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Maria ROWIÑSKA-SZCZEPANIAK

Parabolicznoœæ w retoryce barokowego kaznodziei

Pamiêci Profesora Mariana Kaczmarka

W przypadaj¹c¹ w tym roku 20. rocznicê œmierci Profesora Mariana Kacz-
marka do form wdziêcznej pamiêci danej przez opolskie œrodowisko akademic-
kie do³¹czmy niniejsz¹ refleksjê nad dawn¹ literatur¹ w kontekœcie prac nasze-
go Nauczyciela i Mistrza. W wydanej przed laty ksiêdze pami¹tkowej Duktem

czasów, poœwiêconej zmar³emu Profesorowi, o Jego naukowym dorobku mogliœ-
my m.in. przeczytaæ:

Poszukiwania sensów g³êbokich b¹dŸ naddanych dzie³a literackiego nie pojawi³y siê
w ostatnich latach ¿ycia Profesora, czyli dopiero w chwili, gdy pos³u¿y³ siê On kate-
gori¹ parabolicznoœci. Dociekania tego rodzaju towarzyszy³y Mu w³aœciwie nieustan-
nie. To one, wraz z niepokoj¹cym Go problemem ¿ywotnoœci dawnej literatury, s¹
bodaj najbardziej twórczym sk³adnikiem Jego humanistycznego dorobku. Odkrywa-
nie wpisanych w dzie³o wartoœci, postaw, idei, ich mo¿liwa „¿ywa obecnoœæ” – oto,
co stanowi o istocie tego dorobku, niezale¿nie od tego, co w danym momencie by³o
przedmiotem zainteresowania Autora: podnios³a epika czy piœmiennictwo u¿ytkowe,
arcydzie³o czy literacka powszednioœæ, twórczoœæ dawna czy wspó³czesna1.

Badacz staropolszczyzny wyjaœnia³, ¿e pos³ugiwanie siê pojêciem parabolicz-
noœci (obecnym tak¿e w tytu³ach prac Profesora: Parabolicznoœæ „Pamiêtni-

ków” J.Ch. Paska; Parabolicznoœæ jako barokowe uniwersum; Œredniowieczne

exemplum jako przekaz paraboliczny) ma w przypadku baroku uzasadnienie nie

1 J. Neuberg, Profesor Marian Kaczmarek 16 I 1934 – 12 XI 1994, [w:] Duktem czasów. Ksiê-

ga pami¹tkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934–1994), red. M. Bratuñ, S. Gajda,
J. Neuberg, Opole 1996, s. 17.



tylko w przyjêtej wówczas „wizji œwiata, ale równie¿ w okreœlonej postawie
wobec tego œwiata, manifestuj¹cej siê w poszukiwaniach «g³êbinowych» i bo-
skich wyznaczników pod powierzchni¹ widzialnej rzeczywistoœci. Poszukiwa-
nia te obejmowa³y zarówno wypowiedzi werbalne, jak i znaki ikoniczne oraz
zjawiska naturalne”2. Odwo³uj¹c siê do stanu badañ i przypominaj¹c zamienne
stosowanie pojêæ alegorycznoœæ – parabolicznoœæ (ze wzglêdu na podobieñstwo
ich pól semantycznych3), podj¹³ próbê „wyodrêbnienia zjawiska paraboliczno-
œci, kieruj¹c siê przekonaniem o jego powszechnym wystêpowaniu w baroko-
wym œwiatopogl¹dzie, sposobach postrzegania rzeczywistoœci, stereotypach
spo³ecznych zachowañ i postaw – s³owem w tym wszystkim, co mieœci siê
w pojêciu zbioru sensów kulturowych epoki”4. Profesor zauwa¿a³ obecnoœæ
omawianego zjawiska w s³owie zarówno mówionym, jak i pisanym, w literatu-
rze nie tylko tej „wysokiej”, lecz tak¿e „niskiej”, a zatem w stosunku do ale-
gorycznoœci odznacza³o siê ono szerszym zastosowaniem. Za podstawow¹ ce-
chê wypowiedzi parabolicznej uzna³ dynamizm, a alegoriê znamionuj¹ – jak
okreœli³ – „konwencjonalnoœæ i semantyczna nieruchomoœæ”5. Powstanie kon-
strukcji parabolicznej (prowadz¹cej do wskazania okreœlonego sensu uniwersal-
nego) wyznacza³ kierunek – „od do³u” jako odwrotnoœæ budowy utworu ale-
gorycznego, tworzonego – wed³ug okreœlenia Janiny Abramowskiej – „od
góry”6. Autor Sarmackiej perspektywy s³awy, przyjmuj¹c za podstawê podzia³u
zwi¹zek miêdzy dos³ownoœci¹ wyra¿enia a parabolicznym wyjaœnieniem, wyró¿-
ni³ trzy przedstawienia paraboliczne. Stanowi¹ je: egzempla, w kaznodziejstwie
potrydenckim bêd¹ce najskuteczniejszym œrodkiem perswazji, teksty „intencjo-
nalnie mimetyczne”, w których wydarzenia rozpatrywane by³y w kontekœcie re-
alizacji Bo¿ych planów i decyzji, oraz utwory charakteryzuj¹ce siê „jednoœci¹

4 Maria Rowiñska-Szczepaniak

2 M. Kaczmarek, Parabolicznoœæ jako barokowe uniwersum, [w:] W krêgach baroku i baroko-

woœci. Studia, red. M. Kaczmarek, Opole 1993, s. 9.
3 Zob. E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki. Od staro¿ytnoœci do koñca XVII w.,

Warszawa 1985, s. 244–252; J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej,
[w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. S³awiñski, Wroc³aw 1977, s. 135–143.

4 M. Kaczmarek, op. cit. Autor wskazuje na nastêpuj¹ce cechy dystynktywne myœlenia para-
bolicznego: „– metafizyczn¹ i eschatologiczn¹ perspektywê ogl¹du rzeczywistoœci jako nie-
ustaj¹cego ruchu jednorodnej materii; – poszukiwanie sta³ych, systemowych odniesieñ kulturo-
wych wobec nieskoñczonoœci i zmiennoœci wszechœwiata; – uniwersalistyczn¹ wyk³adniê
filozoficzn¹ i estetyczn¹ dramatycznych jakoœci œwiata zmys³owego i kondycji ludzkiej; – formy
œwiadomoœci mitycznej znajduj¹ce wyraz w tworzeniu usymbolicznionych znaków i wyobra¿eñ
[...]”. Ibidem, s. 9–10.

