
przebiegający w sposób ewolucyjny. Zakres owego
włączenia się definiowano zaś w taki sposób, by nie
utracić kontaktu i zaufania niemieckich wiernych.
Ks. A. Hlond za w pełni naturalne i nie świadczące
o chęci nachalnej polonizacji uznał zatem obsadzenie Polakami tak ważnych urzędów kościelnych, jak
stanowiska: wikariusza generalnego, kanclerza, czy
notariuszy. Patronował nowo powstającym polskim
organizacjom kościelnym, stworzył znacznie dogodniejsze warunki do studiowania dla polskich alumnów, wreszcie, przyczynił się do znacznego wzrostu
liczby wydawanych w języku polskim książek i periodyków religijnych. Tym niemniej wszystkie jego
inicjatywy cierpliwie tłumaczone były środowisku
niemieckiemu i na ogół przez nie akceptowane. Ograniczone ramy referatu zmuszają autora do przyznania, że wymieniona tu lista działań polonizacyjnych
podjętych przez ks. A. Hlonda nie może być pełna. Prezentowane inicjatywy odgrywają raczej rolę
przykładu obrazującego kierunek polityki Kościoła
zgodny z politycznymi życzeniami władz administracyjnych. To głównie bowiem władzom centralnym
i wojewódzkim zależało na tym aby Kościół włączył
się aktywnie do działań przekształcających rzeczywistość górnośląską z niemieckiej w polską. Ks. A.
Hlond jako to już pokazano wyżej taką linię postępowania akceptował jedynie częściowo, ale dzięki swym
talentom dyplomatycznym, mimo braku pełnej afirmacji dla polskich działań politycznych, przez cały
okres pobytu na Górnym Śląsku pozostawał w bardzo dobrych stosunkach z władzami politycznymi.
Sojusz Kościoła i państwa był tu tym łatwiejszy do
osiągnięcia ponieważ aparat administracyjny aż do
przewrotu majowego wywodził się z bliskiego duchowieństwu obozu chrześcijańskiej demokracji. Tym
niemniej fakt, iż nie akceptując najbardziej radykalnych metod walki z żywiołem niemieckim, Kościół
potrafił jednak utrzymać dobre stosunki z władzami,
był kolejnym dowodem taktu i umiejętności mediacyjnych ze strony ks. A. Hlonda10.

Już wcześniej zwrócono uwagę na to, iż przyjęcie linii postępowania, w której Kościół nie identyfikował się z żadną z grup narodowych i pragnął
być postrzegany jako instytucja służąca tak Polakom
jak i Niemcom, w warunkach ostrego antagonizmu
narodowego nie mogło liczyć na akceptację, szczególnie ze strony radykalnie nastawionych części obu
środowisk. Wśród Polaków głosy krytyki pod adresem ks. A. Hlonda nie były wprawdzie formułowane
wprost i oficjalnie, tym niemniej, szczególnie Związek Obrony Kresów Zachodnich, wiele razy wyrażał
wątpliwość, czy duchownym pod kierownictwem
Administratora Apostolskiego rzeczywiście zależy
na trwałym zintegrowaniu Górnego Śląska z resztą
Polski. Zarzuty okazywały się nietrafne, dowodząc
raczej niezrozumienia motywów jakimi kierował się
ks. A. Hlond, tym niemniej ich pojawienie się musiało być dla Administratora Apostolskiego, a przy
tym potomka powstańca styczniowego, bardzo przykrym doświadczeniem. Jeszcze częściej głosy krytyki płynęły ze strony środowiska niemieckiego, choć
wypada zauważyć, że ich autorami byli najczęściej
nie rodowici Górnoślązacy znający specyfikę byłego obszaru plebiscytowego, lecz osoby z zewnątrz,
traktujący politykę Kościoła instrumentalnie, jako
pretekst do kwestionowania stanu stosunków polsko
- niemieckich. W takich kręgach narodził się artykuł
dr Alfreda Albrechta zamieszczony w wiedeńskim tygodniku „Das neue Reich”11, zarzucający ks. A. Hlondowi dyskryminowanie wiernych niemieckich. Miało
ono polegać na stworzeniu niemieckim organizacjom
kościelnym znacznie gorszych warunków funkcjonowania, przenoszeniu mszy w języku niemieckim
na najbardziej niedogodne pory dnia, odmawianiu
spowiedzi w języku innym niż polski itp. Na artykuł,
przedrukowany następnie w prasie czeskiej, niemieckiej i austriackiej, odpowiedzieli w imieniu władz
Administracji Apostolskiej ks. ks. Teofil Bromboszcz
i Józef Gawlina12. Nie zakończyło to zresztą sporu,
który kontynuowany był także już po objęciu przez
ks. A. Hlonda godności prymasa Polski13.
Celem, jeszcze ważniejszy bodaj od złagodzenia sporu narodowego, było przywrócenie zachwia-

10 J. Przewłocki, Chadecja w województwie śląskim w latach
1922 — 1926 (struktura organizacyjna, program i wpływy) [w]
„Kwartalnik Opolski”, 1977, nr 3, s. 13-16; „Rocznik Diecezji

13 T. Szczeponik, Die Gewissensnot der deutschen Katholiken
in Polen. Zugleich auch eine Rewiderung auf die Denhschrift des
Kattowitzer Domkapitels über die gleiche Frage, Kattowitz 1927.
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Śląskiej (Katowickiej)”, 1936, s. 10 -11.
11 A. Albrecht, Das Martyrium der deutschen Katholiken in
Polen [in] „Das neue Reich”, 4 września 1926, nr 48, s. 979 - 981.
12 Die Wahrheit über das „Martyrium der deutschen Katholiken
in Polen”, hrsg J. Gawlina, T. Bromboszcz, Kattowitz 1926.
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nej przez wydarzenia z początku lat dwudziestych,
tradycyjnej hierarchii wartości. Obserwatorzy życia
społecznego na Górnym Śląsku, niezależnie od ich
poglądów politycznych czy narodowych stwierdzali,
że następstwem wojny, powstań i plebiscytu, była tu
wyraźnie widoczna demoralizacja, rozluźnienie obyczajów i pojawienie się zjawiska dechrystianizacji, do
tej pory dostrzeganego jedynie na pobliskim obszarze
Zagłębia Dąbrowskiego. Konstatacja taka nie była niczym odkrywczym. Wręcz rzucała się w oczy, szczególnie tym, którzy znali specyfikę życia publicznego
na Górnym Śląsku przed I wojną światową, gdy dzielnica ta, mimo rodzących się sporów narodowych oraz
walki na płaszczyźnie gospodarczej, pozostawała ściśle związana z Kościołem, wyznaczającym jej wzorce moralności. Ks. A. Hlond nie miał wątpliwości,
że religijność z której słynęli niegdyś Górnoślązacy
w pewnej mierze stała się okazjonalna.
Jedną z ważnych inicjatyw, które przyczynić się miały do odbudowania dawnej pobożności na
Górnym Śląsku, były zjazdy katolickie. Organizując
je ks. A. Hlond nawiązywał do XIX wiecznej jeszcze tradycji, gdy wiece takie pełniły funkcję zebrań
przedwyborczych, aktywizujących wiernych do poparcia partii Centrum. Przygotował więc w Królewskiej Hucie, w dniach od 8 do 10 września 1923 roku,
II śląski zjazd katolicki. Okoliczności polityczne, narodowe, a i gospodarcze nie były dla zjazdu sprzyjające. Ogromne bezrobocie i inflacja zniechęcały do
udziału w zjeździe. Ponadto został on zbojkotowany
przez wiernych pochodzenia niemieckiego, zrażonych nieprzychylnym wobec nich zachowaniem organizacji zrzeszających byłych powstańców śląskich.
A jednak powszechny udział przynajmniej katolików
polskich wskazywał, że pozycja Kościoła na tym terenie, mimo wyraźnego osłabienia, nadal pozostała
jednak znacząca14.
Pełnym sukcesem zakończył się natomiast
kolejny, III śląski zjazd katolicki, odbywający się we
wrześniu 1924 roku w Katowicach. Masowy w nim
udział nie tylko Polaków, ale i Niemców, pozwalał
Kościołowi ponownie zająć miejsce przywódcy lokalnej społeczności. Rezolucje, jakie podjęto na III
zjeździe dotyczył m.in. zintensyfikowania walki z pijaństwem, rozwiązłością obyczajów, sekciarstwem,
ochrony świąt kościelnych, utworzenia diecezji śląskiej ze stolicą w Katowicach, przyłączenia do tej die14 Archiwum Archidiecezjalne Katowice [dalej: AAK],
teka: II zjazd śląski 1923, b.p.; „Rozporządzenia Administracji
Apostolskiej”, 22 sierpnia 1923 roku, nr 6, s. 25-30; N. Cieszyński,
Roczniki katolickie za rok 1923, Poznań 1924, s. 613-615.
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cezji Śląska Cieszyńskiego, wreszcie, budowy katedry
śląskiej.
Wśród innych ważnych dokonań aktywizujących miejscowy Kościół, wymienić należy np. powołanie „Gościa Niedzielnego”, tygodnika katolickiego
w języku polskim, którego pierwszy numer ukazał się
9 września 1923 roku. Stworzenie takiego czasopisma
było wykonaniem jednej z rezolucji II śląskiego zjazdu katolickiego, przy czym wśród pomysłodawców
nie sposób nie wymienić ks. A. Hlonda. Zdawał on
sobie bowiem sprawę, że katolickiej, polskiej społeczności na Górnym Śląsku, nie wystarcza już wydawany we Wrocławiu „Posłaniec Niedzielny”, zawierający
jedynie ściśle liturgiczne treści, nie dotykając innych
dziedzin życia codziennego. Popularność „Gościa
Niedzielnego” potwierdziła potrzebę wydawania
takiego periodyku, z zainteresowaniem czytanego,
choć z oczywistych względów tylko przez środowisko polskie. Ale i Niemcy — katolicy doczekali się
w Administracji Apostolskiej swojego czasopisma.
Początkowo rolę tę pełnił tygodnik „Katholisches
Sonntagsblatt” wydawany jako dodatek do „Der Oberschlesische Kurier”, a od 1925 roku był to „Sonntagsbote” oficjalny organ prasowy niemieckich katolików
na Górnym Śląsku15.
II zjazd śląski był również inicjatorem powołania Ligi Katolickiej, organizacji skupiającej, do tej
pory mocno zróżnicowane środowisko katolickie na
Górnym Śląsku. Ks. A. Hlond poparł tę inicjatywę,
mimo że zdawał sobie sprawę, z jak dużymi trudnościami wiązać się będzie połączenie w jedno polskich i niemieckich organizacji katolickich, przez
wiele lat funkcjonujących oddzielnie. Sekretarzem
Generalnym ustanowił ks. J. Gawlinę, którego również w efekcie traktować należy jako autora sukcesu
związanego z przystosowaniem Ligi Katolickiej do
warunków górnośląskich. W organizacji tej znaleźli
się katolicy polskiego i niemieckiego pochodzenia,
a przeszkodą nie okazała się również przynależność
do różnych partii politycznych. W ten sposób Kościół, a w jego ramach osobiście ks. A. Hlond, stawał
się głosicielem idei tolerancji postrzeganej nie tylko
jako teoretyczna wartość, ale i sposób praktycznego
działania16.
15 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s.
230; L. Krzyżanowski, Rola Ks. Augusta Hlonda w kształtowaniu
polityki społecznej Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku (1922
— 1926). Bilans dokonań w świetle współczesnych ocen [w] Ksiądz
kardynał August Hlond. Działalność duszpasterska i społeczna,
Katowice 2000, s. 69.
16

„Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)”, 1936, s. 13-14; N.
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Bilans inicjatyw zmierzających do zintensyfikowania życia religijnego na Górnym Śląsku musi
być uzupełniony o inne jeszcze decyzje ks. A. Hlonda.
Należy do nich erygowanie licznych nowych parafii,
co skracało znacznie drogę wiernych do kościoła parafialnego, a także powołanie nowych dekanatów:
w 1923 roku, katowickiego i piekarskiego, a w 1924
roku rybnickiego, pogrzebieńskiego, wodzisławskiego, żorskiego i mysłowickiego. Administrator Apostolski zainicjował, na skalę do tej pory na Górnym
Śląsku niespotykaną, praktykę wizytacji duszpasterskich w parafiach, do których okazję stanowiły np.
uroczystości bierzmowania. Jedynie w ciągu pierwszego roku swej pracy, jako Administrator Apostolski
udzielił ponad 60 tys. wiernych sakramentu bierzmowania17. Wymienić też należy szereg uroczystości
religijnych jednoczących wiernych całej Administracji, z najważniejszą spośród nich: doprowadzeniem
do koronacji przez nuncjusza Lorenzo Lauri, obrazu
Matki Boskiej Piekarskiej, 15 sierpnia 1925 roku. Ks.
A. Hlond przyczynił się także do znacznego zaktywizowania kościelnych instytucji charytatywnych, powołując w lipcu 1924 roku sekretariat diecezjalny dla
spraw dobroczynności, pod kierownictwem ks. Maksymiliana Wojtasa, oraz Śląski Komitet Ratunkowy,
zajmujący się zbiórkami pieniędzy, żywności, odzieży itp. Zasługą Administratora Apostolskiego było
wreszcie i to, że kolejny konflikt społeczny dzielący
środowisko katolickie na Górnym Śląsku, tym razem
między miejscowymi a napływowymi Polakami, nie
przybrał bardziej radykalnej formy. Jakkolwiek antagonizm dzielący obie grupy (w jednej i drugiej dominowali katolicy) utrzyma się na tym terenie do końca
okresu międzywojennego, to jednak jego intensywność będzie stopniowo zmniejszana. Także i na
tym polu warto odnotować rolę ks. A. Hlonda. Jego
głównym zadaniem, w dużej mierze zrealizowanym,
było doprowadzenie do jak najdalej idącej integracji
miejscowych i napływowych, w taki jednak sposób
by to przybysze z innych dzielnic przyjęli panujący
tu model religijności, a nie zachęcili miejscowych do
większego liberalizmu wyznaniowego. Stosunkowo
szybkie opanowanie rodzących się na Górnym Śląsku tendencji dechrystianizacyjnych18 należy zapisać
Cieszyński, Roczniki Katolickie r. 1922... dz. cyt., s. 47, 384-385.
17 Dane za: F. Maroń, Historia diecezji katowickiej [w] „Nasza
Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w
Polsce”, 1975, t. XLIV, s. 33.
18 Już w marcu 1924 roku, w liście pasterskim O życie
katolickie na Śląsku, ks. A. Hlond mógł stwierdzić: „Na szczęście
te następstwa wojny i wypadków powojennych (...) ustępują w
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wśród największych zasług właśnie Administratora
Apostolskiego19.
Bodaj najbardziej oczekiwaną decyzją, przynajmniej przez polskich wiernych na Górnym Śląsku
w pierwszej połowie lat dwudziestych, było powołanie nowej diecezji. I w tym wypadku nie obyło się bez
udziału ks. A. Hlonda, jakkolwiek decyzję o utworzeniu biskupstwa podjął papież Pius XI po podpisaniu konkordatu z rządem Rzeczypospolitej. Istotne
jednak, że na Górnym Śląsku nie była to idea nowa
lecz mocno już spopularyzowana przez Administratora Apostolskiego. Jednoznacznie poparł on pomysł
utworzenia nowej diecezji, a następnie cierpliwie
przekonywał do niego wiernych niemieckich. Doprowadził wreszcie do tego, że rezolucja domagająca się
ustanowienia biskupstwa w polskiej części Górnego
Śląska, pojawiła się wśród oficjalnych dokumentów
III zjazdu śląskiego. Z inicjatywą taką występował ks.
A. Hlond niejednokrotnie również na konferencjach
episkopatu Polski. Zaakceptowana została sugestia
ks. A. Hlonda aby w dokumentach oficjalnych diecezję tytułować raczej katowicką, a nie śląską, gdyż ta
ostatnia nazwa drażni niemieckich katolików20.
Utworzenie diecezji katowickiej postawiło na
porządku dziennym sprawę wyboru jej zwierzchnika.
Jak się wydaje, propozycja objęcia jej przez dotychczasowego Administratora Apostolskiego nie miała
konkurencji. Bilans sprawowanych do tej pory rządów jednoznacznie przemawiał za ks. A. Hlondem.
Mianowany 14 grudnia 1925 roku ordynariuszem
katowickim przez Piusa XI, sakrę biskupią przyjął 3
stycznia 1926 roku z rąk kardynała Aleksandra Kakowskiego przy udziale bp bp A. Nowaka i Stanisława
Łukomskiego21.
miarę jak się układają i ustalają nasze nowe stosunki kościelne
(...) Rośnie też zaufanie wiernych do kapłanów, a z zaufaniem
przychodzi poszanowanie i chętna współpraca”. Cyt. za
„Rozporządzenia Administracji Apostolskiej”, 4 marca 1924 roku,
nr 13, s. 60.
19 J. Pawlik, Rozwój sieci parafialnej na Górnym Śląsku w latach
1870 — 1960 [w] „Roczniki Humanistyczne” 1981, zeszyt 2,
Historia, s. 208-209; L. Krzyżanowski, Rola Ks. Augusta Hlonda...
dz. cyt., s. 68-70.
20 Archiwum Archidiecezjalne Poznań. Akta Ordynariatu
Arcybiskupiego w Poznaniu tyczące się nowego podziału diecezyj
polskich, sygn. OA. X. 925, vol. I, b.p.; “Acta Apostolicae Sedis”,
vol. XVIII, s. 521-528; J. Pawlik, Architekt nowej diecezji — ks.
kardynał August Hlond [w] Prymas Polski. August Kardynał
Hlond, Katowice 1992, passim; J. Myszor, Ks. August Hlond i
okoliczności powstania diecezji katowickiej [w] Ksiądz kardynał
August Hlond. Działalność duszpasterska i społeczna, Katowice
2000, passim.
21

Archiwum Państwowe Katowice, Urząd Wojewódzki Śląski.
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Rządy ks. A. Hlonda jako biskupa śląskiego
nie mogły koncentrować się jedynie na kontynuowaniu wcześniej rozpoczętych inicjatyw. Samo utworzenie biskupstwa bowiem było źródłem nowych
wyzwań. Wiązały się one głównie z zapewnieniem
wiernym i administracji diecezjalnej właściwych dla
siedziby biskupa warunków lokalowych. W pierwszym rzędzie zatem pojawiła się konieczność rozpoczęcia budowy katedry śląskiej. Decyzję w tej sprawie
podjął ks. A. Hlond jeszcze w 1924 roku, a następnie
zaczął ją urzeczywistniać, zakupując część gruntu pod budowę, pozostały zaś fragment otrzymując
w drodze darowizny od hrabiego Thiele Winklera
oraz od władz komunalnych Katowic. I choć samo
przeprowadzenie prac budowlanych stało się już
obowiązkiem następcy ks. A. Hlonda, bp Arkadiusza Lisieckiego, to całość działań przygotowawczych
zapisać należy wśród zasług pierwszego biskupa katowickiego. Podobnie było zresztą z budową w Krakowie gmachu śląskiego seminarium duchownego,
które również ukończone zostało już po opuszczeniu
Katowic przez bp A. Hlonda. Efektem jego zabiegów
było także otwarcie drukarni i księgarni św. Jacka oraz zakupienie budynku pod dom rekolekcyjny
w Kokoszycach22.
Okres rządów bp A. Hlonda w Katowicach
nie był zbyt długi. 13 lutego 1926 roku zmarł bowiem
abp Edmund Dalbor prymas Polski, a już 24 czerwca
tego roku, na jego następcę papież Pius XI powołał dotychczasowego ordynariusza katowickiego. Poszukując przyczyn takiej decyzji warto ponownie wskazać
na zalety ks. A. Hlonda w rozstrzyganiu konfliktów,
w których Kościół co prawda nie brał bezpośredniego udziału, lecz ich przebieg powodował, że prędzej
czy później do jego opieki odwoływały się zwaśnione
strony. Duże doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte
na Górnym Śląsku miało teraz zaowocować umiejętnością kierowania Kościołem w Polsce, który po
przewrocie majowym znalazł się w podobnej sytuacji jaka była udziałem obozu katolickiego na Śląsku
w okresie wcześniejszym. Oto bowiem sanacja, po
przejęciu władzy, usiłowała uzyskać wszechstronne
wsparcie ze strony wyższego duchowieństwa. Ono
w dużym stopniu legitymizowałoby w oczach opinii
Wydział Administracyjny, sygn. 1768a b.p.; K. Krasowski, Biskupi
katoliccy...dz. cyt., s. 79-80.
22 Sprawozdanie o dotychczasowej budowie katedry i innych
gmachów diecezjalnych od początku aż do 31 grudnia 1930,
Katowice 1931, s. 3; F. Żebrok, Dzieje Śląskiego Seminarium
Duchownego [w] „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła
i kultury katolickiej w Polsce” 1975, t. XLIV, s. 91-93.
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publicznej nowy obóz władzy. Z tego więc powodu
działaczom sanacyjnym bardzo zależało na wszelkich
przyjaznych wobec nich gestach ze strony hierarchów
kościelnych. Prasa rządowa np. mocno eksponowała fakt udzielenia błogosławieństwa przez Piusa XI
Józefowi Piłsudskiemu, a także usunięcie nuncjusza
papieskiego L. Lauri, rzekomo za zbyt ostentacyjne
popieranie obozu antysanacyjnego. Sytuację komplikował dodatkowo fakt, że i przeciwnicy J. Piłsudskiego stawiali żądania wobec duchowieństwa. Im
z kolei zależało na odwróceniu się Kościoła od sanacji
i jednoznacznym popieraniu opozycji wśród której
znajdowały się przecież partie tradycyjnie grupujące katolicki elektorat (Narodowa Demokracja, ChD,
NPR)23.
Przeprowadzenie Kościoła przez tak trudny
ze względów politycznych okres, powierzono bp A.
Hlondowi24. On sam, niezaangażowany politycznie,
uznał za pełnym poparciem Stolicy Apostolskiej w tej
kwestii, że najwłaściwszą metodą będzie utrzymanie politycznej neutralności Kościoła. Było to trudne
zważywszy, że i w łonie episkopatu podziały polityczne ujawniły się nadzwyczaj silnie. Do zdecydowanych
przeciwników sanacji należeli w tym gronie m.in. metropolita obrządku ormiańskiego abp Józef Teodorowicz, bp kielecki Augustyn Łosiński, czy łomżyński
Stanisław Łukomski. Z kolei kard. A. Kakowskiego,
bpa częstochowskiego Teodora Kubinę, czy bpa polowego Wojsk Polskich J. Gawlinę charakteryzował
dość ciepły stosunek do nowej ekipy rządzącej. Inni
zachowywali mniej lub bardziej konsekwentnie neutralność, ale w sumie tak duża rozpiętość postaw hierarchów utrudniała ks. A. Hlondowi realizację jego
misji25.
Prymas na temat stosunków politycznych
po raz pierwszy wypowiedział się podczas VII zjazdu katolickiego w Poznaniu, 6 listopada 1926 roku.
Wygłosił wówczas orędzie pt. Kryzys duszy polskiej,
w którym znalazły się znamienne słowa: „Kościół
23 J. Wisłocki, Konkordat polski z 1925 roku. Zagadnienia
prawno polityczne, Poznań 1977, s. 101-102; J. Jurkiewicz,
Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918 — 1939,
Warszawa 1960, s. 507.
24 Po swej nominacji z ogromną skromnością wypowiadał się
o nowej godności. Pisał: „Łaska Boża (...) zawiodła mnie do tego,
co się potocznie nazywa godnościami, a co w naszym rodzinnym
zrozumieniu jest zwiększonym obowiązkiem pracy i poświęcenia’.
Cyt za: A. Hlond, Daj mi duszę...dz. cyt., s. 114.
25 J. Wisłocki, Konkordat...dz. cyt., s. 105-106; K. Krasowski,
Między Warszawą a Watykanem. Episkopat Polski wobec rządu
i Stolicy Apostolskiej 1918 — 1939 [w] Szkice z dziejów papiestwa,
red. I. Koberdowa, J. Tazbir, Warszawa 1989, s. 278-279.
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nie solidaryzuje się też z żadną formą rządu i nie jest
związany z żadną partią polityczną (...) Kościół nie
jest też ani szkołą polityczną ani politycznym warsztatem, lecz szkołą sumienia katolickiego”26. Jeszcze bardziej dobitnie ten temat podjął ks. A. Hlond
w liście pasterskim O chrześcijańskie zasady życia
państwowego, a także w rozważaniach na temat
wzajemnych relacji Kościoła i państwa. Pisał w nich:
„Wystrzegać się należy utożsamienia pewnych kierunków i interesów partyjnych z Kościołem, nadużywania jego powagi dla celów wyborczych, partyjnych
i do wciągania go do sporów na korzyść tego lub
owego odłamu politycznego. Byłoby to bardzo szkodliwym wypaczeniem jego misji. Kościół nie pozostaje na usługach stronnictw politycznych. Z nikim
w związek polityczny nie wchodzi i zostawia katolikom swobodę należenia do stronnictw, które nie są
sprzeczne z etyką katolicką”27. Realizacja tak sformułowanych zasad nie należała do łatwych i to nie tylko
ze względu na polityczne sympatie części episkopatu.
Trudności rodziły się w momencie gdy nieunikniona
stawała się konieczność określenia swego stosunku do
różnych decyzji obozu sanacyjnego. Tak było np. po
uchwaleniu konstytucji kwietniowej. Nie zawierała
ona religijnej w swej treści preambuły, czego domagał
26 Cyt za; J. Pietrzak, Czy kard. August Hlond był zwolennikiem
sanacji ? [w] Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński,
S. Wilk, Lublin 1980, s. 80.
27 Cyt. za: A. Hlond, Z Chrystusem w życie. Okruchy myślowe
1922 – 1948, oprac. S. Kosiński, Łódź 1981, s. 54.
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się Kościół, brakowało w niej także artykułów gwarantujących Kościołowi naczelną pozycję w państwie.
Mimo to prymas nie poparł sugestii by odmownie odpowiadać na prośby o przeprowadzenie nabożeństw
dziękczynnych za uchwalenie konstytucji. Stwierdził
natomiast, iż duchowni powinni je organizować, aczkolwiek nie z własnej inicjatywy, lecz tylko na wyraźne życzenie miejscowych elit politycznych. Podobnie
neutralną pozycję zajął prymas podczas tzw. kryzysu wawelskiego, związanego z miejscem pochówku
J. Piłsudskiego28.
Szczegółowa analiza posługi duszpasterskiej
ks. A. Hlonda na tronie prymasowskim nie należy już
do tematu niniejszego artykułu. Ks. A. Hlond postępował w tym kolejnym okresie swej misji duszpasterskiej według zasad wypracowanych w Administracji
Apostolskiej i diecezji śląskiej. W tym sensie okres
śląski traktować można jako decydujący dla całej jego
pracy kapłańskiej.
dr hab. Lech Krzyżanowski – historyk i prawnik, badacz polskiego środowiska sędziowskiego w XX wieku
oraz historyk Kościoła na Górnym Śląsku.

28 AAK, Akta przedmiotowe. Polityka, vol. I 1924 — 1938 b.p.;
F. Serafin, Kardynał August...dz. cyt., s. 31; J. Pietrzak, Czy kard.
August Hlond...dz. cyt., s. 91-94.
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CZY MOBBING NAS NIE DOTYCZY?
Kilka propozycji lektur o szkolnych i uczelnianych praktykach
Adam Bartoszek
Zagadnienie mobbingu jest coraz częściej dyskutowane
i opisywane, a jednak wielu nauczycielom wydaje
się, że kwestia ta jest modnym akademickim
i dziennikarskim tematem, niemającym znaczenia dla
ich codziennej pedagogicznej aktywności. W gruncie
rzeczy można by im przyznać rację, ponieważ słowo
mobbing brzmi po polsku skomplikowanie, a jego
znaczenie kojarzone jest z prześladowaniem kogoś,
kto w firmie lub instytucji naraża się przełożonym
i staje się powodem konfliktów z pracodawcą. Jeszcze
trudniej uchwycić w swojej wyobraźni osobę mobbera,
czyli prześladowcy mobbingowanej jednostki. Jest to
bowiem ktoś kojarzony z oznakami władzy (a raczej
władczego autorytetu), jest potocznie kojarzony
z osobą o silnym charakterze, niedającą sobie, jak
mówi potoczne sformułowanie, „w kaszę dmuchać”
przez podwładnych, przez słabszych a zadzierających
nosa lub nieznających swojego miejsca w szeregu.
Zauważyć trzeba, że prześladowanie i atakowanie
godności zależnych osób oraz ich przymuszanie do
uciążliwych i deprecjonujących poczucie osobistych
wartości działań, słabo kojarzy się z pojęciem
mobbing. Wskazuje ono raczej na kogoś, kto znajduje
się na pozycji ofiary długotrwałych prześladowań ze
strony konkretnego sprawcy. Tymczasem dotyczy
ono zwykle osoby marginalizowanej przez grupę,
nieradzącej sobie z presją nie tylko mobbera lecz
i kontrolowanego przez niego środowiska, z celowo
narzucanymi trudnościami obniżającymi jej poczucie
bezpieczeństwa i dobrostanu psychicznego. Istnieje
też schemat zachowań akceptujących służbową
i organizacyjną przewagę osób kierujących losami
swoich podwładnych.
W
wielu
środowiskach
osoby
na
stanowiskach kierowniczych mają w swoich rękach
decyzje o zatrudnianiu oraz karierze szeregowych
pracowników. Od pracobiorców oczekuje się, że
wchodząc w układy zawodowe dobrze zrozumieją
pozycję patrona oraz zależności służbowe
i wymogi pracowniczej pokory oraz elastyczności
w wypełnianiu jego oczekiwań. W szczególności
wymaganie tych „cnót” pracowniczych ma miejsce
wówczas, jeśli udzielono im szansy na etatową karierę
za pośrednictwem znajomych lub z osobistego

poręczenia. Patron staje się dla nich mentorem,
kontrolerem i autorytetem rozciągającym swoje
roszczenia na osobistą przestrzeń i zobowiązującym
do lojalności oraz gwarantowania prywatnych
korzyści szefowi lub szefowej bez sprzeciwiania się
chwiejnym standardom zawodowym albo władczej
arogancji.
Takie źródła kształtują potoczne przyzwalanie
na negatywną presję i „motywacyjne” dyskredytowanie
wyników pracy, na zastraszanie pracowników
przez szefów kierujących nami w urzędach lub
w prywatnych firmach – ze szczególnym natężeniem
tych „motywatorów” w małych rodzinnych biznesach.
Zależności oparte na „lęku” organizacyjnym są
wykorzystywane również przez liderów jednostek
samorządowych, które kontraktują kadrę kierowniczą
lub kontrolują efekty pracy dyrekcji zespołów szkół
gminnych i powiatowych. Tu bywa aktywizowany
mechanizm obawy przed tak zwaną „utratą zaufania”
podmiotu założycielskiego. Jednak to także jest tylko
stereotypowy i abstrakcyjny sposób patrzenia na
zjawiska i praktyki związane z mobbingiem.
Zasięg zjawiska, o jakim mowa, lepiej
odczytamy jeżeli odwołamy się do kluczowych
określeń je definiujących. W jednej z pierwszych prób
sprecyzowania istoty takich praktyk – w latach 80-tych
XX wieku – skandynawski psychoterapeuta Heinz
Leymann określił je jako formę powtarzającej się
systematycznie agresji psychologicznej, doświadczanej
przez ofiarę jako terror psychiczny a doznawanej
w efekcie wrogiej i nieetycznej komunikacji ze strony
innej osoby lub grupy osób1. Jeżeli jednostka poddana
jest regularnie deprecjonowaniu jej osobistych wartości
i zastraszaniu wywołującemu urazy psychiczne,
zostaje pozbawiona wsparcia innych członków
środowiska i tym samym zdolności do obrony. Tak
w literaturze przedmiotu odczytuje się kluczowe
przejawy mobbingu. I jeśli spojrzymy na jego wymiar
moralny oraz środowiskowy, to utracimy spokój
wynikający z naszej małej zawodowej stabilizacji
w środowisku szkolnym/uczelnianym. Szczególnie
1 H. Leymann, Mobbing and Psychological Terror at Workplaces,
[w:] „Violence and Victims” 1990, Vol. V.
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istotne jest zauważanie, jak silnie przemoc i agresja
psychiczna są obecne w środowisku rówieśniczym.
Istnieją także ich formy jako dość odruchowe
sposoby radzenia sobie osób „dorosłych” z presją
wymagań zawodowych lub z negatywnymi emocjami
w relacjach nauczycieli z uczniami jak i pomiędzy
rywalizującymi o korzyści koalicjami osób. Szkoła
jest instytucjonalnym i społecznym inkubatorem
przemocy psychologicznej, a z racji rytuałów oraz
powtarzalnych form zhierarchizowanej komunikacji
na jej terenie, używa się różnych form pedagogicznej
dyscypliny (władzy) i grupowego przymusu
(wymuszania posłuchu, lojalności i solidarności
uczniów). Te zjawiska ulęgają wzmacnianiu przez
stereotypizację reguł szkolnego porządku i bezradność
wychowawczą rodziców, którzy przerzucają na szkołę
odpowiedzialność za kształtowanie prospołecznych
motywacji i wzorców etyki społecznej. Doświadczanie
przemocy jest przejawem, a zarazem procesem
kształtującym
predyspozycje
do
stosowania
i poddawania się mobbingowi ze strony władczych
przełożonych i autokratycznych rówieśników.
Przykładowo w badaniach z 2011 roku
zrealizowanych w Katowicach we wszystkich
typach szkół na próbie 2176 uczniów 12,9% z nich
stwierdziło, że „przemoc to coś naturalnego
i nieuniknionego”, a kolejne 12,6%, że „przemoc
to zło, na które niewiele można poradzić”2. Opinie
takie są częściej wypowiadane przez starszych
wiekiem uczniów, a najwięcej uznających przemoc
za coś naturalnego jest wśród osiemnastolatków
(24,3%) i dziewiętnastolatków (27,3%), uczniów
liceów profilowanych (23,1%) i zasadniczych szkół
zawodowych (22,6%). Przemoc psychiczna wśród
uczniów jest częściej doznawana niż fizyczna i to
głównie ze strony uczniów nieznajomych (wskazuje to
aż 38,1% ankietowanych), ale co piąty uczeń doznaje
jej od swoich rodziców, a 14,5% od nauczycieli.
Doznawanie
przemocy
słownej
najczęściej
deklarowali uczniowie osiemnastoletni (28,4%)
i dwunastoletni (26,6% wskazań). Co szósty badany
potwierdza istnienie na terenie swojej szkoły grup
rówieśniczych wymuszających pieniądze lub jedzenie,
co trzeci spotyka grupy rówieśników wyzywające
i grożące innym, a jedna czwarta takie, które biją
2 Andrzej Górny, Agata Zygmunt, Diagnoza problemów
społecznych uczniów katowickich szkół - zagrożenia i szanse
profilaktyki społecznej, [w:] Diagnoza problemów społecznych
i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów
ludzkich w Katowicach, red. A. Bartoszek, K. Czekaj, D.
Trawkowska, Wyd. UŚ 2012, s. 427.
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i atakują swoje ofiary3. W szczególnym stopniu dane
te są alarmujące dla liceów profilowanych, gdzie aż
70,3% ankietowanych wskazało na istnienie grup
agresywnych werbalnie wobec innych osób, w tym
wobec nauczycieli. Na drugim miejscu w zakresie
natężenia tych zjawisk lokują się szkoły gimnazjalne
(aż 52,4% stwierdza aktywność grup wyzywających
i grożących innym, a bijących swoje ofiary i celowo
atakujących słabszych jest 42,4%)4. To, że w większości
placówek nie funkcjonują dostatecznie dobrze
szkolne systemy przeciwdziałania rówieśniczej agresji
i eliminacji stosowania przemocy pomiędzy opornymi
uczniami i nauczycielami, można stwierdzić,
odczuwając klimat szkolnej atmosfery. O złym stanie
praktyk w zakresie zwalczania przejawów szkolnego
mobbingu świadczy poczucie samotności i bezradności
wielu nauczycieli, którzy nie mają wsparcia w dyrekcji
szkół i rodzicach niesubordynowanych, a czasami
wręcz zdemoralizowanych bezkarnością uczniów.
Autorzy komentujący wyniki tych badań stwierdzają:
„Diagnoza skali i specyfiki problemu przemocy
w środowisku młodzieżowym jest absolutną
koniecznością, by móc projektować i wdrażać
programy służące ograniczeniu konsekwencji tego
zjawiska, które dotykają nie tylko młodzież, ale także
wszystkich bez wyjątku członków społeczeństwa”5.
W kontekście prezentowanych danych powinniśmy
spojrzeć z większym krytycyzmem na cechy zjawiska
mobbingu i jego przejawy w swoim otoczeniu.
Szczególnie istotnym bowiem elementem jego
funkcjonowania jest przyzwolenie ze strony innych
osób, które nie reagują na przejawy nieetycznych
praktyk dotykających ofiary, uznawania, że nękanie
to jest wynikiem jej słabości lub zawinionych
zaniedbań. Współpracownicy, koleżanki i koledzy
mobbingowanej osoby, uchylają się często od
udzielenia jej pomocy, aby samemu nie stać się celem
złośliwości i dyskredytowania.
W ostatnich latach zauważa się na polskim
rynku wydawniczym znaczny przyrost publikacji
poświęconych temu zjawisku. Znane są cenne
opracowania Heleny Szewczyk z Uniwersytetu
Śląskiego „Molestowanie seksualne i mobbing
w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe
wyzwania dla polskiego prawa pracy”, [w:] „Praca
i Zabezpieczenie Społeczne” nr 6 z 2002 i nowa
jej monografia problemu „Mobbing w stosunkach
3

Tamże, s. 428-435.