5 Ibidem, s. 10.
6 W wyjaœnieniu czytamy: „[...] utwór alegoryczny budowany jest «od góry», nie prawdy

cz¹stkowe sk³adaj¹ siê na sens ca³oœciowy, lecz ów sens, wczeœniej za³o¿ony, wyznacza znacze-
nia poszczególnych cz¹stek”. J. Abramowska, op. cit., s. 138. Zob. M. Kaczmarek, op. cit., s. 10–11.



œwiata zmys³owo poznawalnego i œwiata niewidzialnego”7 – œwiata przypomi-
naj¹cego zbiór, sk³adaj¹cy siê z nieskoñczonej liczby ró¿nych elementów – zna-
ków. Warto przypomnieæ, na co Badacz równie¿ zwróci³ uwagê, i¿ w literaturze
staropolskiej – obok ³aciñskiej nazwy parabola (comparatio, collatio, similitu-

do, proverbium, paromia) czy greckiej parabolé – pojawia³y siê tak¿e rodzime
okreœlenia: „przypowieœæ”, „podobieñstwo”, „przyrównanie”, „powieœæ”, „przy-
s³owie”, „przyk³ad”8. Po strukturê paraboliczn¹ siêgn¹³ m.in. polski poeta rene-
sansowy Erazm Otwinowski, pisz¹c utwór Przypowieœci Pana naszego Jezusa

Chrystusa. W czêœci poprzedzaj¹cej sam tekst znajdujemy wyjaœnienie autora
nie tylko dotycz¹ce znaczenia samego gatunku, lecz tak¿e wskazuj¹ce na szer-
sze zastosowanie s³owa – „przypowieœæ”, którym nazwane s¹ równie¿ – o czym
pisa³ Piotr Wilczek – „inne wypowiedzi Jezusa – zw³aszcza logiony, alegorie
czy te¿ zwyk³e porównania, niebêd¹ce parabolami”9:
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7 M. Kaczmarek, op. cit., s. 11–17. Por. M. Kaczmarek, Œwiat jako niewyczerpany zbiór zna-

ków, „Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska” 1994, z. 32, s. 89–94.

8 M. Kaczmarek, Parabolicznoœæ…, s. 23. Zob. M. Adamczyk, Parabola, [w:] S³ownik litera-

tury staropolskiej. Œredniowiecze, renesans, barok, red. T. Micha³owska przy udziale B. Otwino-
wskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wroc³aw 1990, s. 547–548; A. Martuszewska, Parabola czy

parabolicznoœæ?, [w:] eadem, Pozytywistyczne parabole, Gdañsk 1997, s. 115–120; M. G³owiñ-
ski, Intertekstualnoœæ, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 246–249.
Wyrazem zamiennego pos³ugiwania siê s³owami: przypowieœæ – przys³owie jest choæby przyk³ad
z kazania Szymona Starowolskiego Na dzieñ Œ. Andrzeja: „Starzy ludzie jako œwiadczy Plutar-
chus mieli jedn¹ jasn¹ przypowieœæ u siebie. Ad amussim applica lapidem, non ad lapidem amus-

sim. To s³owo amussis [...] rozumie siê ów sznur, pod który ciesz¹ drzewo cieœle, aboli te¿ muruj¹
œciany murarze. Mówi tedy ta przypowieœæ, jeœli chcesz dom dobrze postawiæ, pilnuj¿e, aby mur
szed³ prosto pod sznur, ¿ebyœ nie przyciska³ sznura do cegie³, ale cegie³ w œcianê wmyka³, ¿eby
prosto sz³a nic siê nie uchybiaj¹c od liniej. Z tego tedy przys³owia: «nie sznur ma iœæ za murem,
ale mur wed³ug sznuru ma byæ robiony»” (S. Starowolski, Na dzieñ Œ. Andrzeja, kazanie trzecie,
[w:] idem, Œwi¹tnica Pañska zamykaj¹ca w sobie kazania na uroczystoœci œwi¹t ca³ego roku, Kra-
ków 1645, s. 16. Por. Plutarch, Moralia, wybór, przek³. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977,
s. 45). Kazanie to rozpoczyna siê przypowieœci¹ o m¹drym budowniczym, który zanim zacznie
wznosiæ pa³ac czy koœció³, zastanawia siê nad figur¹ geometryczn¹, a wiêc planem konstrukcji,
materia³ami potrzebnymi, by zrealizowaæ przedsiêwziêcie, a w koñcu nad zatrudnieniem odpo-
wiednich robotników. Jako przyk³ad wielkiego budowniczego kaznodzieja poda³ króla Izraela Sa-
lomona. Autor wyjaœni³: „Chrystus Jezus chc¹cy niebieskie ono miasto Jeruzalem tu na ziemi
za³o¿yæ, którego, aby bramy piekielne przemóc nie mog³y za³o¿y³ je wed³ug modeluszu swojego,
który przed wieki mia³ w myœli swojej Boskiej i mia³ sto drogich kamieni, drzewa nieskazitelnego
i wybrantowanego z³ota, po które Salomon posy³a³ a¿ za Ocean Wschodni. On wyszedszy nad
Morze Galilejskie obaczy³ czterech braciej ryby ³owi¹cych Erant enim piscatores i uczyni³ ich
kolumnami najprzedniejszemi tego miasta kwadratowego nieporuszonego na wieki [...]”. Ibidem,
s. 13.

9 P. Wilczek, Ewolucja przypowieœci jako gatunku mowy – od s³ów Jezusa do „Przypowieœci”

Erazma Otwinowskiego, [w:] idem, „Polonice et Latine”. Studia o literaturze staropolskiej, Kato-
wice 2007, s. 151–152.



Chrystus Pan, jedyny mistrz nam od Boga dany
i wierny nauczyciel œwiatu obiecany,
rozliczne przypowieœci ucz¹c, ukazowa³,
by tak wielkiej prostocie ludzkiej ufolgowa³.
I prawie nic nie mówi³ okrom przypowieœci,
by lud snadniej móg³ poj¹æ niebieskie powieœci,
gdy¿ to wiêc pospolita do cz³eka wszelkiego
rychlej z przyk³adu poj¹æ ni¿ z s³owa go³ego.
Przywodzi³ Pan z proroków i z Psalmów miejsc wiele,
swoje zbawienne s³owa twierdz¹c imi œmiele,
przywodzi³ te¿ przyk³ady z wiela pod³ych rzeczy,
maj¹c wszytko jako Pan tu na wielkiej pieczy,
by tak wszytkim dogodzi³ ku ich zbudowaniu
i pilniejsze uczyni³ k s³ów Bo¿ych s³uchaniu10.