4

Tamże, 436.

5

Tamże, s. 368.
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pracy. Zagadnienia prawne”, Scholar 2012, w której
omawiana jest prawna ochrona pracowników
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz
praktyczne zasady służące tej ochronie na drodze
sądowej. Problem w kontekście psychologii i zdrowia
w środowisku pracy omawiają Dorota Merecz,
Agnieszka Mościcka, Marcin Drabek w „Mobbing
w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego
konsekwencje aspekty prawne i przeciwdziałanie”.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005. Jednak
wcześniej publikowane pozycje jak np. Reginy Talik „Mobbing – terror psychiczny w miejscu pracy”, [w:]
„Portowiec” nr 14/2002, czy artykuły w popularnym
miesięczniku „Charaktery”, np. Renata KaczyńskaMaciejewska „Koszmar w godzinach pracy”, nr 3
z 2002, akcentują psychologiczne wymiary i silnie
agresywne przejawy takich praktyk. W odniesieniu
do sytuacji zaburzeń ładu szkolnego dobrą diagnozę
zjawiska daje tłumaczona na język polski praca
Dana Olweusa „Mobbing. Fala przemocy w szkole.
Jak ją powstrzymać” Wyd. Jacek Santorski 2007. Nie
można obecnie mówić o nieadekwatności diagnozy
tych problemów przez nadwrażliwe skandynawskie
instytucje pedagogiczne w stosunku do polskich
realiów, mamy bowiem liczne krajowe opracowania
- np. cykl publikacji Stanisława Orłowskiego „Szkoła
wobec agresji i przemocy” w cennej pracy „Profilaktyka
w szkole. Poradnik dla nauczycieli”, red. B. KamińskaBuśko, J. Szymańska, Warszawa 2005 i Stanisława
Orłowskiego „Mobbing i bullying w szkole:
charakterystyka zjawiska i program zapobiegania”,
wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji 2009. Autor ten,
propagując zaangażowanie pedagogów w zwalczanie
podstawowych przejawów zjawiska krzywdzenia
innych, trafnie stwierdza tam, że „bezsprzecznie [...]
utrwalaniu zachowań mobbingowych w szkole sprzyja
brak reakcji nauczycieli na wszystkie dostrzegalne
nawet te drobne sytuacje przemocowe, których są
świadkami. Nauczyciele często nieświadomie, mogą
uczestniczyć w procesie wpisywania dziecka w rolę
»kozła ofiarnego« przez publiczne krytykowanie
uczniów, którym się nie powiodło”6. Bullying jest
odmianą mobbingu oznaczającą agresywne akty
tyranizowania, które są charakterystyczne dla
rówieśniczych form poniżania innych w obliczu grupy
zamienianej w „widzów”, zwiększających poczucie
6 S. Orłowski, Mobbing i bullying w szkole. Charakterystyka
zjawiska i program zapobiegania, ORE Warszawa 2007, s. 2-3
- tekst jest dostępny na stronach http://www.ore.edu.pl/stronaore/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/
mobbing%20i%20bullying%20w%20szkole_11.pdf
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bezkarności i satysfakcji sprawcy czynów dręczących
ofiarę7.
Podejścia badawcze wiążące przejawy
mobbingu z trudnościami w opanowywaniu
psychologii agresji sprawców i efektu jej wzmocnienia
w środowisku pracy i nauki przez bezradność ofiar
i ich społecznego otoczenia zostało ostatnio silnie
zanegowane. Nowe socjologiczne badania ujawniają
systemowo działające mechanizmy społecznego
przyzwolenia na działania mobbingowe i wzorce
instytucjonalnego ich tolerowania. Istnieją więc
przesłanki, aby mówić nawet o swoistej kulturze
mobbingu lub praktykowaniu swoistych gier
organizacyjnych lub społecznych. Mobbing staje się
wówczas formą społecznych praktyk i jedną ze strategii
konkurowania uczestników organizacji o korzyści.
Zatem to nie psychologiczne deficyty i jednostkowe
amoralne dążności są źródłami takich zachowań,
a społeczne wzorce rywalizacji. Tak właśnie ujmowana
jest ich geneza w nowej publikacji opracowanej
przez Joannę Wyleżałek pt. „Mobbing uczelniany
jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowania
organizacyjne
oraz
konsekwencje
przemocy
w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych”, Wyd.
SGGW, Warszawa 2012. Opis analizowanych zjawisk
jest udokumentowany na próbie ogólnopolskiej i po
zbadaniu socjologicznych i organizacyjnych źródeł
zachowań mobbingowych w środowisku nauczycieli
akademickich. Autorka stwierdza, że przypadki te „są
doskonale przemyślane i jednocześnie bezwzględne”
(s. 47). Mobber niezależnie czy jest tytularnym
profesorem, czy adiunktem kreuje mechanizmy
podważające
reputację,
pozycję
zawodową,
zaufanie do ofiary swoich działań prześladowczych,
utrudniania jej komunikacyjną autonomię i izoluje
od reszty zespołu lub grupy, wywołuje psychologiczne
i fizyczne zagrożenia prowadzące do trwałego
dyskomfortu i dolegliwości zdrowotnych, a często
do rezygnacji z kariery lub zatrudnienia. Badania
tej autorki dokumentują, że „z mobbingiem,
doświadczanym
lub/i
obserwowanym,
oraz
z bezpośrednim zagrożeniem tym zjawiskiem
zetknęły się w państwowych szkołach i uczelniach
wyższych 102 osoby, co stanowi 15,6% badanej
populacji” (s. 147). Co dziesiąty pracownik
będący nauczycielem akademickim jest zagrożony
mobbingiem uczelnianym, a sprawcy tych praktyk,
jak się okazało, są zazwyczaj chronieni autorytetem
formalnym oraz wyższą pozycją w hierarchiach
7

Tamże s. 1.
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akademickich. Przełożeni zwykle nie reagują na
sygnały o przemocy i negatywnej presji na personel,
jeśli nie zaistnieje otwarty konflikt personalny
wyprowadzający spór na zewnątrz uczelni. Żaden
Rektor – w badanych przypadkach – „nie zaingerował
w sytuację mobbowania, w której mobberem był
dziekan, prodziekan czy dyrektor instytutu” stwierdza
J. Wyleżałek (s. 186). Na podstawie swoich ustaleń
autorka pisze o swoistej strategii organizacyjnej,
w której mobbing jest zinstytucjonalizowaną formą
gry społecznej o uzyskanie kontroli nad zagrażającymi
władzy i karierze organizacyjnej aspirantami
i rywalami. W kulturze uczelnianej wzmagającej
konkurencyjność pracowników, podejmowanie
organizacyjnej rywalizacji prowadzi część aktorów
do ofensywnych strategii degradujących szanse
autonomicznego rozwoju innych ambitnych jednostek.
Analiza wskazuje, że „stosowane organizacyjne środki
zaradcze są mało skuteczne, a większość aktorów
organizacyjnych skarży się, że formalne zgłoszenie
problemu nie przerywa szykan a bywa, że nawet
powoduje ich wzmocnienie” (s. 243).
Jeśli chcemy zrozumieć, co czyni nas
bezradnymi w obliczu tych mechanizmów,
to w omawianym opracowaniu dowiemy się
o szczególnej roli manipulacji świadomością społeczną
pracowników, nadających ofierze status „obcego”
oraz jak przypisywana jej „obcość” jest wzmacniana
aktami represji i zachowaniami komunikacyjnymi
(ignorowaniem, separowaniem w sieci kontaktów
interpersonalnych), prowadząc do ustanowienia
systemu relacji opartych na zależności i bierności
wobec władczych działań mobbera. System, w którym
utrwalają się praktyki mobbingu „faworyzuje
konformistów, blokując twórczość i kreatywność.
Jednocześnie produkuje korzystne i niekorzystne
wyjątki. [...] Każdy uczestnik systemu ma bowiem
jakieś szczególny przywilej, a jednocześnie jest
czegoś pozbawiony. System staje się w ten sposób
maszyną do jednoczesnego produkowania pozbawień
i przywilejów oraz rozdzielania ich w taki sposób,
aby istniał miedzy nimi stan pewnej równowagi i aby
pretensje i roszczenia uczestników nie przekroczyły
tolerowanego poziomu” (s. 245).
Omówione
opracowania
wskazują,
że mobbing dotyczy nas znacznie częściej niż
spontanicznie sądzimy, bo jest wiele powtarzających
się sytuacji, jakie w szkole lub na uczelni kształtują
silne bariery hierarchiczne i komunikacyjne oraz
negatywne presje ze strony konkurujących o korzyści
uczestników tych społeczności. Nie oznacza to
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zapewne naszego współudziału w takich praktykach
osób, które realizują świadome i planowane
scenariusze deprecjonowania, dręczenia i poniżania
słabszych lub niepokornych jednostek w swoim
kręgu. Jednak jeśli dostrzegamy takich piętnowanych
lub definiowanych jako gorsi, albo ocenianych jako
ofiary czyjejś agresji, to czy reagujemy sprzeciwem?
Co więcej trzeba dostrzec, że pośrednio możemy
sami przyczyniać się do praktyk mobbingowania
uczniów i studentów, a przede wszystkim popadamy
w bierność wobec rówieśniczych form przemocy
grupowej. Wydaje się, że dla współczesnego pedagoga
ważne będzie zapoznanie się z takimi pozycjami jak:
• Karl E. Dambach, „Mobbing w szkole. Jak
zapobiegać przemocy grupowej”, GWP, Gdańsk
2008, gdzie autor opisuje przejawy systemowej
przemocy w klasach szkolnych i jej konsekwencje
dla społecznego rozwoju dzieci – zarówno ofiar,
jak i sprawców – oraz omawia możliwe sposoby
interwencji;
• Claire P. Monks, Iain Coyne, „Przemoc,
mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy”,
PWN, Warszawa 2012 – ukazująca jak przemoc
i mobbing zagrażają rozwojowi osobistemu nas
wszystkich od dzieci wieku przedszkolnego
po wiek senioralny, zarówno w instytucjach
wychowawczych już od środowiska domowego,
a także w komunikacji medialnej i środowisku
cyberprzestrzeni.
Nauczyciel te lektury powinien nie
tylko znać, ale i przekazywać ich treści zarówno
swoim uczniom jak i ich rodzicom. Komunikacja
otwarcie identyfikująca systemowe zagrożenia
i psychospołeczne mechanizmy, utrwalające ich
użyteczność w grach społecznych, jest najważniejszym
krokiem w rozbrajaniu psychologicznej bezradności
ofiar oraz świadków autokratycznej przemocy.
A jeśli ktoś ma wątpliwości, że przemoc jest częstym
narzędziem w codziennych interakcjach szkolnych
(tak uczniów jak i nauczycieli) niech sięgnie po nauki
do kilkakrotnie wznawianej książki Kena Ernsta,
„Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić” - Wyd.
Szkolne i Pedagogiczne?1991-2005.
Adam Bartoszek – profesor Uniwersytetu Śląskiego,
autor 12 książek, koordynator badania problemów
społecznych i monitoringu polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach.
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Społecznościowy e-learning.
Czy świt nowego porządku dydaktycznego?
Elżbieta Inglot-Brzęk, Barbara Przywara, Mateusz Stopa
Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
a przede wszystkim jakościowa zmiana polegająca na
rosnącej roli portali społecznościowych w Internecie,
sprawiają, że w centrum uwagi wiodących uczelni
w kraju i na świecie zaczyna lokalizować się
kształcenie na odległość. Właściwie można stwierdzić,
że współcześnie jesteśmy świadkami kształtowania
się nowego porządku dydaktycznego, bowiem nie
chodzi tu wyłącznie o zmianę kanału komunikacji,
ale właściwie przeformułowanie całego procesu
dydaktycznego.
Na potrzeby badań prowadzonych dla
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tishnera
w Krakowie, która realizuje projekt finansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod
nazwą „Platforma Kształcenia Społecznościowego
– WeLearning” przeprowadzona została analiza
benchmarkingowa najlepszych praktyk stosowanych
w tym zakresie zarówno przez wiodące uczelnie
krajowe, jak i najlepsze uczelnie na świecie. W tym
artykule chcielibyśmy zaprezentować główne wnioski,
które nie tyle stanowią krytykę opisywanego zjawiska,
co raczej wskazanie potencjalnych zagrożeń, które
powinny być uwzględnione w procesie podejmowania
decyzji co do stosowania e-learningu w codziennej
praktyce dydaktycznej.
Na wstępie należy podkreślić, że koncepcja
kształcenia na odległość nie jest wcale nowa,
a pierwsze kursy korespondencyjne pojawiały się
już w XIX wieku, zaś na terenach polskich w drugiej
dekadzie XX wieku. Można jednak odnieść wrażenie,
że faktycznie dopiero ostatnie lata i rewolucja
technologiczna stworzyły podstawy do jakościowej
zmiany formuły relacji pomiędzy stronami procesu
dydaktycznego. W 2005 roku pojawił się po raz
pierwszy termin Web 2.0, który miał za zadanie
opisać fenomen aktywizacji użytkowników Internetu.
Dotychczasowi pasywni odbiorcy treści wytwarzanych
przez podmioty tradycyjnie zinstytucjonalizowane
przeobrazili się w aktywnych współwytwórców treści,
co wspomniane tradycyjne podmioty postawiło
przed wyzwaniem relacji z nowymi użytkownikami
przestrzeni wirtualnej. Pojawili się dziennikarze
obywatelscy i w ogóle szeroko rozumiani blogerzy,

ale też portale społecznościowe, takie jak Facebook,
Google+, Twitter, Flickr czy YouTube (by przytoczyć
te najpowszechniejsze, które umożliwiły przeciętnym
użytkownikom wprowadzanie treści do zasobów
globalnej sieci.
Podawcza formuła dotychczasowych form
kształcenia na odległość (e-learning 1.0) przeszła
więc transformację w kierunku e-learningu typu
2.0, czyli społecznościowego. W praktyce oznacza to
zanikanie jasnych podziałów pomiędzy nauczycielem
i uczniem, bowiem i jedni i drudzy stają się
współtwórcami treści i współorganizatorami procesu
dydaktycznego. Relacja pomiędzy nimi ewoluuje
więc ze zinstytucjonalizowanej, jednostronnej
o wyraźnie hierarchicznym układzie w kierunku
relacji znacznie bardziej swobodnych, wielostronnych
o horyzontalnym układzie. Niezależnie jednak
od formy kształcenia na odległość, polskie
prawodawstwo wprowadza obostrzenia, ograniczając
zakres e-learningu maksymalnie do 60% ogólnej
liczby godzin dydaktycznych w ramach danego kursu
– w przypadku kształcenia na poziomie wyższym.
e-learningu
akcentują
Popularyzatorzy
podstawowe zalety tej formy kształcenia, podkreślając
w pierwszej kolejności elastyczność czasową
(uczestnicy sami decydują o tempie i intensywności
nauki), globalność dostępu do kursów (brak
konieczności przyjazdu do konkretnej lokalizacji),
w związku z czym tego typu forma wiedzy jest znacznie
tańsza zarówno w procesie tworzenia jak i odbioru.
W kontekście e-learningu 2.0 można także wskazywać
na kwestię demokratyzacji procesu dydaktycznego.
Przyglądając się bliżej wyszczególnionym
powyżej cechom można jednak wskazać drugą stronę
e-learningu. Elastyczność czasowa oznacza w praktyce
przede wszystkim samodzielne planowanie całego
procesu przyswajania sobie wiedzy. Uczestnik nie jest
więc uzależniony od sztywnego harmonogramu kursu
i tempa pracy innych uczestników, ale jednocześnie
tego typu odpowiedzialność wymaga dyscypliny
i umiejętności samodzielnej pracy, co z kolei wiąże
się z wysoką automotywacją użytkowników tego
typu kształcenia. Kwestia ta zresztą była często
podnoszona w badaniach prowadzonych przez
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nas wśród studentów i pracowników naukowodydaktycznych. Innymi słowy, e-learning nie jest
więc formą odpowiednią dla każdego, a już na pewno
nie dla osób, które nie posiadają odpowiedniej
motywacji i dyscypliny organizacyjnej, ponieważ to,
co z założenia ma przyspieszać proces przyswajania
wiedzy, a w konsekwencji może w sposób naturalny
eliminować mniej czy słabiej zorganizowane jednostki.
Globalność dostępu do kursów sprawia,
że niezależnie od miejsca zamieszkania, każdy
zainteresowany ma możliwość partycypować
w kursie dzięki Internetowi. Czas i przestrzeń tracą
na znaczeniu, ale szczególną rolę zaczynają odgrywać
kwestie stratyfikacji społecznej – a dokładnie problem
e-wykluczenia, czyli znacznie gorszego dostępu do
elektronicznych środków komunikacji ze względu na
gorszą sytuację materialną lub brak odpowiednich
kompetencji. W nie mniejszym stopniu to także
problem
technologicznego
zaawansowania,
możliwości transferu danych, przepustowości
łączy, ale też dostępu do Internetu w zależności od
charakteru miejsca zamieszkania.
Zakładając jednak, że zainteresowani mają
dostęp do odpowiednich środków komunikacji pod
względem technologicznym i są w stanie samodzielnie
planować proces dydaktyczny, tego typu rozwiązanie
jest zdecydowanie mniej kosztowne zarówno od strony
przygotowania materiału, jak i korzystania z niego.
Niskie koszty e-learningu są bardzo często argumentem
za stosowaniem tego rozwiązania, zwłaszcza w formie
społecznościowej. Wszyscy uczestnicy procesu
dydaktycznego wytwarzają treści i dzielą się nimi,
dzieląc się równocześnie kosztami. Jednak i w tym
przypadku rodzi się poważna wątpliwość, bowiem
przy rozproszeniu odpowiedzialności za treści
pojawia się kwestia praw autorskich (a dokładnie
problem ich negowania) oraz jakości przygotowanych
materiałów. Treści są wielokrotnie przetwarzane,
kompilowane, przeformułowywane, zatem finalnie
trudno jest określić jednoznacznie, kto jest ich
autorem. To prowadzi do tworzenia treści o wyraźnie
gorszej jakości, ponieważ brak autorów sprawia, że nie
ma osób odpowiedzialnych za aktualność i rzetelność
materiałów. Powstają treści typu „second-hand”
– może i tanie, ale o niskiej wartości. Co ciekawe,
analiza stosowanych na świecie rozwiązań wskazuje,
że za treści e-learningowe wysokiej jakości i tak
trzeba słono zapłacić, gwarantując sobie w ten sposób
właśnie ich merytoryczną wartość.
Wreszcie proces demokratyzacji procesu
dydaktycznego sprzyja niwelowaniu negatywnych
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skutków hierarchicznej zależności pomiędzy
nauczycielem i uczniem. Role się rozmywają,
przenikają, a dystanse znacznie skracają. To powinno
przynajmniej w teorii prowadzić do znacznie
bardziej przyjaznej atmosfery kooperacji i poczucia
bezpieczeństwa. Problem jednak w tym, że rozmycie
wspomnianych ról i zanikanie różnic pomiędzy nimi
prowadzi do zaburzenia autorytetu i ostatecznie
wzrostu poczucia zagrożenia. To ponownie także
kwestia odpowiedzialności za jakość treści i praw
autorskich. Ostatecznie badani studenci wskazywali,
że demokratyzacja jest zjawiskiem dla nich
niepokojącym i oczekiwali produktów o wyraźnie
zhierarchizowanych relacjach.
W opinii uczestników badań, materiały
powinny być przygotowane przez dobrze przeszkoloną
do tego kadrę. Jeśli chodzi o uwiarygodnianie źródła
wiedzy/informacji na platformie społecznościowej,
to rozmówcy wskazywali na same mechanizmy sieci
(o które oparta jest technologia wiki) – tam, gdzie
jest wiele osób i kontroluje się napływające treści,
tam wychwycenie błędów następuje dość szybko.
Jednym zdaniem – sieć sama weryfikuje to, co jest
dla niej użyteczne i co jest wartościowe. Jednak
moderatorem treści na takim e-learningowym
portalu społecznościowym musi być osoba dobrze
przygotowana merytorycznie – z dużym dorobkiem
naukowym, dobrym warsztatem dydaktycznym,
osoba, która potrafi zachęcić swoich słuchaczy,
zainteresować tematyką; może być to także praktyk
z jakiejś dziedziny, a także osoba, która dobrze się
orientuje w narzędziach distance learning. Inną kwestią
jest moderator społeczności. Zdaniem badanych taka
kontrola nad tym, co się w społeczności, dzieje jest
konieczna także dla utrzymania poziomu nauczania.
Moderator to także osoba, która potrafi prowadzić
dyskusję w sieci. Jego rolą jest także wskazywanie
czy podpowiadanie użytkownikom, z czego warto
skorzystać, co im może się przydać. Wydaje się
zatem, że w systemie kształcenia społecznościowego
na odległość istnieje potrzeba funkcjonowania
dwóch rodzajów moderatorów: technicznych
i merytorycznych.
Ważnym problemem pozostanie nie tylko
zawartość merytoryczna kursu, jego jakość i sposoby
wymiany wiedzy, ale także jego „opakowanie” czyli
interfejs (konkretne rozwiązania dla użytkowników
ułatwiające i usprawniające korzystanie z narzędzi).
W dobie społeczeństwa konsumpcyjnego jest to ważny
czynnik motywujący do tego typu pozyskiwania
wiedzy. Narzędzie powinno być funkcjonalne, czytelne
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oparte bardziej na ikonografii niż tradycyjnym słowie,
a jednocześnie sprzyjające interakcjom między
użytkownikami.
Trudno jednoznacznie orzekać o nowych
trendach w metodach uczenia, zwłaszcza uczenia
na odległość. Dla potencjalnych użytkowników
wciąż ważne jest, kto jest odpowiedzialny za
merytoryczną i techniczną stronę informacji,
zatem oczekują instytucjonalizacji przynajmniej na
poziomie moderatora. Właściwie można stwierdzić,
że potencjalni odbiorcy i uczestnicy tej formy
kształcenia jeżeli chcą elementu społecznościowego,
to co najwyżej jako dodatkowego wzmocnienia więzi
towarzyskich pomiędzy nimi, ale poniekąd poza
relacjami nauczyciel-uczeń, które powinny być jasno
określone i formalne. Wciąż jeszcze w Polsce system
przekazywania wiedzy powinien być sformalizowany,
zhierarchizowany i objęty certyfikacją. Brak jeszcze
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miejsca na niesformalizowane, społecznościowe
kształcenie w ramach horyzontalnych sieci
towarzyskich, a już z całą pewnością nie będzie ono
traktowane jako równorzędna alternatywa dla obecnie
obowiązujących i funkcjonujących tradycyjnych form
kształcenia.
Elżbieta Inglot-Brzęk - adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Barbara Przywara - adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,.
Mateusz Stopa – socjolog, adiunkt w Katedrze Nauk
Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Autorzy razem prowadzą badania w zakresie losów
absolwentów, ich sytuacji na rynku pracy, a także efektywności kształcenia i nowych form dydaktycznych.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Szkoła dla rodziców i wychowawców – w oparciu o koncepcję
T. Gordona i program Joanny Sakowskiej.
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• Rysunek techniczny wspomagany komputerowo.
• Korekta językowa i redakcja tekstów.
• Sztuka kreatywnego pisania.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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MISTRZ I MAŁGORZTA MICHAŁA BUŁHAKOWA
Wiesława Olbrych
Prozaik i dramaturg Michaił Afanasjewicz Bułhakow
urodził się w 1891 r. w Kijowie, a zmarł w 1940 r.
Moskwie. Ukończył studia medyczne i pracował
przez kilka lat jako lekarz, zwłaszcza podczas wojny
domowej, kiedy był wielokrotnie mobilizowany
zarówno przez „białych”, jak i „czerwonych”.
Zaraz po jej zakończeniu zrezygnował z pracy
lekarskiej. W 1921 osiadł w Moskwie i mieszkał
tam do końca życia. W pierwszej połowie lat 20.,
będąc początkującym pisarzem, zaczął publikować
swoją prozę literacką. Jego wczesne opowiadania
i opowieści satyryczne z cyklu Diaboliada ukazały się
w 1924. Andrzej Drawicz, wybitny badacz twórczości
Michaiła Bułhakowa, autor fundamentalnych prac
o nim, uważał, że jego satyryczne utwory połowy lat
20. stanowią bez wątpienia początki tych poszukiwań
autora, które doprowadziły do powstania „wątku
moskiewskiego” „Mistrza i Małgorzaty”11. Rozgłos
przyniosła mu powieść „Biała Gwardia” (1924),
drukowana we fragmentach na łamach pisma
„Rossija” i jej sceniczna adaptacja „Dni Turbinów”
(1926), grana przez wiele dziesięcioleci w MChATcie za osobistym zezwoleniem Stalina. Z MChATem Bułhakow związał się na wiele lat, m.in. był tam
w latach 1930–36 asystentem reżysera, próbując przez
działalność teatralną zrekompensować sobie zakaz
druku prozy literackiej, nałożony na jego utwory
w 1926 r. „Dzięki” temu zakazowi mógł napisać
„Mistrza i Małgorzatę” tak, jak mu dyktował jego
pisarski geniusz, bez oglądania się na cenzurę, bo
też bez nadziei na druk. Powstał utwór, stanowiący
jego magnum opus i jedno z najważniejszych dzieł
rosyjskiej prozy literackiej XX wieku, a jednocześnie
najchętniej czytany. Ta powieść jest odbierana zarówno
emocjonalnie (traktuje przecież o wielkiej miłości,
decydującej o życiu bohaterów), jak i racjonalnie (bo
mówi o sprawach fundamentalnych i ostatecznych,
takich jak dobro i zło, życie i śmierć). Ma też bogate
tło filozoficzne, ale bez jednoznacznych wniosków,
pozostawiając czytelnikowi szerokie pole do myślenia,
a także estetycznie – tekst Bułhakowa jest piękny także
pod względem formy, a zwłaszcza języka.

1. Historia pisania powieści Mistrz i Małgorzata
Bułhakow pisał „Mistrza i Małgorzatę”
w latach 1928-40, tj. do końca życia. Pisał świadomie
„do szuflady”, a jednak po upływie ćwierćwiecza,
w latach 1966–67 powieść została opublikowana
w Związku Radzieckim, co prawda w wersji skróconej
(pełny tekst ukazał się w 1968 r. we Frankfurcie
nad Menem). Od tej pory ukazały się setki wydań,
zarówno po rosyjsku, jak i w przekładach na dziesiątki
języków. Na podstawie tego utworu powstały filmy,
seriale telewizyjne i adaptacje sceniczne. Bo też jest
to dzieło fascynujące: wspomniana wielka miłość,
najważniejsze wydarzenie w świecie chrześcijańskim
– śmierć Syna Bożego na krzyżu, fantastyczny
pobyt Szatana z jego ekipą w stalinowskiej – czytaj:
szatańskiej – Moskwie, sama Moskwa i jej mieszkańcy
w tragicznych latach totalitarnego reżimu.
Postacie tytułowych kochanków zostały
skonstruowane w znacznej mierze na motywach
autobiograficznych. Próby opublikowania przez
Mistrza w ówczesnej Moskwie jego magnum opus –
powieści o śmierci na krzyżu Jeszui Ha-Nocri2, z góry
przecież skazane na niepowodzenie. To literackie
odtworzenie wydania utworów samego Bułhakowa.
Po dobrym początku zaistnienia w literaturze,
niejawny zakaz druku skłonił pisarza do wieloletnich
daremnych prób dotarcia do wydawców, bo sądził, że
chodzi „tylko” o cenzurę i może uda się ją zadowolić.
Ale sprawa była poważniejsza, jego pisarstwo
nie pasowało do założonego odgórnie przesłania
literatury czasów radzieckich, kiedy to pisarz miał
być „inżynierem dusz”3. Świat Mistrza jest światem
Bułhakowa. Obaj są twórcami, niemogącymi z powodu
sytuacji historyczne dotrzeć ze swymi utworami do
czytelników. Małgorzata, druga tytułowa bohaterka,
ma wszystkie cechy trzeciej żony Bułhakowa Jeleny
Siergiejewny Niurenberg. Trzecia – a więc, wedle
rosyjskich przesądów – „od diabła”, poślubiona

1 Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod
redakcją Andrzeja Drawicza, PIW, Warszawa 1997, s. 232.

3 „Inżynierami dusz” nazwał Stalin pisarzy na pamiętnym
spotkaniu w domu Maksyma Gorkiego 26 października 1932 r.
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2 W Talmudzie (traktaty Sanhedryn i Avoda Zara tak
nazywa się człowiek, który podał się za Mesjasza, choć nie
mógł być synem Jahwe, i został stracony w przeddzień Paschy
– żydowskiego święta obchodzonego co roku 15 dnia miesiąca
Nissan w czasie pełni księżyca na pamiątkę wyjścia Żydów
z Egiptu. Zob.: Tatiana Stepnowska, Heretycy i prawomyślni,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 132-133.
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w 1932 r., stała się dla niego prawdziwym oparciem
i muzą. Dzięki jej bezwarunkowemu wsparciu
Bułhakow znalazł przystań, gdzie mógł żyć i tworzyć,
wewnętrznie okrzepł, przestał czuć się pechowcem,
a takie poczucie miał po wielu latach niepowodzeń
związanych z publikacją utworów, których wartości
był świadom. Jelena miała piękne czarne oczy, ale
z lekka zezowała. Zez jest jedną z charakterystycznych
cech wiedźmy. Ten szczegół oczywiście pojawi się
w „Mistrzu i Małgorzacie”.
Akcja utworu rozwija się głównie w dwóch
miejscach i czasach: w starożytnej Jerozolimie
w tygodniu poprzedzającym Paschę, w roku
ukrzyżowania Chrystusa, i w Moskwie w Wielkim
Tygodniu, ale na początku lat 30. XX wieku. Jerozolimę
i wydarzenia, które tam miały miejsce blisko dwa
tysiące lat wcześniej poznajemy z powieści Mistrza,
którą pisał przez wiele lat i która stała się przyczyną
jego udręki. Moskwa jest miejscem akcji teraźniejszej.
2. Satanalia w Moskwie
Do tejże Moskwy lat 30. XX wieku,
w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, przybywa
Woland4 wraz ze swą diabelską świtą na szatański
karnawał – satanalia, których uczestnikami stają
się mieszkańcy stolicy. Te satanalia odbywają się co
roku na pamiątkę zwycięstwa Szatana nad Synem
Bożym, za każdym razem w innym mieście, z którego
też będzie pochodzić królowa szatańskiego balu –
koniecznie o imieniu Małgorzata. Na pojawienie się
w mieście diabła wskazują niecodzienne warunki
pogodowe – koszmarny skwar, choć w Moskwie jest
przecież wczesna wiosna: „wydawało się, że nie ma już
czym oddychać, (…) słońce, rozprażywszy Moskwę
zapadało w gorącym suchym tumanie gdzieś za
Sadowoje Kolco…” [10]5. Podobny skwar przytłacza
w tym samym tygodniu roku Jeruszalaim, bo tam
też blisko dwa tysiące lat wcześniej pojawił się ten
sam Szatan, pragnąc nie dopuścić do ułaskawienia
Syna Bożego przez reprezentującego rzymską władzę
Poncjusza Piłata aby mogła się dokonać jego śmierć na
krzyżu. W starożytnej Jerozolimie odniósł ogromny
sukces, doprowadzając do ukrzyżowania Chrystusa.
4 Stare określenie diabła. Zob.: Tatiana Stepnowska, op. cit. , s.
133-134.
5 Wszystkie cytaty zostały wzięte z: Michał Bułhakow, Mistrz
i Małgorzata, przeł. Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski,
Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. Dalej strony, z których
pochodzą przytoczone cytaty, będą podawane w tekście
w kwadratowym nawiasie, bez odsyłacza.
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Jest co świętować. Nie byłoby to możliwe, gdyby
Szatan nie znalazł wówczas tych, którymi mógłby
się posłużyć – sprzedajnego Judasza, tchórzliwego,
despotycznego Poncjusza oraz innych im podobnych.
Wolandowi towarzyszy groteskowa świta:
kocur, wyposażony w zawadiackie wąsy kawalerzysty,
olbrzymi jak wieprz, czarny jak sadza lub gawron [58],
Korowiow, mający wąsiki jak kurze piórka, maleńkie,
ironiczne i na wpół pijane oczka, a kraciaste porcięta
podciągnięte tak wysoko, że widać brudne białe
skarpetki [53]. Na nosie ma zbędne binokle, w których
jedno szkło jest pęknięte, drugiego zaś w ogóle
brak. Posłańcem Wolanda do Małgorzaty, mającym
przedstawić jej propozycję wystąpienia w roli królowej
szatańskiego balu, jest Azazello: „niewielkiego
wzrostu, płomiennie rudy, posiadał wielki kieł, na
sobie zaś miał wykrochmaloną koszulę, pasiasty
garnitur w dobrym gatunku, na nogach lakierki,
a na głowie melonik” [261]. No i Hella, wampirzyca,
występująca nieodmiennie nago, świetnie zbudowana,
szpeci ją tylko czerwona blizna na szyi.
Małgorzata jest zrozpaczona, jej ukochany
Mistrz zniknął. Nie wie, że - popadłszy w depresję po
ukończeniu swego wielkiego dzieła, które już stało
się dla niego przyczyną życiowej klęski - udał się do
kliniki psychiatrycznej. W związku z tym zgadza
się zostać królową szatańskiego balu, w zamian za
odzyskanie swojego ukochanego.
3. „Diabelskie” miejsca w powieści Mistrz
i Małgorzata
Dlaczego Mistrz udał się do szpitala
psychiatrycznego? Bo z mieszkania został wypłoszony
przez nieznanych obcych (potem się okaże, kim oni
byli), no i ponad wszystko zapragnął spokoju, który
„na wolności” utracił. Ten szpital u Bułhakowa jest
bardzo szczególny, wszystko jest tam na najwyższym
poziomie, świetnie wyposażony pod każdym
względem, wspaniała obsługa, ludzie kompetentni,
a jednocześnie grzeczni, wnikliwi, pochylający
się z troską nad pacjentami. Wyraźnie jednak jest
odczuwalna niesamowitość tego miejsca. Naczelny
lekarz tej niezwykłej kliniki, doktor Strawiński, ma
przenikliwe oczy, spojrzeniem umie złamać wolę
pacjenta. Oddziałuje logiką, hipnozą i autorytetem.
To nowe, nader efektywne metody sprawowania
władzy nad ludźmi. Pacjenci zostają wdrożeni do
przyjęcia „właściwego” światopoglądu. A zatem
sławna klinika – to raczej dom poprawczy dla
tych, którzy zwątpili w idee reżimu (podobnie jak
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pracownicy szpitala nienaturalnie kompetentni
i grzeczni są przedstawiciele organów ścigania).
W tym więzieniu panuje spokój i podporządkowanie
się, posłuch. To główny wymóg samego Strawińskiego.
Czy zatem nie jest to raczej kwatera Szatana? Ale
Szatan, tj. Woland wydobył stamtąd Mistrza, bo taki
był warunek Małgorzaty, postawiony przez nią za
udział w szatańskim karnawale. Po wyciągnięciu
Mistrza z kliniki sam Woland ocenił jego stan jako
jednoznacznie zły. „Chory spuścił głowę i wbił
w ziemię posępny chory wzrok. – Tak, powiedział po
chwili milczenia Woland – nieźle go załatwili” [332].
Inne diabelskie miejsca w „Mistrzu
i Małgorzacie” to Dom Gribojedowa,czyli siedziba
Massolitu. Cały parter tego budynku zajmuje
restauracja słynąca jako najlepszy lokal w mieście,
ale dostępna tylko dla wybranych, za okazaniem
legitymacji, bądź za zgodą kierownika. „Jednym
słowem – piekło” – mówi narrator o tej restauracji
w domu literatów. Toteż pochłania ją ogień. Inne
ciekawe miejsce to mieszkanie numer pięćdziesiąt
dom numer 302 A na ulicy Sadowej. Nagle, przed
dwoma laty, w mieszkaniu zaczęły się dziać rzeczy
niepojęte – jego mieszkańcy jeden po drugim znikali
bez wieści. W epoce stalinowskiej takie „zniknięcia”
stały się normą. To w tym mieszkaniu zamieszkał
Woland ze swoją ekipą, kiedy przybył na satanalia
do Moskwy. W zakończeniu powieści to mieszkanie
także spłonie. Pożar wybuchnie także w„Torgsinie”,
prowadzącym sprzedaż wyłącznie za walutę. Ten obraz
ognia nabiera w Bułhakowowskim karnawale głęboko
ambiwalentnego sensu – jest żywiołem jednocześnie
niszczącym i odnawiającym świat.
4. Walka dobra ze złem, światłości i ciemności,
Boga i Szatana
W
warstwie
filozoficznej
głównym
problemem, wokół którego rozwija się akcja „Mistrza
i Małgorzaty”, jest walka Dobra ze Złem, jej historia
i perspektywy. Bułhakow rozwiązuje go otwarcie –
poprzez skonfrontowanie mitu, reprezentowanego
tu przez Jeszuę i Piłata, ze światem współczesnej
Moskwy, którego realnym przedstawicielem jest
Mistrz, skonfrontowany z jednej strony z całym
otoczeniem, poza Małgorzatą, która kocha go nie
oglądając się na nic, i z drugiej – z symboliczną
postacią Wolanda. W kwestii walki Dobra ze Złem,
Światłości i Ciemności, w „Mistrzu i Małgorzacie”
Bułhakow nie daje jednoznacznych odpowiedzi,
co słuszne, ponieważ literatura piękna rządzi się