Z kolei Jakub Wujek w kazaniu na niedzielê Szeœædziesi¹tnicy11, rozwa¿aj¹c
– w kontekœcie przypowieœci o siewcy – temat s³uchania i zachowywania s³owa
Bo¿ego, gdy charakteryzowa³ sposób nauczania Jezusa (wykorzystywanie po-
dobieñstw), przypomnia³ jednoczeœnie, ¿e ta forma parenezy zosta³a ju¿ zapo-
wiedziana przez psalmistê12, a tak¿e omówiona przez Chrystusa13:

I¿ Zbawiciel nasz Pan Chrystus w nauce swojej tak czêsto przypowieœci u¿ywa³ s¹
tego wielkie przyczyny. Pierwsza: I¿ proroctwa o nim by³y, ¿e tym sposobem mówiæ
mia³ jako Mateusz œ. œwiadczy: I¿ to wszystko mówi³ Pan Jezus w przypowieœciach
do ludzi, aby siê spe³ni³o ono prorockie s³owo, gdzie mówi: I¿ otworzê ja w przypo-
wieœciach usta moje, bêdê powieda³ rzeczy zakryte od pocz¹tku œwiata. Druga przy-
czyna: (jako tu sam Pan powiedzieæ raczy³), aby niewiernym a niewdziêcznikom za-
kry³ tajemnice swoje: a wierne, aby ku pilnoœci a modlitwie pobudzi³, aby szukali,
pytali, ko³atali, a¿by im otworzono tak, jako tu zwolennicy uczynili. Trzecia przyczy-
na: Aby przez te podobieñstwa proœci ludzie ³atwiej zrozumieli wysokie tajemnice

6 Maria Rowiñska-Szczepaniak

10 E. Otwinowski, Przypowieœci Pana naszego Jezusa Chrystusa, [w:] idem, Pisma poetyckie,
Warszawa 1999, s. 113.

11 Nazywano tak wówczas drug¹ niedzielê przed Popielcem.
12 „S³uchajcie, ludu mój, zakonu mego, nak³oñcie ucha swego ku s³owom ust moich. Otworzê

w podobieñstwach usta moje, bêdê opowiada³ zagadki od pocz¹tku, coœmy s³yszeli i poznali i oj-
cowie nasi powiadali nam”. Ps 77,1–3, Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu, prze³. J. Wu-
jek, Kraków 1962. Zob. Mt 13,34–35.

13 Por. Mt 13,10–17, Pismo Œwiête... O kategoryzacji i celu przypowieœci (bêd¹cej nauczaniem
o królestwie Bo¿ym) jako odmiany gatunkowej opowiadania biblijnego zob. J. Czerski, Przypo-

wieœci Chrystusa jako gatunek literacki, „Colloquium Salutis” 1993, t. 25, s. 209–230; W. Przy-
czyna, Kaznodziejski przekaz opowiadañ biblijnych, Kraków 2000, s. 63–73; R. Bartnicki,
Wspó³czesna interpretacja przypowieœci Jezusa Chrystusa, „Warszawskie Studia Teologiczne”
2010, nr 2, s. 225–240; A. Paciorek, Przypowieœæ, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigi-
lewicz, Lublin 2012, k. 783–785.



niebieskie. Abowiem bydlêcy cz³owiek nie tak ³atwie pojmuje duchownych rzeczy,
a kto z ziemie jest, ten jedno o ziemskich rzeczach, którym przywyk³ mówiæ umie.
A tak folguj¹c Pan krewkoœci naszej, z tych cielesnych rzeczy bior¹c podobieñstwa,
podaje nam duchowne, niebieskie a wysokie, aby siê tym lepiej wpoi³y w serca na-
sze. Dlaczego te¿ œwiête sakramenty swoje w widomych rzeczach postanowi³. Dla-
czego i obrazy, i ceremonie, i te pozwierzchnie porz¹dki mamy w Koœciele. Na ko-
niec: Aby ka¿dy cz³owiek przy robocie swojej, i przy tych ziemskich sprawach
swoich, mia³ na pamiêci rzeczy zbawienne. Bo dlatego Pan ju¿ o winnicach, ju¿ o na-
sieniu, ju¿ o drzewach, ju¿ o godziech, ju¿ o owcach, ju¿ o inszych doczesnych rze-
czach podobieñstwa daje, abyœ ty na godziech, na roli, w ogrodzie, w winnicy i w in-
szych robotach twoich mia³ kazanie swoje, a mia³ przyczynê i pobudkê ku rozmyœlaniu
tych rzeczy, które tobie pod tymi podobieñstwy Pan zostawiæ raczy³, a opuszczaj¹c te
niskie a widome sprawy, wzbija³ siê zaw¿dy do wiecznych a niebieskich14.

Ale nie tylko ewangeliczne przypowieœci s³u¿y³y staropolskim kaznodziejom
w pasterskim nauczaniu. Przyk³adowo Piotr Skarga w Drugim kazaniu na tê¿

niedzielê XV po Œwi¹tkach. O nieœmiertelnoœci dusznej siêgn¹³ po przypowieœæ
œw. Jana Damasceñskiego o opatrznoœci: „Miasto jedno mia³o ten obyczaj: gdy
króla wybrali, rok mu tylo królowaæ dopuszczaj¹c, po roku na wysep go
niep³odny wyganiali, na którym od g³odu umrzeæ musia³. Co, gdy jeden m¹dry
tak od nich wybrany przejrza³: póki królem by³, wiele zbo¿a, potraw i ¿ywnoœci
na on wysep posy³a³. I tak za odjêciem królestwa po roku, swój ¿ywot opa-
trzy³”15, za pomoc¹ której zaleca³: „To¿ my czyñmy. Nied³ugo nam œwiata za-
¿yæ. Póki co w rêku mamy tam posy³ajmy, gdzie zostaæ po wygnaniu musiem.
Takie obmyœlanie w onym w³odarzu Pan chwali”16. A Fabian Birkowski w ka-
zaniu O exorbitancyach przeciwnych Koœcio³owi katolickiemu i stanowi duchow-

nemu wprowadzi³ przypowieœæ o pasterzu, wilczêtach i kozie: „Pastuch jeden
parê wilczków nalaz³ w lesie, i zaniós³ je do kuczki swojej, i kozie swej rozka-
za³ je karmiæ, poniewa¿ wilczyca maæ ich, kêdyœ w lesie zosta³a; o jak z ciê¿ko-
œci¹ narzeka³a koza, ¿e te bestie wychowa³a, które wyrós³szy, szarpaæ mieli mam-
kê i kozodrzê z niej czyniæ”17. Jej treœæ wykorzysta³ do zobrazowania sytuacji,
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14 J. Wujek, Postilla catholica, to jest Kazania na Ewangelie Niedzielne i Odœwiêtne przez ca³y

rok wed³ug wyk³adu samego prawdziwego Koœcio³a Œ. powszechnego. Teraz znowu przeyŸrzana

i poprawiona, Kraków 1584, s. 116. Por. Œw. Tomasz z Akwinu, Z³oty ³añcuch. Catena aurea,
prze³. L. Szyndler, wstêp P. Milcarek, Kraków 2010, s. 126–130.

15 P. Skarga, Kazania na niedziele i œwiêta ca³ego roku, Kraków 1618, s. 394.
16 Ibidem.
17 F. Birkowski, O exorbitancyach przeciwnych Koœcio³owi katholickiemu i stanowi duchow-

nemu, zw³aszcza o braterstwie z niewiernymi, [w:] idem, O exorbitancyach kazania dwoje prze-

ciwko niewiernym, heretykom, odszczepieñcom i nowym politykom wierze œ. katholickiej rzymskiej

i duchowieñstwu nieprzyjacio³om, Kraków 1632, s. 12. Na temat przypowieœci w kazaniu staro-
polskim zob. S. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Ksiêgach narodu i pielgrzymstwa

polskiego” Adama Mickiewicza, Warszawa 1962, s. 148–150.



bêd¹cej nastêpstwem polityki konfesyjnej Rzeczypospolitej i jej mo¿liwych
konsekwencji (kazanie zosta³o wyg³oszone na sejmie konwokacyjnym w 1632
roku): „I wy siê ciœniecie widzê do mleka korony, to jest do wolnoœci polskiej,
panowie wilczkowie; prosicie, aby wam poprzysiê¿ono pokój i wolnoœæ i impu-

nitatem. Bojê siê, ¿e potem mamkê tê pok¹sacie, byæ ojczyŸnie waszej na kozo-
drzej, dla tego, i¿ nieobyczajnie parê wilków do siebie przypuœci³a, heretyka
i Nalewajka”18.

Zauwa¿amy, ¿e wykorzystywan¹ przez Birkowskiego metodê – jak okreœla
Miros³aw Korolko – „amplifikowania zdarzeñ i faktów za pomoc¹ porównañ”19,
dodajmy: tak¿e tych „rozwiniêtych”20, charakteryzuje parabolicznoœæ. Ale by³a
ona w³aœciwa nie tylko dla wypowiedzi dominikanina o charakterze polemicz-
nym. Zwracaj¹c siê do czytelnika Kazañ na niedzielê i œwiêta doroczne,
zaznaczy³, ¿e ten sposób przepowiadania: Ego autem dico vobis, znamienny dla
Chrystusa jako kaznodziei, ma pomóc w rozpoznaniu drogi prawdy i zbawienia.
St¹d przez podobieñstwo w zakresie formy nauczania przekaz Birkowskiego
zawiera zwroty typu: „uczmy siê z tego przyk³adu”, „uczmy siê i tego, co napi-
sa³ poeta”, „uczmy siê od niemych gwiazd”, „o tak¹ szatê starajmy siê”, „i my
tak czyñmy”. Ale nie brak tak¿e przyk³adów w tonie rygorystycznym, gdy
kaznodzieja nie „powiada”, ale „nakazuje”: „s³uchaj, co za tym idzie”, „A ja
Wam rozkazujê, jako Go nie s³uchaæ? jako¿ Mu nie byæ pos³usznym? W rêkach
Jego widzê klucze do skarbnice, która w sobie ma m¹droœæ niebiesk¹, któr¹
jako zamknie, a któ¿ otworzy? gdy otworzy, a któ¿ zamknie? i jako¿ siê Mu to
nie uk³oniæ, i nie mówiæ: Panie otwórz nam te abo owe przypowieœci, abyœmy
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18 F. Birkowski, O exorbitancyach przeciwnych Koœcio³owi katholickiemu... S. Nalewajko –
przywódca powstania kozacko-ch³opskiego na Ukrainie (1594). Zob. A. Wyczañski, Polska –

Rzecz¹ Pospolit¹ Szlacheck¹ 1454–1764, Warszawa 1965, s. 247–248. Stanowisko F. Birkow-
skiego dotycz¹ce relacji Koœció³–pañstwo omawia: M. Petzówna, Prawo i pañstwo w kazaniach

ks. Fabiana Birkowskiego, Warszawa 1938, s. 120–127. O sytuacji wyznaniowej w ówczesnej
Rzeczypospolitej zob. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokó³ konfederacji

warszawskiej w latach 1573–1658, Warszawa 1974, s. 126–154; U. Augustyniak, Non de fide, sed

de securitate pacis. Wiara i polityka w pogl¹dach ewangelików w Rzeczypospolitej w latach

1631–1632, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2000, s. 71–98.

19 M. Korolko, op. cit., s. 132. O stylu wypowiedzi F. Birkowskiego na tle polemik wyznanio-
wych pisz¹ m.in.: J. Œniegocki, Z problemów kaznodziejstwa Fabiana Birkowskiego (1566–1636),
„Studia P³ockie” 1977, t. 5, s. 72–76; J. Krochmal, Rola Fabiana Birkowskiego OP w kaznodziej-

stwie potrydenckim, „Summarium” 1987–1988, s. 160–162.

20 W retoryce greckiej w odró¿nieniu od porównania uznanego za krótk¹ konstrukcjê seman-
tyczn¹ przypowieœæ by³a „rozwiniêtym porównaniem, w którym dwa wydarzenia lub dwie rzeczy
z ró¿nych dziedzin s¹ zestawione obok siebie. £¹czy je pewna cecha wspólna lub podobieñstwo,
dziêki któremu nastêpuje objaœnienie zjawiska lub pojêcia nieznanego przez pojêcie znane”.
J. Czerski, op. cit., s. 209–210.



zrozumieli co mówisz, bo inaczej nic nie pojmiemy”21. Dominikanin wyjaœnia³:
chce nie tylko „g³osem w rozmaitych koœcio³ach w Koronie Polskiej œwiadec-
two wydaæ, ale i piórem do wszystkich mówiæ”22. Swoje pos³annictwo wobec
wiernych okreœli³ równie¿ w kolejnym tomie kazañ przez przypomnienie „³as-
kawemu Czytelnikowi”, i¿ nie wystarczy s³uchaæ s³owa lub je czytaæ. Przeko-
nywa³ o tym, wykorzystuj¹c podobieñstwo zaczerpniête z Listu œw. Jakuba