str. 26

Nr 3–4 (22–23)/ 2013

własnymi prawami i nie musi, a nawet nie powinna
wypowiadać się w imieniu filozofów czy socjologów.
Mateusz Lewita mówi o Wolandzie: duch
zła i władca cieni [416]. Ale to przecież Lucyfer,
dosłownie: nosiciel światła. Jak pisze Władysław
Kopaliński, imię to zostało nadane upadłemu
aniołowi, księciu ciemności, przez nieporozumienie6,
ale nosi je już dwa tysiące lat i będzie nosił wiecznie.
Walka światła i ciemności to nie to samo, co
walka dobra ze złem. Znaki świetlne towarzyszą
kulminacyjnym momentom akcji, dotyczy to
przesłuchania wędrownego filozofa Jeszui i rozmowy
Piłata z Kajfaszem, mającej zasadnicze znaczenie dla
zrozumienia zamysłu Bożego w odniesieniu do Syna
i roli, jaka w tym przypadła obu rozmówcom, jak też
zwłaszcza kaźni na Nagiej Górze7.
Woland natomiast mówi o Mateuszu, że ten
nie uznaje cieni ani zła. Ale one istnieją. „Na co by
się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło, i jak by
wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie? (…)
A może chcesz złupić całą kulę ziemską, usuwając
z jej powierzchni wszystkie drzewa i wszystko, co
żyje, ponieważ masz taką fantazję, żeby napawać się
niezmąconą światłością?” [416-417]. Mateusz Lewita
jest nieludzko bezkompromisowy, Woland nazywa
taką postawę głupotą. A jednak i Mateusz u Bułhakowa
się złamał, odstąpił od swych zasad, kiedy chciał zabić
Jeszuę, żeby oszczędzić mu cierpienia, w tym celu
nawet ukradł nóż. No i, co gorsza, posunął się do
bluźnierstwa wobec Boga-Ojca.
Władimir Iwanowicz Niemcew, profesor
z Samary, znawca twórczości Michaiła Bułhakowa,
autor m.in. monografii o nim, zwrócił uwagę na
nietzscheańskie motywy w „Mistrzu i Małgorzacie”,
zwłaszcza teorię wiecznego powrotu. Według
Nietzschego, nic się nie kończy, bo też koniec nie
istnieje. „Bohaterzy Bułhakowa wykrzykują: Petlury
nie było, to mit, egzekucji nie było, i wreszcie słowa
jedynego ucznia Jeszui Mateusza Lewity: »śmierć nie
istnieje« – to potwierdzenie nietzscheańskiej teorii
wiecznego powrotu”8. Idea Nietzschego o poplątaniu
dobra ze złem, o zamieszaniu, które wprowadzili
ludzie, została wykorzystana w powieści Bułhakowa
przy konstruowaniu postaci Wolanda. On z tej
plątaniny korzysta, realizując własne plany wobec
człowieka. Woland u Bułhakowa – to metafora
6 9 W, Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, 1997,
s. 613. W.I. Niemcew, op. cit., s. 105.
7

Tamże, s. 90.

8

Tamże, s. 96.
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władzy. Władza pochodzi od Boga, ale jej istota jest
diabelska: sądzić i karać Bóg nie może, to należy
do prerogatyw władzy ziemskiej, a nie niebieskiej9.
Może to oznaczać, że Szatan jest bardziej związany
z człowiekiem niż Bóg. Woland jest niemal całkowicie
wolny w swoim postępowaniu, nie może jedynie sięgać
po władzę Jeszui. Poza tym jednym wyjątkiem nie ma
żadnych obowiązków, nie jest związany uczuciami,
nikt nie może na niego wpłynąć. Przebywa w piątym
wymiarze. Bez przeszkód przemieszcza się w czasie
i przestrzeni, uczestniczy w przesłuchaniu Jeszui,
w śniadaniu z Kantem, dociera w porę do Moskwy na
Patriarsze Prudy, aby zapowiedzieć śmierć Berlioza,
tam przecież zaczęła się akcja powieści, itd.
A zatem: Światłość – to Bóg, Ciemność –
to Szatan. Z tego punktu widzenia przeciwstawieni
są w „Mistrzu i Małgorzacie” Poncjusz Piłat i Józef
Kajfasz. Prowadzą rozmowę, która ma zadecydować
o losie Jeszui. Pierwszy szuka cienia, gorący blask
słońca wywołuje u niego straszliwy ból głowy. Drugi
ciągnie do słońca, odrzuca propozycję Piłata, aby
skryć się w cieniu, nie zauważa nawet, kiedy opada
mu z głowy kaptur, chroniący skórę przed słońcem.
A zatem obiektywnie Kajfasz jest w tej rozmowie po
stronie Boga, który jest Światłością, Piłat natomiast
jest sojusznikiem Szatana. Jest to u Bułhakowa bardzo
przewrotne. Prokurator usiłuje na wszelkie sposoby
uratować życie Jeszui, ale Kajfasz odrzuca wszystkie
jego argumenty. Bo taki jest zamysł Boga: Jeszua musi
umrzeć na krzyżu.
A jednak nic nie jest do końca pewne,
także przeciwstawienie Światłości i Ciemności.
W Epilogu Jeszua spaceruje po świetle księżyca,
chociaż jego symbolem jest słońce. Taki jest sen
Piłata: „Łoże znajdowało się w półmroku, kolumna
osłaniała je przed księżycem, ale od wiodących na
taras schodów do posłania ciągnęło się księżycowe
pasmo. I prokurator, skoro tylko stracił kontakt
z otaczającą go rzeczywistością, zaraz ruszył po owej
jaśniejącej ścieżce i poszedł nią ku górze, wprost
w księżyc. (…) Szedł, towarzyszył mu Banga, a obok
kroczył wędrowny filozof. Dyskutowali o czymś
nader ważnym i niezmiernie skomplikowanym
i żaden nie mógł przekonać drugiego. Nie mieli
żadnych wspólnych poglądów, co czyniło ich dyskusję
szczególnie interesującą i sprawiało, że mogła się ona
ciągnąć w nieskończoność. Dzisiejsza kaźń, oczywista,
okazała się zwykłym nieporozumieniem, filozof, który
wymyślił coś tak nieprawdopodobnie niedorzecznego

jak to, że wszyscy ludzie są dobrzy, szedł tuż obok,
a zatem żył. I, oczywiście, strach nawet pomyśleć, że
człowiek taki jak on mógłby zostać stracony. Nie było
kaźni! Nie było!” [370]
„Szatańskość” i „Boskość” dość zgodnie
współżyją w „Mistrzu i Małgorzacie”, tworząc spójny
świat przedstawiony. Bóg zwraca się do Wolanda –
wysyłając do niego jako posłańca Mateusza Lewitę –
z prośbą o obdarzenie Mistrza spokojem. Tłumaczy
się, że nie może go wziąć do siebie, w Światłość,
ponieważ Mistrz nie zasłużył na nią, zasłużył natomiast
na spokój. I Szatan odpowiada: „Zostanie to zrobione”
[417]. Prośba Boga była faktycznie poleceniem. Role
we wszechświecie zostały już podzielone, ani Mistrz,
ani Małgorzata nie podlegają jurysdykcji Szatana, nie
są niegodziwi, są natomiast miłosierni, rządzi więc
nimi Bóg, który wybrał wygodny wariant wywiązania
się wobec nich ze swoich obowiązków, odpowiedni do
danej sytuacji, trafili przecież do świty Szatana. Ten
szuka ludzi zagubionych, pogrążonych w rozpaczy,
poczuciu beznadziejności istnienia, skłaniających
się ku samobójstwu. Takich łatwiej złamać. Właśnie
dlatego dotarł do Mistrza i Małgorzaty.
Dlaczego Mistrz nie zasłużył na Światłość,
a jedynie na spokój? Ten spokój u Bułhakowa – to
rezygnacja z tworzenia, tj. śmierć bez mąk piekielnych.
Tyle że Mistrz już wcześniej zrezygnował z pracy
pisarskiej, ze strachu spalił nawet wszystkie kopie
swojej powieści. To Małgorzata, wierząc w jego geniusz,
za wszelką cenę podtrzymywała w nim twórcę, więc
uciekł przed nią do szpitala psychiatrycznego. Ale
to tylko banalne fakty. Rzeczywistość powieściowa
„Mistrza i Małgorzaty”, to coś znacznie więcej niż
fakty. Z powieści można odczytać, że jeśli Mistrz
nie zasłużył na Światłość, tj. na raj, to dlatego, że,
posługując się rozumem, przeniknął w zamysł Boga
w odniesieniu do Syna, na co wskazuje jego powieść
o Piłacie z Pontu. Ale „Zbawieni zostaną tylko ubodzy
duchem, pragnący wiary i do niej dążący, a nie do
prawdy”10. Taki jest Jeszua – wierzący bezwzględnie,
wbrew ewentualnym podpowiedziom rozumu. To jest
jego recepta dla ludzi, którzy pragną zbawienia. Wielki
Inkwizytor w „Braciach Karamazow” Dostojewskiego
uwalnia ludzi od ciężaru wolności, Jeszua – zgodnie
z zamiarem Boga-Ojca – pragnie ich uwolnić od
ciężaru myślenia. Z tekstu „Mistrza i Małgorzaty” nie
wynika, aby Bułhakow podzielał ten punkt widzenia.
Niemniej jednak jego Mistrz, który odważył się
przeniknąć w Boży plan nie będzie zbawiony i zostaje

9

10

Tamże, s. 111.

Tamże, s. 103
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odesłany do królestwa zmarłych, gdzie mu zgotowano
spokój. To też jest czegoś warte. A zatem raj – to
Światłość, piekło – to spokój, niechby nawet tylko
dla Mistrza, choć nie ma takiej pewności, bo przecież
morderczyni Frida, która za zabicie swojego dziecka
trafiła do piekła, nie smaży się w smole (nie ma takiej
sceny u Bułhakowa), piekłem jest dla niej codzienne
przypominanie jej, co zrobiła, a więc piekłem są dla
niej wyrzuty sumienia. Zasłużyła więc na wybaczenie,
tj. na spokój, bo ma sumienie.
Ważną rolę odgrywają w „Mistrzu
i Małgorzacie” znaczące barwy. Jeszua jest odziany
w stary, rozdarty, niebieski chiton, a na głowie ma
biały zawój. Odzież Judasza ma te same kolory, ale jest
nowa i czysta. Biel już w starożytności symbolizowała
niewinność. Ale biały kolor może oznaczać również
brak jakiejkolwiek barwy. Niebieski kolor symbolizuje
duchowość, to kolor nieba. Woland pokazuje na
swojej papierośnicy brylantowy trójkąt, który błysnął
niebieskim i białym światłem. „Może to znak szatański
– zbuntowanego anioła?” – takie pytanie zadaje
Władimir Niemcew w swoim artykule i komentuje:
„Mogłoby to wskazywać na przynależność wszystkich
trzech do żywiołu szatańskiego11. Śmierć podarowana
przez Boga jawi się jako nagroda i wybawienie
od cierpienia. Ale cierpienie w chrześcijaństwie,
zwłaszcza w prawosławiu, stanowi ważny warunek
dotarcia do Światłości.
5. Powieść Mistrz i Małgorzata jako menippeja.
Karnawałowy świat przedstawiony
W wielu analizach „Mistrza i Małgorzaty”
określa się tę powieść jako menippeję. Warto objaśnić
11 O menippeji i karnawałowym świecie przedstawionym
jako jej rdzeniu, zob.: Michał Bachtin, Problemy poetyki
Dostojewskiego, przeł. Natalia Modzelewska, PIW, Warszawa
1970, s. 164-271. Bachtin analizuje tu problem karnawalizacji,
czyli kształtującego wpływu karnawału na poszczególne
gatunki literatury na przykładzie wielkich powieści Fiodora
Dostojewskiego. Nowatorskie, polifoniczne powieści
Dostojewskiego nie mogły być menippejami w antycznym
znaczeniu tego terminu, bowiem menippeja nie znała
polifonii, niemniej jednak Dostojewski wykorzystał twórczo
jej możliwości, można by rzec, że tchnął w nią nowego ducha.
Bachtin powrócił do tej problematyki w innym swoim wielkim
dziele Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura średniowiecza
i renesansu (nap. 1940, wyd. 1965). O Mistrzu i Małgorzacie
Bachtin nie pisał, ponieważ ta powieść została opublikowana
już po ukazaniu się jego fundamentalnych prac, w których
analizował menopeiczną odmianę powieści i w końcówce
jego długiego twórczego życia. Z pewnością nie pozostałby
obojętny wobec tej największej menippei XX wieku, artystycznie
potwierdzającej jego teoretyczne dociekania.
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ten termin, bo jest rzadko używany. Takie terminy, jak
epopeja, tragedia czy idylla, przyjęły się w literaturze
nowożytnej naszego kręgu kulturowego i stały się
obiegowe. Nie razi nas, gdy „Wojnę i pokój” określa
się jako epopeję. Natomiast termin menippeja u nas
się nie zadomowił. A jest to stare określenie (jego
historia sięga czasów antycznych), podczas gdy termin
„powieść” w swoim obecnym znaczeniu pojawił się
dopiero w końcu XVIII wieku. Powieści jednak bywają
różne i to pod wieloma względami. Dlatego dobrze
jest je dookreślić. Jednym z takich słów, szczegółowo
dookreślających, o jaki typ powieści chodzi, jest
właśnie termin „menippeja”. W antycznej Grecji,
w osobnej domenie literatury, której także już wtedy
nadano nazwę domeny „powagi śmiechu”, jednym
z najbardziej charakterystycznych gatunków była
„satyra menippejska”. Nazwa pochodzi od imienia
greckiego filozofa i poety Menipposa z Gajdary (III w.
p.n.e.), który nadał temu gatunkowi literatury pięknej
formę klasyczną. Termin ostał się w dziejach kultury,
choć satyry Menipposa do nas nie dotarły. W literaturze
antycznej satyrą menippejską określano utwory
satyryczne mieszające wiersz z prozą, posługujące
się swobodnie rozmaitymi formami stylistycznymi
i gatunkowymi wypowiedzi. Jej korzenie sięgają
bezpośrednio folkloru karnawałowego12. Gatunków
w domenie powagi-śmiechu jest wiele, ale wszystkie
one tchną – w większym lub mniejszym stopniu –
swoistym światoodczuciem karnawałowym, które
nadaje obrazowi i słowu własne odniesienie do
rzeczywistości13. Dla wszystkich gatunków powagiśmiechu pierwszą cechą szczególną jest nowy
stosunek do rzeczywistości pozalitreackiej: za punkt
wyjścia służy im żywa współczesność, nieraz wręcz
aktualność dnia dzisiejszego.
„Satyra menippejska” wywarła głęboki wpływ
na starożytną literaturę chrześcijańską i bizantyjską,
a przez nią – na prastare piśmiennictwo rosyjskie.
Menippeję cechuje wyjątkowa swoboda fabularnej
i filozoficznej fikcji, także gdy wybiera sobie na
bohaterów postacie historyczne. Światoodczucie
karnawałowe odrzuca wszelkie zakończenia ostateczne:
koniec jest zawsze początkiem nowego, obrazy
karnawałowe odradzają się wciąż na nowo. Ostatnie
słowo o świecie nie zostało wypowiedziane, świat
nadal ma drogę otwartą i wolną, wszystko jeszcze jest

12 Zob. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł.
Natalia Modzelewska, PIW, Warszawa 1970, s. 161.
13

Tamże, s. 252.
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przed nim i zawsze tak będzie14. Organiczne zespolenie
dialogu filozoficznego, wzniosłej symboliki, fantastyki
przygodowej i naturalizmu spelunkowego – oto
nadzwyczajna właściwość menippei, utrzymujące się
na wszystkich etapach rozwoju dialogowej linii prozy
powieściowej15. Menippeja – to gatunek poruszający
„problemy ostateczne”. Ukazuje niezwykłe stany
psychiczne człowieka – szaleństwa, rozdwojenia jaźni,
osobliwe sny, namiętności na pograniczu szaleństwa,
samobójstwa itd. Znamienną cechą menippei są epizody
skandali, ekscentrycznych zachowań, niestosownych
wypowiedzi. Skandale i ekstrawagancje burzą
monolityczny obraz świata właściwy epopei i tragedii,
czynią wyłom w unormowanym biegu ludzkich spraw
i wydarzeń, uwalniają człowieka spod presji norm
i motywacji determinujących jego zachowanie16.
Świat przedstawiony „Mistrza i Małgorzaty” w całości
kręci się wokół wielkiego diabelskiego karnawału.
Skarnawalizowani są mieszkańcy Moskwy na
szatańskim spektaklu w Variétés. Skarnawalizowani
są grzesznicy na balu wydanym przez Wolanda.
Karnawału się nie odgrywa, karnawał się przeżywa.
Żyje się według praw karnawału. I taki właśnie
karnawał został odtworzony przez Bułhakowa.
Główną uroczystością karnawału jest
błazeńska koronacja. W Moskwie jego królową zostaje
Małgorzata, która w tym celu staje się wiedźmą. Sama
się na to zgodziła, pragnąc za wszelką cenę odzyskać
swoją miłość – Mistrza, odgrywa swoją rolę dobrze,
choć bez satysfakcji, bo nie należy do świata zła, mimo
że chwilami rola wiedźmy sprawia jej satysfakcję. Ale
na balu, choć to z założenia święto, nie ma nastroju
beztroskiej zabawy. Wręcz przeciwnie, narasta groza,
choć nie dla wszystkich. Rolę symboliczną odgrywa
w powieści karnawałowy kostium. U Bułhakowa
wszystkie kobiety zaproszone przez Wolanda,
przybyłe w towarzystwie mężczyzn we frakach, są
nagie, różnią się od siebie tylko kolorem pantofelków
i piór na głowach. Naga jest królowa. Sam ten fakt
może symbolizować, że te kobiety nie mają nic
do ukrycia, są takie, jak je widać, ale też może być
przejawem karnawałowej kategorii ekscentryczności,
obalania ogólnie przyjętych reguł, hołdu dla życia
poza normalnym trybem17. Zresztą ich pojawienie się
poprzedzają trumny, szubienice, groby.
14 Tamże, s. 177.
15 Tamże, s. 181.
16 Michaił Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, op. cit.,
s. 191-193
17 Więcej zob.: Tatiana Stepnowska, op. cit., s. 134 (przypis 48).
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Karnawał powinna kończyć detronizacja
jego króla. Jednak Małgorzata jest poza zasięgiem
Szatana, zresztą nigdy nie zakładała maski, podobnie
Mistrz i kilka innych jeszcze postaci, jak choćby
Natasza, służąca Małgorzaty. Natomiast dla innych
koniec karnawału oznacza zrzucenie masek i zdjęcie
kostiumów. Dotyczy to zarówno diabelskiej świty,
jak i mieszkańców stolicy, którzy w realnym świecie
odgrywają role zacnych obywateli, przyzwoitych,
troszczących się o moralność i dobro społeczne.
W trakcie satanalii diabeł ujawnia prawdę o nich,
odsłania ich korupcję, rozpustę, złodziejstwo,
pogardę dla społeczeństwa, zwłaszcza zaś dla ludzi
nieuczestniczących we władzy i nie posiadających
bogactwa. Ze świtą Wolanda sprawa jest prostsza.
W finale diabły pokazują swoje prawdziwe
oblicza: Korowiow-Fagot – to rycerz pokutujący
za bluźnierstwa, właśnie odpokutował; Azazello
– to zły duch zamieszkujący bezwodną pustynię,
demon-morderca; kot Behemot – to demon-paź,
najwspanialszy błazen, jakiego znał świat18. Także
Woland przybrał swoją prawdziwą postać, uzda
jego wierzchowca wygląda jakby zrobiona była
z księżycowych promieni, zaś jego wierzchowiec – to
tylko bryła mroku, grzywa rumaka – chmura, a ostrogi
jeźdźca – białe cętki gwiazd [439-440]. To Lucyfer.
6. Świat totalitarny w powieści Bułhakowa
Epilog przynosi logiczne wyjaśnienie
niesamowitości występujących we wszystkich
rozdziałach, ale te wyjaśnienia wydają się mało
prawdopodobne, znacznie bardziej przekonujące jest
działanie siły nieczystej. Taka jest magia literatury
pięknej. Dlatego na mieście rozprzestrzeniały się
nieprawdopodobne pogłoski, w których malutkie
cząstki prawdy przyozdabiano najwspanialszymi
łgarstwami. Opowiadano, że w Variétés odbył się
seans, po którym dwa tysiące widzów wyskoczyło na
ulicę jak ich Pan Bóg stworzył, że na Sadowej wykryto
drukarnię fałszywych, zaczarowanych banknotów, że
jakaś szajka porwała pięciu naczelników z Wydziału
Rozrywek… [395].
Zgodnie z porządkiem przyjętym w menippei,
wszystkie zjawiska przyrodnicze występują w niej
w stopniu najwyższym: burza, deszcz, skwar. „Burza
szalała na całego, woda z szumem i wyciem zapadała
się pod ziemię, w studzienki kanalizacyjne, wszędzie
piętrzyły się pieniste fale, z dachów chlustały
18

Zob. Tatiana Stepnowska, op. cit., s. 141.
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strumienie, z bram i z rynien płynęły rwące potoki”
[132]. Podobnie dzieje się z ogniem.
Woda pojawia się w Mistrzu i Małgorzacie
często i w najrozmaitszych postaciach (rzeka Moskwa,
Dniepr, Morze Czarne, ulewne deszcze). Odgrywa
w powieści rolę żywiołu przemiany, podobnie jak
ogień. Konieczna jest do obrzędu chrztu, „jako
odkupienia grzechu i oczyszczenia się z niego”, ale
w równej mierze służy też siłom nieczystym, kiedy
przygotowują się do obrzędów satanistycznych. To
nad wodą spotykają się wiedźmy, rusałki i ich męskie
odpowiedniki przed wielkim balem u Wolanda.
Skandaliczny spektakl w Variétés ma równie
skandaliczne zakończenie: „Kocur ogłasza: – Koniec
seansu! Maestro! Zasuwaj pan marsza! Ogłupiały
dyrygent, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi,
machnął batutą i orkiestra nie zagrała, nie zagrzmiała,
ani nawet nie łupnęła, ale właśnie – dokładnie
tak, jak to ohydnie określił kot – zasunęła jakiegoś
nieprawdopodobnego i z niczym w swym wyuzdaniu
niedającego się porównać marsza” [152]. „Mistrz
i Małgorzata” – to powieść o antytotalitarnej wymowie.
Bohaterowie powieści – Warionucha, Rimski, Meifel,
Lichodiejew i inni – zostali przymuszeni do udziału
w diabelskim karnawale i, mimo że niewinni, drogo
za to płacą. To wskazanie na nierzadko przymusowy
udział wielu w karnawale rewolucji i wojny domowej.
Tamci się poddali. Mistrz nie, bo pewnie nie wiedział
jak. Umiał się tylko wycofać w nicość. Ale ten
Bułhakowowski antytotalitaryzm ma charakter szerszy.
W powieści Bułhakowa przeciwstawieni są sobie Bóg
i Szatan. Żaden nie ma pełni władzy nad ludzkim
światem, a pragnie ją mieć. W tym celu nie cofnie się
przed niczym, jeśli to tylko mieści się w zakresie jego
możliwości. Bóg poświęci syna. A Szatan cały czas
szuka, nie tracąc zdobytych przyczółków.
Charakterystyczną postacią, choć tylko
wspomnianą, jest mąż Małgorzaty: młody, przystojny,
dobry, uczciwy, uwielbiający żonę. Ale w epoce
stalinowskiego totalitaryzmu podejrzanie dobrze mu
się wiedzie: poza pieniędzmi, których mu nigdy nie
brakuje, „zajmowali z żoną całe piętro pięknej willi
stojącej w ogrodzie przy jednej z uliczek w pobliżu
Arbatu”. Niestety, to nie jest dobra rekomendacja dla
niego, dla Małgorzaty zresztą też, nie darmo Mistrz,
kiedy po raz pierwszy ją spotkał, zobaczył „niesłychaną
samotność malującą się w jej oczach”[161]. Stąd ta
miłość, która napadła na nich tak, jak napada w zaułku
wyrastający spod ziemi morderca, i poraziła ich oboje
od razu. Tak właśnie razi grom albo nóż bandyty!
[162] Zwróćmy uwagę na wykrzykniki towarzyszące
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narracji Mistrza, gdy mówi o swojej miłości do
Małgorzaty, a także słowa, które mają ją określić:
„jak wyrastający spod ziemi morderca, grom, nóż
bandyty”. Taka miłość nie mogła, nie powinna była
przynieść nic dobrego. Musieli oboje zginąć. Bo ona
go nie opuści, podobnie jak Banga nie opuści nigdy
Piłata. Kto kocha, musi podzielić los tego, kogo kocha.
Przede wszystkim jednak wspiera go jako twórcę.
Powieść została napisana. To sukces, który
jednak przerodził się w klęskę. „Powróciłem do życia,
trzymając oburącz moją powieść, i wtedy moje życie
się skończyło. (…) po raz pierwszy wkroczyłem do
świata literatury, ale teraz, kiedy jest już po wszystkim
i kiedy moja zagłada jest oczywista, wspominam to
z przerażeniem!” [165] – mówi Mistrz. To przerażenie
wywołał w nim redaktor, który przeczytał książkę
i wezwał autora na rozmowę. Zachowywał się dziwnie,
chichotał, chrząkał, zadawał obłąkańcze, w opinii
Mistrza, pytania. Powieść przeczytało kilku krytyków
współpracujących z redakcją, po czym autora
poinformowano, że na najbliższe dwa lata redakcja
ma wystarczający zapas materiałów do druku. Mistrz
dokądś jeszcze chodził z rękopisem. Jakiś inny redaktor
wydrukował obszerne fragmenty powieści Mistrza.
Wkrótce ukazały się w prasie miażdżące artykuły
o jego dziele: „Wróg pod skrzydłami redaktora”,
„Starowier wojujący” i inne, których autorzy domagali
się „bezlitosnej rozprawy z piłatyzmem i z tym
religianckim tandeciarzem, który umyślił sobie, że
przemyci (znów to przeklęte słowo) piłatyzm na
łamy czasopism” [166-167]. Artykułów wyszło wiele,
wszystkie wyjątkowo napastliwe. Ich ton był groźny
i tchnął pewnością siebie. „Nieustannie odnosiłem
wrażenie – opowiadał Mistrz – i nie mogłem się
od tego wrażenia uwolnić – że autorzy owych
artykułów piszą zupełnie co innego, niż chcieliby
napisać, i że właśnie to jest powodem ich furii”[169].
Po przeczytaniu agresywnego artykułu przeciwko
powieści napisanej przez Mistrza i przeciwko niemu
samemu niejaki Alojzy Mogarycz (też mu się dobrze
powodzi w sowieckim porządku) napisał donos, że ten
przechowuje nielegalną literaturę. Bo chciał zająć jego
mieszkanie. I zajął, dopóki w tę sprawę nie wmieszała
się siła nieczysta.
Porządek totalitarny najbardziej godził
w twórców, bo praca twórcza wymaga wolności
myślenia, wyjątki, na które można wskazać w historii
kultury, potwierdzają tę regułę. Strach nie jest dobrym
doradcą. Mistrz tchórzliwie spalił swoją powieść
w obawie przed represjami politycznymi. Wolał
schizofrenię niż polityczne prześladowania. Zabrakło
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mu wiary w potęgę Dobra. Na szczęście „rękopisy
nie płoną” [334]. Strach to ważny bodziec działania
człowieka, zwłaszcza w warunkach totalitarnych.
Niestety takie warunki panują w powieści Bułhakowa
we wszystkich wymiarach, symbolizowanych przez
Boga, Szatana i wśród ludzi. A jednak… Jeszua dowodzi
Piłatowi, co prawda w jego śnie, że tchórzostwo
należy do najstraszliwszych ułomności człowieka.
Na co Piłat: „Ono jest ułomnością najstraszliwszą”
[370]. Ta prawda została wypowiedziana w powieści
Bułhakowa, choć przez niegodziwego bohatera.
Ważne znaczenie ma postawa Jeszui Ha-Nocri
wobec podłości tego świata, która kompromituje
sens totalitarnej filozofii głoszącej, że cel uświęca
środki, że można czynić zło w imię dobra i szczęścia
przyszłych pokoleń, walczyć o życie wszelkimi
sposobami19. W świecie przedstawionym powieści
Bułhakowa ważne miejsce przypada grzechowi.
Wspólnym grzechem Mistrza i Małgorzaty jest
rozpacz. Wynika ona z niezrozumienia sensu boskich
wyroków, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
Mateusza Lewity, albo z braku dostatecznej wiary
w Boga, a także z działania Szatana, kreującego nowy,
totalitarny porządek społeczny w Rosji po 1917 roku,
w którym władza dostaje się w ręce najsprytniejszych
i najokrutniejszych, najbardziej bezwzględnych
ludzi tamtych czasów, udziałem innych staje się
rozpacz i samotność20. Mistrz zaczął się bać, lękał
się ciemności, musiał spać przy zapalonym świetle,
a wkrótce popadł w chorobę psychiczną. Małgorzata,
widząc jego stan, postanowiła odejść od męża
i pozostać tylko z Mistrzem, a jeśli będzie trzeba – to
zginąć razem z nim. Do tego jednak nie dochodzi.
„W kwadrans po jej wyjściu zapukali do mojego
okna…” [172]. Kto zapukał, czego chciał? – Tego
Bułhakow nie mówi, ale tego samego dnia Mistrz był
już w klinice psychiatrycznej, do której poszedł sam
przez całe miasto. Tu odzyskał spokój. Po raz drugi
otrzymał spokój z łaski Boga w grobie, a zatem: albo
szpital psychiatryczny, albo śmierć mogą człowieka,
który trafił w kleszcze systemu totalitarnego zbawić,
tu: zapewnić mu spokój.
Realna Moskwa w „Mistrzu i Małgorzacie”
niewiele się różni od szatańskiej wizji. Na bal do
Wolanda przybywają jako honorowi goście najwięksi
łotrzy w historii ludzkości, ale na innych imprezach
organizowanych przez diabelską ekipę Wolanda
goszczą współcześni mieszkańcy Moskwy; im kto jest
większym przestępcą, łapówkarzem, rozpustnikiem,
19 Tatiana Stepnowska, op. cit., s. 136.
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tym mu się lepiej wiedzie. Wszystko jednak musi
być pod przykryciem. Pozornie mają to być porządni
obywatele. Jak zaklęcie powtarzane są w „Mistrzu
i Małgorzacie” słowa „Wszystko będzie, jak być
powinno, tak już jest urządzony świat” [m.in. 441].
Brzmi to szyderczo.
Są w powieści Bułhakowa ludzie „mądrzy”,
którzy umieją wydostać się z macek systemu
totalitarnego, jeśli z niewiedzy w nie wpadli. Taki
jest Maksymilian, wuj Berlioza, prezesa organizacji
pisarzy, który ginie tragicznie na początku powieści,
zwalniając mieszkanie. Wuj Maksymilian, mieszkający
w Kijowie, natychmiast udał się do Moskwy, aby
spróbować przejąć to mieszkanie. Został brutalnie
wyrzucony przez diabelską ekipę Wolanda, która już się
tam zainstalowała. Zaczął się pośpiesznie ewakuować,
nie próbując walczyć o takie niesłychane dobro, jak
mieszkanie w Moskwie. „Mógłby ktoś zapytać, czy to
aby nie na milicję śpieszył wuj Maksymilian, chcąc
poskarżyć się na rozbójników, którzy w biały dzień
obeszli się z nim tak bezceremonialnie? Nie skądże,
bynajmniej, to można stwierdzić ponad wszelką
wątpliwość. Pójść na milicję i powiedzieć, że oto,
kochani moi, przed chwilą kot w okularach studiował
mój dowód osobisty, a potem facet w trykocie
i z nożem… O, nie, obywatele, wuj Maksymilian był
naprawdę mądrym człowiekiem” [235]. Są w powieści
Bułhakowa jeszcze inni „mądrzy”, którzy wiedzą, jak
należy żyć, aby przeżyć. Najbardziej jednoznaczna,
zabawna, karnawałowa jest Natasza. Prosi Małgorzatę:
„Małgorzato Nikołajewna, złociutka (…). – Niech
pani ich uprosi – wskazała oczyma na Wolanda –
niech mnie zatrzymają jako wiedźmę. Nie chcę wracać
do willi! Nie wyjdę ani za inżyniera, ani za technika!
Monsieur Jacques oświadczył mi się wczoraj na balu”
[338]. Natasza reprezentuje żywioł zabawy, szkoda, że
tylko ona jedna.
„Mistrz i Małgorzata” – to powieść o epoce
totalitarnej, w której ludzie sprowadzeni są do
roli trybików w aparacie państwa. Buntowanie się
przeciwko władzy w takich czasach nie ma sensu, musi
skończyć się źle. Dlatego Mistrz nie decyduje się na
męczeńską śmierć, jak jego bohater, Jeszua, i dlatego nie
zostaje nagrodzony „Światłością”, lecz pozostawiony
w świecie, w którym panuje Woland. W takim
okresie natura twórcza może dojść do głosu tylko
wtedy, kiedy ją wspiera kochający partner. W świecie
męskiej dominacji, a takim jest świat stworzony przez
Bułhakowa w jego powieści, kochającym partnerem,
podzielającym poglądy i wspierającym bezwarunkowo
twórcę musi być kobieta. Tak zresztą, jak wiemy, było
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z samym Bułhakowem20.
Konkludując, jedyną postacią w „Mistrzu
i Małgorzacie” złamaną przez totalitarny reżim jest
Mistrz. To budujące, że tylko on jeden. Ale przecież
jego powieść, dla której wszystko poświęcił, wyszła –
jako integralna część powieści Bułhakowa. To sukces
obiektywny, istniejący u Bułhakowa w jego dziele.
A więc może prawdziwą przyczyną depresji Mistrza
jest wyczerpanie twórcze po ukończeniu wielkiego
dzieła? Taka depresja nieuchronnie towarzyszy
procesowi tworzenia. Przeciwstawiona mu jest
Natasza, służąca Małgorzaty, jedyna postać, której
diabelska siła się nie ima, bo też ona o tym nie myśli,
czerpie żywiołową radość z możliwości, jaką stworzyło
20 Zob. W.I. Niemcew, op. cit., s. 114.
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jej życie – wskoczyła na miotłę i pofrunęła na czarci
bal, oczekując radosnej zabawy. Nic jej nie grozi, bo
przecież każdemu będzie dane to, w co wierzy. Tak
powiedział Woland do głowy Berlioza na wydanym
przez siebie balu, zanim zamienił tę głowę w puchar
[318].
Można jednak nie zawracać sobie głowy
poszukiwaniem odpowiedzi na jakiekolwiek
fundamentalne pytania wynikające z lektury „Mistrza
i Małgorzaty”, a po prostu czytać tę znakomitą
powieść, napawając się jej artyzmem. To przynajmniej
jest pewne.
Wiesława Olbrych - doktor, znawczyni literatury
wschodniosłowiańskiej, tłumaczka. Pracuje w PAN.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Tablica interaktywna w pracy nauczyciela.
• Prawo autorskie w Polsce, Unii Europejskiej i w sieci .
• Projekt multimedialny na ścieżkach przedmiotowych z wykorzystaniem języka obcego.
• Autonomia ucznia i nauczyciela na lekcjach języka obcego. Praca
z uczniem zdolnym i w klasach wielopoziomowych.
• Komputer w edukacji wczesnoszkolnej cz. I i II.
• Informacja edukacyjna i zawodowa.
• Pomiar dydaktyczny z podstaw przedsiębiorczości.
• Jak doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów
nieliterackich, czyli jak pomóc uczniowi się uczyć różnych przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym?.
• Cele i motywacja, czyli sukces pedagogiczny.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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BIOWŁADZA
muzułmanin i bezrobotny
Edward Karolczuk
Muzułmaństwo obozowe to nie tylko problem do
rozważań historycznych, ale również współczesnych
analiz filozoficznych i politycznych. Pisali o nim m.in.
Primo Levi, Giorgio Agamben, J. Derrida, J. Améry, S.
Žižek, czy Z. Ryn i S. Kłodziński. Można doszukiwać
się wielu analogii działań biowładzy wobec muzułmanina1 obozowego i bezrobotnego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Biowładza i biopolityka
Biowładza (jak rozumie ją Michael Foucault),
jest wykorzystywaniem posiadanej władzy politycznej
w celu ideologicznie zaprogramowanej selekcji grup
społecznych, arbitralnym decydowaniem o istnieniu
(przetrwaniu lub zgładzie) określonych zbiorowości.
Zdaniem Hardta i Negriego - w procesie przejścia
od społeczeństwa dyscyplinarnego do społeczeństwa
kontroli - biowładza reguluje życie społeczne „od
wewnątrz, przez naśladowanie go, interpretowanie,
wchłanianie i ponowną artykulację. […] Najważniejszą funkcją tej władzy jest przenikanie życia na
wskroś, a jej głównym zadaniem jest administrowanie
życiem. Pojęcie biowładzy odnosi się więc do sytuacji,
w której tym, o co we władzy bezpośrednio chodzi,
staje się produkcja i reprodukcja samego życia”2. Biowładza kontroluje nie tylko ciała, ale i umysły.
Istnieją określone relacje między produkcją
społeczną a biowładzą. „Uprzednio główną rolę w wytwarzaniu wartości dodatkowej odgrywała siła robocza
robotników wielkich fabryk, dziś zastępuje ją w coraz
większym stopniu intelektualna, niematerialna i komunikacyjna siła robocza. Niezbędne jest zatem rozwinięcie jakiejś nowej politycznej teorii wartości, która może
postawić problem tej nowej kapitalistycznej akumulacji
wartości w centrum mechanizmu wyzysku (a więc, być

1 Muzułmanami nazywano ich w Auschwitz. W innych
obozach nazywano ich pływakami, wielbłądami, leniami,
wałkoniami, kretynami, błyskotkami, klejnotami. Po rosyjsku
доходяга – człowiek na wykończeniu, wykończony (który ledwo
ciągnie nogi).
2 Michael Hardt, Antonio Negri, Imperium, Wydawnictwo
W.A.B., Warszawa 2005, s. 39.

może, w centrum potencjalnej rewolty)”3.
Giorgio Agamben, włoski filozof, który zrezygnował z wykładów w USA w ramach protestu przeciwko paszportom biometrycznym, pisał, że nazistowska biopolityka polegała na odebraniu podmiotowości
jej ofiarom. Spychała ona więźniów w stan obozowej
wegetacji, obojętności i skrajnego uprzedmiotowienia
zwanego muzułmaństwem. Jego zdaniem „Najważniejszym osiągnięciem współczesnej biowładzy nie
jest fabrykowanie życia i śmierci, lecz uległego i potencjalnie niekończącego się przeżycia. Idzie zatem
o to, by w człowieku oddzielić za każdym razem życie organiczne od życia zwierzęcego, istotę nieludzką
od człowieka, muzułmana od świadka, życie wegetatywne, podtrzymywane za pomocą technik reanimacyjnych, od życia świadomego, póki nie osiągnie się
pewnego progu, który na podobieństwo granic geopolitycznych jest jednak ze swej istoty ruchomy i przemieszcza się wraz postępem technologii naukowych
i politycznych. Największą ambicją biowładzy jest
całkowite i nieodwołalne oddzielenie w ludzkim ciele
tego, co żywe, od tego, co mówiące, zoe od bios, istoty nieludzkiej od człowieka, oddzielenie przybierające
postać przeżycia”4.
Muzułmanie obozowi efektem biopolityki
Muzułmanin obozowy w wyniku głodu i stresu był człowiekiem całkowicie zniszczonym fizycznie
i duchowo, ledwo trzymającym się na nogach żywym
trupem, przykładem śmierci za życia, kłębowiskiem
funkcji fizycznych w ich ostatnich podrygach. Spojrzenie jego było mętne, a wyraz twarzy obojętny, bezmyślny i smutny. Oczy były przymglone i głęboko zapadłe. Skóra szarosina, cienka, pergaminowata i łuszcząca się, a na nogach obrzęki. Chory mówił cicho,
wolno i z dużym trudem. Tępiał i stawał się obojętny
na wszystko, co się wokół niego działo. Muzułmanin
tracił zdolność świadomego rozróżniania najbardziej
elementarnych pojęć etycznych i egzystencjalnych.
3

Tamże, s. 44.

4 Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz, Archiwum
i świadek (Homo sacer III), Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s.
156-157.
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Muzułmanin obozowy znajdował się na granicy życia
i śmierci, człowieczeństwa i nieludzkiej obojętności,
na ruchomym progu tego, co ludzkie przekształca się
w nieludzkie. Nie był w stanie bronić się przed atakiem
nazistów i obozowego kapo, z czasem tracił poczucie
głodu, wszystkie jego gesty wykonywane były bezmyślnie i mechanicznie, chodził na wyprostowanych
nogach. W ten sposób w nazistowskim obozie zagłady
nazistowska biopolityka osiągała swój cel – człowiek
zostawał sprowadzony do nagiego życia, ciało ich dojrzewało do spalenia w krematorium.
Nazwa „muzułmanin” wzięła się prawdopodobnie z mimowolnych ruchów ciała, przypominających modlącego się muzułmanina, fatalizmu jego losu
niemającego szans na ocalenie, oraz bandaża owiniętego wokół głowy niczym turban. Agamben uzupełnia tę etymologię pojęciem Muschelmann, człowiekmuszla, pusty, wydrążony, wycieńczony, bliski śmierci5.
Muzułmanie byli najbardziej pogardzanymi
osobami w obozie, zarówno przez esesmanów, jak
i współwięźniów. Ci, którzy przeżyli, po wyzwoleniu
obozów bardzo niechętnie przyznawali się do tego, że
byli muzułmanami. „Muzułman jest zaprzeczeniem
człowieka, istotą nieludzką, która z uporem jawi się
pod ludzką postacią, a zarazem formą człowieczeństwa, której nie sposób odróżnić ani oddzielić od tego,
co nieludzkie”6.
Świadectwo muzułmanów w sprawie hitlerowskich
zbrodni
Grzegorz Jankowicz i Paweł Mościcki poczynili uwagę na temat sposobu patrzenia muzułmanina
na obozową rzeczywistość i odbierania tego przez innych współwięźniów. Pisali, że „Figura muzułmana
pozwala także lepiej zrozumieć paradoks świadectwa.
W relacjach świadków często powraca wątek pustego
i niepokojącego wzroku muzułmana, którego pozostali więźniowie nie mogli znieść. Levi – jak pamiętamy –
pisze o spojrzeniu Meduzy7, którego pogrążonym nie
udało się uniknąć. Gorgona jest metaforą »niemożno5 Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz, Archiwum
i świadek …, jw., s. 45.
6

Tamże, s. 83.

7 Meduza – według mitologii greckiej była jedną z trzech
Gorgon, która miała być niegdyś piękną dziewczyną, ale została
za karę zamieniona przez Atenę w okropną postać budzącą grozę,
która miała wielkie skrzydła, szpony, węże zamiast włosów; jej
spojrzenie miało zamieniać człowieka w kamień. Zabić ją miał
Perseusz, a jej głowę Atena miała mieć na swej tarczy.
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ści ujrzenia«, całkowitego bezładu spojrzenia, które
zaraża śmiercią i zniszczeniem. Agamben sugeruje,
że tym, co muzułman zobaczył w spojrzeniu Meduzy,
i czego ślad pozostał w jego własnym wzroku, jest właśnie sama niemożność widzenia. Gorgona nie oznacza
zatem czegoś, co zdarzyło się w obozie, co zobaczyli
jedynie pogrążeni, a nie ocalali, lecz totalne fiasko widzenia i wiedzy, przerażającą prawdę, która stała się
udziałem tych, którzy zeszli na samo dno, którym zabrakło siły, by odwrócić spojrzenie od otchłani. […]
Wszelako ta niemożność ujrzenia jest wyzwaniem,
próbą, przed którą nie możemy się uchylić, jeśli nie
chcemy zneutralizować doświadczenia Zagłady”8.
W kwestii znaczenia żydobójstwa Agamben wyodrębnia dwa zasadnicze stanowiska. W myśl
pierwszego masowe mordowanie Żydów jest niewytłumaczalne, tkwi w nim jakaś boska tajemnica.
W jego wyniku podważeniu uległy zasady etyczne
i kryteria polityczne. Zwolennicy tego stanowiska posługują się terminem holocaustu (pojęcie to oznacza
ofiarę całopalną), a żydobójstwo ulega sakralizacji.
Towarzyszy temu celebracja i wzniosła retoryka. Ponieważ mylą ołtarz z rusztem pieca obozowego, żydobójstwo próbują wpisać w jakiś „boski plan” i „boski
punkt widzenia”. Tymczasem nie można zapominać,
że żydobójstwo nie było sprawą „ani religii, ani prawa,
lecz biopolityki”9. Według drugiego stanowiska żydobójstwo jest w pełni zrozumiałe i wyjaśnione, pozwala
zachować idealny ład moralny. Narracja historyczna jest spójna i pozwala zachować człowieczeństwo
leżące u podstaw współczesnej cywilizacji. Procesy
nazistów przyczyniły się do upowszechnienia przekonania, że problem holocaustu został wyjaśniony.
Czy jednak norma prawna może być skutecznym narzędziem do jego zrozumienia i osądzenia? Agamben
pytał, co mogło dać świadectwo dokonanych zbrodni,
skoro więźniowie obozów zostali pozbawieni wszelkiej tożsamości prawnej i politycznej.
Problem muzułmaństwa rozpatruje Agamben, podobnie jak Primo Levi, w kontekście osądzania
zbrodniarzy hitlerowskich i dawania świadectwa ich
zbrodniom. Wydaje się, że najbardziej wiarygodnymi
świadkami oskarżenia powinni być muzułmanie obozowi, gdyż osiągnęli oni obozowe dno. Tak jednak nie
jest, gdyż większość obozowych muzułmanów nie odbiła się od obozowego dna i nie powróciła do życia.
8 Grzegorz Jankowicz, Paweł Mościcki, Projekt homo sacer, [w:]
G. Agamben, Stan wyjątkowy, Korporacja Halart, Kraków 2008,
s. 211-212,
9 Giorgio Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie
życie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 158.
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Agamben, wyjaśniając problem relacji pomiędzy prawdą i świadectwem (zeznaniem), uważa,
że świadkiem jest osoba, która w sporze sądowym
bądź w sporze między dwiema stronami, występuje
w charakterze trzeciej osoby, oraz przeżyła do samego
końca coś, o czym mówi. Świadek jest tym, kto przetrwał obóz, ale świadectwo jego nie jest pełne, jest tylko medium, poprzez które przemawia odpodmiotowiony muzułmanin. Świadek w sprawie żydobójstwa
nie może wejść w rolę osoby „trzeciej” ponieważ nie
jest wystarczająco bezstronny. Aby być świadkiem,
trzeba być obecnym w miejscu zdarzenia i przed sądem. Zdaniem Primo Leviego tylko muzułmanie pogrążeni w swoim świecie, byli niemymi „świadkami
zupełnymi”; ten zaś, kto przeżył holocaust nie sięgnął
absolutnego dna, a ten, kto dna nie osiągnął – nie
może więc być świadkiem w pełni. Wielu więźniów-muzułmanów jeszcze przed śmiercią w komorze
gazowej traciło możliwość świadczenia o prawdzie
żydobójstwa, gdyż traciło możliwość obserwowania
i analizowania obozowej rzeczywistości. Agamben nie
zgadza się z tym stanowiskiem. W zakończeniu swej
książki przytacza wspomnienia muzułmanów, którzy
przeżyli Auschwitz. Uważa, że taki muzułmanin jest
„świadkiem całkowitym”, przez co rozwiązuje paradoks sformułowany przez Primo Leviego.
Zdaniem Agambena człowiek jest w stanie
znieść to, co nieludzkie. Oprawcy jednak jednogłośnie powtarzali, że do tego, co robili, zostali zmuszeni,
że musieli wykonywać rozkazy, gdyż nie czuli się sami
na siłach, aby to robić. Dlatego „pozostawali ludźmi”,
w portfelach nosili zdjęcia swoich dzieci, żon i kochanek, dlatego nie doświadczyli tego, co nieludzkie. „Nie
jest zatem dziełem przypadku, że esesmani okazali się
nieomal bez wyjątku niezdolni do dawania świadectwa. Podczas gdy ofiary świadczyły o swym nieludzkim życiu, o tym, co mogły znieść, oprawcy torturując i mordując, pozostali »przyzwoitymi ludźmi« nie
znieśli tego, co wszelako mogli znieść”10.
Bezrobotny „muzułmaninem procesu pracy”
Bezrobotny na rynku jest odpodmiotowiony,
niczym obozowy muzułmanin, i nie może wystąpić
jako podmiot gospodarczy. W warunkach gospodarki
towarowo-pieniężnej nie może ujawniać i zaspakajać
swoich potrzeb fizycznych i duchowych. Wobec krótkotrwałości zasiłków dla bezrobotnych, skazany jest
10 Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz, Archiwum
i świadek …, jw., s. 79.
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na ciągłą degradację. Bezrobotny osiągnął dno w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tak jak muzułmanin w warunkach obozowej gospodarki kierowanej. Tak jak muzułmanin obozowy przekazywał swe
spojrzenie Meduzy współwięźniom, bezrobotny przekazuje swe pełne potrzeb spojrzenie zadowolonym
z siebie klientom sklepów i marketów. Wszechobecne
reklamy to dla bezrobotnego narzędzia tortury i pogrążania w „społecznym niebycie”.
Bezrobotny zdaje się przeczyć doświadczeniu,
że człowiek powstał dzięki pracy i dzięki niej może istnieć. Ale jest to, podobnie jak obozowe muzułmaństwo, zgodne z Geobbelsowską definicją polityki jako
„sztuki czynienia możliwym tego, co zdaje się niemożliwym”.
Bezrobotny nie może być świadkiem i wypowiedzieć się ani w sprawie dobrodziejstw gospodarki
wolnorynkowej, ani poddawać ją krytyce jak konsument, chyba, że uda mu się powrócić do pracy. Są bowiem takie rodziny, w których pracy od dawna szuka
matka/ojciec, i pracy szuka córka/syn.
W warunkach bezrobocia strukturalnego
i chronicznego bezrobotny, jak muzułmanin, też wykonuje bezsensowne ruchy, tylko w innym miejscu
i w większej amplitudzie – pomiędzy urzędem pracy,
ogłoszeniem w gazecie a rozmówcą kwalifikacyjnym.
Gdy usłyszy: „skontaktujemy się z panem/panią”
może rozpocząć nowy ruch obrotowy.
Muzułmaństwo dotyka poszczególnych jednostek, a skutki bezrobocia spadają także na najbliższych. Bezrobotny w odróżnienia od muzułmanina
może świadczyć o swoim losie, tylko nie znajdzie takiego sądu, który chciałby wydać wyrok na liberalnym
kapitalizmie i finansowej oligarchii. Muzułmanin był
niemy, a bezrobotnego nikt nie słucha i nie broni, gdyż
„nie radzi sobie”, a jego nieudolność przeraża i odstrasza innych.
Esesmani muzułmaństwo obozowe, którego
przyczyn nie chcieli zrozumieć, widzieli jako nową
formę oporu, w związku z tym tępili ich szczególnie
okrutnie. W podobny sposób postępują z bezrobotnymi neoliberałowie, którzy nie wgłębiając się w mechanizmy społeczne, w bezrobotnych widzą kombinatorów i oszustów podatkowych.
Zdanie Foucaulta suwerenną władzę terytorialną można określić za pomocą formuły: skazywać na
śmierć i pozwalać żyć, natomiast współczesną biowładzę za pomocą formuły: kazać żyć i pozwalać umierać.
Giorgio Agamben proponuje jeszcze trzecią formułę,
charakteryzującą XX-wieczną biopolitykę: już nie kazać
umierać, ani nie kazać żyć, lecz skazywać na przeżycie.
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Bezrobotny jest więc skazywany na przeżycie.
Od czasu do czasu może zostać poddany reanimacji
i otrzymać jakąś zapomogę za cenę dodatkowego poniżenia, albo ze strachem podjąć pracę w szarej strefie, za płacę znacznie niższą niż wartość siły roboczej
i mimowolnie postraszyć swych pracujących kolegów.
Bezrobotny i muzułmanin pozostają w stanie śpiączki
bądź śmierci klinicznej i są dowodami skuteczności
biowładzy. Obaj pozostają też dowodami woli organizmu do fizycznego przeżycia. „Fabrykując muzułmana, biowładza chciała ziścić swój ostatni sekret
– przeżycie, któremu w żaden sposób nie można dać
świadectwa, swego rodzaju absolutną substancję biopolityczną, której, za sprawą owego oddzielenia, można by przypisać dowolną tożsamość demograficzną,
etniczną, narodową czy polityczną”11.
Więzień obozu musiał zostać sprowadzony na
samo dno ludzkiej egzystencji, aby mogło rozwinąć
się życie prawdziwego czystego aryjczyka. Bezrobotny
musi zostać pozbawiony wszelkich źródeł dochodów,
aby ujawnił się i kwitł zysk z kapitału w czystej postaci,
aby 10% społeczeństwa nie musiało sobie niczego odmawiać, aby neoliberalizm ujawniał się jako „czysto
ekonomiczna” teoria.
W nazistowskim obozie koncentracyjnym
śmierć zatraciła swój ludzki wymiar. W Auschwitz fabrykowano żywe trupy, co było czyś znacznie potworniejszym niż śmierć, zgon przybrał postać seryjnej
produkcji. Produkcja bezrobotnych przybrała masowy charakter i w skali światowej znacznie przekracza
liczbę wszystkich ofiar nazistowskiego żydobójstwa.
Tak jak w Auschwitz nastąpiło upodlenie śmierci,
u bezrobotnego następuje upodlenie życia.
T
ak jak muzułmanin był granicą między życiem i śmiercią, między człowiekiem a istotą nieludzką, bezrobotny jest granicą między człowiekiem pracy
a człowiekiem nagim, który chce powrócić do człowieczeństwa za wszelką cenę.
Stan muzułmanina był postrachem dla więźniów, ponieważ żaden z nich nie wiedział czy i kiedy
spotka go taki sam los. Bezrobotny jest postrachem
dla robotnika, który nie wie, czy i kiedy stanie się
bezrobotnym, więc woli zgodzić się na dłuższą pracę
i niższą płacę. Spojrzenie muzułmanina i bezrobotnego ma w sobie coś z paraliżującego spojrzenia Meduzy.
Ci, którzy przeżyli Auschwitz wracali do domów z poczuciem winy, że przeżyli, że patrząc na
mordowanie swych towarzyszy i bliskich nic nie zrobili, że cieszyli się, że im udało się ujść z życiem. Za
11 Tamże, s. 157.
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tym zbiorowym samoobwinianiem się kryła się czasami rzeczywista indywidualna odpowiedzialność.
Współcześni rzecznicy neoliberalizmu i zwolennicy
bezrobocia, nie mają sobie nic do zarzucenia. Pławią
się w bogactwie, mówiąc o globalnej wiosce, zwiedzają świat, a filantropią zbawiają swoją ludzką duszę.
Znieść współczesne „muzułmaństwo pracy”
Wszyscy ci, którzy zabiegają o głosy „wyborców”, i nie widzą bezrobotnego i jego problemów, mogliby wczuć się w jego sytuację, ale w tym celu sami
musieliby stracić pracę i rządowe dotacje. Dyrektorzy, prezesi spółek, menadżerowie i politycy musieliby przestać zarabiać jak übermensch, czyli krotności
płacy lekarza, nauczyciela, inżyniera czy wykwalifikowanego robotnika. Konstytucyjny zapis, że „władze
publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego,
produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie
programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych”
(art. 64), jest tylko czczym frazesem, który faktycznie
je sankcjonuje, stabilizuje i toleruje. Bezrobotny, jest
drugą a stroną człowieka pracy, którego w tym czasie zmusza się faktycznie do pracy ponad normę we
wszystkie dni tygodnia.
Walka z bezrobociem musi być rzeczywista,
planowa i długofalowa oraz obarczona dobrą wolą
przywrócenia bezrobotnym podmiotowości. W tym
celu należy znieść dotychczasowy podział pracy,
w którym niektórzy pracują ponad siły i tracą zdrowie, a inni latami pozostają bez pracy i przekazują tę
pozycję następnemu pokoleniu. Warunkiem wstępnym jest skrócenie ustawowego czasu pracy i wydłużenie czasu wolnego.
Pojawiający się niekiedy dezyderat, aby sposobem walki ze skutkami bezrobocia było zapewnienie
powszechnego dochodu gwarantowanego dla wszystkich, dyskwalifikuje ruch bezrobotnych postulujący
powrót do pełnego zatrudnienia. Według Hussona to
nie postęp techniczny generuje bezrobocie, „lecz jego
wdrażanie »na sposób kapitalistyczny« […] wzrost
wydajności pracy stwarza bezrobocie tylko wtedy, gdy
dopasowania nie zapewnia skracanie czasu pracy […]
niedostatek miejsc pracy jest ściśle związany z niedostatecznym skróceniem czasu pracy”12.
Dlatego główną osią walki, zwłaszcza po wy12 Michel Husson, Koniec pracy i powszechny dochód?,
Warszawa 2006, s. 4. http://skfm.dyktatura.info/download/
husson05.pdf , 20.04.2009.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

dłużeniu okresu pracy i opóźnieniu możliwości przejścia na emeryturę po ukończeniu 67 roku życia, powinno być żądanie skrócenie czasu pracy do wymiaru
pozwalającego zrealizować zasadę pełnego zatrudnienia i likwidacji „muzułmaństwa wśród ludzi pracy”.
Dla przeciwstawienia się dokonanemu wydłużeniu
faktycznego czasu pracy i zmniejszenia bezrobocia
w skali globalnej, można byłoby na początek, dla dania wyrazu dobrej woli, skrócić ustawowy czas pracy
do 6 godzin dziennie. Postulat 8-godzinnego dnia
pracy, zrodzony w XIX wieku, czas zastąpić nowym,
wychodzącym naprzeciw możliwościom i ambicjom
ludzi w zakresie wykorzystania czasu wolnego i roz-
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woju osobowości. Ladislau Dowbor przypomina, że
Keynes już w 1930 roku przewidywał na koniec wieku
możliwość skrócenia czasu pracy do 3 godzin dziennie lub 15 w tygodniu. Trzeba odrzucić neoliberalny
dogmat, że rynek stanowi wystarczający mechanizm
alokacji zasobów siły roboczej. Trudno przyjąć pogląd, że w skali społecznej wyzwolenie i upodmiotowienie może mieć miejsce bez pracy i bez walki w wyniku jakiejś zorganizowanej akcji charytatywnej.
Edward Karolczuk – doktor nauk humanistycznych,
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Umiejętność czytania warunkiem sukcesu edukacyjnego.
• Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej.
• Klasa to też grupa – warsztat umiejętności rozpoznawania i świadomego katalizowania procesu grupowego przez wychowawcę
klasy.
• Wypalenie zawodowe z perspektywy nauczyciela i pedagoga szkolnego – rozpoznawanie, reagowanie i profilaktyka.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Praca z uczniem niezdyscyplinowanym na lekcji.
• Projektowanie lekcji z języka polskiego przygotowujących do
egzaminu gimnazjalnego.
• Jak rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży w szkole?
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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CO SIĘ STAŁO Z POLSKĄ TOLERANCJĄ?
Od tolerancji szlacheckiej do tolerancji codzienności
Katarzyna Karaskiewicz
Tytułowe pytanie prowokuje dyskusję na temat tolerancji w Polsce. Tym bardziej, że liczne encyklopedie
i podręczniki historii podają, iż polska tradycja tolerancji sięga Kazimierza Wielkiego1. Pragnę zwrócić
uwagę na frazę „polska tradycja tolerancji”. Nie wiadomo, czy mówimy o występującym zjawisku, czy
o micie tolerancji, które stało się z czasem tradycją,
w którą kolejne pokolenia wierzyły.
Panuje przekonanie, iż Polska była państwem
tolerancyjnym od wielu stuleci, zatem tolerancyjnym
jest także współcześnie. Polacy przywołują zdarzenia sprzed czterystu lat jako argumenty świadczące
o polskiej tolerancji. Te argumenty to brak wojen religijnych, brak płonących stosów i tysiące emigrantów przybyłych z ogarniętych bratobójczymi walkami państw w granice ówczesnej Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to
błędna argumentacja, mimo że wsparta na prawdziwych przesłankach. Wnioskowanie z tych przesłanek
jest powierzchowne i dlatego błędne.
Rzeczpospolita szlachecka obok Turcji i Austrii była państwem wielonarodowościowym. Przez
stulecia w granice państwa polskiego napływały setki emigrantów z całej Europy. Powody były rozmaite, m.in. wspomniane wojny religijne czy rewolucje.
Często też szlachta sprowadzała do swych majątków
bardziej gospodarnych Niemców lub Holendrów. Ponadto z orszakami cudzoziemskich monarchów przybywały setki nowych obywateli, np. ze Stefanem Batorym – Węgrzy czy z Sasami – Niemcy. Polska stała się
również drugim domem dla uciekinierów z ogarniętej
pod koniec XVIII wieku rewolucją Francji. Z kolei
w XV i XVI wieku pojawili się Włosi oraz prześladowani w Hiszpanii Żydzi.
Rzeczpospolita szlachecka była w XVI wieku
jedynym krajem w Europie, na której ziemiach nie toczyły się walki w imię prawdziwości rytuału, imienia
Boga, moralności religijnej itp. To sprawiło, że kolejne
pokolenia utwierdzały się w przekonaniu o tolerancyjności czy nawet pacyfizmie Polaków w ogóle, nie
tylko szlachty. W ten sposób od lat na temat polskiej
1 Kazimierz Wielki w 1341 r. uznał prawa wyznawców
prawosławia, a w 1356 ormiańskich monofizytów.
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tolerancji pisze się także w podręcznikach do historii.
Konkluzja nieudanej reformacji w Polsce jest jednak
taka, że oto Polacy zawstydzili Europę Zachodnią tolerancyjną postawą, przyjmując tysiące innowierców
w granice swojego państwa, nie paląc ich na stosach,
uchwalając też konfederację warszawską – pierwszy
dokument gwarantujący prawnie tolerancję. Janusz
Tazbir napisał o Polsce, że było to państwo bez stosów.
Jednak, co należy mocno podkreślić, państwo bez stosów nie jest tożsame z określeniem państwo tolerancyjne. Konfederacja warszawska uchwalona 28 stycznia 1573 r. gwarantowała pokój pomiędzy osobami
różnych wyznań, wyłączyła dopuszczalność karania
i sądzenia za odmienność wiary i stwarzała faktycznie stan równouprawnienia różnowierców z katolikami. Konfederacja zapewniła, że Polska stała się „państwem bez stosów”, jednakże nie zapewniła tolerancji.
Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego
tolerancja szlachecka jest mitem, należy przyjrzeć się
przywilejowi nadanemu przez Władysława Jagiełłę.
Chodzi o przywilej neminem capivabimus nisi iure
victum (nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego), który został uchwalony przez króla 25 kwietnia
1425 r. Potwierdzony został jeszcze dwukrotnie – 4
marca 1430 r. (przywilej jedleński) i 9 stycznia 1433
r. (przywilej krakowski). Istotą tego przywileju było
zapewnienie ochrony osobistej i majątkowej od monarchy. W ten sposób szlachta zabezpieczała się przed
ewentualnym wzrostem władzy królewskiej. 12 grudnia 1550 r. król Zygmunt August wydał edykt przeciw
różnowiercom (wzorowany na edykcie wieluńskim Jagiełły), w którym kwalifikował ich jako przestępców,
przewidując najbardziej haniebne dla szlachcica kary
– infamii (pozbawienie czci) i banicji oraz wyłączył
z prawa do posiadania urzędów i poddał sądom starościńskim. Edykt królewski naruszał prawa szlachty do
nietykalności osobistej i majątkowej, a więc przywilej neminem captivabimus. Nie mógł więc zyskać akceptacji również ze strony katolickich kręgów opinii
– nawet tych, które wcześniej domagały się ukarania
bezprawnych poczynań różnowierców małopolskich
wobec Kościoła. Niebezpieczeństwo tkwiło w sformułowanym języku przywileju, w którym nie wyróżniono szlachty katolickiej jako uprzywilejowanej. Edykt
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mógł być przyczyną niebezpiecznego precedensu.
Król mógł naruszyć przywilej neminem capitvabimus
także w stosunku do szlachty katolickiej. Przywilej,
który był niemal perłą w koronie wśród przywilejów,
stawał się farsą. Król otwierał sobie drogę do karania
bez sądu także przedstawicieli szlachty katolickiej. Ta,
chcąc zachować swoją nietykalność, zwarła szeregi
ze szlachtą protestancką. Dlatego tolerancja szlachty
katolickiej była chwilowa oraz interesowna. Nie wypływała z wewnętrznego przekonania, z szacunku do
Innego, z poszanowania jego praw oraz indywidualizmu, tylko z ochrony własnych interesów. Słowem
marazm, wygrywanie partykularnych, doraźnych interesów, brak wykształcenia, silne więzi z Kościołem
katolickim uniemożliwiły wypracowanie dialogu z Innym.
Co legło u podstaw mitu o szlacheckiej tolerancji, która z czasem zaczęła być utożsamiana w ogóle z tolerancją narodu polskiego? Dodam, że w minionych stuleciach narodem była tylko szlachta. Chłopi
i mieszczanie byli pozbawieni tego zaszczytnego tytułu. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób naród
polski miałby stać się tolerancyjny, skoro szlachta jako
naród nie była rzecznikiem tolerancji, a chłopi odrzucali wszystko, co było im obce, a więc też krzewili
nietolerancję. Odpowiedzią może być brak szacunku
do ludzi wykształconych. W Polsce - użyję mocnego
kwantyfikatora - nigdy nie dbano uczonych i nie zabiegano o rozwój nauki.
Wacław Urban wymienił kilka powodów,
które przyczyniły się do upadku reformacji w Polsce,
a wśród nich trzy przyczyny, które obrazują stosunek
Polaków do nauki i do wiedzy w ogóle:
1. „Ponieważ reformacja nie gwarantowała poprawy
bytu masom ludowym, stąd też nie znalazła wśród
nich większego oddźwięku. Sam lud nie był przygotowany do przyjęcia reformacji.
2. Druga przyczyna warunkuje pierwszą – niezbędny dla przyjmowania zasad reformacji poziom
wykształcenia, którego chłopi i ubodzy mieszczanie nie mieli (…).
3. Społeczeństwo polskie w połowie XVI w., kiedy
padł na nie posiew reformacji, było raczej »letnie«, to jest nie miało jakichś wielkich i »rewolucyjnych« celów narodowych, politycznych lub
społecznych, którym mógłby się przysłużyć protestantyzm: król nie myślał o uzyskaniu absolutnej władzy, szlachta w gruncie rzeczy nie chciała
go obalać, narodowi polskiemu nic bezpośrednio
nie zagrażało (…), mieszczaństwo było niespójne,
że na większe inicjatywy nie mogło się zdobyć,
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chłopstwo zaś – źle egzystujące – było dość bierną
masą, choć już w latach sześćdziesiątych zdarzały
się wyjątki”2.
Reformacja, która rozprzestrzeniała się pod hasłami
narodowymi, przyczyniła się też do przywrócenia językom narodowym statusu najważniejszych. W średniowieczu oficjalnie dominowała jednak kultura
wyrażana w języku łacińskim. To nie pozostawało bez
wpływu na kształtowanie mentalności, prawa, moralności, gustu, zainteresowań mieszkańców Europy.
Reformacja wiąże się z rozwojem szkolnictwa. Upowszechnienie ruchomej czcionki Gutenberga stało się
katalizatorem do rozpowszechnienia nauki pisania
i czytania. Wraz z reformacją narodziła się wielokulturowa Europa, ponieważ każdy naród tworzył świat
nauki i sztuki w swoim języku. W tym czasie w Polsce
wciąż dominował język łaciński, a wraz z nim rozprzestrzeniała się kultura łacińska, która była kulturą obcą
dla słowiańskich Polaków. Dopiero w drugiej połowie
XVIII w. prymas Michał Poniatowski wprowadził język polski jako wykładowy do szkół i na uniwersytety.
Od tej pory łacina stała się tylko fakultetem. Europa
zachodnia powoli i nie bez trudu wypracowywała dialog wielokulturowy i wieloświatopoglądowy. Przykładem są wojny religijne, które - choć pochłonęły tysiące
ofiar po stronie katolickiej i protestanckiej - doprowadziły do budowania Europy tolerancyjnej. Doświadczenia osobiste, rodzinne, prywatne i zbiorowe legły
u podstaw dzieł wielu filozofów w XVII i XVIII wieku,
gdzie głoszono idee tolerancji. Przyczyniły się do tego
pisma Arian. Wypędzeni z Rzeczypospolitej w XVII
wieku bracia polscy słynęli z postępowych i raczej
radykalnych haseł społecznych oraz ekonomicznych.
Ich pisma oddziałały na myśl filozoficzną XVII wieku,
w nich znajdują się też źródła myśli oświeceniowej.
Idee wolności i tolerancji, jakie głosili Arianie (Socynianie) wykorzystali Holendrzy, Anglicy, Francuzi
i Niemcy, ale, niestety, nie wykorzystali Polacy. Pojawia się pytanie, dlaczego? Radykalizm Arian znalazł
akceptację w wielokulturowej i wieloświatopoglądowej Europie laicyzującej się po pokoju westfalskim
(1648). Natomiast Rzeczpospolita, choć była państwem wielonarodowościowym, to jednak zmierzała
do unifikacji kulturowej i światopoglądowej. Spoiwem
tej unifikacji był Kościół katolicki.
Wróćmy do trzech przyczyn upadku reformacji, które wymieniałam za Wacławem Urbanem.
Przyczyna nietolerancji tkwi w braku wiedzy, marginalizowaniu szkolnictwa. W XVI wieku wysokim
2