Aposto³a: „Co jeœli kto s³uchaczem jest tylko s³owa, a nie czyni go; podobien
taki bêdzie mê¿owi, który upatruje twarz narodzenia swego we zwierciadle;
przypatrzy³ siê abowiem i odszed³, i zaraz zapomnia³ jakim by³”23. Zadaniem
Birkowskiego by³o wiêc nauczenie odbiorcy, jak byæ „s³uchaczem” (i zarazem
„widzem”) oraz „wykonawc¹”24. Dlatego zapowiada: „Jako widzieæ i nie
zapomnieæ powiem”25. W tym celu nadal pos³u¿y³ siê przyk³adem lustra: „We
zwierciadle widywamy nie obraz rzeczy, ale rzeczy same; nie z prosta, ale
ukoœnie: to¿ siê dzieje w s³owie Bo¿ym, kto siê mu pilnie przypatrzy, widzimy
w nim sam¹ wolê Bo¿¹, Boga samego, tak jako s³owo myœli da siê widzieæ
w s³owie ustnym jako we zwierciadle”26. Zrozumia³e staje siê wiêc pytanie: „[...]
czemu siê nie przezieracie w s³owie Bo¿ym i obyczajów waszych z prawem
i z wol¹ Bo¿¹ nie stosujecie [...]”27.

Konsekwencj¹ tak sformu³owanego zadania, jakie postawi³ wiernym, by³o
pokazanie konterfektów postaci, które rozmi³owane by³y w czytaniu Pisma

Œwiêtego, uznanego za „wiadomoœæ” wprost z nieba: „[...] w³asny list jest z nie-
ba do nas napisany od Boga, który oœwiadcza wolê Bo¿¹”; „[...] który œwiat³em
jest ¿ywota, mistrzem obyczajów, lekarstwem dusznym, sznurem dobrego ¿y-
wota, sprawiedliwoœci pomno¿ycielem, pochodni¹ religiej”28. Kaznodzieja po-
œwiêci³ im Kazania na œwiêta doroczne, kreuj¹c jednoczeœnie okreœlone wzorce
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21 F. Birkowski, Do ³askawego Czytelnika. Przemowa. O po¿ytkach czytania S³owa Bo¿ego,
[w:] idem, Kazania na niedziele i œwiêta doroczne, t. 1, Kraków 1623, s. 5.

22 Ibidem, s. 7.
23 F. Birkowski, Do ³askawego Czytelnika. Przemowa. O czytaniu Ksi¹g nabo¿nych, [w:] idem,

Kazania na niedziele i œwiêta doroczne. Tom wtory, w którym œrody i pi¹tki przez Post Wielki

i wiele œwiêtych […] nowym kazaniem wspomniano, Kraków 1628, s. 6.
24 Por. Jk 1,23, Pismo Œwiête...

25 F. Birkowski, Do ³askawego Czytelnika. Przemowa. O czytaniu Ksi¹g nabo¿nych..., s. 6.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 7.
28 F. Birkowski, Na dzieñ Œ. Antoniego z Padwy z Zakonu Franciszka Œ. kazanie, [w:] idem,

Kazania na œwiêta doroczne. Wtora czêœæ tomu wtorego teraz nowo wydana, w której wspomnieni

s¹ œwiêci w metrykê Koœcio³a Rzymskiego Katholickiego dawno i œwie¿o wpisani, Kraków 1628,
s. 434; 435–436.



postêpowania. Konstrukcji wypowiedzi nadawa³ czêsto kszta³t s³ownego emble-
matu. Jak s³usznie zauwa¿y³a Dobros³awa Platt:

Niew¹tpliwie na pojawienie siê kazañ emblematycznych wp³yn¹³ dotychczasowy
sposób drukowania postyll. W Postylli Reja po nag³ówkach, okreœlaj¹cych dzieñ i te-
mat kazania, a przed rycin¹, pe³n¹ perykop¹ i komentarzem wystêpowa³y motta, uj-
muj¹ce lapidarnie treœæ ryciny, perykopy i komentarza, a wiêc spe³niaj¹ce funkcjê in-
skrypcji w emblemacie29.

Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ na zwi¹zek kaznodziejstwa z emblematyk¹ mia³y
wp³yw ju¿ same za³o¿enia artis praedicandi, które wskazywa³y podstawowe
elementy konstrukcji kazania30. Staropolscy twórcy, wiedz¹c o upodobaniach
odbiorców do emblematów – o czym pisa³ Janusz Pelc – d¹¿yli, „by nie tylko
w budowie schematu kazania pos³u¿yæ siê analogi¹ strukturaln¹ nasuwaj¹c¹ siê
doœæ ³atwo, lecz czasem próbowali tworzyæ kazania bêd¹ce wrêcz emblemata-
mi, tyle ¿e na ogó³ z doœæ d³ug¹ subskrypcj¹ po³¹czon¹ z komentarzem”31.

Arka Testamentu abo o czytaniu Pisma Œ. – pod takim tytu³em umieœci³ Bir-
kowski kazanie Na dzieñ Œ. Antoniego z Padwy, z Zakonu Franciszka Œ., za
motto obieraj¹c nastêpuj¹cy fragment z Ksiêgi Wyjœcia: „Po³o¿ysz w skrzyni
œwiadectwo, które dam tobie”32. Z przekazu biblijnego dowiadujemy siê, ¿e
Arka – skrzynia (Arka Boga, Arka Przymierza, Arka Œwiadectwa), w której
przechowywano tablice przykazañ dane Moj¿eszowi przez Boga – zbudowana
u stóp góry Synaj z drzewa akacjowego i pokryta z³otem – towarzyszy³a Izraeli-
tom w ich wêdrówce do Ziemi Obiecanej33. Obok wiêc inskrypcji, w miejsce
imago34, autor wprowadzi³ s³owny obraz. Jest nim Pismo Œwiête jako skrzynia,
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29 D. Platt, Kazania pogrzebowe z prze³omu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej,
Wroc³aw 1992, s. 122.

30 Zob. J. Pelc, S³owo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002,
s. 204.

31 Ibidem, s. 205.
32 Por. Wj 25,21, Pismo Œwiête...
33 Dok³adny opis Arki zob. Wj 25,10–22. O badaniach nad biblijn¹ tradycj¹ o Arce zob. J. Le-

mañski, Arka Przymierza w dziejach narodu wybranego. Miêdzy histori¹ a teologi¹, Szczecin
2006.