W. Urban, Epizod reformacyjny, Kraków 1988, s. 77.
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poziomem odznaczało się szkolnictwo protestanckie.
W szkołach prowadzonych przez protestantów uczyły
się także dzieci szlachty katolickiej. Do czasu, kiedy do
Polski sprowadzono jezuitów (epoka kontrreformacji), stali się oni konkurencją dla protestantów. Z czasem jezuici zaczęli dominować na mapie oświatowej
w Polsce XVII i XVIII wieku, a ich szkoły były kuźnią
krzewienia nietolerancji.
Drugim czynnikiem jest sama kontrreformacja. Wraz z nią pojawiły się w Polsce zwyczaje religijne, które w Europie zachodniej zniknęły z mapy
kulturowej już w XII lub na początku XIII wieku. Procesje biczowników, kaleczenie ciała, radykalne posty
itp. Wzrosła, i tak już głęboka, religijność. Kościół
zaś umacniał przekonanie o wyjątkowości polskiego
narodu. Mesjanizm, cierpienie, ofiara, uciemiężenie,
upodlenie – Polacy we własnych oczach zaczęli postrzegać się jako naród wybrany, który ma do spełniania w Europie misję (nota bene tę misję próbują
realizować także współcześnie). W tym miejscu warto przyjrzeć się znaczeniu terminu „tolerancja”, który
pochodzi z języka łacińskiego i w swojej klasycznej
interpretacji odnosiło się do wytrzymałości czysto
fizycznej, a także do wytrzymałości psychicznej pod
postacią cierpliwości (św. Augustyn). Jednakże wytrzymałość dotyczyła męczenników, świętych, wiernych, którzy mogli być narażeni na szykany czy prześladowania. Innymi słowy mieli znosić w milczeniu
i pokorze niesprawiedliwość czy ataki skierowane pod
swoim adresem. Należy pamiętać, że taki wizerunek
utrwalił się jako zabieg pedagogiczny wykorzystywany w stosunku do wiernych. Mieli oni brać przykład
z upokarzanych i nękanych męczenników, którzy
woleli cierpieć lub nawet zginąć za religię, niż ocalić
własne życie. Ten wzór człowieka cierpiącego i cierpliwie znoszącego cierpienie był i jest dominującym
zjawiskiem wychowawczym w Kościele. Do tak pojmowanej tolerancji należy dodać jeszcze inne słowo
„miłosierdzie”, które oznacza litość, zmiłowanie, okazywanie współczucia komuś, ale też faktycznie być
zdanym na czyjąś łaskę i niełaskę, dobroczynność.
W znaczeniu terminu miłosierdzie wciąż ukrywa się
feudalny porządek społeczny i nadrzędność Kościoła nad wiernymi. Jeśli Inny jest uległy, wówczas może
liczyć na miłosierdzie ze strony silniejszego. Owa
anachroniczna koncepcja demokracji wspiera się na
rozdawaniu łagodnych kar i nagród dla tych, którzy
z uległością przyznają, że nie mają racji, że błądzą, że
błędnie wnioskują itd.
Kontrreformacja to także stagnacja kulturowa i umacnianie jednego światopoglądu – katolickie-
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go. Niepowodzenia polityczne, jakie spadały w XVII
i XVIII w. na Polskę, odreagowywane były przez
szlachtę wyszukiwaniem kolejnych kozłów ofiarnych,
rzekomo odpowiedzialnych za niestabilność polityczną i ekonomiczną państwa. Takim kozłem ofiarnym
byli m.in. Arianie. Pogłębiającą się kulturą kontrreformacyjną nie zachwiały nawet prądy oświeceniowe,
które najpierw przybyły się z Niemiec wraz z dworem
saskim, a potem z Francji za panowania ostatniego
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Logik i filozof Stanisław Kostka Potocki powiedział, że w Polsce nie było oświecenia, i jego zdaniem była to główna przyczyna upadku państwa. Polski naród (czyli
szlachta) pozostawał pod przemożnym wpływem kultury kontrreformacyjnej, dlatego Potocki proponował
„szybki kurs” z oświecenia od Bayle’a do Kanta.
Kontrreformacja to kultura kiczu, która posługuje się językiem przerysowanym, kolorowym;
takim, który przemawia do oczu a nie do intelektu.
Natomiast oświecenie, które przemawiało do intelektu nie znalazło podatnego gruntu do rozwoju i nie
przyczyniło się do zmiany światopoglądu Polaków.
Oświecenia w Polsce nie było! Święto śmierci, oto
co było – tak określił codzienność Polaków od 1989
roku Tadeusz Bartoś. Wypada skorygować tę wypowiedź, bowiem święto śmierci w Polsce trwa od panowania Zygmunta III Wazy. Kultura kontrreformacji
nieustannie kreuje postawę bierności, postawę mesjanistyczną, ciągłego poświęcenia. Jest kulturą krwi,
trumien i nieustającej zawiści. Zawiści, która walczy
w obronie tradycji i obyczajów, a jest przeciwko demokratycznym zmianom, emancypacji, bolesnym obrachunkom z tradycją i historycznymi wzorcami.
Zatem, co się stało z polską tolerancją? Odpowiedź brzmi: nic się nie stało, bowiem w Polsce tolerancji nie było. Tolerancja, o której Polacy tak chętnie
mówią i do której tak chętnie się przyznają, jest mitem. Mitem doskonale wykreowanym, wykorzystywanym i upowszechnianym, zwłaszcza gdy współcześnie
pojawiają się rozmaite ataki na odmienność, inność.
Atakowane osoby lub grupy społeczne obarczane są
wówczas winą za ewentualną krzywdę. gdyż swoją
odmiennością prowokowały nienawiść czy ataki, albo
nie przestrzegały miejscowych obyczajów czy też nie
chciały lub nie potrafiły dostosować się do masowego
myślenia3. Państwo z trudem decyduje się na legalizo3 Masy społeczne pojmuję w taki sposób, w jaki pojmował
hiszpański filozof José Ortega y Gasset. To nie tylko prości
niewykształceni ludzie, ale także przedstawiciele rozmaitych
zawodów, ludzie często z uniwersyteckim wykształceniem, nawet
z tytułami profesorskimi, także inżynierowie, lekarze. Søren
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wanie praw Innego, gdyż to ma podobno naruszać jedność i stabilność narodu. O wykluczonych się mówi,
ale to nie oznacza, że włącza się ich w przestrzeń publiczną. Stosowane są raczej rozmaite strategie, aby
utrudnić to włączenie. Inną strategią jest bagatelizowanie problemu, który ma być jedynie wymysłem
rzekomo wykluczanych. Dochodzi do paradoksu, że
Inny będzie tolerowany w przestrzeni publicznej, jeśli
jego w tej przestrzeni nie będzie. W przeciwnym razie
Inny jest zawsze narażony na ataki jednostki lub grupy społecznej, która manifestuje swoją niechęć wobec
jego wypowiedzi politycznej, religijnej lub naruszającej tabu narodowe. Także wszelkie manifestowanie
odmienności seksualnej jest odbierane jako atak na
przyzwoitość większości. Innymi słowy wykluczony
jest winny swojego wykluczenia. Każdy może być wykluczony, jeśli zamanifestuje swoją indywidualność
i zawsze spotka się z zawiścią4 mas, czy jakby powiedział Søren Kierkegaard, publiki. Nadmienię, że nie
istnieje definicja odmienności. Odmienność zawsze
jest definiowana z punktu widzenia większości. Taka
definicja zawsze jest obarczona błędem. Nietolerancja
manifestuje się w języku. Zaś język jest tylko zbiorem
zapisanych znaków, wypowiadanych dźwięków, któKierkegaard nazywał takich ludzi „publiką”, a Stanisław Kostka
Potocki „ludźmi powierzchownymi”. Za każdym razem mamy
do czynienia z jednostkami przeciętnymi, niewyróżniającymi się
niczym, zunifikowanymi pod względem myślenia.
4 Søren Kierkegaard podzielił zawiść na „zawiść indywidualną”
i „zawiść otoczenia”. Tu mam na myśli „zawiść otoczenia”, która
polega na tym, że społeczność wyklucza każdą jednostkę, która
podejmuje próbę wypracowania autentycznej podmiotowości.
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rym człowiek nadaje definicje, znaczenie, interpretacje, także pejoratywne.
W tytule szkicu pojawia się też sformułowanie „tolerancja codzienności”. Powołana przez mnie
fraza pochodzi z filozofii tolerancji Pierre’a Bayle’a i filozofii codzienności Marii Szyszkowskiej. Pojmuję ją
jako absolutną tolerancję, która dotyczy każdej sfery
życia człowieka. Tolerancja ma być, jak pisała Maria
Szyszkowska, wyrazem mądrości człowieka. Mądrość
zaś musi być kształtowana od najmłodszych lat. Obniżanie poziomu nauczania i zaniedbywanie placówek
kulturowych skutkuje porzucaniem wyższych wartości. Niemiecki filozof Johann Gottlieb Fichte mawiał,
że każdy człowiek ma prawo do decydowania o sobie,
jednakże jego wolność kończy się, gdy do głosu dochodzi nauka. Jeśli jednostka nie chce się uczyć, nie
chce być mądra, należy ją do tego przymusić, bowiem
nie zdaje sobie ona sprawy, że działa wbrew i przeciw
sobie. Mądrość to także logiczne myślenie. Zatem jednostkę należy nie tylko zachęcać, a w skrajnych przypadkach przymuszać do nauki, ale uczyć też logicznego myślenia. Dzięki logice, jak pisał polski logik i filozofujący pisarz Stanisław Kostka Potocki, jednostka
stanie się mądra i etyczna. Współcześnie tolerancja
należy do kanonu kategorii etycznych.
Katarzyna Karaskiewicz – dr historyk idei i kultury,
antropolog kultury. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią i filozofią oświecenia, filozofią języka, filozofią Johanna G. Fichtego i Jose Ortegi y Gasseta oraz filozofią
Stanisława Kostki Potockiego.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Awans zawodowy, rozwój zawodowy, autorytet nauczyciela w polskiej oświacie.
• Zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole.
• Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie gimnazjum.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Idea i przemoc.
Bogusław Jasiński
Tak, to prawda przejmująca – przemoc stała się niewątpliwie jednym z głównych doświadczeń naszych
czasów. Obecna jest niemal wszędzie: na ulicy, na stadionie sportowym, w dyskotece, nawet w parlamencie. Być może za każdym razem co innego znaczy.
Ale czy w ogóle da się mówić o przemocy „w ogóle”,
przemocy „jako takiej”? To są oczywiście ulubione
figury myślowe wszystkich filozofów, które pod pozorem chęci zgłębienia istoty badanego zjawiska, tak
naprawdę nie wyjaśniają nic i rzeczywistość całego
problemu sprowadza się tylko do rzeczywistości słów.
A problem jest, bo go po prostu doświadczamy.
Chciałbym poniżej zająć się pojęciem przemocy w odniesieniu do społeczeństw i struktur państwa. Jak to się dzieje, że niekiedy szczytne ideały powszechnego szczęścia, kończą się gwałtem na obywatelach – właśnie w imię urzeczywistniania tego szczęścia? Historia współczesna, nie tak całkiem odległa, aż
nadto bogata jest w tego typu przykłady. Najczęściej
tam, gdzie mieliśmy do czynienia z utopią, przełożoną na praktykę systemów totalitarnych, tam też gwałt
i przemoc towarzyszyły na co dzień tym, którzy nie
zawsze w ten właśnie sposób chcieli być szczęśliwi.
Spróbujmy, zatem opisać językiem filozofii
ten właśnie problem. Ale bynajmniej nie pretendując
do ścisłości i wyczerpania całego zagadnienia – bo jest
to materiał na znacznie poważniejsze studium.
Przemoc w życiu społecznym występuje
w bliskim sąsiedztwie takich kategorii jak całość (owa
słynna heglowsko-marksowska Totalitat), ideał oraz
utopia. To bracia i siostry przemocy. Najciekawsze
jest, w jaki sposób najczystsze ideały, tworzone nawet
niekiedy w porywie najszlachetniejszych odruchów,
przemieniają się w przesłanki do najbardziej wyrafinowanych form przemocy i gwałtów. Tak, to prawda,
bywają takie pojęcia ideału, w szczególności właśnie
filozoficzne, które w swej istocie są pojęciami urojonymi, albowiem nie odzwierciedlają tego, co jest. Jako
takie stanowią swoisty komentarz do tego, co istnieje
lub interpretację istnienia. Problematyka ta występuje
w skrajnej postaci wówczas, gdy w oparciu o taki ideał tworzy się abstrakcyjne modele społeczeństw, które
w niedalekiej przyszłości stać się mają – jak powiadają
logicy – granicznymi pojęciami społeczeństw realnych. Czyli, mówiąc prościej – wyznaczają niejako cel,
ku któremu się zdąża. Nie ma jednak, na mocy tejże sa-
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mej logiki, takiej reguły, która pozwalałaby stwierdzić,
że ów abstrakcyjny model jest abstrakcją adekwatną,
tzn. taką, która ma za swój przedmiot jakikolwiek byt
realnie i obiektywnie istniejący. Oczywiście można tu
też powiedzieć, że realnością takiego modelu jest po
prostu realność samych myśli i wielu tęgich filozofów
wcale nie była temu przeciwna. Gdyby jednak modele
owe były konstruowane tylko po to, aby egzystować
w owym bezpiecznym wymiarze myśli, to wówczas
cały problem byłby wyłącznie teoretyczny. Ale jak
wiadomo – akurat w tym przypadku – zdarza się to
raczej rzadko. Misja naprawy dziejów i świata bierze
górę. Mimo to jednak nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie takiego przekonywającego argumentu,
na podstawie którego można by niezbicie udowodnić, że dany model abstrakcyjny społeczeństwa z całą
pewnością posiada swój przedmiotowy odpowiednik.
Spróbujmy nawet dokonać następującego myślowego
(czyli hipotetycznego) eksperymentu. Przez chwilę
załóżmy, że mimo wszystko taki właśnie argument jesteśmy w stanie sformułować – wówczas musiałby on
przyjąć postać relacji, która łączy ów model abstrakcyjny z jego przedmiotowym odpowiednikiem. Czyli tym samym przekreślony zostaje jakikolwiek sens
dalszego istnienia samego tego modelu, bo znalazł
on niejako swoją rzeczywistość. Inaczej jeszcze - już
rozumiemy tę rzeczywistość (obdarzamy ją pewnym
sensem). Po co więc nam jakikolwiek abstrakcyjny
model społeczny? Zostaje on unicestwiony dokładnie
wtedy, kiedy dowodzimy jego adekwatności, bo zostaje wówczas pokazany jego nieabsolutny charakter
(omnia determinatio es negatio). Oznacza to, mówiąc
tym razem językiem dyskursywnym, że owe modele
idealnych społeczeństw, aby istnieć nie powinny być
urzeczywistniane. Nie są one bowiem ani prawdziwe,
ani fałszywe, są pozorne, bo do takiej rzeczywistości
tak naprawdę należą. Ale nie przekreśla to faktu, że
modele takie, choć dają pozorne wyjaśnienia świata,
to jednak stają się ideologią.
Model idealnego społeczeństwa już na samym niejako początku unieważnia jakiekolwiek dane
empiryczne i w najlepszym razie selekcjonuje je na
odpowiadające mu i nieodpowiadające. Działanie to
jest arbitralne i bynajmniej nie wynika z tego, co realnie jest. Nie stanowi on, zatem efektu analizy społeczeństw istniejących, lecz raczej jest prezentacją spo-
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łeczeństw wymyślonych. I doprawdy bynajmniej nie
pozorne, lecz jak najbardziej realne i tragiczne stać się
może próba porządkowania świata w oparciu o taki
abstrakcyjny model rzeczywistości. Wszystko, bowiem co nie podpada pod z góry założone zasady i założony z góry sens, uznane zostaje po prostu za skazę
na rzeczywistości jedynie prawdziwie egzystującej, bo
w głowach rewolucyjnych reformatorów. I wprost proporcjonalnie do rozziewu pomiędzy tak ukształtowaną doktryną społeczną a sama rzeczywistością, zostaje
rozbudowany represyjny aparat państwa wraz z samą
zmodyfikowaną do tych potrzeb zasadą państwowości
(tu można by przytoczyć analizy Maxa Webera, kiedy
to w konkluzji stwierdzał, że państwo ma monopol
na siłę). I oto dotykamy tu znamiennego paradoksu,
jakże charakterystycznego dla czasów współczesnych:
choć takie pozorne poznanie świata społecznego rodzi pozorne zasady istnienia jakiegoś abstrakcyjnego
modelu społecznego, to jednak przemoc i siła, które
starają się go urzeczywistnić bynajmniej pozorne nie
są, a niekiedy aż nazbyt realne. Fikcja rodzi realne fakty – czyż to nie prawdziwe creatio ex nihilo?
Sadzę, że możemy wyróżnić dwie podstawowe metody formułowania sądów o społecznej rzeczywistości, mając na uwadze ów kontekst ideału społecznego. PIERWSZĄ proponuję nazwać pozytywną. Oto
według jej zasad formułujemy sądy społeczne głównie o tym, jaki świat wokół nas powinien być. I tutaj
fundamentem tej rzeczywistości jest oczywiście przyszłość. Tutaj też stwarza się na papierze pewne wartości absolutne w szczerym przeświadczeniu, że mogą
one istnieć zawsze i wszędzie, niezależnie od miejsca
i czasu, ludzi i okoliczności, i w sposób bezwarunkowy i bez jakiegokolwiek odwołania. W tych ideałach
zawarta jest nie tylko wiara w lepszą przyszłość, ale
także – co charakterystyczne – pewne wzorce moralnego heroizmu, które wszak nie raz wyznaczały dekalogi etyczne. Dalej – tu również stwarzane są wszelkiego rodzaju utopie: społeczne, naukowe, teoriopoznawcze.
DRUGĄ metodę nazwać chciałbym negatywną. Tu,
w odróżnieniu od pierwszej, mówi się przede wszystkim o tym, jaki świat wokół nie powinien być. Ale
jednocześnie świadomie chodzi też tu o to, aby powstrzymywać się przed jakimkolwiek formułowaniem postulatów idealnych. Innymi słowy metodą tą
rządzi niejako zasada, w myśl której zwalczać należy
zło już istniejące, a nie za wszelką cenę urzeczywistniać postulat jakiegoś dobra idealnego. W aspekcie
teoriopoznawczym brzmiałoby to tak: eliminuj błąd,
a nie dąż do natychmiastowego osiągnięcia zakłada-
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nego wyniku. Albowiem zasada negatywności w tym
wypadku utrzymuje, że ów wynik jest po prostu nieznany, że o nim nie możemy nic wiarygodnie pewnego powiedzieć i jako taki nie istnieje. A zajmować się
należy tym, co istnieje, bo cała reszta jest niepoważna.
Moglibyśmy też powiedzieć skrótowo, że o ile metoda pozytywna jest bez wątpienia idealistyczna, o tyle
metoda negatywna jest właśnie realistyczna: pierwsza
bada i mówi o tym, czego nie ma, druga zaś o tym,
co jest. Obie też – proszę zauważyć - wyznaczają mimowolnie dwa różne modele człowieczeństwa, dwa
różne modele humanizmu i dwa różne obszary dociekań teoretycznych. Jakie? Oto pierwsza, humanizm
powiedziałbym z natury swej optymistyczny, wierzący
w posłannictwo człowieka i w jego wręcz boski pierwiastek, druga zaś – humanizm, niestety, tragiczny, bo
rejestrujący upadki i wzloty człowieka, jego ułomności i naturalne ograniczenia. Ale i obu tym modelom
humanizmu przyporządkowane są dokładnie te same
kwalifikacje realności, co w przypadku wyżej opisanej metody pozytywnej i negatywnej - czyli pozoru
i rzeczywistości. Być może miarą jakiegoś heroizmu
moralnego jest zatem to, że ów humanizm tragiczny
jest realny – bo to wszak humanizm nieuciekający od
samego życia. I inny zgoła jest on od heroizmu ideałów na siłę często urzeczywistnianych w życiu w myśl
zasady, że jeśli do ideałów owych życie nie równa, to
tym gorzej dla niego samego.
To, o czym wyżej powiedziałem na temat pozytywnej metody formułowania sądów o świecie wokół nas, w języku i porządku wywodów filozoficznych
nazywa się po prostu tradycją filozofii świadomości
subiektywnej. Inaczej: historią zdobywania samoświadomości przez człowieka. Ale czy rzeczywiście
historia, w najgłębszym sensie tego słowa, cywilizacji naszej, czyli świata Zachodu, tożsama jest z coraz
wyższym stopniem osiągania samoświadomości przez
nas samych?
Powiada się, iż dzieje rodzaju ludzkiego są
niczym innym jak tylko odrywaniem się od owej
rajskiej Pra-jedni, tak sugestywnie opisanej w Biblii
w rozdziałach traktujących właśnie o Raju. Dalej były
tylko dzieje upadku. Takie właśnie odczytanie podania o Raju w gruncie rzeczy patronowało, nawet jeśli
nie było wyrażane wprost, myśli Plotyna, Eriugeny,
Eckharta, Cusanusa, Boehmego, Silesiusa oraz w filozofii nowożytnej przede wszystkim Hegla. W tekstach wymienionych filozofów stale obecny jest ten
jeden dominujący paradygmat myślenia: oto z jednej
strony opisują oni stan bliżej i konkretniej nie zdefiniowanego (bo nie pozwala na to ułomny z definicji
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język) Absolutu, Prajedni, Bytu Wiecznego (oczywiście wszystko to z wielkich liter), gdzie ginie podział
na podmiot i przedmiot poznania, a myśl zanurza się
w bycie wiecznym poza czasem i poza przestrzenią,
z drugiej zaś opisują stopniowe wyłanianie się z owego
Absolutu bytu właśnie nieabsolutnego, przypadkowego, w swej istocie ułomnego i złego. Rodzi się życie
człowieka nowożytnego – po prostu społeczeństwo.
Ale oto w toku duchowej ewolucji tego świata, której
z kolei ukoronowaniem ma być człowiek obdarzony
samoświadomością, czyli człowiek, który już o tym
wszystkim w i e, Absolut niejako wraca do samego
siebie bogatszy o całą tę drogę ewolucji, którą przeszedł. Jest to innymi słowy wizja rozwoju świata po
spirali. Ten sposób myślenia tkwi swymi korzeniami
w kulturze judeo-chrześcijańskiej i w gruncie rzeczy
jest powieleniem (matrycą pojęciowa) idei zbawienia świata przez Chrystusa. Sam fakt pojawienia się
takiego schematu myślenia, być może spowodowany
był i tym, że w momencie, kiedy człowiek zrozumiał,
że rozumie, czyli kiedy wyemancypował się z natury,
odczuł jednocześnie wielką samotność stając naprzeciw świata, poczuł się zagubiony i w gruncie rzeczy
nieszczęśliwy, szukając dróg wyjścia z tego dylematu
egzystencjalnego, który przecież co i rusz potwierdzał
mu, że istnienie nie pokrywa się z istotą. Ale kto powiedział, że ów dylemat jest realny a nie właśnie wymyślony przez samego człowieka? A może jest tylko
tak, że to sami ludzie na podstawie własnego rozumu i fantazji, stworzyli całą tę maszynkę teoretyczną,
osobny świat własnych myśli, słów i kategorii, i ugięli
się przed tym światem biorąc właśnie fantazję za rzeczywistość, pozór za fakt? I bynajmniej nic w tym obrazie nie zmieni to, że jakże często pomyłka ta skutkuje jak najbardziej realnymi łzami i nieszczęściami.
I znowu w tym miejscu powtórzyć muszę to, co już
wyżej napisałem: prawdziwe creatio ex nihilo.
Tak, to jest prawda: ideał podtrzymuje gwałt
i go sankcjonuje. Taka jest logika społecznego życia.
Albowiem ideał nie należy do sfery tego, co jest, lecz
zapisuje się po stronie tego, czego jeszcze nie ma.. Wyznacza cele wymyślone, ku którym nakazuje zdążać
jakże często po drodze cierpienia. A odbywa się to
w imię tego, czego nie ma. I dlatego – powtórzę to co
wyżej napisałem – bardziej realny jest pesymizm, niż
optymizm. Wyzbyć się trzeba złudzeń i raczej bacznie
spoglądać pod stopy, niż trzymać głowę w obłokach.
O ile bowiem optymiści mają swoje idee i na ich podstawie usiłują budować krainy szczęścia, o tyle pesymiści nie wierząc w takie właśnie idee (bo są nierealne), opierają się na tym, co jest. I to oni naprawiają
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zło już istniejące. Pierwsi ciągle budują od nowa, drudzy ulepszają to, co jest. Tak, pesymiści są realistami.
A czymże zatem mierzyć postęp w dziejach? Czy wielkością i rozmiarami zbudowanego dobra (idealnego),
czy też stopniem i skutecznością wyeliminowania zła
istniejącego? Jak w takim razie określić samo dobro?
Chyba tylko poprzez określenia negatywne – a to znaczy poprzez to, czym ono nie jest, czyli poprzez wskazywanie na zło. Oto paradoks, w którym streszcza się
jedynie realna próba mówienia o dobru: dobro jako
brak zła. Być może tak właśnie nakazuje postępować
logika świata wygnanego z Raju.
I na koniec słów kilka o przemocy w szkole.
Tę najbardziej oczywistą widać gołym okiem: mam tu
nam myśli dominację silniejszych nad słabszymi, czy
też system kar cielesnych, na szczęście już bezpowrotnie odchodzący w przeszłość. W tym miejscu i w kontekście powyższych filozoficznych rozważań chciałbym jednak zwrócić uwagę na inną formę przemocy:
wprawdzie zrazu nie całkiem widoczną gołym okiem,
ale za to chyba głębiej deformującą wnętrze ucznia
i wychowanka. Chodzi mi mianowicie o sferę intelektualnej i czysto uczuciowej przemocy, która pojawia
się w różnych postaciach wówczas, kiedy nauczyciel
nie wchodzi w dialog z uczniem, lecz koncentruje się
wyłącznie na samym przekazie informacji. Tak podawana wiedza bardzo często ma charakter represyjny,
albowiem wyklucza podmiotowe i osobowe interpretacje ucznia. A zważywszy, że podlega ocenie, to może
wykształcić trwałe nastawienie w percepcji wiedzy
polegające na promocji postawy biernej i potakującej,
a nie czynnej, twórczej i hołubiącej cnotę falsyfikacji wszelkich twierdzeń, czyli nie przyjmowania ich
bez dowodu choćby pobieżnego. Zdaję sobie sprawę,
iż pomiędzy filozoficznymi założeniami przemocy
a przemocą tą konkretną istnieje wiele ogniw zapośredniczających, niemniej jednak powinniśmy zawsze
mieć tę świadomość, że nawet najbardziej abstrakcyjne wywody filozoficzne posiadają swą moc sprawczą
przy spełnieniu pewnych warunków początkowych.
Bogusław Jasiński – doktor filozofii. Wykładowca na
uczelniach w kraju i za granicą.
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Operacja Walkiria – TAK MIAŁ ZGINĄĆ HITLER
Eugeniusz Januła
II wojna światowa mogła skończyć się wcześniej
Rok 1944 nie był pomyślny dla „Tysiącletniej
Rzeszy”. Wehrmacht na Wschodzie w planowy sposób
skracał front, jak donosił niezmordowany i w dalszym
ciągu pełen inwencji minister Goebbels. Z tym że to
„skracanie” trwało już od czasu bitwy stalingradzkiej
i działania wojenne sukcesywnie zbliżały się do terytorium Niemiec. W czerwcu 1944 roku alianci wylądowali w Normandii i również od tej strony Niemcom
zaczęło zagrażać widmo szybkiej klęski.
Sam wódz w przedostatnim roku wojny niewiele przebywał w intensywnie bombardowanym
Berlinie. Wolał nie oglądać posępnych twarzy berlińczyków, którzy w swej olbrzymiej większości jeszcze
kilka lat temu krzyczeli radośnie „Sieg heil” na widok
kawalkady jego samochodów.
Miejscem, które sobie szczególnie upodobał
w tym niewesołym odcinku kariery, był Wilcze Szaniec, czyli budowany od 1939 roku zespół żelbetonowych schronów i bunkrów położonych w rejonie Kętrzyna.
Mimo to zarówno Hitler, jak i kierownictwo
polityczno-wojskowe Niemiec, nie spędzał czasu bezczynnie. Starano się jak najbardziej wzmocnić ludźmi
i sprzętem front wschodni, żeby maksymalnie przedłużyć opór. Liczono przy tym na pogłębiający się
rozdźwięk między ZSRR i mocarstwami zachodnimi.
Codziennie w Wilczym Szańcu odbywały się
narady operacyjne, na których referowano sytuacje na
frontach. Referentem najczęściej był generał Heusinger szef zarządu operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH), późniejszy inspektor generalny Bundeswehry1. Hitler był obecny na każdej naradzie, wydawał polecenia, niejednokrotnie ingerował w szczegóły dowodzenia, pogłębiając i tak niemały chaos na
froncie.
Narady odbywały się z reguły w wielkim betonowym schronie. Biorący w nich udział generałowie
i oficerowie nie mogli posiadać broni osobistej. Hitler
tracił już zaufanie do kadry Wehrmachtu. Schron
miał jednak wadliwą instalację wentylacyjną. Dlatego
w okresie letnim narad odbywały się często w sąsied1 B. Maszlanka, Cztery oblicza militaryzmu, MON, Warszawa
1971, s. 141-144.

nim prowizorycznym baraku.
20 lipca 1944 r. ok. godziny 13.00 w „Wolfsschanze” - kwaterze głównej Hitlera - rozległ się huk
potężnej detonacji. Drewniany barak, w którym odbywała się narada operacyjna - dosłownie rozleciał się na
kawałki. Byli zabici i ranni, ale - dzięki zbiegowi kilku
okoliczności - wódz wyszedł bez większych obrażeń.
Hitler miał krótki wzrok. Niejednokrotnie, żeby lepiej
widzieć sytuacje i zamierzenia rozrysowane na mapach, dosłownie kładł się na wielkim dębowym stole
operacyjnym, na którym rozkładano mapy. Tak było
i tym razem. Impet wybuchu wziął na siebie właśnie
stół2. W ten sposób zakończyła się kolejna próba zamachu na wodza Tysiącletniej Rzeszy.
Około dziesięciu minut wcześniej wykonawca zamachu podpułkownik hrabia von Stauffenberg szef sztabu armii rezerwowej - wyszedł z narady zostawiając teczkę z dwoma bombami i uruchomionym już
(ale tylko w jednej z nich) chemicznym-kwasowym,
zapalnikiem czasowym. Kiedy usłyszał detonację, pojechał na lotnisko i odleciał bez przeszkód do Berlina,
gdzie wylądował ok. 15.20. O godz. 15.30 spiskowcy
działając w przekonaniu, że wódz nie żyje, rozpoczęli
wdrażanie w życie operacji „Walkiria”. Wykorzystano
przy tym sprytnie, istniejący plan działań na wypadek
rozruchów w Berlinie. Aresztowano m. in. generała
Fromma - dowódcę armii rezerwowej, najwyższego
rangą wojskowego przebywającego w Berlinie. Ten
generał doskonale wiedział o przygotowywanym zamachu. W pewnej chwili nawet deklarował gotowość
przystąpienia do spisku. Ale komunikaty z Wilczego
Szańca informowały, że Hitler przeżył. Wtedy też gen
Fromm zmienił front3. Kraty aresztów zamknęły się
też za szeregiem gestapowców i SS-manów. W niektórych ośrodkach, szczególnie w okupowanym Paryżu,
spiskowcy praktycznie opanowali władzę.
Paradoksalnie w Berlinie było wielu wyższych
oficerów, ale mało żołnierzy. Rzesza odczuwała już
bardzo wyraźnie deficyty demograficzne. Na zachód
i północ od stolicy oraz dwóch specjalnych wieżach
wewnątrz, miasta przebywało łącznie ok. 4000 żołnierzy artylerii przeciwlotniczej. Na lotnisku Tempelhof
2 F. Schlabrendorff, Offiziere Genge Hitler, Zurich 1947, s.
30-33.
3

B. Maszlanka…, op. cit., s. 146-150.
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stacjonował szkolny pułk lotniczy. Ale jedynym mobilnym oddziałem był berliński batalion wartowniczy
liczący ok. 550 żołnierzy. Ten batalion w znacznym
stopniu niezupełnie świadomie wykonywał teraz rozkazy spiskowców, czyli aresztowania gestapowców
i dygnitarzy Rzeszy.
Jednak w godzinach wieczornych Radio Berlin już oficjalnie ogłosiło, że Hitler żyje. Do przeciwdziałania przystąpili wojskowi wierni wodzowi, którzy
- pod kierunkiem przebywających w stolicy Niemiec
Kaltenbrunnera i Goebbelsa - szybko opanowali sytuację w Berlinie, a wkrótce potem w innych ośrodkach
spisku. Goebbels wezwał do siebie majora Renera dowódcę batalionu wartowniczego. Tam połączył się telefonicznie z Hitlerem a Rener osobiście otrzymał od
wodza rozkaz, stłumienia spisku. Hitler mianował też
Renera generałem. Do działań pospieszył także złowieszczy aparat Gestapo i SS.
Tak zakończyła się konspiracja wojskowa,
chociaż procesy i egzekucje, w których zginęło w efekcie 3000 osób, głównie wojskowych, trwały do końca
wojny.
Geneza oporu i konspiracji
Armia w kolejnych wcieleniach państwa niemieckiego zawsze pełniła szczególne i podmiotowe
role oraz stanowiła potężny samodzielny podmiot
polityczny. Paradoksem jest natomiast, że po dojściu
do władzy Hitlera wyżsi wojskowi zorientowali się
szybko, że nowy kanclerz i jego partia traktują wojsko
jako narzędzie swych planów4. I to w sytuacji, kiedy
ten sam człowiek niemalże natychmiast po dojściu do
władzy, wydał dyrektywy o rozbudowie wszystkich
rodzajów sił zbrojnych.
Na kilku wstępnych naradach wódz zapoznał
dowódców wojskowych ze swoimi planami politycznymi. Niektórzy z generałów, znając stan potencjału
Niemiec i siłę oraz możliwości przyszłych przeciwników, z którymi Rzesza nieuchronnie musiałaby wejść
konflikt w wypadku próby realizacji koncepcji zawartych w m.in. „Mein Kampf ”, energicznie oponowali.
Hitler w konsekwencji bez skrupułów zdymisjonował
marszałka Blomberga - ministra wojny i generała von
Fritscha - dowódcę wojsk lądowych5. Zapowiedział
także zmiany kadrowe w armii, które do końca 1937 r.
praktycznie zrealizował. M.in. odesłał na przedwcze-
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sne emerytury 16 starszych rangą generałów, a 44
przeniósł na niższe stanowiska.
Wtedy to w niemieckim sztabie generalnym
powstały pierwsze grupy konspiratorów. Motywem
działania tych ludzi, było przeświadczenie, że Hitler
wcześniej czy później doprowadzi Niemcy do zagłady.
Aby nie dopuścić do takiego finału, zamierzali odsunąć Hitlera od władzy - jeszcze nie zabić - w wyniku
puczu wojskowego6. Na czele spiskowców stanęli gen.
Ludwig von Beck - do końca września 1938 r. szef
Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych7. Obok niego
w konspirację włączył się admirał Canaris - szef wywiadu wojskowego, wraz z częścią kierownictwa swojej Abwehry, oraz inni wybitni generałowie min: Witzleben, Hoeppner, Hammerstein.
Wojskowi konspiratorzy pozostali w kontakcie z politykami cywilnymi, opozycyjnie nastawionymi do Hitlera i NSDAP. Czołową rolę w tej grupie
odgrywał były nadburmistrz Lipska dr Goerdeler. Do
niego z czasem przyłączyli się: minister gospodarki
Schacht oraz Popitz - minister finansów Prus, ambasadorowie Hassel (Rzym) i Moltke (Warszawa). Także
Konrad Adenauer jeden z twórców powojennych Niemiec. Równolegle z konserwatywną grupą Goerdelera
działalność opozycyjną prowadzili politycy SPD: Kaiser, Leber i Leusegner, którzy też uznawali wiodącą
rolę gen. Becka w konspiracji8.
Przygotowanie do zamachu
Po wybuchu wojny z Polską, kiedy w stanie
wojny z Niemcami znalazły się również Anglia i Francja, dla spiskowców stało się jasne, że przeprowadzenie tylko zamachu stanu jest praktycznie niemożliwe
i dyktatora trzeba zabić. Jednak, dopóki Hitler mówiąc potocznie, szedł od zwycięstwa do zwycięstwa,
olbrzymia większość społeczeństwa stała po jego stronie. Dopiero początek masowych nalotów anglo-amerykańskich na miasta niemieckie i olbrzymie straty na
frontach: rosyjskim i afrykańskim doprowadziły do
pewnego otrzeźwienia społeczeństwa.
Do spiskowców wojskowych - dotychczas
wyższych rangą generałów, dołączyli sukcesywnie
młodsi stopniami i wiekiem oficerowie. Zamach zaczął operacyjnie przygotowywać gen. H. von Trescow,
6 G. Craig, The politics of the Prusian Army 1640-1945, Oxford
University, Press 1955, s. 381-384.

4 E.Meinecke, Die deutsche Katastrophe, Wiesbaden 1949, s.
87.

7 W. Foerster, Generalobest L.Beck. Sein Kampf gregen den
Krieg, Monachium1953, s. 52-55.

5 J.W. Wheeler-Bennett, The Nemezis of Power, London 1954,
s. 300-303.

8 O. Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche
Widerstandbewegung.Stuttgart.1968.s.569
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młody generał z wojsk lądowych. Dwie kolejne próby zabicia wodza nie powiodły się - do zamachów po
prostu nie doszło, bo Hitler - mimo zapowiedzi - nie
przyjeżdżał do miejsc, gdzie była przygotowana infrastruktura zamachu.
24 stycznia 1943 r. alianci zachodni na konferencji w Casablance ogłosili, że pokój może być zawarty tylko i wyłącznie na zasadzie bezwarunkowej
kapitulacji Niemiec. Ta deklaracja zdeterminowała
spiskowców do bardziej intensywnych posunięć. Zdali sobie bowiem sprawę, że nawet ewentualne zabicie
Hitlera nie doprowadzi automatycznie do zawarcia
w miarę korzystnego jeszcze dla Rzeszy pokoju.
Goerdeler skompletował więc - na papierze
oczywiście - skład przyszłego rządu, który po eliminacji faszystów byłby do przełknięcia dla aliantów.
Dokument ten, okrężną drogą przesłano Churchillowi - który na niego po prostu nie odpowiedział9. Dla
spiskowców stało się jasne, że zabicie Hitlera to teraz
minimalny warunek do ewentualnych rozmów o zakończeniu wojny. 13 marca 1943 r. gen. Trescow umieścił bombę w samolocie, którym Hitler leciał z Berlina do Kętrzyna. Jednak chemiczny zapalnik zawiódł.
Kolejny zamach, który miał nastąpić 21 marca 1943
r., nie doszedł do skutku, bo nie dostarczono na czas
zapalnika do ładunku wybuchowego. Słowem Hitler
miał szczęście.
W kwietniu 1943 r. na trop spisku wpadli
agenci Himmlera z SD. Kilku spośród konspiratorów
cywilnych zostało aresztowanych, a wobec metod, jakie stosowało Gestapo, było tylko kwestią czasu nie to
co - ale raczej kiedy powiedzą, co wiedzą.
Równocześnie ciągłe zmiany, które Hitler
przeprowadzał wśród generalicji, też nie powodowały
sytuacji korzystnej. Do spiskowców wojskowych przyłączyli się wprawdzie feldmarszałkowie: Kluge i Rommel oraz większa ilość generałów, ale wyżsi wojskowi
do czynnego przygotowania kolejnych prób zamachu
raczej nie włączyli się10.
Dopiero powrót rannego Stauffenberga
z Afryki, gdzie wraz z Rommlem służył w AfrykaCorps, tchnął nowe siły w słabnące dusze spiskowców.
Po objęciu nowej funkcji - szefa sztabu wojsk zapasowych - miał on odtąd dość łatwy dostęp do osoby wodza, przynajmniej co pewien czas. Pierwszy raz wziął
ze sobą bombę na naradę w dniu 11 lipca 1944 roku.
W naradzie nie brał jednak udziału ani Hitler, ani Go9

J.W. Wheeler-Bennet, op. cit., s. 312.

10 Szerzej: B. Maszlanka, Druga wojna światowa. Fakty, mity,
legendy, MON Warszawa 1969, s. 544-596.
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ering, a zgładzenie tych osób Stauffenberg uważał za
konieczne. Ładunek nie został odpalony11. Kolejną
próbę płk von Stauffenberg podjął dopiero 20 lipca.
Ze znanym już skutkiem.
Ocena
Dla przeważającej części niemieckiej opinii
publicznej płk hrabia von Stauffenberg jest bohaterem
narodowym i postacią, która realizowała niemiecką
rację stanu. Działał on podobnie jak jego wojskowi
i cywilni koledzy z przesłanek idealistycznych. Podejmując konspirację, musieli spiskowcy mieć na uwadze, że ryzykują własnym życiem. I prawie wszyscy
to życie oddali, a tylko nielicznych ocalił koniec wojny. Obok tych, którzy zdążyli popełnić samobójstwo
- a do nich należał sam Stauffenberg oraz marszałek
Rommel, większość spotkała śmierć haniebna, szczególnie dla wojskowych. Powieszeni na hakach rzeźniczych i strunach fortepianowych zostali feldmarszałek Witzleben i kilkudziesięciu generałów. Egzekucje
trwały niemalże do maja 1945 roku.
Próba zamachu nie przyniosła zamierzonego efektu - doprowadzenia do pokoju. Wątpić należy
zresztą, czy nawet zabicie Hitlera w ówczesnej sytuacji
politycznej i militarnej przyniosłoby kręgom politycznym reprezentowanym przez spiskowców oczekiwane
rezultaty. Ale to już zwykłe gdybanie.
Czerwona kapela
Silna, przed dojściem Hitlera do władzy, Komunistyczna Partia Niemiec (Związek Spartakusa)
została szybko zdelegalizowana i rozbita. Wielu jej
działaczy zakończyło życie w obozach koncentracyjnych i podczas egzekucji w innych miejscach. Pewne
struktury, a przede wszystkim ludzie tego ugrupowania jednak pozostali i prowadzili działalność. Musi
zostać postawione pytanie, czemu nie było działaczy
byłej KPD w konspiracji.
W połowie czerwca 1944 r. Stauffenberg reprezentujący poglądy socjaldemokratyczne doprowadził do spotkania socjaldemokratów Lebera i Rechweina z działaczami komunistycznymi Jacobem
i Saefkowem. Ci ostatni zaprezentowali postawę kompromisową i duże skłonności do współpracy. Ale zastrzegli, że muszą poczekać na instrukcję. Skąd - tego
już nie powiedzieli, ale było oczywiste, że z Moskwy.
Wkrótce potem zostali oni aresztowani przez Gestapo
11

J.W. Wheeler-Bennet…,op. cit., s. 312-317.
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i powieszeni12. Nie, nie - współpraca między Gestapo
i NKWD należała już w tym okresie zdecydowanie do
odległej przeszłości. Ale...
W końcu grudnia 1942 r. została rozbita
przez Gestapo inna komunistyczna grupa, której później nadano kryptonim „Czerwona Kapela”. Ludzie ci,
z których część pracowała w Ministerstwie Lotnictwa
Rzeszy, zajmowali się głównie działalnością wywiadowczą na rzecz Związku Radzieckiego. Istnieją pośrednie dowody, z których wynika, że ludzie Abwehry,
którzy wcześniej zidentyfikowali „Czerwoną Kapelę”
z inspiracji gen. Ostera - zastępcy adm. Canarisa,
próbowali przeciągnąć tę grupę do konspiracji wojskowej13. Bez rezultatu. Istniały jeszcze inne podobne
przykłady.
Wynika z tego, że Moskwa, która tradycyjnie
dysponowała dobrym wywiadem, wiedziała o konspiracji antyhitlerowskiej i orientowała się w jej zamiarach. Jednak nie była zainteresowana kontaktami.
Wręcz zabraniała związanym z ZSRR grupom opartym na działaniach nielegalnej już KPD łączności ze
spiskowcami. Rosjanie potrzebowali danych wywiadowczych - tylko to ich interesowało. Ci bardzo nieliczni komuniści niemieccy, którzy przetrwali w kraju,
otrzymali później w NRD za to sowite wynagrodzenie.

12 Tamże, s. 320-324.
13 Tamże, s. 323-327.
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Epilog
Represje pośrednio miały znacznie większy
zasięg niż te skierowane bezpośrednio przeciwko bardziej lub mniej winnym uczestnikom spisku. Hitler
ostatecznie stracił wszelkie zaufanie do kadr dowódczych Wehrmachtu. Już w lipcu w naradach zaczęli
brać udział uzbrojeni SS-mani. Mieli oni chronić wodza przed dalszymi zamachami. Ale nawet wśród najwyższej kadry dowódczej SS odzywały się już głosy, że
wojnę należy zakończyć i to jak najszybciej. Najwierniejszy z wiernych sam reischführer Heinrich Himmler usiłował nawiązać kontakty z aliantami zachodnimi. Temu celowi miała służyć misja generała SS K.
Wolffa we Włoszech. Ale mimo wielu oczywistych
sprzeczności sprzymierzeni mieli ugruntowane przekonanie, że wojna musi być zakończona bezwarunkową kapitulacją państw osi. Wprawdzie Adolf Hitler
nie dożył tego momentu, ale faszystowskie państwo
niemieckie zostało w wyniku II wojny zlikwidowane.
Również sam faszyzm jako ideologia polityczna odgrywa już we współczesnym świecie rolę marginalną.
Zamach z 20 lipca i biorący w nim udział
ludzie byli i są symbolem nowych demokratycznych
Niemiec Jak również pewnego rodzaju wstępem Republiki Federalnej Niemiec w drodze do zjednoczonej
Europy.
Eugeniusz Januła – doktor, pułkownik rezerwy, nauczyciel akademicki, publicysta. Poseł na Sejm RP II
kadencji.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Na szlaku turystycznej przygody… – osobliwości przyrodnicze
i kulturowe własnego regionu.
• Rola organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej.
• Praca metodą projektów w turystyce szkolnej.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Tajemnicze Góry Sowie
Ryszard Machowczyk
Góry Sowie leżą w południowo-zachodniej części
Polski, w Sudetach Środkowych. Obszar ten od zawsze pasjonował historyków ze względu na swoją historię. W czasie trwania II wojny światowej znajdował się pod panowaniem niemieckim i pod względem
przemysłowym prężnie się rozwijał, wykorzystując
posiadane zasoby bogactw naturalnych. Zagłębie wałbrzyskie i noworudzkie zasobne w węgiel kamienny
(antracyt) zaopatrywały tutejszy przemysł w paliwa
energetyczne. Złoża miedzi i metali kolorowych miały wpływ na rozwój przemysłu. Również w tym czasie
były eksploatowane złoża rudy uranowej występujące
w rejonie wałbrzyskim i jeleniogórskim. W roku 1937
Adolf Hitler zakazał sprzedaży uranu. Dolny Śląsk był
w tamtym okresie w czołówce terenów prężnie rozwijających się w Niemczech. Jednocześnie teren Dolnego Śląska w czasie trwania II wojny światowej był
szczególnie wykorzystywany do celów strategicznych
przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy.
Na tym terenie usytuowano bardzo dużo
obiektów o znaczeniu historycznym, takich jak zamki,
pałace, obiekty sakralne i wiele innych budowli zaliczanych do zabytków architektury dawnego okresu.
Jest także wiele pozostałości po II wojnie światowej
w postaci obiektów podziemnych. Na takie obiekty
można się natknąć nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale również w Niemczech i innych krajach Europy, które były okupowane przez hitlerowskie Niemcy.
Podziemi na terenie Dolnego Śląska jest znacząca
ilość. Można tu wymienić podziemia miasta Wrocławia, Góry Ślęży w rejonie Sobótki, podziemia Kamiennej Góry, Kłodzka czy Bolkowa i wiele innych,
ponieważ Niemcy realizowali swoje plany wszędzie
tam, gdzie tylko to było możliwe. Każdy z tego typu
obiektów ma swoją tajemnicę oraz historię związaną
z przeszłością. Do tej kategorii obiektów zaliczane są
również podziemia w Górach Sowich.
Wielu historyków i badaczy starało się wyjaśnić historię budowy, przeznaczenia i wykorzystania
istniejących obiektów w Górach Sowich, lecz jak pokazało życie, do dnia dzisiejszego bardzo mało wiemy
na ten temat. Do tej pory zinwentaryzowano obiekty
o kubaturze 212 tys.m3, ale dostępnych jest tylko 98
tys.m3.Wiele pytań związanych z tymi obiektami pozostało do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi. Niemcy, uchodząc w pośpiechu przed nadchodzącą Armią

Radziecką, zacierali ślady swojego działania, jednocześnie likwidując żyjących świadków. Pozostawili
na tym terenie „rezydentów”, którzy mieli za zadanie
pilnować pozostawionych obiektów i strzec tajemnic
z nimi związanych. Istniejące zasoby naturalne, szczególnie węgiel oraz charakterystyka gór miały sztandarowe znaczenie w wyborze lokalizacji. Oczywistym
było też znaczące oddalenie trenu od działań na frontach zachodnim jak również wschodnim.
Masyw Gór Sowich rozpoczyna się na południowym zachodzie od Doliny Świdnicy i rozprzestrzenia się w kierunku południowo-wschodnim do
Przełęczy Srebrnej, przez którą graniczy z Górami
Bardzkimi. Na obszarze południowo-wschodnim
znajdują się wzgórza Strzelińskie i Niemczańskie. Dalej na wschodnim obniżeniu tych ostatnich rozpoczyna się ciąg lasów wzdłuż Nysy Kłodzkiej i Stobrawy,
tak zwanej Przesieki Śląskiej, oddzielającej historyczny Dolny Śląsk od Śląska Górnego. Teren Gór Sowich
charakteryzuje się stromymi zboczami zakończonymi
na wysokości 800-900 metrów płaskim szczytem. Najwyższymi szczytami są: Wielka Sowa 1015m n.p.m.,
Grabina 942m n.p.m. i Kozia Równia 923m n.p.m.
Góry pokryte są zalesieniem, które stanowi las mieszany dolnego regla, przerywany polanami i polami
uprawnymi.
Góry Sowie są nierozłącznym elementem masywu gnejsowego i tworzą najstarszy składnik struktury Sudetów. Zbudowane są z prekambryjskich gnejsów, które utworzyły się około 2 mld. lat temu. Gnejsy
zaliczane są do skał metamorficznych i w swojej budowie zawierają głównie: kwarc, skaleń, biotyt oraz
minerały barwne, najczęściej miki. Na tym terenie
występują również paragnejsy i migmatyty, a w południowo-wschodniej części Gór Sowich znajdują się
ortognejsy. W Górach Sowich występują również inne
skały z typu metamorficznych, jak wapienie krystaliczne i skały wapienno-kwarcowe oraz serpentynity,
amfibolity i granulity. Natknąć się można na granity
i apality, żyły kwarcowe, kwarcowo-skaleniowe i barytowe. Tektonika gnejsowa bloku Gór Sowich jest
urozmaicona. Góry Sowie są zatem fragmentem głębokiego podłoża Sudetów, w którym rozróżnić można
pozostałości prekambryjskich struktur fałdowych.
Przed przystąpieniem budowniczych do realizacji projektu poddano badaniom geologicznym
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ten teren, analizując jego przeszłość do 150 lat wstecz.
W wyniku przeprowadzonych analiz geologicznych
ustalono jednoznacznie, że na tym terenie istniała
i istnieje tzw. cisza geologiczna i teren ten należy do
sejsmicznie spokojnych. Duże znaczenie dla lokalizacji projektu miała również siedziba dużego zbiornika
wodnego w rejonie Gór Sowich, obecnie zwanego Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. Jest to sztuczny akwen o powierzchni 51 ha i wyporności 8 ml 100
tys. m3 wody. Woda spiętrzona jest tamą wykonaną
z kamienia o wysokości 44 m i długości 220 m. Być
może to wszystko zdecydowało o tym, że wybrano
ten teren na lokalizację projektu, któremu nadano
kryptonim „RIESE” i nadano jej wysoki stopień tajności. Przyszła budowa otrzymała priorytet budowlany
w Rzeszy. Projekt zakładał rozpoczęcie budowy największego w tym czasie kompleksu podziemnego na
świecie (zespołu sztolni drążonych 50 m pod ziemią).
Prace w Górach Sowich rozpoczęły się we wrześniu
1943 roku.
Kierujący w tym czasie Ministerstwem Budownictwa dr Albert Speer zlecił wykonanie projektu
planowanego przedsięwzięcia Leo Mullerowi. Projekt
ten został wykonany w pracowni architektonicznej
profesora Herberta Rimpla, znajdującej się w Berlinie
przy Klosterstrabe 80/82, gdzie pracowano nad ekspertyzami wszystkich planowanych i realizowanych
przedsięwzięć budowlanych dla potrzeb przemysłu
zbrojeniowego Rzeszy. Realizacja tego projektu rozpoczęła w roku 1943, a terenem jego realizacji był
Dolny Śląsk – w kierunku południowo-wschodnim
od miejscowości Bad Charlottenbrunn (JedlinaZdrój). Wybrano masyw górski o nazwie Eulengebirge (Góry Sowie), a na siedzibę dyrekcji dom „Erika”,
który znajdował się w Bad Charlottenbrunn (Jedlinie-Zdroju). Dyrekcji tej podlegała placówka o nazwie „Frontfuhrung”, która, być może, była naczelnym
kierownictwem wykonawczym tej budowy, z siedzibą
w Wustewaltersdorfie (Walimiu), a jej kierownikiem
był Kramer. Prace nad realizacją budowy podlegały
w początkowym okresie Głównej Komisji Budowlanej Ministerstwa Uzbrojenia. W późniejszym okresie
prowadzenie prac powierzono utworzonej w tym celu
we Wrocławiu spółce akcyjnej o nazwie Śląska Wspólnota Przemysłowa (Industriegemeinschaft Schlesien
Aktien Gesellschaft). Wiosną 1943 (dokładnej daty
nie znamy), prace na tym terenie przejęła organizacja
Todt. W tym celu utworzono specjalne zwierzchnictwo kierowania budową podlegające organizacji TodtOberbauleitung Riese, którego siedzibą był nadal Bad
Charlottenbrunn, funkcjonujący w domu wczasowym
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„Erika” nr 49h. Siedziba ta miała swoją filię w sąsiadującym z Jedliną zespole pałacowym Tannhausen
(Jedlinka). Na główno zarządzającego dyrekcją mianowano nadradcę budowlanego Meiera, a jego zastępcą został Poppel. W tym samym okresie prowadzone
były podobne prace (drążenie tuneli pod zamkiem)
na terenie zamku Książ. Jak wynika z zachowanych
dokumentów, zamek Książ miał być kolejną kwaterą
A. Hitlera, a budowane podziemia miały służyć jako
schron przed nalotami i chronić naczelnego wodza
Rzeszy. W podziemiach, naukowcy niemieccy prowadzili badania nad niektórymi rodzajami tzw. „cudownej broni”. Budowa na Książu wchodziła w skład
realizacji całego przedsięwzięcia, jakim było „Riese”.
Według materiałów źródłowych w roku 1941 pojawili
się w Górach Sowich pierwsi pracownicy przymusowi. Przybyli oni na ten teren z rejonów okupowanej
Francji. Była to grupa kobiet i mężczyzn, która dotarła
do miejscowości Wustewaltersdorf (Walim) i podjęła
pracę w tutejszych zakładach oraz u miejscowych rolników.
Jesienią 1943 roku zaczęły powstawać na terenie Gór Sowich obozy koncentracyjne. W początkowym okresie zorganizowano cztery obozy tzw. „zbiorcze” (Gemeinschaftlager), głównie po zakładach włókienniczych, które przejęła Spółka. Powstałe obozy to:
• Wustewaltersdorf (Walim)
• Dornhau (Kolce k/Głuszycy)
• Wustegiersdorf (Głuszyca)
• OberWustegiersdorf (Głuszyca Górna)
Wczesną wiosną 1944 roku powstały kolejne
obozy, które były budowane w pobliżu prowadzonych
prac budowlanych. Więźniowie po skończonej pracy
nie schodzili do obozów macierzystych, lecz przebywali w nowo powstałych filiach. Przebywający w obozach na terenie Gór Sowich pracowali przy budowie
obiektów podziemnych, naziemnych, dróg, mostów,
karczowaniu terenu leśnego, przy transporcie, budowaniu rurociągów i wielu innych pracach budowlanych i gospodarczych. Chodzili ubrani w odzież obozową - pasiaki i drelichy, pod nią nosili cienkie kalesony i koszule, które były zazwyczaj pełne pcheł i wszy,
a tylko, co szczęśliwsi mieli na głowach czapki. Taki
ubiór obowiązywał przez cały rok. Niewyobrażalny
jest widok więźnia w takich łachmanach przy pracy na
dużym mrozie w warunkach klimatu górskiego (częste
opady, różnice temperatur, wiatry, szalejące wichury).
Na bluzach pasiaka, po jej lewej stronie nad kieszenią,
mieli przyszyty własnoręcznie wypisany na szmatce
ołówkiem chemicznym numer obozowy. Ich głowy
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były ogolone, zamiast obuwia noszono drewniane trepy. Praca w takiej odzieży, w tych warunkach (grunt
skalny, żwirowe podłoże, błoto, górskie wiatry, opady
atmosferyczne, zimno, woda - a zimą lód) stawała się
niemożliwa. Mimo to musieli w tych warunkach pracować. Więźniom również dokuczał głód (niskie racje żywnościowe), a panujące choroby dziesiątkowały
stany osobowe. Każda odmowa, bądź chwilowe zaniechanie pracy karane były biciem do śmierci włącznie.
Wypadki w czasie pracy również dziesiątkowały więźniów.
Na przełomie września 1943 roku w masywie
Gór Sowich rozpoczęły się prace budowlane metodami inżynieryjno-górniczymi przy drążeniu tuneli podziemnych. Prace rozpoczęły się w miejscach
wyznaczonych przez geodetów zgodnie z planami
i w miejscach obecnie nam znanych:
• Rzeczka – budowany na wysokości 653 m n.p.m.
• Jugowice Górne – budowany na wysokości 495500 m n.p.m.
• Włodarz – budowany na wysokości 585-590 m
n.p.m.
• Osówka – budowany na wysokości 605-607 m
n.p.m.
• Soboń – budowany na wysokości 650-652 m
n.p.m.
• Sokolec – budowany na wysokości 640 m n.p.m.
• Książ – podziemia budowane na wysokości
385m n.p.m.
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częcie prac na terenie Gór Sowich jesienią 1943 spowodowało, że na ich terenie zapanowało „Kamienne
Piekło”. Nastała rzeczywistość odziana w obozowy
pasiak i trepy holenderki. Trepy, którymi więźniowie
zaszurali istniejącą tragiczną scenerię dnia codziennego. Sami mówili, że śmierć odziana w obozowy pasiak
codziennie im towarzyszyła, nie opuszczając ani na
chwilę. Tylko sygnał lokomotywy odjeżdżającej z pustym składem wagonów bydlęcych, z których wysiedli
przed chwilą nowo przybyli więźniowie, był ostatnim
sygnałem odjeżdżającej rzeczywistości. „Kamienne
Piekło” trwało do momentu wyzwolenia tych terenów przez żołnierzy II Frontu Białoruskiego Armii
Radzieckiej, która wyzwoliła te tereny w dniu 8 maja
1945 roku. Jedno jest pewne, że tajemniczy Duch Historii dalej przechadza się po Górach Sowich, pilnując
dalej ich tajemnic!
Ryszard Machowczyk – przewodnik związany z tematyką Gór Sowich.

Nazwy tych obiektów przyjęto od nazwy góry,
pod jaką rozpoczęły się prace. Wymienione obiekty
miały wchodzić w skład nowego zespołu produkcyjnego, który był budowany na terenie Dolnego Śląska
w latach 1942-1945, a któremu nadano kryptonim
„CONCORDIA”. W skład tego zespołu miały wchodzić następujące zakłady:
• Lutomierzyce – Zakład Elektrotechniki Rakietowej (zlokalizowany po stronie czeskiej)
• Mieroszów – Zakład Wzbogacania Ciężkiej
Wody (tlenku douteru D2O tzw. moderatu do
produkcji bomby atomowej),
• Kowary – Zakład Wzbogacania Uranu (kopalnia),
• Góry Izerskie – Zakład Systemów Rakietowych
(Jelenia Góra, Szklarska Poręba),
• Góry Sowie – planowana produkcja broni jądrowej (Walim, Rzeczka, Osówka, Włodarz, Książ).
Czy rzeczywiście tak miało być? Jednoznacznie na to pytanie jest trudno odpowiedzieć. Fakty
jednak za tym przemawiają. Jedno jest pewne, rozpo-
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NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
Warunkiem powodzenia jest rozwaga, planowe działanie i pozytywne myślenie..
David j. Schwartz
Jolanta Spyrczak
W pierwszym momencie rozważań o nadzorze pedagogicznym należałoby skupić się na samym pojęciu
„ nadzór”. Co to słowo oznacza? Jakie niesie treści?
W rozumieniu potocznym „ nadzór” oznacza doglądanie (kogoś), pilnowanie (kogoś), ale także możliwość wpływania na działania podmiotu nadzorowanego (czyjeś) . Nadzór jest szerszym pojęciem niż dozór. Dozorowanie oznacza dopilnowanie wykonania
czegoś, może także oznaczać zapobieżenie czemuś.
Natomiast pojęcie nadzór zawiera także możliwość
oddziaływania na podmiot nadzorowany. Możemy
zatem przyjąć, że pojęcie nadzoru oznacza z jednej
strony kontrolę (kogoś, czegoś), a z drugiej możliwość
wpływania na zmiany (kogoś) przez podmiot nadzorujący.
Na gruncie prawa administracyjnego można
stwierdzić, że nadzór jest to oparta na prawie funkcja,
której celem jest zapewnienie prawidłowego działania
określonych podmiotów (nadzorowanych) przez podmioty nadzorujące. Podmioty nadzorujące są władne, na mocy przepisów prawnych, do weryfikowania
działania według przyjętych przepisów prawnych.
Celem nadzoru w tym ujęciu, tj. na gruncie prawa
administracyjnego, jest zapewnienie zgodnego z prawem działania różnych ogniw administracji. Funkcja
ta polega z jednej strony na kontrolowaniu (sprawdzaniu i ocenianiu) działalności danego przedmiotu
przez inny prawnie uprawniony podmiot nadzorujący, z drugiej strony na możliwości wpływania na tę
działalność. Przykładem modelowym w tym kontekście jest rola Najwyższej Izby Kontroli w systemie administracji państwowej.
Czy powyższe ujęcie nadzoru dotyczy także nadzoru pedagogicznego? Nie, ponieważ nadzór
i nadzór pedagogiczny na gruncie prawa administracyjnego nie należą do tej samej kategorii instytucji
prawnych. Należy zaznaczyć, że oba pojęcia nie mogą
być postrzegane w jakikolwiek sposób jako uzupełniające się, tj. nadzór pedagogiczny nie stanowi jednego
z rodzajów nadzoru w ogóle. Nadzór pedagogiczny
należy postrzegać jak funkcję oznaczającą swego rodzaju nadzór funkcjonalny, jeden z tzw. nadzorów
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materialnych, będący w istocie funkcją administrowania. W przypadku nadzoru pedagogicznego pożądany
stan spraw dotyczy zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji prawa do nauki, za które to zadanie
odpowiedzialne jest przede wszystkim państwo.
Celem działań w ramach nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie właściwego poziomu
kształcenia szkolnego, odpowiadającego współczesnym standardom i aktualnemu rozwojowi nauk społecznych i pedagogicznych, zgodnego z jakościowymi
oczekiwaniami ze strony odbiorców usług edukacyjnych Działania nadzorcze dyrektora polegają na systematycznym sprawdzaniu i ocenianiu funkcjonowania
szkoły oraz efektów jej statutowej działalności, wspieraniu nauczycieli w realizacji nałożonych zadań, oraz
- w razie potrzeby - na ingerowaniu w pożądanym kierunku.
Przedmiotem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły są obszary związane z prawidłowym
funkcjonowaniem placówki w ramach systemu prawa
oświatowego. Do istotnych elementów podlegających
nadzorowi należą autorskie programy nauczania, metodyka nauczania, efektywność nauczania w kontekście realizacji podstawy programowej, a także równie
ważna działalność wychowawcza i opiekuńcza.
Dyrektor szkoły ma do dyspozycji trzy formy nadzoru pedagogicznego: ewaluację wewnętrzną,
kontrolę i wspomaganie. Na potrzeby niniejszych artykułu ograniczę się do jednej tylko formy nadzoru
pedagogicznego - do wspomagania.
Wspomaganie dyrektora ma na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole procesów służących
poprawie i doskonaleniu pracy nauczycieli, ukierunkowanych na rozwój uczniów. Prawidłowa realizacja
wspomagania powinna być poprzedzona rozpoznaniem potrzeb szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych. Obecnie lider WDN, nauczyciel powołany
przez dyrektora, rozpoznaje potrzeby szkoły w zakresie wspomagania.
Procedura procesu wymaga przeprowadzenia
ankiet w w/w obszarze na pierwszym spotkaniu rady
pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
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Należy zaznaczyć z całą mocą, że za prawidłową realizacje nadzoru odpowiada dyrektor szkoły, dlatego
lider WDN jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi
kwestionariusz ankiety przez rozpoczęciem badania
potrzeb. Kwestionariusz ankiety powinien dotyczyć
zarówno potrzeb szkoły, jak i indywidualnych potrzeb
nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia
zawodowego.
Opracowanie rocznego planu wspomagania
nie może oprzeć się tylko na wnioskach wynikających
z ankiety. Rekomendacje powinny także wynikać z raportów ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznej, z kontroli oraz obserwacji pracy nauczycieli realizowanej przez dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły do 15 września nowego roku
szkolnego powinien przedstawić Radzie Pedagogicznej plan wspomagania, a następnie wprowadzić go
w życie na mocy zarządzenia. Obowiązkiem nauczycieli jest prawidłowe dokumentowanie udziału w formach wspomagania. Kopie certyfikatów, zaświadczeń
lub innych dokumentów końcowych wydanych przez
instytucję szkoleniową powinny zostać umieszczone
w aktach osobowych nauczycieli. Jeśli instytucja szkoląca nie wydaje zaświadczeń/ certyfikatów to w dokumentacji szkolnej powinny pozostać delegacje służbowe poświadczone przez daną instytucję, np. konferencja dot. wyników egzaminów zewnętrznych.
Ważnym elementem wspomagania jest wykorzystania i prezentowania przez nauczycieli zdobytej
wiedzy i umiejętności. Szkoła w różny sposób może
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realizować powyższe zadanie. Jednym ze sposobów
jest sporządzenie przez nauczyciela krótkiej notatki
z odbytego szkolenia, którą lider WDN umieszcza na
tablicy ogłoszeń. Można także przesyłać notatkę drogą
e- mail do członków RP. Nauczyciel może podzielić
się wiedzą i nabytymi umiejętnościami oraz przedstawić otrzymane materiały w trakcie obrad rady pedagogicznej (wtedy odpowiednie zapisy są umieszczane
w protokole RP). Inną metodą są indywidualne konsultacje, w ramach których wspomaga zdobytą wiedzą
i umiejętnościami innych nauczycieli. Konsultacje
mogą mieć formę konsultacji grupowych, np. w zespołach przedmiotowych. Wszelkie formy współdziałania nauczycieli w zakresie dzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami winny być udokumentowane.
Istotnym elementem nadzoru pedagogicznego dyrektora jest motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Należy pamiętać
o tym, że „ nauczyciel obowiązany jest dążyć do pełni
własnego rozwoju osobowego” ( KN Art. 6.) To oznacza, że dyrektor może motywować do doskonalenia
i rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Wnioski wynikające z realizacji planu wspomagania
dyrektor szkoły jest zobowiązany przedstawić Radzie
Pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku, w ramach
wniosków z nadzoru pedagogicznego.
Jolanta Spyrczak – konsultant w RODN i IP „WOM”
w Rybniku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Terenowe portfolio – katalogowanie obiektów geograficznych
i kulturowych w regionie.
• Zasady przygotowania tekstów do publikacji.
• Gazetka szkolna jako narzędzie komunikacji.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Zostań czarodziejem
“Czarodzieje mogą wszystko” Dariusza Chwiejczaka - książka dla
uczniów, rodziców i... nauczycieli.
Elżbieta Nyga, Małgorzata Wilczek, Małgorzata Gandor
Współcześnie można zauważyć u większości dzieci
i młodzieży dużą niechęć do czytania książek. Brak
kontaktu z literaturą wpływa negatywnie na rozwój
emocjonalny młodych ludzi, ograniczając ich myślenie, kreatywność i odczuwanie, a przede wszystkim
umiejętność czytania ze zrozumieniem. Coraz częściej
spotyka się uczniów, którzy mają problemy z odczytaniem na głos tekstu, a po uczynieniu tego - z opowiedzeniem własnymi słowami, o czym mówił dany
tekst, nie mówiąc już o jego interpretacji. Literaturę
zastępuje wirtualna rzeczywistość: gry komputerowe
i telewizja, a uczniowie - zamiast czytać książki –sięgają po streszczenia i opracowania dostępne w Internecie. Uważają, że literatura jest nudna i ten argument
podają jako główny powód omijania lektur.
Tymczasem u wielu uczniów zauważalny
jest kryzys poczucia własnej wartości oraz problemy w rozwoju emocjonalnym. To między innymi
brak umiejętności komunikacji i współpracy wśród
młodych ludzi spowodował, że do szkół gimnazjalnych wprowadzono niedawno obowiązek uczestnictwa w projekcie. Umożliwia on uczestnikom nabycie
umiejętności współpracy, nauczenie się systematycznej pracy i jej organizacji. Wspólne przygotowanie
wydarzenia lub imprezy pozwala zbliżyć się i poznać
drugiego człowieka.
Literatura jest ściśle związana z życiem. Aby
to udowodnić, proponujemy podsunąć uczniom
książkę Dariusza Chwiejczaka pt.: „Czarodzieje mogą
wszystko”, która ukazuje pozytywne podejście do życia. Autor opowiada historię nastolatki rozgrywającą
się w czasie jednego roku szkolnego. Pod pojęciem
“czarów” rozumie zdolność wpływania na rzeczywistość. Ukazuje, że pozytywne nastawienie do świata i dążenie do celu przynosi skutki i że wiele spraw
w naszym życiu zależy od nas i naszego podejścia. Bohaterka dzięki pozytywnym myślom i konsekwentnej
pracy, będąc zwykłym dzieckiem, stała się czarodziejką. Może więc być przykładem dla wszystkich dzieci.
Pokazuje, że można odnosić drobne sukcesy w szkole,
które potem mogą przyczynić się do sukcesu w dorosłym życiu.
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Bo gdy, na przykład, na naukę słówek z języka
angielskiego poświęcimy codziennie pół godziny, to
efekty na pewno przyjdą, trzeba tylko trochę poczekać. Zasada jest prosta, jednak trudno wprowadzać
ją w życie. Mamy tu na myśli również dorosłych, bo
przecież od nich dzieci czerpią wzorce. Trzeba umieć
swój czas zaplanować i włożyć trochę wysiłku w rozwój siebie, swoich marzeń i pragnień. Jeśli uczeń ma
predyspozycje fizyczne, lubi to i chce zostać sportowcem, to musi temu poświęcić czas. Praca i ćwiczenia
z czasem przyniosą efekty. Nie można nauczyć się
czegoś “bez nauki”, bez wysiłku, ale dzięki ciężkiej
pracy można pokonać wszelkie trudności. Spotkanie
z książką uświadomi młodym ludziom, że warto starać się i uzmysłowi, jak niewiele potrzeba, aby osiągnąć sukces – rozumiany jako szczęśliwe życie.
Aby odnieść sukces w szkole, należy stosować
się do dziesięciu reguł, które autor opisał w książce.
Reguły są proste, wymagają jednak systematycznej
pracy, konsekwencji w działaniu, życzliwości wobec
ludzi i świata oraz pozytywnego podejścia do siebie.
Pomagają one w kreowaniu przyjaznej sobie rzeczywistości. Autor mówi, że ułatwiają “czarowanie rzeczywistości”. Bohaterka książki z potencjalnego beztalencia stała się lingwistycznym geniuszem. Zanim to
osiągnęła zastosowała następujące reguły:
•

•

Reguła I, czyli Różdżka - “Aby zostać czarodziejem, najpierw należy się nim poczuć. Kto czuje się
czarodziejem – jest czarodziejem. Mimo pozornej
łatwości dla wielu okaże się to niemożliwe, trzeba bowiem odnaleźć w swoim sercu wiele wiary.
Czary nie służą do wyczarowywania przedmiotów, lecz są sposobem na szczęśliwsze życie.”
Reguła II, czyli Zwierciadło - “Poznaj dwoistość
swojej osoby, którą tworzą ciało i myśli. Rzecz
w tym, że myśli również mają wymiar rzeczywisty
i chociaż nie sposób ich dotknąć, to one są najważniejsze. Każde marzenie zaczyna się w myślach. Jeśli coś postanowisz, zabierz się za to natychmiast. Jednocześnie naucz się cierpliwie czekać na rezultaty.”
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•

•

•

•

•

Reguła III, czyli Klepsydra - “Czas jest jednym
z najcenniejszych skarbów. Ciesz się każdą chwilą
zadumy, miłości i śmiechu, jednak nie pozwól mu
uciekać w bezczynność i nudę. Reguła Klepsydry
przypomina, że twoja przyszłość zależy od ciebie.
Podejmując postanowienie zmieniasz swoje życie,
zaczynasz coś nowego. To trochę tak jakbyś ponownie się narodził. Czas ma bardzo ciekawą cechę – płynie indywidualnie dla każdego człowieka. Jednym mija jak mgnienie oka, gdy robią coś
pasjonującego, zaś innym dłuży się niemożliwie,
zwłaszcza gdy na coś czekają. Dlatego warto żyć
w rytmie chwil szczęścia.”
Reguła IV, czyli Komnata Zadumy - “Zmierz
się z samym sobą w zaczarowanej komnacie zadumy. Jako czarodziej musisz usłyszeć echo własnej duszy, czyli zrozumieć swoje marzenia i pragnienia. Reguła Komnaty mówi o tym, że musisz
zrozumieć co byś chciał robić w życiu, co czyni
cię szczęśliwym. Tylko wtedy będziesz świadomie
kierować swoim życiem, bo jak możesz dojść do
celu, skoro nie wiesz, dokąd idziesz...”
Reguła V, czyli Dłoń - “Naucz się działać.
Umiejętność przemiany myśli w czyny jest najwspanialszym darem czarodzieja. Systematyczne
realizowanie drobnych postanowień to najszybszy
sposób opanowania tej niezwykłej umiejętności.
I nie bój się pobłądzić. Wkrótce zauważysz, jak
sprawy, jakby same, ułożą się po twojej myśli. By
zapamiętać tę regułę wystarczy popatrzeć na swoją dłoń, która symbolizuje działanie i ma pięć palców.”
Reguła VI, czyli Jeż - “Ciesz się życiem I śmiej
się przy każdej okazji. Doceniaj nawet drobnostki,
które przynoszą radość. Jeśli poznasz kogoś miłego, bez wahania powiedz mu kilka ciepłych słów.
Myśląc o tej Regule wyobraź sobie uśmiechniętego jeżyka zwiniętego w kłębek na kształt szóstki
i pamiętaj, że jest on symbolem szczęścia.”
Reguła VII, czyli Tydzień - “Codzienna systematyczność jest dla czarodzieja jak wiatr dla żaglowca. Jedyna droga do zapamiętania tej Reguły
wiedzie przez codzienność, a więc bezwarunkowo
działaj przez siedem dni w tygodniu. Reguła Tygodnia mówi o wytrwałości i codziennym działaniu. Jeśli ci na czymś zależy, każdego dnia zrób
coś, co przybliży cię do celu. Popatrz, co osiągnąłeś po tygodniu albo po miesiącu, efekty będą rewelacyjne. Jedyna droga do pamiętania tej Reguły
wiedzie przez codzienność, a więc bezwarunkowo
działaj przez siedem dni w tygodniu.” Pokonywa-

•

•

•
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nie przyzwyczajeń i lenistwa zbliża do realizacji
marzeń. Nie należy się zniechęcać, nawet jeśli coś
nie wychodzi. Tak zdobywa się doświadczenie.
Talent to w ogromnej mierze zasługa poświęconego czasu, drugi składnik talentu to skupienie
i zaangażowanie.
Reguła VIII, czyli Sowa - “Odkrywaj to, co pozornie wydaje się niemożliwe. Dokładnie w tym
miejscu przebiega subtelna granica czarodziejskości.” Czasami warto marzyć o tym co może okazać
się poza zasięgiem.
Reguła IX , czyli Wąż - “Naucz się panować nad
negatywnymi emocjami. Odepchnij agresję, złość
i nienawiść, ponieważ nigdy nie przyniosą ci nic
dobrego. Pozwól, by w twoim umyśle wygrały
spokój, życzliwość i tolerancja.” Negatywne emocje, odbierają piękne chwile.
Reguła X, czyli Jin i Jang - “Jesteś już gotów, by
twoje myśli zaczęły się przeplatać z rzeczywistością jak jin i jang. Poczuj wielką siłę, która w tobie
zamieszkała, i nie dziw się, kiedy marzenia zaczną
się spełniać.” Jeśli cały rok udało nam się wytrwać
w postanowieniu, to nawet nauczenie się obcego
języka wydaje się wtedy łatwe.