34 Do³¹czona do niniejszego artyku³u rycina mo¿e spe³niæ to zadanie. Dusza – rezygnuj¹ca
z wszelkich akcesoriów upiêkszaj¹cych cia³o – przygl¹da siê w trzymanym przez anio³a zwiercia-
dle w kszta³cie tablicy dziesiêciu przykazañ (serce „przezieraj¹ce siê w prawie Bo¿ym”). F. Bir-
kowski, przypominaj¹c postaæ œw. Antoniego, nieustannie konfrontuj¹cego swoje ¿ycie ze
s³owem Bo¿ym, w jego sercu dostrzega „skrzyniê zacn¹ Testamentu Pañskiego”. Rycina pocho-
dzi z poetyckiego cyklu emblematów M. Mieleszki zatytu³owanego Nabo¿ne westchnienia wyda-
nego w 1657 r. (Ksiêgi wtórej obraz VI, [w:] M. Mieleszko, Emblematy, wyd. i oprac. R. Grzeœ-
kowiak, J. NiedŸwiedŸ, red. naukowa D. Chemperek, Warszawa 2010, s. 118). Opis: „Gardzi
Dusza œwieckiemi strojami, ale wed³ug przykazania Boskiego serce swoje stroi”;



w której zamkniête s¹ Bo¿e œwiadectwa. Charakteryzuj¹c Bibliê, wyjaœni³, ¿e
zawiera ona „nie obrazki jakie nieme, ale rozdzielne dla oczu g³osy, dla uszu
dŸwiêki, dla myœli rozumienia, ¿ywe Boskich tajemnic konterfekty”35. Zazna-
czy³, ¿e tê Œwiêt¹ Ksiêgê ofiarowa³ Bóg i „po³o¿y³ s³owo swoje przed oczyma
naszymi, aby pochodni¹ by³o nogom i œwieci³o œcie¿ki nasze [...]”36, a w konsek-
wencji doprowadzi³o do bram nieba – nowego mieszkania przedstawionego
w postaci parabolicznego obrazu: ogrodu pe³nego smakowitych owoców. Bir-
kowski odwo³a³ siê wiêc do doœwiadczeñ znanych odbiorcy. Wprowadzi³ w sce-
neriê ziemskiego ogrodu, w którym widok drzew i kwiatów cieszy wonnoœci¹
oraz piêknem, a tak¿e przypomina o formach oddzia³ywania s³oñca na cz³owie-
ka: obdarowuje ciep³em i pozostawia konkretny œlad w postaci opalenizny.
Przez wskazanie podobieñstwa z natur¹37 kaznodzieja zapewni³ o sile od-
dzia³ywania s³ów zawartych w Piœmie Œwiêtym. Podkreœli³, ¿e droga ich pozna-
nia mo¿e byæ ró¿na, ale wynik ten sam:

[...] ci, którzy ksiêgi Boskie z nabo¿eñstwem abo czytaj¹, abo s³uchaj¹, abo siê ich
ucz¹, musz¹ myœli swoje i zmys³y, rady, chuci i obyczaje Boskimi farbami pomalo-
waæ i œwiêtymi afektami zagrzaæ. A któ¿ taki, który czytaj¹c Pismo Œwiête nie ma siê
oblec w czystoœæ serdeczn¹, poniewa¿ mowy Pañskie czyste s¹ i jako srebro ogniem
wypolerowane, a tak zalecaj¹ czystoœæ i tak¹ zap³atê jej obiecuj¹ jako ¿adne inne
œwieckie pisma38.

Birkowski, kreuj¹c wyobraŸniê odbiorcy, g³ównie odwo³ywa³ siê do zmys³u
wzroku. Swym przekazem nawi¹zywa³ do apokryficznej formy plastycznego
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inskrypcja: „Niech bêdzie serce moje niepokalane w sprawiedliwoœciach Twoich, abym nie by³a
zel¿ona” (Ps 118,80); subskrypcja: „Niechaj siê kto chce najpiêkn<i>ej ubiera, / Niech z klejnota-
mi drogiemi otwiera / Bogate dosyæ skrzynie i szkatu³y, / Niech upatrzone w zwierciedle maku³y /
Z twarzy swej znosi kosztowne noszenie / Niech na siê k³adzie, niech drogie kamienie – / J<a>
namniej nie dbam o ¿adne bielid³a, / Fraszka s¹ u mnie œwieckie rumienid³a. / Namniej Bóg w ta-
kich strojach nie korzysta: / To strój u Niego, kiedy Dusza czysta; / Te s¹ u Niego kochane klej-
noty, / Gdy serce w œwiête przyozdobiê cnoty. / Wiêc mi dziœ zaraz Twoje przykazanie / Zwier-
ciad³em bêdzie polerownym, Panie. / W tym jak najczêœciej bêdê siê przezieraæ, / Bym, jako
Duszê, wiedzia³a, ubieraæ; / Wedle którego kiedy serce moje / Stawiê, natenczas piêknie siê ustro-
jê”. Ibidem, s. 119; „zwierciad³em [...] polerownym” – chodzi³o o zwierciad³o metalowe w odró¿-
nieniu od lustra szklanego. Zob. ibidem, s. 278. Por. ilustracje kolorowe nr 33, 34 (ibidem).

35 F. Birkowski, Na dzieñ Œ. Antoniego z Padwy, z Zakonu Franciszka Œ. Kazanie..., s. 435.
36 Ibidem, s. 436.
37 C.H. Dodd przypowieœæ definiuje nastêpuj¹co: „[...] to metafora lub porównanie nawi¹zu-

j¹ce do faktów ze œwiata przyrody lub codziennego ¿ycia, przyci¹gaj¹ce uwagê swoj¹ we-
wnêtrzn¹ dynamik¹ lub dziwnoœci¹ i zaskakuj¹cym zastosowaniem, sk³aniaj¹c w ten sposób
s³uchaczy do aktywnego myœlenia”. C.H. Dodd, The Parables of the Kingdom, New York 1961,
s. 5. Cyt. za: R. Bartnicki, op. cit., s. 229.

38 F. Birkowski, Na dzieñ Œ. Antoniego z Padwy, z Zakonu Franciszka Œ. Kazanie..., s. 436.



opisu z t¹ ró¿nic¹, ¿e jej celem nie by³o „unaocznianie tajemnicy”39 (przez uzu-
pe³nianie biblijnych w¹tków, motywów, przedstawianie postaci, zaspokajaj¹c
w ten sposób ciekawoœæ adresata), lecz wyjaœnianie Tajemnicy, prowadz¹ce do
poznania prawdy o Bogu, a ta mia³a pomóc wiernym w odnalezieniu w³asnego
wizerunku i miejsca w otaczaj¹cym œwiecie. Apokryficzna wyobraŸnia, wycho-
dz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu ówczesnego odbiorcy – jak zauwa¿y³ Krzy-
sztof Obremski – „[...] poddana si³om dla niej wrêcz naturalnym, dopowiada
niedopowiedziane, nie bacz¹c na to, czy istnieje mo¿liwoœæ weryfikacji wy-
pe³nieñ tego, co wspó³czeœnie jest okreœlane jako «luka» w biblijnej narracji”40.