Jesteśmy nauczycielkami, które od wielu lat
towarzyszą uczniom w ich rozwoju i poznawaniu
świata. Pasjonują nas nowe sposoby przekazywania
wiedzy. Z ulgą i wdzięcznością traktujemy wskazówki
i przesłanie płynące z tej książki. Nie ma tu obietnicy
cudów, genialnych metod, ekspresowych technik. Jest
natomiast to, w co my osobiście wierzymy i staramy
się zaszczepić naszym uczniom: zaangażowanie, motywację i systematyczną pracę. Autor pokazuje „walkę
“ z własnymi słabościami i lenistwem. Nawet po wielu
lekcjach pokory można osiągnąć swój sukces, który
autor uzasadnia matematycznie – efekty są tym większe, im więcej czasu poświęca się na osiągnięcie celu.
Z lektury można również zaczerpnąć pomysły na ciekawe lekcje wychowawcze. Wskazuje ona na niematerialne wartości, które niestety w dzisiejszym świecie
często są pomijane. Dzieci im młodsze tym są bardziej
spontaniczne i twórcze. Urzekająca jest łatwość, z jaką
dzieci wcielają w życie plany, np. zorganizowanie klubu tańca w klasie, klubu dyskusyjnego czy klasowego
klubu artystycznego. Dzieci mają ogromny potencjał
i odwagę do działania. Jest im jednak potrzebny kreatywny nauczyciel, który nimi pokieruje. Działanie należy ćwiczyć na drobnych rzeczach, usuwając wszelkie
przejawy niepewności, ponieważ ona jest przeszkodą
w realizacji celów. Ci, którzy do ciężkiej pracy potrafią

str. 55

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

dołożyć wiarę w pozytywny rozwój wypadków, otrzymują specjalną nagrodę. Tym bardziej należy unikać
narzekania, niezadowolenia i braku wiary, ponieważ
samospełniająca się przepowiednia ma ogromną siłę
– zarówno pozytywną, jak i negatywną. Dlatego warto
nadawać zdarzeniom, nawet tym trudniejszym, pozytywną energię.
Każdy nauczyciel, niezależnie od tego czego
uczy, może zaproponować swoim uczniom wydarzenie, które zmobilizuje i zachęci ich do działania a tym
samym rozwijania siebie. Można na przykład uczniom
zaproponować pisanie książek. Jest to dodatkowa praca dla nauczyciela, ale przynosi wiele korzyści. Dzieci
ogólnie mówiąc ćwiczą pisanie, umiejętność współpracy, rozwijają się pod względem plastycznym, wykonując ilustracje, uczą się wreszcie szacunku do książki. Takie zadania proponujemy uczniom, organizując
od wielu lat miejski konkurs literacki. Wydarzenie
to daje możliwość pokazania talentów i uświadamia
uczniom, że literatura jest czymś, co może dotyczyć
ich życia i zainteresowań, wpływać na nich samych.
W tym roku, w kwietniu gościem podczas finału był
właśnie Dariusz Chwiejczak, a spotkanie z nim dotyczyło omawianej książki.
Innym przykładem może być organizowany
przez nas raz w roku wieczorek pozytywnych emocji. Biorą w niej udział wszyscy chętni uczniowie
i absolwenci szkoły, którzy chcą zaprezentować swoje
talenty, umiejętności i pasje: recytatorskie, aktorskie,
muzyczne i plastyczne. Wieczorek odbywa się w bardzo przyjemnej, ciepłej atmosferze, przy świecach,
w obecności rodziców i zaproszonych gości. Dzieci
bez żadnej rywalizacji prezentują siebie i swoje umiejętności. Bardzo chętnie przygotowują się do tego
wieczoru. Samodzielnie wykonują zaproszenia dla
rodziców i gości, pieką ciasteczka, przygotowują lampiony na stoły. Wszystkie te działania zmierzające do
realizacji wspólnego przedsięwzięcia rozwijają talenty
i integrują młodych ludzi.
Książka Dariusza Chwiejczaka “Czarodzieje
mogą wszystko” kształtuje charakter dzieci, uczy odpowiedzialności i umiejętności organizacyjnych. Pomaga budować poczucie własnej wartości.„Dedykuję
ją każdemu, kto bez względu na wiek ma swoje marzenia i jest wiecznie młody duchem” - mówi autor tej
niezwykłej lektury. Przypomina nam - nauczycielom
o naszym powołaniu, pasji, o tym, że sukcesy w naszej
pracy pojawią się wtedy, gdy będziemy świadomie planowali kolejne etapy naszej pracy, gdy z życzliwością,
szacunkiem i uwagą będziemy traktowali naszych
uczniów. Książka może także stać się cennym porad-
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nikiem dla wszystkich rodziców marzących o harmonijnych relacjach ze swoimi dziećmi. Autor bardzo
umiejętnie podsuwa pomysły rozwiązywania problemów związanych z rozwojem i dorastaniem dzieci
i młodzieży.
Książka “Czarodzieje mogą wszystko” w przystępny sposób przybliża czytelnikom filozoficzne treści, które pozwalają na zrozumienie, jakie wartości
w życiu mają największe znaczenie. Jest to opowieść
o kształtowaniu charakteru, traktat o świecie czarów,
które w cudowny sposób przenoszą marzenia do rzeczywistości. Pokazuje, że każdy z nas, mały, czy duży,
ma prawo do marzeń, ma prawo do stawiania sobie
w życiu celów, do dążenia do ich realizacji, do bycia
szczęśliwym. Wiele zależy od nas samych, ale wiele
także od ludzi, z którymi przebywamy na co dzień –
od naszych rodziców, którzy dają cenne wskazówki,
pomagają zrealizować marzenia, i od naszych nauczycieli, którzy - choć czasem srodzy – uczą prawdziwego życia, uczą jak w życiu nie odpuszczać, jak iść cały
czas do przodu.
Elżbieta Nyga, Małgorzata Wilczek, Małgorzata Gandor – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 1
w Żorach.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Nr 3–4 (22–23)/ 2013

Praca domowa uczniów w młodszym wieku szkolnym
Małgorzata Kowol
Koncepcją nowego systemu edukacyjnego jest edukacja alternatywna, która jako priorytet wyznacza tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego
rozwoju osobowości jednostki. Środkiem mogącym
dopomóc realizacji tegoż celu może być odpowiednio,
racjonalnie organizowana praca domowa. Z badań
wynika1, iż 97, 5% respondentów opowiada się za koniecznością zadawania prac domowych.
Pamiętając o wielu pożytecznych funkcjach
nauki domowej nie sposób nie zauważyć, iż jest ona
niezbędnym elementem procesu nauczania - uczenia
się. Optymistyczne jest zatem, iż wielu nauczycieli nie
potrafi sobie wyobrazić zajęć bez tego ważnego składnika kształcenia. Jednak zmiany w zakresie pracy domowej powinny także uwzględniać jej funkcje i cele.
Priorytetem w zmodernizowanym nauczaniu staje się
już nie tylko utrwalanie wiadomości i rozwój umiejętności, ale też rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu nowej wiedzy, w myśleniu oraz działaniu. Różnorodność i oryginalność jednostki rozwija się poprzez
kształtowanie postaw i działań twórczych. Dążenie do
osiągnięcia tychże celów można zrealizować poprzez
racjonalną, twórczą, i ciekawą pracę domową.
Uzyskane wyniki badań sprowadzają się do
stwierdzenia, że w edukacji wczesnoszkolnej dominuje pisemna forma prac domowych. Zadawanie tego
typu prac na tym poziomie nauczania jest w pełni uzasadnione. Dzieci lubią tego typu prace, zwłaszcza gdy
zawierają one walory poznawcze. Niepokojące jest to,
że nauczyciele w ogóle nie wymienili form badawczych, mieszanych czy zaopatrzeniowych, do których
zalicza się gromadzenie materiałów na zadany temat,
np. pocztówek. Nie należy ich lekceważyć, bo niosą określone wartości edukacyjne, które są pomocne
w tworzeniu u uczniów w młodszym wieku szkolnym
całościowego obrazu świata.
Kolejnym zadaniem do realizacji, by szkoła
stała się szkołą sukcesu, jest indywidualizacja i różnicowanie zadań domowych. Mówiąc o różnicowaniu
mam na myśli takie postępowanie nauczyciela, które
uwzględnia indywidualne zdolności dzieci,
a przy tym prowadzi do realizacji celów kształcenia.
Zasada różnicowania zadań domowych odnosi się do
1 Własne badania ankietowe do pracy magisterskiej „Praca
domowa dzieci w młodszym wieku szkolnym”. Uniwersytet
Opolski, lipiec 2012.

oferowania dzieciom zadań atrakcyjnych pod kątem
formy, zawierających różny stopień trudności, do proponowania zadań otwartych, umożliwiających twórcze działania dziecka, a także dopasowanych do możliwości intelektualnych danego ucznia, jego zdolności
oraz zainteresowań.
Z przeprowadzonych badań wynika, że niski odsetek nauczycieli różnicuje naukę domową,
a w opinii uczniów klas III zadawane prace mają
charakter jednolity. W praktyce szkolnej zauważa się
także, że wychowawcy nie uatrakcyjniają zadawanych
prac, zlecając wykonanie niedokończonych w szkole
zadań w ćwiczeniach. Warto by więc było spojrzeć na
indywidualizację pracy domowej z innej perspektywy.
Skoro jednym celów nauki domowej ma być rozwój
zainteresowań dzieci, to warto ją ukierunkować na
zdolności i talenty uczniów.
Ankietowani nauczyciele nie wspominają
także o zadawaniu zadań własnych, o których decyduje sam uczeń, a są one niezwykle ważne dla dziecka. Wśród odpowiedzi nie pojawiły się prace domowe
związane z wykorzystaniem zasobów Internetu, czy
też związane z ciekawymi programami telewizyjnymi,
co jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych ćwiczeń czy kart pracy.
Propozycją zmian w zakresie pracy domowej
jest także utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami w zakresie organizowania nauki domowej uczniów
klas młodszych. Warto zauważyć, iż efekty w dużym
stopniu uzależnione są od rodziców, a szczególnie od
warunków, jakie oni stwarzają dzieciom. Na etapie nauczania wczesnoszkolnego dzieci nie są przyzwyczajone do samodzielnej pracy w domu. Ten nawyk należy
dopiero stopniowo u nich wykształcać. I tu właśnie
dużą rolę odgrywają rodzice, którzy powinni wdrażać
najmłodszych do rzetelnego wypełniania obowiązków.
Rozmowy z rodzicami na temat pracy domowej powinny stać się ważnym tematem wspólnych spotkań.
Można wtedy zwrócić uwagę na problematykę pracy
domowej dzieci i sposób współpracy rodziców z dzieckiem podczas wykonywania zadań. Warto jednak pamiętać, że w organizowaniu pracy domowej ucznia nie
chodzi o wielogodzinną pomoc rodzica, ważne jest tylko, by przygotować dziecko do pracy i - co najważniejsze - budzić w nim motywacje, zainteresowanie oraz
zachęcać do wykonywania różnorodnych czynności.
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W literaturze pedagogicznej podkreśla się,
iż każdy wysiłek ucznia, każde zadanie przez niego
przygotowane powinno być sprawdzone, poprawione i ocenione. Analiza danych liczbowych wykazuje,
że zdecydowana większość (65%) nauczycieli sprawdza i ocenia prace domowe u większości dzieci. Jedna
osoba wyraziła pogląd, że nie ocenia w ogóle pracy
domowej, czego powodem może być opinia o mało
obiektywnym wyrazie oceny względem wykonanej
w domu pracy. Podsumowując rozważania na temat
oceniania, można stwierdzić, że nauczyciel, który zadaje zadania domowe codziennie, a nie sprawdza ich
systematycznie, spowoduje spadek motywacji dziecka
do nauki. Natomiast regularna kontrola ilościowa i jakościowa zadań domowych oraz ocenianie wysiłków
pracy uczniów przełoży się na poziom staranności jej
wykonania i zapobiegnie postawie lekceważącej wobec obowiązków szkolnych. Warto też pamiętać, iż
dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej lubią
być ocenianie, z chęcią czekają na uznanie i dalsze
wskazówki. Tak więc nauka domowa wcale nie musi
być postrzegana jako nużący obowiązek. Wysiłek włożony przez nauczyciela w przemyślaną, atrakcyjną
pracę z pewnością zostanie doceniony.
W USA pojawiły się dwie, wywołujące wiele
kontrowersji, publikacje na temat negatywnych korzyści płynących z zadawania pracy domowej. Chodzi
o „Mity o pracy domowej” A. Kohna oraz „Koniec
z odrabianiem lekcji” J. Buella. Zdaniem autorów zadawanie dzieciom prac domowych po zajęciach szkolnych zniechęca je do samodzielnych prób poszukiwa-
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nia i pogłębiania wiedzy. Warto by się więc zastanowić
nad jej sensem, gdyż coraz częściej zdarza się, iż to
rodzice odrabiają lekcje za dzieci bądź te z dzieci odpisują od siebie wzajemnie. Ciekawym rozwiązaniem
byłoby „zostawianie prac domowych w szkole”, jak to
się dzieje np. w Australii.
Modernizacja edukacji zintegrowanej zmusza nauczycieli do odchodzenia od schematycznych
działań. Szkoła na miarę nowego wieku musi wdrażać
uczniów do życia w czasach, które dopiero nadchodzą.
Zatem promujmy nowoczesny paradygmat edukacji
zintegrowanej polegający na rezygnacji z przekazywania suchej wiedzy na rzecz rozwijania postawy aktywnej, twórczej, także zaradności i samokształcenia. Praca domowa ucznia w dzisiejszej szkole powinna być
swojego rodzaju stymulatorem wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającym posiąść sprawności niezbędne do efektywnego wykorzystania nabytej wiedzy
i zarazem ciągłego jej poszerzania, pogłębiania. Warto
nadmienić, że konieczność przyzwyczajania uczniów
do samodzielnej pracy w domu jest związane z cechami ciągle zmieniającej się rzeczywistości, która wymaga od człowieka aktywności, samodzielności i celowego kierowania swoim życiem. Nauka własna uczniów
w domu we współczesnej zintegrowanej edukacji powinna być przede wszystkim ujmowana w kontekście
ciągłego wydobywania tkwiących w najmłodszych
jednostkach pokładów potencjału.
Małgorzata Kowol - nauczyciel stażysta w Przedszkolu Publicznym w Gołkowicach.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Konstruowania autorskich programów nauczania dla nauczycieli
wszystkich typów szkół. Historia.
• Jak uczyć podstaw prawa na lekcjach WOS?
• Trening działań twórczych dla nauczycieli i wychowawców.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl

str. 58

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Nr 3–4 (22–23)/ 2013

HAŁAS W SZKOLE
(projekt edukacyjny w gimnazjum)
Marcin Strzępek
Hałas jest dźwiękiem niepożądanym i szkodliwym
dla człowieka. O jego szkodliwości decydują poziom
głośności, charakter źródła, czas trwania oraz zmiany
w czasie. Zwalczanie może polega na eliminacji jego
źródeł bądź izolacji miejsc przebywania przez człowieka. Szkoła jest miejscem, w którym przynajmniej
w trakcie przerw śródlekcyjnych bardzo trudno jest
go uniknąć.

W Zespole Szkół Sportowych w Tychach
przeprowadzony został projekt edukacyjny, którego
głównym celem była ocena poziomu hałasu podczas
przerw oraz próba jego ograniczenia. W pierwszym
etapie uczniowie przeprowadzili ankietę wśród 120
uczniów klas gimnazjalnych (56 % gimnazjalistów),
której wyniki przedstawiają się następująco:
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Odpowiedzi na pytania wskazują, że aż 75% uczniów
uważa, iż podczas przerw jest zbyt głośno, 61% respondentów ocenia hałas jako uciążliwy bądź bardzo
uciążliwy. Ale za niepokojący (moim zdaniem) należy uznać fakt, że prawie jedna trzecia ankietowanych
przyznaje się, że nie wie, jaki jest wpływ hałasu na
zdrowie człowieka. Jednocześnie zapytani o wpływ,
jaki ma on na nich, bardzo często odpowiadają, że
jest to ból głowy, spadek koncentracji, osłabienie czy
też nerwowość. Pokazuje to, że udane zmniejszenie
poziomu natężenia szkodliwych dźwięków w trakcie
przerw może mieć pośredni wpływ na wyniki w nauce
i zachowanie. Najwięcej, bo aż 36% pytanych o najlepszy, ich zdaniem, sposób ograniczenia hałasu wskazuje na wzmocnienie dyscypliny wśród młodzieży. Zatem możemy się domyślać, że sami w sobie upatrują
jego główne źródło.
Uczniowie wykonali kilkukrotne pomiary natężenia hałasu na przerwach w godzinach 9.40-9.50
oraz 13.25-13.40 (10 pomiarów co 30 sekund na każdej z przerw przez 4 dni). Na porannej przerwie średnie natężenie oscylowało w granicach 78 dB -81 dB,
maksymalny cząstkowy pomiar wynosił 86,5 dB a minimalny 72,8 dB. Na popołudniowej przerwie średnie
wyniki mieściły pomiędzy 78,4 dB a 84,13 dB przy
czym maksymalny cząstkowy pomiar wynosił 88,5 dB
a minimalny 73,1 dB. Wynika stąd, że popołudniowa
przerwa była nieznacznie głośniejsza. Dla porównania
spokojna rozmowa w pokoju to około 60 dB a koncert
rockowy w hali to 110 dB1. Według przyjętych norm
dopuszczalna ekspozycja na hałas dla 8 godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB. Maksymalny poziom dźwięku A nie może
przekraczać 115 dB, szczytowy poziom dźwięku C nie
może przekraczać 135 dB 2. Zakładając, że uczeń gimnazjum ma przeciętnie 7 godzin lekcyjnych w ciągu
dnia, jego przerwy mają łączny czas około 60 minut.
Widzimy zatem, że nie możemy mówić o przekraczaniu norm.
Kolejnym etapem projektu było podjęcie
przez uczniów próby ograniczenie hałasu. W tym celu
w najbardziej widocznych miejscach szkoły zostały
umieszczone piktogramy „zachowaj ciszę”. Po tygodniu uczestnicy projektu wykonali kolejną serię pomiarów na tych samych przerwach. Tym razem wyniki średnich pomiarów mieściły się w granicach 80,6
dB do 84,3 dB. Widzimy, że podjęte przez uczniów
działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Po
pierwszym, nie do końca udanym działaniu uczestnicy projektu postanowili wykonać kolejny ruch. Tym
razem działania były skierowane bezpośrednio do
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uczniów. Przygotowali krótka pogadankę na temat
źródeł hałasu i jego wpływu na młodego człowieka,
z którą dotarli do wszystkich klas gimnazjalnych. Po
kilku dniach wykonali kolejne pomiary. Okazało się,
że średnie natężenie wynosiło od 73,85 dB do 80.9 dB.
Podjęte przez uczniów działania przyniosły
zamierzony efekt. Po drugiej próbie udało im się nieznacznie ograniczyć „szkodliwe dźwięki”. Najlepsze
skutki przyniosła bezpośrednia rozmowa z uczniami,
a więc podniesienie świadomości. Skutek z pewnością
byłby trwalszy i silniejszy gdyby działania były bardziej długotrwałe. Stąd wydaje się być zasadne, aby regularnie wprowadzać na godzinach wychowawczych
tą tematykę.
Marcin Strzępek – nauczyciel matematyki i fizyki
w ZSS w Tychach oraz ZS STO w Tychach. Uczniowie
biorący udział w projekcie: Tomasz Michalski, Wojciech Janusz, Daniel Horbal, Bartłomiej Rowicki.
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NARODZINY I TOŻSAMOŚĆ RUCHU Robotniczych
Stowarzyszeń Twórców Kultury
Paweł Soroka
Początki ruchu Robotniczych Stowarzyszeń Twórców
Kultury sięgają września 1980 r., kiedy to – wkrótce po podpisaniu w Stoczni Gdańskiej porozumień
kończących słynny strajk – w Warszawie zebrał się
Komitet Założycielski Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. W jego składzie dominowali członkowie Warszawskiego Robotniczego Klubu
Literackiego, który prowadził działalność od 1974 r.
Podobne kluby w latach 70-tych istniały w innych
miastach, patronowało im Towarzystwo Przyjaciół
Pamiętnikarstwa, a ich działalność wspierały Wojewódzkie Rady Związków Zawodowych. W gronie
założycieli znalazła się również grupa członków Studenckiego Centrum Literackiego „Gremium”, które w drugiej połowie lat 70. ściśle współpracowało
z WRKL. 5 listopada 1980 r. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Warszawie zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość prawną. Pierwszym
prezesem Warszawskiego RSTK wybrany został nieżyjący już Michał Krajewski, literat – murarz, inicjator słynnych trójek murarskich w okresie odbudowy
Warszawy ze zniszczeń wojennych, na którego życiorysie częściowo oparty był scenariusz filmu Andrzeja
Wajdy „Człowiek z marmuru”.
Formuła i statut Warszawskiego RSTK stały
się wzorem dla podobnych inicjatyw w innych regionach Polski. Do czasu ogłoszenia w Polsce stanu
wojennego powstało i uzyskało osobowość prawną
jeszcze pięć Robotniczych Stowarzyszeń Twórców
Kultury, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Rzeszowie i Wodzisławiu Śląskim. Powstanie
społeczno-kulturalnego ruchu RSTK było przejawem
podmiotowości i emancypacji ówczesnych środowisk
robotniczych w dziedzinie kultury i wyrazem ich samoświadomości. Nie przypadkiem stało się to po wydarzeniach Sierpnia ‘80 r., kiedy to klasa robotnicza
stała się wiodącą siłą społeczną w Polsce.
Rozwój ruchu przyśpieszony został powołaniem w sierpniu 1981 r. redakcji dwutygodnika RSTK
– „Twórczość Robotników”, którego pierwszy numer,
przygotowany do wydania na początku grudnia 1981
roku, ukazał się w dniu 24 czerwca 1982 r. Wielu jego
współpracowników z terenu, przy wsparciu redakcji,
stało się inicjatorami i założycielami nowych ogniw

terenowych RSTK, które w większości uzyskały osobowość prawną – pod koniec lat 80. działało oficjalnie
46 samodzielnych RSTK.
W dniu 8 kwietnia 1984 r. w Warszawie
zebrał się Komitet Założycielski Federacji RSTK.
Ówczesne władze – pod wpływem nacisków peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa (na podstawie materiałów zgromadzonych w IPN i nam udostępnionych,
wiemy dziś, że od samego początku ruch RSTK był
inwigilowany i rozpracowywany przez SB) – odmówiły jednak zarejestrowania Federacji. W tej sytuacji
Komitet przyjął propozycję prof. Bogdana Suchodolskiego, dotyczącą udzielenia patronatu Narodowej
Rady Kultury dla ogólnopolskiej działalności RSTK.
25 marca 1985 r. powstał Zespół Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury przy Narodowej Radzie,
który istniał do 25 lutego 1989 r., spełniając funkcję
ogólnopolskiej reprezentacji ruchu.
W momencie liberalizowania systemu realnego socjalizmu, gdy wprowadzono nowe prawo o stowarzyszeniach, na podstawie którego stowarzyszenia
rejestrowano przez sądy, a nie przez wydziały spraw
obywatelskich Urzędów Wojewódzkich, 15 listopada
1988 r. zarejestrowana została Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury jako ogólnopolska reprezentacja ruchu RSTK o charakterze federacyjnym. W dniach 1-2 kwietnia 1989 r. w Tychach
odbył się I Krajowy Zjazd RSTK. Przyjęto program
działalności dla całego ruchu i wybrano władze Rady
Krajowej (jej przewodniczącym wybrany został autor
niniejszego tekstu i pełni tę funkcję do dziś).
Od początku swojego istnienia, RSTK było
ruchem społeczno-kulturalnym, skupiającym twórców nieprofesjonalnych, głównie ze środowisk pracowniczych. Obecnie wśród członków nie brak także
nauczycieli. W poszczególnych Robotniczych Stowarzyszeniach Twórców Kultury istniały najczęściej sekcje literackie i plastyczne i tak jest do dziś.
W niektórych RSTK prowadzona jest także działalność grup fotografików i zespoły sceniczne. W ruchu
RSTK realizowana jest idea twórcy-animatora, nic
więc dziwnego, że działacze RSTK w okresie 33 lat
istnienia ruchu, zorganizowali setki imprez o zasięgu
ogólnopolskim i lokalnym, w trakcie których ze swo-
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ją twórczością docierali do różnych środowisk, w tym
do szkół podstawowych i średnich.
Do najważniejszych imprez ogólnopolskich,
które organizowane są od wielu lat, należy zaliczyć
Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne w Lubniewicach (organizatorem jest gorzowskie RSTK, ostatnio odbywają się w Garbiczu k. Rzepina), Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń w Kobylnikach k.
Kruszwicy (organizator RSTK w Bydgoszczy) i Prezentacje w Świdniku (organizator RSTK woj. lubelskiego). Do 2010 roku przez ponad 20 lat co roku organizowane były Warsztaty Fotograficzne „Diastar”
(organizator RSTK w Starachowicach). Dużą popularnością cieszą się konkursy literackie, plastyczne
i fotograficzne, które towarzyszą dużym imprezom
organizowanym w ramach naszego ruchu. Do najbardziej znanych i dobrze rozpropagowanych należy
zaliczyć ogólnopolski konkurs literacki im. Edwarda Szymańskiego, który towarzyszył Prezentacjom
Artystycznym Robotników w Szczecinie i Ogólnopolski konkurs fotograficzny, organizowany z okazji
Warsztatów Fotograficznych „Diastar”. Kilka edycji
konkursu o tematyce ekologicznej „Ekoart” zorganizowało wrocławskie RSTK. W konkursach tych wielokrotnie brali udział także uczniowie szkół średnich.
Ważną sferą aktywności Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w okresie trzech dekad
istnienia ruchu, była i jest działalność wydawnicza.
W tym okresie pod szyldem RSTK ukazały się setki almanachów, tomików poezji, prozy i satyry oraz
setki katalogów plastycznych. W drugiej połowie lat
80. w ramach ruchu RSTK ukazywało się kilka tytułów jednodniówek, a poznańskie RSTK wydawało interesująco redagowany miesięcznik „Bez Przysłony”
– odważnie wyrażający interesy pracownicze. RSTK
we Wrocławiu przez wiele lat wydawało pismo „Bez
Kurtyny”. Szczególnie dużym dorobkiem wydawniczym mogą się poszczycić RSTK we Wrocławiu,
Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Gorzowie Wlkp.
Większość tych wydawnictw została złożona w Krajowym Centrum Dorobku Twórczego RSTK, istniejącym przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kruszwicy.
W 1985 roku bydgoskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury ustanowiło Honorowy
Medal „Za zasługi dla kultury robotniczej im. Jakuba
Wojciechowskiego” (robotnik z Barcina, nazywanego
klasykiem w robotniczej bluzie, który w okresie międzywojennym za swój „Pamiętnik własny robotnika”
otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, a jego dokonania literackie były wysoko ocenia-
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ne przez ówczesne środowisko literackie, m.in. przez
Tadeusza Boya-Żeleńskiego). Społeczna Kapituła Medalu przyznaje go osobom szczególnie zasłużonym
w dziedzinie edukacji kulturalnej i upowszechniania
kultury, zwłaszcza w środowiskach pracowniczych.
Warto wspomnieć, że w drugiej połowie lat
80. niektóre RSTK zajmowały się problematyką kultury pracy. Artykuły poświęcone tej tematyce często
ukazywały się na łamach istniejącego do marca 1990
r. dwutygodnika „Twórczość Robotników”. Czasopismo to wspierało społeczny ruch grup partnerskich-samorządnych brygad, wyzwalających podmiotowość pracowników i sprzyjających lepszej kulturze
pracy i godnej pracy. Przez pewien czas problematykę
tę kontynuowało obecnie wydawane pismo społeczno-kulturalne Robotniczych Stowarzyszeń Twórców
Kultury, „Własnym Głosem”, zwłaszcza z punktu widzenia możliwości uwłaszczenia polskich pracowników.
Istniejący od 1980 r. ruch RSTK przetrwał
okres głębokich zmian ustrojowych w Polsce. Nie
wszystkim stowarzyszeniom kulturalnym to się udało. Na przykład zasłużony dla polskiej kultury i literatury Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy,
z którego wyszło wielu znanych polskich literatów,
na początku lat 90. zaprzestał działalności. Dokonująca się w Polsce transformacja nie była przyjazna
środowiskom robotniczym. W istocie dokonała się
ich kosztem, mimo że to właśnie te środowiska były
jej siłą sprawczą. To, że w takich warunkach ruch
RSTK przetrwał i ochronił znacznie swój potencjał,
jest zasługą jego twórców i działaczy, pasjonatów, dla
których aktywność w kulturze jest wewnętrzną potrzebą i misją społeczną. Świadczy to również o tym,
że RSTK okazały się ruchem autentycznym, o głębokich korzeniach. Co prawda niektóre Robotnicze
Stowarzyszenia Twórców Kultury zmieniły nazwę,
pozbywając się przymiotnika „robotnicze” i nabierając charakteru regionalnego, ale nadal identyfikują się
z całym ruchem i przynależą do federacji – Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury.
Do Rady Krajowej RSTK jako federacji akces zgłosiły
także stowarzyszenia o podobnym do RSTK profilu.
Rada Krajowa RSTK od czerwca 1990 r.
wydaje – od pewnego czasu w kolorze - ogólnopolskie pismo społeczno-kulturalne „Własnym Głosem”(www.wlasnymglosem.pl) będące organem RSTK,
integrującym cały ruch (dotąd ukazało się 87 numerów). Redaguje je redakcja społeczna. Na jego łamach
publikowana jest publicystyka społeczno-kulturalna,
zamieszczane są eseje krytyczno-literackie i recenzje,
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wiersze, opowiadania i reportaże członków ruchu,
prezentowane są prace plastyczne i fotografia artystyczna oraz omawiane najważniejsze imprezy i wydarzenia artystyczne. Wśród autorów „Własnym głosem” są również nauczyciele.
W ciągu 33 lat istnienia w ruchu RSTK wyłoniła się czołówka twórców, których dokonania stały
się cząstką polskiej kultury. Wystarczy powiedzieć, że
ponad 40 członków RSTK zostało przyjętych w poczet Związku Literatów Polskich. Bardzo wielu zosta-
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ło członkami profesjonalnych plastycznych związków
twórczych. Dorobek RSTK w zakresie upowszechniania kultury trudno zatem przecenić.
Za pośrednictwem Redakcji Dialogu Edukacyjnego zwracamy się do nauczycieli z prośbą o włączenie się w pracę Stowarzyszenia i podzielenie się
swoim dorobkiem artystycznym.
Paweł Sorka – Przewodniczący Zarządu Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Techniki prezentacyjne dla najmłodszych – mój pierwszy pokaz
slajdów.
• Interaktywne prezentacje multimedialne – previ.
• Arteterapia w pracy nauczyciela i wychowawcy.
• Zaczarowany świat papieru i ciastoliny.
• Tańce świata (Izrael, Rosja, Indie, Turcja, Argentyna, Japonia,
Stany Zjednoczone, Brazylia).
• Pedagogika zabawy w teorii i praktyce.
• Zimowe warsztaty muzyczne.
• Harmonogram działań ewaluacji wewnętrznej w ramach wybranego przez radę pedagogiczną obszaru.
• Zasady kompozycji symetrycznej jedno i wieloosiowej przedstawione haftem matematycznym.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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II wojna światowa w obiektywie kamery
dr Aldona Urbanek
W 2013 roku przypada 74 rocznica wybuchu II wojny światowej. Filmy o wojnie i okupacji zapewniły już
sobie miejsce w polskiej kinematografii, nie tylko ze
względu na ich duży udział w całości produkcji, ale
przede wszystkim dlatego, że były wartościowe artystycznie, powodujące spory i dyskusje, często budzące ambiwalentne emocje, będące jednak ważnym
źródłem wiedzy o polskiej rzeczywistości po 1945
roku. Jednym słowem były ważne dla Polaków. Posiadały z pewnością wymiar historyczny, ale służyły też
często naświetlaniu wątków propagandowych w czasach, w których powstawały. Stanowiły element zmagań o kreowanie i rekonstruowanie polskiej pamięci
i tożsamości. W ciągu tych kilkudziesięciu lat po wojnie, a przede wszystkim w ostatnim dziesięcioleciu
oprócz filmów dotykających kwestii historycznych
i politycznych powstawały także dzieła, które obierały perspektywę egzystencjalną, psychologiczną, przybliżały człowieka postawionego w obliczu wojny oraz
spowodowanych przez nią trudnych wyborów. W jakim kierunku podążają filmowcy z obecnego dziesięciolecia? Czy powtarzają schematy? Czy też otwierają
treści do tej pory zakazane? Mam nadzieję, że czytelnicy zechcą podjąć refleksję nad tematyką, środkami
filmowego wyrazu, kontekstem historycznym, społecznym, politycznym i psychologicznym polskich
filmów poświęconych II wojnie światowej, które na
przestrzeni tego artykułu postanowiłam przybliżyć.
Pierwszym powojennym pełnometrażowym
filmem fabularnym w Polsce, nad którym z pewnością warto się pochylić, są „Zakazane piosenki”
Leonarda Buczkowskiego (1947). Bohaterem filmu
są autentyczne piosenki, śpiewane na ulicach, podnoszące na duchu i piętnujące Niemców. W filmie
wykorzystano klasyczne figury obrazujące różne postawy wobec wojny i okupantów, pojawia się tchórz,
konfident czy ukrywający się Żyd. Wskutek nacisków lewicowej krytyki „wzbogacono” fabułę w stylu
marksistowskim, m.in. wstawiono sceny podkreślające udział Armii Czerwonej w wyzwoleniu Warszawy.
W wyniku tego zabiegu film odpowiednio ustawiał
wizerunek Rosjan, jednocześnie unikając podnoszenia trudnych tematów dotyczących przebiegu wojny.
Kolejnym wybitnym filmem, na który chciałabym zwrócić uwagę, jest znakomity „Kanał” Waj-
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dy (według scenariusza Stawińskiego), uhonorowany
Srebrną Palmą w Cannes w 1957 roku. Film, był interpretowany bardzo różnie, czasem w sposób zaskakujący nawet dla samych Polaków. Nakręcony na fali
październikowej odwilży i rozrachunku ze zbrodniami stalinizmu nie gloryfikował walczących Polaków.
Akcja filmu rozgrywa się w ostatnich dniach powstania, gdy jego los jest już przesądzony. Powstańcy zmuszeni są zejść do kanałów, aby z Mokotowa
przedrzeć się do Śródmieścia. Ostatecznie wszyscy
po kolei giną. Niektórzy z uczestników powstania nie
zrozumieli przesłania Wajdy, któremu zależało najprawdopodobniej o stworzenie metafory tragicznego polskiego losu. Zarzucano natomiast Wajdzie, iż
przewrotnie i zupełnie niepotrzebnie stawiał pytania
o sens walki, poddawał w wątpliwość decyzję o rozpoczęciu Powstania, a przede wszystkim poddawał
pod wątpliwość moralne zwycięstwo umierających
w wojnie Polaków. Spojrzenie Wajdy zupełnie różniło
się od martyrologiczno-bohaterskich wizji. Również
dla komunistycznych cenzorów było o tyle niewygodne, że dwuznaczne względem oceny udziału wojsk radzieckich. „Kanał” był pierwszy z serii filmów inicjujących tzw. „polską szkołę filmową”. Jak pisał Adam
Michnik „W Kanale nie czujemy nawet śladu fałszu
(…) bohaterowie nie prowadzą spekulacji i nie wydają
ocen politycznych, ale jest tam prawda straszliwej codzienności.”
Wiele spośród filmów o Wielkiej Wojnie
ma kompozycję nowelową, dzięki czemu ich wielogłosowa struktura pozwala na wyrażenie tak różnej
prawdy o „czasach pogardy”. W tym momencie warto
przypomnieć cykl noweli Kazimierza Kutza „Krzyż
Walecznych” na podstawie opowiadań Józefa Hena.
W zdecydowanie najdojrzalszej artystycznie noweli
z całego cyklu, pt: „Pies” żołnierze przygarniają błąkającego się psa, który jak się okazuje, jest esesmańskim wilczurem z Oświęcimia. Rodzi się dylemat: czy
zwierzę odpowiada za to, co zrobił z niego człowiek?
Celna wydaje się diagnoza Bolesława Michałka, krytyka filmowego: „Kutz pokazał (…) próbkę reżyserii
prawdziwie realistycznej.” Wojna z jego punktu widzenia nie ma w sobie nic doniosłego, a powinności
żołnierskie nie podlegają historycznej ocenie. Od
strony formy debiut Kutza nacechowany jest insceni-
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zacyjną skromnością i siłą ekspresji, co zaskutkowało
silnym efektem dramatycznym.
Równie ważnym punktem na „mapie kina
faktów” jest „Westerplatte” wyreżyserowany przez
„piewcę września” Stanisława Różewicza w 1967 roku.
Film uznany został przez polskich krytyków za jeden
z najwybitniejszych rodzimych filmów o wojnie. Tadeusz Sobolewski tak pisał o „Westerplatte”: „Skrupulatność tego filmu ma momentami siłę poezji.”
Istotnie, reżyser zaproponował ascetycznie prostą,
pozbawioną patosu i rozbuchanej batalistyki fabułę
mocnego kina opartego na faktach. Film Różewicza
z wnikliwą dokładnością ukazuje 7 dni i nocy walki z nazistowskim najeźdźcą. Wirtuozowskie zdjęcia
Jerzego Wójcika oddają w pełni stan nieustannego
napięcia, z którym borykają się bohaterowie. Widz
obserwuje ich psychiczną ewolucję, od wiary w nadchodzącą pomoc do skrywanej rozpaczy i poczucia
osamotnienia. Warto odnotować, iż najnowsza kinowa wersja tych wydarzeń spowodowała nie tylko polityczną, ale i społeczną debatę. Bowiem, po 50 latach
dowiadujemy się, że prawdziwy obraz walki daleko
odbiega od legendy. To właśnie przyjęta przez reżysera wersja odczarowująca mit bohaterskiej walki budzi
kontrowersje wielu środowisk. O zawirowaniach wokół filmu świadczyć może zmieniający się producent,
obsada, źródła finansowania, a tym samym data premiery filmu.
W latach 70-tych na odważny zabieg artystyczny zdecydował się „enfant terrible” polskiego
kina Andrzej Żuławski. Jego niezwykła „Trzecia
część nocy” wywołała szereg kontrowersji. Dobrze
przyjęta na festiwalu filmowym w Wenecji, wychwalana w prasie, a miażdżąco oceniona przez Leona Bukowieckiego i Annę Tatarkiewicz, która uznała obraz
za kicz i porównała Żuławskiego do grafomańskiej
pisarki Heleny Mniszkówny, autorki „Trędowatej”.
Młodego artysty bronił wówczas Konrad Eberhardt
określając film jako dzieło wybitne. Żuławski zastosował stylizację opartą na Apokalipsie św. Jana i poetykę szoku. Akcja filmu rozgrywa się w czasie okupacji hitlerowskiej. Głównym bohaterem jest Michał
(Leszek Teleszyński), któremu Niemcy zabijają matkę, żonę Helenę i synka. W mieście, do którego ucieka spotyka w starym domu rodzącą właśnie kobietę,
Martę (Małgorzata Braunek), która przypomina mu
jego zmarłą żonę. Michał troszczy się o nią i jej dziecko. By ich utrzymać, postanawia zostać karmicielem
wszy w instytucie produkującym szczepionki przeciw tyfusowi. W zasadzie zarówno praca w Instytucie
Weigla jako sposobu radzenia sobie w czasie okupacji,
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jak i problematyka wojny są w filmie tłem dla trudnych rozważań o zagrożeniu i dylematach moralnych
- miłości, odpowiedzialności, wierności i odwadze.
Do grona wybitnych dzieł lat 70. dołączył
w roku 73. „Hubal” Bohdana Poręby z wybitną kreacją Ryszarda Filipskiego. Film odmienny, różniący
się od dzieł Munka czy Żuławskiego, można doszukiwać się wspólnego mianownika ze stylistyką Wajdy,
ale też widać pewną odrębność. Słusznie o „Hubalu” piszą internauci: „Prawdziwa lekcja patriotyzmu.
Dlaczego o takich bohaterach jak Hubal mówi się tak
mało lub wcale? I jeszcze jedno: dlaczego ten film jest
tak mało popularny? Powinno się go puszczać młodzieży w szkołach. Ja o ludziach zasłużonych dla Ojczyzny dowiaduję się dopiero po maturze z Internetu,
niezależnych książek, starych filmów oraz po prostu
od innych ludzi”1. Przytoczona opinia nie jest odosobniona. Film choć oparty na romantycznym micie oficera, nie ociera się o banalność ani kicz. Przypomina wręcz ujęcie Sienkiewiczowskiego „Potopu”:
obronę Jasnej Góry w Częstochowie, która miała też
przede wszystkim ogromny wydźwięk psychologiczny, moralny i polityczny. Major Dobrzański (Hubal),
który nie złożył broni po klęsce wrześniowej stając się
pierwszym oddziałem partyzanckim II wojny światowej, stanął przed dylematem etycznym, bowiem był
świadomy, iż hitlerowskie odwety pociągały za sobą
setki ofiar wśród ludności cywilnej. „Hubal” ginie
w 1940 roku, otoczony przez żołnierzy Wehrmachtu
na Kielecczyźnie. Jego legenda trwa do dzisiaj. Krytyka doceniła również muzykę Wojciecha Kilara, która
niewątpliwie wpływa na klimat w filmie.
I choć niektórzy twierdzą2, iż był to ostatni
wybitny, osadzony w poetyce romantycznej film, ja
chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kilka najnowszych produkcji.
„W ciemności” Agnieszki Holland. Film,
który udowadnia, iż temat Holocaustu i drugiej wojny światowej nie został jeszcze w kinie wyczerpany.
„W ciemności” bez chwili wahania można zestawić
z najwybitniejszymi dziełami reżyserki – dramatami
„Europa, Europa” czy „Olivier, Olivier”. Jednocześnie autorka wychodzi dalece poza przewidywane
ramy. Przedstawia film, który poraża szczerością,
zaskakuje autentyzmem i wiarygodnością ludzkich
postaw i reakcji. Przedstawia człowieka postawionego w ekstremalnej sytuacji, pozbawionego możliwo1 Opinia internautki; http://www.filmweb.pl/film/Hubal-1973-6248/discussion/Wspania%C5%82y+film+o+wspania%C5%82ym+cz%C5%82owieku.,2022206
2

K. Kurczyna, Kino o wojnie, ORE 2009
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ści decydowania o sobie, ale pragnącego przetrwać,
ze wszystkimi swoimi słabościami, złością, radością,
rozpaczą, desperacją, miłością, nienawiścią, cierpieniem, zagubieniem i zdradą. Przy takiej historii łatwo
popaść w sentymentalizm i narodową martyrologię. Żadnej z tych rzeczy u Holland nie znajdziemy.
„W ciemności” bohaterem staje się drobny cwaniaczek, kanalarz, który postanawia ukryć grupę żydów
w kanałach. Ostatecznie opiekuje się nimi przez 14
miesięcy, ryzykując życiem swoim oraz całej swojej
rodziny. Heroizm ma tu ludzki wymiar, bohater jest
ułomny, ale to go nie umniejsza. Wśród ukrywających się nie ma cierpiętniczych min wywołujących
u widza szybkie współczucie. Są tu seks i nieufność,
śmiech, ironia i upór. Nie ma kryształowych postaw.
Reżyserka portretuje całe zło wojny. Ale udaje się jej
także przedstawić fascynujący koloryt multikultorowego społeczeństwa Lwowa, codzienne życie wojennej ulicy. Dość naturalnym odruchem będzie skonfrontowanie filmu z „Kanałem”. Jest tu kilka ujęć,
wyraźnie nawiązujących do filmu Andrzeja Wajdy.
Holland oddaje hołd mistrzowskiemu dziełu poprzez
kilka ujęć wyraźnie do niego nawiązujących, ale tworzy też coś zupełnie nowego, swojego. Z pewnością
warto zobaczyć ten film, by móc skonfrontować swoją
opinię z czytanymi w prasie recenzjami.
Warto zatrzymać się również na chwilkę
przy skromnym, choć dojrzałym kinie Feliksa Falka.
„Joanna” z pewnością nie aspiruje do miana wiekopomnego dzieła ukazującego syntezę stosunków żydowsko-niemieckich czy meritum Holocaustu, po
prostu wzrusza, każe pochylić się nad minionym, zapętlonym gdzieś w niedawnej historii czasem, w którym ciężko było ocalić godność człowieka. Tytułowa
bohaterka ratuje pewną przypadkowo poznaną w kawiarni małą żydowską dziewczynkę. Matka dziecka,
która wyjątkowo zabrała dziewczynkę do kawiarni, by
uczcić jej urodziny, pada ofiarą łapanki. Dziewczynce
udaje się schronić w kościele, stamtąd zabiera ją do
domu Joanna, ściągając na siebie niebezpieczeństwo.
„Joanna” to prosta, ale poruszająca historia, po obejrzeniu której, nie sposób uciec od natrętnych pytań
o cenę, jaką trzeba było zapłacić za okazane drugiemu
człowiekowi dobro. Film oskarżany o pełną zgodność
z wszelkimi utartymi schematami kina wojennego,
o brak nowego, odważnego spojrzenia, mnie ujął. Ten
skromny obraz w pięknej oprawie niemal ascetycznych zdjęć Piotra Śliskowskiego bardzo porusza.
Wydaje się, że reżyserzy młodego pokolenia
coraz odważniej budzą sumienia, zmuszają swoimi
obrazami do stawiania pytań i otwierają rany w ser-
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cach. Z pewnością do grona odważnych należy Wojciech Smażowski, któremu miejsce w tak szacownym
gronie zapewniła „Róża” (…i oczywiście nie tylko
ona). Akcja „Róży” rozgrywa się w latach 1945-46
na terenie starego pogranicza polsko-pruskiego. Po
zakończeniu II wojny światowej Mazury zostają włączone do Polski i rozpoczyna się proces repolonizacji tamtejszej ludności. Dramat Smarzowskiego to
opowieść o dojrzewaniu miłości dwojga dorosłych,
doświadczonych przez wojnę ludzi. Tadeusz (Marcin
Dobrociński) w sierpniu 1944 r. walczył w Powstaniu
Warszawskim, był świadkiem śmierci własnej żony,
zgwałconej a następnie zabitej w bestialski sposób.
Polski patriota w końcu trafia na Mazury, gdzie postanawia się nie ujawniać i ułożyć sobie życie. Szuka
tam też wdowy po żołnierzu Wehrmachtu, którego
śmierci był świadkiem, by oddać jej pamiątki po nim.
Ostatecznie trafia do domu Róży (Agata Kulesza),
gdzie poznaje dramatyczną historię jej życia. Tadeusz z początku postanawia pomóc kobiecie jedynie
rozminować pole, by mogła uprawiać ziemniaki, które pozwoliłyby przeżyć jej samej i córce. Splot okoliczności powoduje, że zostaje. Smażowski opowiada
od nowa losy zapomnianych ofiar. I dokonuje tego
w sposób niezwykle uniwersalny. „Prawdziwy obraz
ważnego fragmentu środkowoeuropejskiej historii”
– tak napisali w uzasadnieniu swojej nagrody dziennikarze, którzy uznali „Różę” za najlepszy film Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zgodzę
się z krytykami filmowymi, że „film jest krokiem
milowym w polskiej kinematografii, a wiec powinno
się go zobaczyć” – sadzę jednak, że domowe zacisze,
a nie klasa w szkole, są odpowiednim miejscem do
jego przeżycia. Jest to bowiem film niezwykle szokujący, wypełniony scenami gwałtów, odbierający wiarę
w ludzi, ale i krzepiący zarazem.
Obraz, o równie mocnym ciężarze artystycznym, który już należy do kanonu tych filmów, które
„należy zobaczyć”, to „Pokłosie” Władysława Pasikowskiego. Tuż po premierze pytano: „Czy polskie
kino wreszcie otrząsnęło się z mitologizowania historii i potrafi opowiadać o trudnych wydarzeniach
szczerze, odważnie i przede wszystkim ciekawie?”
Film był jedną z 14 produkcji walczących w tym roku
o nagrodę Złote Lwy w Gdyni. Krytycy uhonorowali
go festiwalową Nagrodą Dziennikarzy. W uzasadnieniu napisano: „Za ujęcie traumatycznego tematu w formie, dzięki której ma on szansę dotrzeć do
młodej publiczności”. Czyż nie zachęcająco? Dla nas
nauczycieli, wykładowców? „Pokłosie” opowiada historię dwóch skłóconych ze sobą braci. Franek (Irene-
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usz Czop) przez lata mieszkał w USA, Józek (Maciej
Stuhr) stracił rodzinę i popadł w konflikt z mieszkańcami swojej rodzinnej wsi. Razem postanawiają
rozwikłać tajemnicę żydowskiego mordu sprzed 60
lat. Film nawiązuje do pogromu Żydów w Jedwabnem
w 1941 r. Obraz, czego oczywiście można się spodziewać, jest niesłychanie kontrowersyjny. To film, który
dzieli widownię: są ludzie, którzy wychodzą z seansu
wstrząśnięci i poruszeni, ale są też tacy, którzy uznają
film za kiczowaty i opowiedziany przy doborze nieodpowiednich gatunków (thriller, chwilami horror).
Jak trafnie zauważa Jakub Demiańczuk z „Dziennik
Gazeta Prawna”: „Pasikowski opowiada tę historię
prostymi słowami, czernią i bielą zachowań i postaw,
gwałtownymi oskarżeniami, kilkoma bardzo mocnymi, zapadającymi w pamięć scenami. Być może
powinien opowiadać ją subtelniej. Ale czasem głupotę i kłamstwa można jedynie próbować zakrzyczeć,
zwłaszcza gdy dialog nie przynosi efektów”. Jest to
z pewnością obraz drażniący, ale i niezwykle ciekawy.
Czy oglądać go ze swoimi uczniami? Nie odpowiem
na to pytanie, gdyż to dojrzałość i wrażliwość mogą
być jedynie wyznacznikami odbioru jego intencji.
Naród polski, jak pewnie żaden inny, miał
potrzebę rozrachunku z historią, nie tylko wtedy kiedy rany były świeże, ale i wówczas, kiedy rany zaczęły się goić. Stopniowo znikają tzw. białe plamy dzięki
odważnym, odbrązawiającym obrazom reżyserów
młodego pokolenia, które bezkompromisowo mierzą
się z wstydliwą kwestią udziału niektórych Polaków
w Holocauście. Ale, czy wszystkie rzetelnie i wieloaspektowo przedstawiają problematykę historyczną?
Czy używają do przedstawienia tak wstrząsających
kart z historii odpowiednich środków artystycznego
wyrazu? Odpowiedzi należy szukać samemu. Filmy
poruszające problematykę II wojny światowej oglądane przez pokolenie, którego wojna bezpośrednio nie
dotknęła, nie powinny pozostawiać go obojętnym. Jakimi bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy o tym zapomnieli?
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Terapia sztuką jako metoda radzenia sobie ze stresem
Joanna Klimczak-Knura
Współczesny świat medycyny, psychologii oraz szeroko rozumianej kultury żywo interesuje się zdrowotwórczymi aspektami sztuki1. Jednak już w starożytnej Grecji wykorzystywano terapeutyczną rolę
teatru i poezji. Według Arystotelesa widz oglądający
tragedię ukazującą heroizm ludzki mógł doznać wyzwolenia od silnych napięć2. Funkcja katharsis wykorzystywana w starożytnym teatrze, do dziś jest niezastąpiona w teorii leczenia sztuką. To oczyszczenie,
wywołane głębokim przeżyciem estetycznym - podobnie jak płacz, pozwala na odreagowanie negatywnych emocji.
Zdarza się, że termin arteterapia jest niedostatecznie rozumiany i traktowany jako terapia poprzez formy plastyczne. Marian Kulczycki definiuje
tę metodę leczenia jako układ poglądów i czynności
ukierunkowanych na utrzymanie i/lub podnoszenie
poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko
rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki3. Jak
wskazuje Ewelina Konieczna, arteterapię w wąskim
znaczeniu rozumiemy jako plastykoterapię lub terapię malarską natomiast w szerokim znaczeniu termin
ten obejmuje: muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, filmoterapię, psychodramę, fototerapię4. Zatem Konieczna, przypisuje do arteterapii wszelkie
rodzaje twórczości artystycznej. Jednak w literaturze
anglojęzycznej termin ten dalej jest rozumiany jako
terapia wyłącznie poprzez sztuki plastyczne. W wyniku tych nieporozumień powstał nowy termin, który łączy rozumienie arteterapii w wąskim znaczeniu
oraz wszystkich innych metod leczenia związanych
ze sztuką. Kulturoterapia o której mowa obejmuje
wszystkie rodzaje terapii, które dla realizacji określonych celów terapeutycznych posługują się środkami
kulturowymi (wytworami kultury), traktowanymi
jako działalność kulturowo-oświatowa w ośrodku leczniczym, uwzględniająca szczególne potrzeby
i możliwości ludzi chorych5. Proponowane są rów-

nież inne terminy pozwalające jak najtrafniej oddać
termin dotyczący terapii poprzez sztukę np. w literaturze niemieckojęzycznej pojawia się termin terapia
tworzenia. Problem definiowania pojęć jest w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, ale istotne jest to, że
dzięki terapii poprzez twórczość artystyczną można
leczyć problemy psychologiczno-pedagogiczne.
Richard S. Lazarus stworzył w nurcie poznawczo - fenomenologicznym koncepcję stresu
i radzenia sobie z nim. Teoria ta koncentruje się na
takich relacjach, które można określić jako stresujące. Stresujący charakter danej transakcji człowieka
ze światem określają wewnętrzne, poznawcze procesy psychologicznej oceny, czyli wartościowania,
interpretowania, nadawania znaczeń6. Stres zatem
pojawia się w konfrontacji człowieka ze światem zewnętrznym. Świat XXI wieku przejawia się wieloma
stresogennymi formami. Wpływ technologii na życie
człowieka implikuje nasilanie się problemów związanych z poznawczymi aspektami nowych mediów.
Wzrost stresorów7 jest wynikiem szybkości łącz internetowych, transmisji informacji i ciągłych rywalizacji
międzyludzkich.
Każdy z nas doświadcza w życiu sytuacji
stresowych, jednak nie każdy stres jest umiejętnie
rozładowywany. Kumulacja napięć prowadzi do powstawania przewlekłych chorób, często są to różnego
rodzaju bóle. Przyczynami występowania stresu są
dramatyczne wydarzenia o wymiarach katastrof np.
traumatyczne przeżycia związane z wojną; poważne
wyzwania i zagrożenia dotyczące jednostek lub kilku osób prowadzące do zmiany w życiu ludzkim np.
śmierć współmałżonka, rozwód, śmierć kogoś z rodziny; drobne codzienne utrapienia8. Rozwód czy
przeprowadzka staje się sytuacją stresową, z którą
często trudno radzi sobie rodzic, a co dopiero dziecko.
Rzutowanie na dziecko negatywnych emocji wpływa

1 E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i prkatyce, Kraków,
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, s.13.

6 Internet, (dostęp: 21.11.2011r), dostępny: www.poradnia.
zagan.pl/articles.php?article_id=15

2

Tamże.

3 Cyt. za: E. Grzebyk, Warsztat z zakresu terapii , w: Kurs
z zakresu terapii przez sztukę, Wrocław, Wydział Zdrowia Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu, 1999, s.33.
4

E. J. Konieczna, Arteterapia..., s.18-19.

5

Tamże, s.20.
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7 stresor – oznaczenie czynnika sprawczego zob. A. S. Reber,
Słownik psychologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2000, s.713.
8 Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka
w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J.
Sterlau, tom 3, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2000, s.472-476.
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niekorzystnie na jego rozwój psychiczny i społeczny. Przyczynami pojawiania się stresu u dzieci mogą
stać się nie tylko problemy rodziców, ale również codzienne sytuacje, takie jak spóźnienie się na lekcje
czy wystąpienie na forum klasy. Stres w środowisku
szkolnym może wynikać z krytyki rówieśników,
braku zrozumienia przez pedagogów oraz rodziców.
Współcześnie rywalizacja w szkole o najlepsze stopnie między rówieśnikami również staje się przyczyną
stresu. „Wyścig szczurów” nie jest już zjawiskiem dotyczącym pracowników dużych firm korporacyjnych,
przejawia się on już w szkole, gdzie za najlepsze oceny
dziecko otrzymuje nagrody od rodziców. Wtedy przestaje być istotne zdobywanie wiedzy, ważniejsza dla
dziecka jest nagroda.
Współcześni psychologowie podkreślają,
że zaangażowanie się dziecka w proces tworzenia
zmniejsza w nim napięcie i łagodzi istniejące zahamowania. Wskutek aktu tworzenia następuje uwolnienie
stłumionych i nieuświadomionych emocji9. Rysunek
dziecka jest lustrem jego emocji i potrzeb. Za pomocą twórczości plastycznej można wyrazić najgłębiej
skrywane lęki, powstałe w wyniku wydarzeń dnia
codziennego. W swojej wcześniejszej pracy „Traumatyczne przeżycia dzieci w ekspresji plastycznej”10,
próbowałam udowodnić, że właśnie rysunek dziecka
jest zwierciadłem przebytych doświadczeń o charakterze destrukcyjnym. Badania wówczas wykazały,
że obrazek dziecka być pomocą w pracy psychologa
i pedagoga szkolnego. Wyniki testu rysowania rodziny zaproponowanego przez Louisa Cormana są
świadectwem pojawiających się problemów w środowisku młodego człowieka. Ekspresja artystyczna pozwala często na zaprezentowanie swoich problemów
w sposób bardziej autentyczny i mniej destrukcyjny
w porównaniu z komunikacją werbalną11. Za pomocą
samej rozmowy trudno jest uzyskać prawdziwy obraz
urazów psychicznych u dzieci, dlatego wprowadzanie
w diagnozę rysunku jest niezbędnym uzupełnieniem
w rozpoznaniu choroby. Dzięki twórczości plastycznej pedagog może zdiagnozować pojawiające się dysfunkcje w układzie psychicznym dziecka, może również zbadać w wyniku jakich doświadczeń pojawia
się konkretny problem. Zatem za pomocą twórczości
9 Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań
praktycznych, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Łódź,
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi, 2011, s. 298.
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plastycznej, można leczyć różnego rodzaju dysfunkcje
psychologiczne. Terapia sztuką najczęściej ma charakter wspomagający, a nie jest główną metodą leczenia. Przykładem zdrowotwórczego wpływu sztuki na
rozwój jest wprowadzanie zajęć o charakterze twórczym do programów przedszkoli czy domów społecznych. Wprowadzenie arteterapii w program leczenia
chorób psychicznych i pozytywne jej rezultaty można
było zobaczyć na ostatniej wystawie podopiecznych
bielskiego Ośrodka Leczenia Psychiatrycznego12. Celem zajęć plastycznych jest umożliwienie wyrażenia
przeżyć trudnych do wypowiedzenia, tłumionych
oraz odreagowania emocji i napięć13. Dzięki twórczym zajęciom, pacjenci są bardziej aktywni w życiu
społecznym a przez to również są mniej narażeni na
stres czy negatywne przeżycia.
Jednak obok diagnozowania i leczenia za pomocą sztuki, możemy dostrzec znamienny wpływ
plastyki, muzyki, teatru i innych form ekspresji artystycznej jako środków prewencji przeciwko pojawianiu się u pacjentów odczuć niezadowolenia
z życia, stresów związanych z tempem życia itp. Jak
wyżej zostało powiedziane, twórczość artystyczna
zmniejsza ryzyko pojawienia się napięć oraz łagodzi
szkolny stres. Rysunek dziecka jest zatem nie tylko
projekcją powstałych już problemów, ale za pomocą
twórczości plastycznej dziecko może łagodzić objawy
stresu. Metodą na rozładowanie szkolnego napięcia
jest technika malowania dziesięcioma palcami, która umożliwia dziecku tworzenie za pomocą dłoni.
Metoda ta ma nawiązywać do naturalnej fascynacji
substancjami o konsystencji błota i pozwala na zaspokojenie tego typu potrzeb związanych ze stadium
analnym opisanym przez Freuda14. Ćwiczenie to, wykonuje się najczęściej z dziećmi w wieku szkolnym,
gdzie zasada poprawnego używania przedmiotów jest
priorytetem. Przełamanie konwencji i malowanie za
pomocą dłoni, staje się również coraz bardziej popularne w socjalizacji podopiecznych domów pomocy
społecznej.
Wprowadzanie do arteterapii nowych dyscyplin sztuki tj. film, fotografia jest efektem podążania
za nowymi możliwościami terapii. Fototerapia czy
filmoterapia zawiera w sobie wszystkie dotychczasowe formy leczenia sztuką, przez co staje się przystęp12 Internet, (dostęp: 5.12.2011r.), dostępny: www.katowice.
gazeta.pl/katowice/1,35056,3600243.html

10 zob. J. Klimczak, Traumatyczne przeżycia dzieci w ekspresji
plastycznej, praca licencjacka, Racibórz, PWSZ, 2007.

13 L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w domach pomocy
społecznej. Przewodnik metodyczny, Katowice, Wydawnictwo
Śląsk, 1999, s.54.

11 Ibidem, s.298.

14

E. J. Konieczna, Arteterapia..., op. cit., s.28.
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niejsza i daje lepsze efekty w zapobieganiu niektórych
problemów występujących w środowisku szkolnym.
Nowy projekt w katowickim kinie „Światowid”, jest
oparty na wspomaganiu wychowywania dzieci i młodzieży poprzez film. W projekcie „Nowe horyzonty edukacji filmowej” poruszane są między innymi
problemy wielokulturowości, tolerancji, tożsamości,
praw człowieka itp.
Wszechobecność nowych mediów oddziałuje nie tylko pozytywnie na rozwój społeczeństwa
informacyjnego, ale również ma negatywny wpływ
na tożsamość, socjalizację a nawet zdrowie młodego człowieka. Internet umożliwia rozwój poznawczy
i ułatwia szybszą komunikację z drugim człowiekiem. Problemem jednak jest sztuczność świata wirtualnego. Zawierane znajomości za pomocą sieci są
często iluzją rzeczywistych kontaktów międzyludzkich. Dowodem negatywnego wpływu nowych mediów na rozwój młodych ludzi, jest wypowiedź ucznia
szkoły podstawowej. Na pytanie ilu masz przyjaciół,
stwierdził on: nie mam przyjaciół, bo nie mam facebooka. Częsta aktywność w świecie wirtualnym
może prowadzić do rozwarstwienia tożsamości użytkownika, bądź w skrajnych przypadkach zatracenia
realnego „ja”. Aby rozładować stres czy zapomnieć
o osobistych problemach, niektórzy zanurzają się
w świat gier komputerowych. Z jednej strony zatem
gry będą swego rodzaju lekarstwem i możliwością na
rozładowanie napięcia, z drugiej mogą doprowadzić
do zacierania granicy między światem wirtualnym
a realnym. Aby zapomnieć o własnych problemach
spędzamy coraz więcej czasu w świecie wirtualnym.
Dziecko próbuje wyładować swe negatywne emocje
często używając przemocy, co umożliwia mu internet
i gry komputerowe. Niestety często ma to wpływ na
realne życie.
W świecie zdominowanym przez media cyfrowe, gdzie manipulacja obrazem digitalnym jest
powszechna a dzieła sztuki to maszynowe wytwory
matematyczne, sztuka manualna odchodzi w zapomnienie. Plastykoterapia czy teatroterapia jest odpowiedzią na sztuczne obrazy produkowane przez maszyny. Sztuka pomaga rozładować nie tylko stres, ale
również inne negatywne emocje tj. złość czy smutek.
W środowisku rodzinnym przyszłych wybitnych twórców dość często występują wydarzenia
traumatyczne, takie jak przedwczesna śmierć któregoś z rodziców, choroba lub inne dramatyczne epizody15. Badania Feldmana i Simontona wykazują, że
15 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk, Gdańskie
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traumatyczne przeżycia w wieku dziecięcym, wpływają na pojawianie się w późniejszym życiu zdolności twórczych. Zadając pytanie wśród znanych mi
twórców, czy mieli w dzieciństwie przeżycia o charakterze stresującym bądź traumatycznym, słyszałam często potwierdzające odpowiedzi. Analizując
tą tezę, zaczerpnęłam wiedzy z historii sztuki, gdzie
znalazło się jej potwierdzenie. Przykładem może być
artysta Jonasz Stern. W wieku nastoletnim w czasie
trwania II wojny światowej, przeżył on likwidację
getta lwowskiego, cudem unikając śmiercionośnego
pocisku. Zatem traumatyczne przeżycie było czynnikiem wpływającym na twórczość artysty. Można by
było wnioskować, że skoro traumatyczne przeżycia
mają wpływ na rozwój twórczości, to stres również
powinien na nie wpływać. Aby jednak stwierdzić czy
stres, może być czynnikiem wpływającym na przyszłą twórczość dziecka, należy przede wszystkim wykonać kilkuletnie badania w tym kierunku.
Podsumowując arteterapia pełni funkcję
ekspresyjną, ponieważ ma istotny wpływ na ujawnianie tłumionych emocji, a jej katartyczny charakter pomaga rozładować i przekształcić niekorzystne
dla zdrowia stany napięcia i frustracji16. Koncepcje
katartyczne arteterapii wskazują na istotną jej rolę
w diagnozowaniu i leczeniu negatywnych emocji takich jak długotrwały stres. Jednak badacze nie są na
tym polu zgodni. Wysoki poziom pobudzenia może
sprzyjać twórczości, ale wskazuje się na pobudzenie
związane z pozytywnymi emocjami17. J. Kasof mówi,
że pobudzenie wywołane hałasem lub związane ze
stresem (w rodzeniu się twórczości)18 ma raczej działanie negatywne19. Komentarze te wynikają być może
z niedostatecznego zbadania tematu arteteraii jako
metody leczenia i zapobiegania stresu. Różnice między koncepcjami wykazują, że potrzeba dużo czasu
i nowych badań poświęconych temu zagadnieniu, aby
wykazać czy arteterapia może być metodą zapobiegania i leczenia stresu, oraz czy negatywne emocje mogą
wpłynąć na rozwój twórczości.

Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, s.145.
16

A. S. Reber, Słownik..., s.713.

17

E. Nęcka, Psychologia..., s.80.

18

przypis autora.

19

E. Nęcka, Psychologia..., s.80.
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RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Metoda tekstu przewodniego w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Kształcenie umiejętności kluczowych uczniów na lekcjach przedmiotów zawodowych.
• Trudności w uczeniu się matematyki – propozycje rozwiązań.
• Dyskalkulia – rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności
w uczeniu się matematyki.
• Przekład literacki a dzieło.
• Methoden des Wortschatzerwerbs im DaF–Unterricht.
• Ćwiczenia komunikacyjne na lekcji języka obcego i nie tylko.
• Hot Potato – tworzenie materiałów dydaktycznych.
• Program Ekozespołów i Ekoreporterów, czyli szkolna kampania
ekologicznego stylu życia.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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