Birkowski, podobnie jak inni dawni kaznodzieje, swym sposobem przepo-
wiadania wpisa³ siê w dostrze¿on¹ przez Profesora Mariana Kaczmarka ba-
rokow¹ praktykê parabolicznego widzenia i g³oszenia s³owa, a tym samym
uczestniczy³ w tworzeniu „barokowego uniwersum”41. Trudno nie zgodziæ siê
z twierdzeniem Badacza, zg³êbiaj¹cego barokow¹ wizjê œwiata i cz³owieka, ¿e
„postrzegane zmys³ami kszta³ty widzialnego œwiata mog¹ ods³oniæ naturê rze-
czy, poœredniczyæ w zbli¿eniu mikrokosmosu do nieskoñczonoœci makrokosmo-
su, staæ siê przekaŸnikami zagadki bytu, przybli¿yæ, a nawet ujawniæ tajemnicê
Absolutu”42. Charakterystyczn¹ cech¹ tamtej epoki by³o odczytywanie „wszech-
œwiata jako niewyczerpanego zbioru sk³adników o potencjalnej «mocy semiotycz-
nej» pe³ni¹cych funkcje noœników prawd wiecznych [...]”43.
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39 Tu wykorzystanie tytu³u szkicu K. Obremskiego, Unaocznianie tajemnicy. O apokryficznej

wyobraŸni, [w:] WyobraŸnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materia³y sesji dedykowanej

Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. J.K. Goliñski, Bydgoszcz 2001.
40 Ibidem, s. 54. Zob. T. Micha³owska, Twórczoœæ apokryficzna jako Ÿród³o masowej wyobraŸ-

ni, [w:] eadem, Œredniowiecze, Warszawa 1995, s. 616–617.
41 Szerzej na temat cech retoryki ojca Fabiana piszê w przygotowywanej rozprawie: „Discite

parabolam”. Sztuka przepowiadania Fabiana Birkowskiego.
42 M. Kaczmarek, Parabolicznoœæ..., s. 8.
43 Ibidem, s. 7–8. Zob. J. Neuberg, Profesora Mariana Kaczmarka ogl¹d baroku, „Strony”

1995, nr 6, s. 38. Do tekstu do³¹czony zosta³ fragment studium Profesora M. Kaczmarka opatrzo-
ny tytu³em pi¹tego rozdzia³u: Rzeczywistoœæ ziemska na planie Boskiej Opatrznoœci (maszynopis
pracy w ca³oœci nie zosta³ wydany). Podtytu³: O parabolicznoœci barokowej epiki wprowadzi³a re-
dakcja. Pochylaj¹c siê nad utworem W. Potockiego, Profesor napisa³: „W poszukiwaniu parabo-
licznych w³aœciwoœci Wojny chocimskiej nie mo¿na pomin¹æ parenetycznej wyk³adni poematu
wykraczaj¹cej daleko poza «pamiêtne przyk³ady» heroicznych czynów sarmackich bohaterów.
W opowieœci o chocimskich zmaganiach poeta-mentor ci¹gle znajduje zdarzenia o ponadhisto-
rycznym znaczeniu, domagaj¹ce siê moralistycznego komentarza. Budowa mostu na Dniestrze to
egzemplum zwyciêstwa rozumu ludzkiego, a zarazem jego apoteoza jako «mistrza wszechrze-
czy». Opis marzeñ sennych Osmana przekszta³ca siê w parabolê snu wyznaczaj¹c¹ doczesn¹ i po-
œmiertn¹ egzystencjê cz³owieka. Podstawê paraboli tworzy cykliczny uk³ad: ¿ycie snem, z które-
go jedynym przebudzeniem jest œmieræ oraz «drugi sen – œmieræ», przerwany wezwaniem na s¹d
ostateczny” (s. 41).
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M. Mieleszko, Nabo¿ne westchnienia. Ksiêgi wtórej obraz VI, [w:] idem, Emblematy, wyd.
i oprac. R. Grzeœkowiak, J. NiedŸwiedŸ, red. nauk. D. Chemperek, Wydawnictwo Neriton, War-
szawa 2010, s. 118. Przedruk za zgod¹ Wydawcy.



Zamieszczon¹ w niniejszym artykule rycinê ze zbioru emblematów religij-
nych Miko³aja Mieleszki przyjmijmy nie tylko jako mo¿liwy element konstruk-
cyjny konkretnego kazania, lecz tak¿e jako „zwierciad³o polerowne” naszych
rozwa¿añ o mowie obrazowej barokowego kaznodziei.

THE PARABOLIC ELEMENT IN THE RHETORIC OF A BAROQUE PREACHER

S u m m a r y

On the 20th anniversary of the death of Professor Marian Kaczmarek, this article makes
reference to the researcher’s works on old literature, specifically the area that was devoted to the
parabolic element which was considered to be the baroque universum, the phenomenon which
marked its presence in the way of thinking, perceiving the world, as well as in attitudes of people
living in that epoch. The author recollects the range of meanings characteristic of the word
“parable” and its different language-based messages functioning in the Old Polish language. The
analysis of selected sermons of the baroque epoch proved that their authors willingly used the
principle of “similarity”. Tales – not only biblical ones – became an effective means of
persuasion, e.g., in foretelling by Fabian Birkowski or Szymon Starowolski. Among parabolic
frameworks there dominated exempla, whose basic feature – the illustrative character of the
presented world – revealed, among others, the role of objects as signs, bringing out their superior
senses.
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Agata HAAS

Doskona³y kancyonal polski

– zabytek piœmiennictwa religijnego na Œl¹sku

Wœród œl¹skich zabytków piœmienniczych znajduje siê tzw. Kancjona³

brzeski. Ów starodruk po raz pierwszy zosta³ wydany w 1670 roku w Brzegu,
a jego poszerzona wersja z komentarzem i wprowadzeniem ukaza³a siê ponow-
nie w tej samej drukarni w 1673 roku, pod nieco zmienionym tytu³em: Dosko-

na³y kancyonal polski.
Nazwa „kancjona³” pochodzi od ³aciñskiego canticum ‘monolog, pieœñ’ lub

od œredniowiecznego cantionale. Pocz¹tkowo kancjona³em by³ zbiór œpiewów
liturgicznych, jednak z biegiem lat zaczêto zamieszczaæ w nim tak¿e inne
œpiewy religijne, przede wszystkim chora³y luterañskie. Zanim pojawi³y siê
wersje drukowane kancjona³ów, to rêkopisy stanowi³y niezbêdny element ¿ycia
duchowego œl¹skiej ludnoœci. Kancjona³y to ró¿norakie zbiory modlitw, ale
przede wszystkim pieœni, które œpiewano w zale¿noœci od przypadaj¹cej okazji.
Ojcem i prekursorem polskiej kancjonalistyki mianuje siê Jana Seklucjana1,
który dzia³a³ w Wielkopolsce od 1544 roku. Pierwszy kancjona³, który wyszed³
spod jego rêki, zosta³ wydany w Królewcu w 1547 roku. By³ to zbiór 35 pieœni
wydanych w jêzyku polskim. Jan Seklucjan nie by³ ich autorem (przypisuje siê
mu autorstwo trzech utworów), a jedynie ich redaktorem. Zebra³ powszechnie
znane utwory œpiewane i recytowane w œrodowiskach luterañskich i wyda³ je
w formie kancjona³u. Na lata 60. XVI wieku przypada rozkwit polskiej kancjo-
nalistyki. Œwiadczy to o prê¿nym rozwoju œrodowisk luterañskich w ówczesnej

1 Jan Seklucjan – ur. miêdzy 1510–1515, zmar³ w 1. po³owie 1578 r.; polski pisarz, teolog,
pastor luterañski.



Polsce. Si³a muzyki i s³owa œciœle ³¹czy³a siê z poetyckim kunsztem. Utwory
renesansowych poetów, takich jak Miko³aj Rej i Jan Kochanowski, niejedno-
krotnie stanowi³y inspiracjê lub by³y w ca³oœci przepisywane i umieszczane na
kartach kancjona³ów. Oœrodki drukarskie w Gdañsku, Toruniu i Królewcu
dominowa³y w wydawaniu kolejnych luterañskich zbiorów pieœni i modlitw2.

Kancjona³ brzeski dotychczas nie zosta³ dok³adnie zbadany. Brakuje wiêk-
szych prac czy monografii, które analizowa³yby i opisywa³y ów zbiór pieœni.
Znajdujemy niewiele wzmianek na jego temat w kilku pracach zbiorowych.
Stanis³aw Rospond w Dziejach polszczyzny œl¹skiej opisuje pokrótce kancjona³
wydany w Brzegu jako zbiór pieœni zaczerpniêtych z Kancjona³u toruñskiego

i Psa³terza Dawidów Jana Kochanowskiego3. Brzeskie wydanie zosta³o posze-
rzone o t³umaczenia pieœni niemieckich oraz lokalne pieœni œl¹skie. O Dosko-

na³ym kancyonale polskim wspominaj¹ w kilku zdaniach Pawe³ Musio³ w Piœ-

miennictwie polskim na Œl¹sku do pocz¹tków XIX wieku4, Wincenty Stefan
Ogrodziñski w ksi¹¿ce Dzieje piœmiennictwa œl¹skiego5 oraz Andrzej Buzek,
który w artykule Dzieje polskoœci w koœciele ewangelickim na Œl¹sku, zamiesz-
czonym w „Zaraniu Œl¹skim” z 1933 roku, opisuje pokrótce strukturê oraz ge-
nezê powstania brzeskiego kancjona³u6. Mimo wielkiej popularnoœci dzie³o to
nie doczeka³o siê jeszcze dok³adnej analizy, a przecie¿ teksty tam zawarte sta-
nowi¹ ogromne Ÿród³o informacji historycznych, jêzykowych i kulturowych.

Wczeœniejszy od Kancjona³u brzeskiego by³ Kancjona³ toruñski, którym
wierni na Œl¹sku pos³ugiwali siê przez d³ugie lata. Kancjona³ toruñski (pierwsze
wydanie pochodzi z 1578 roku) zosta³ spisany i wydany w jêzyku polskim, co
by³o o tyle istotne, ¿e w tym okresie w Toruniu drukowano teksty po ³acinie lub
w jêzyku niemieckim7. Jego autorem i pomys³odawc¹ by³ kaznodzieja luterañ-
ski Piotr Artomius (Krzesichleba)8. Joanna Kamper-Warejko, która przeprowa-
dzi³a analizê tekstów Kancjona³u toruñskiego, pisze, ¿e utwory tam zamiesz-
czone, a zatem tak¿e i te, które wydrukowano w Kancjonale brzeskim, nie s¹
tekstami oryginalnymi, ale w wiêkszoœci stanowi¹ t³umaczenia, przeróbki i pa-
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2 J. Kamper-Warejko, Pieœni pasyjne i wielkanocne w Kancjonale toruñskim Piotra Artomiu-

sza (Toruñ 1601), Toruñ 2006, s. 16–17.
3 Psa³terz Dawidów – poetycka parafraza biblijnej Ksiêgi Psalmów autorstwa Jana Kochanow-

skiego, wydana w 1579 r. nak³adem Drukarni £azarzowej w Krakowie.
4 P. Musio³, Piœmiennictwo polskie na Œl¹sku do pocz¹tków XIX wieku, Opole 1970, s. 46–159.
5 W.S. Ogrodziñski, Dzieje piœmiennictwa œl¹skiego, Katowice 1965, s. 58–93.
6 A. Buzek, Dzieje polskoœci w koœciele ewangelickim na Œl¹sku, „Zaranie Œl¹skie” [Cieszyn]

1933, s. 8–10.
7 J. Kamper-Warejko, op. cit, s. 13.
8 Piotr Artomius (Krzesichleba) – ur. 26 lipca 1552 r. w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 2 sierp-

nia 1609 r. w Toruniu; teolog i kaznodzieja luterañski.



rafrazy tekstów innojêzycznych. Szczególnie wiele t³umaczeñ poczynionych
by³o z jêzyka ³aciñskiego i niemieckiego. Teksty przek³adano dos³ownie. Cza-
sem – jeœli autor podo³a³ – móg³ wykazaæ siê kunsztem poetyckim i nie zmie-
niaj¹c sensu utworu, ubiera³ go w nowe s³owa. Niektóre pieœni znane by³y ju¿
w œredniowieczu i odnaleŸæ je mo¿na w starszych zabytkach jêzykowych, za-
równo katolickich, jak i protestanckich.

Kancjona³ wydany w Toruniu sta³ siê pierwowzorem i jednoczeœnie Ÿród³em,
z którego korzystano przy tworzeniu Kancjona³u brzeskiego. Wiele pieœni zo-
sta³o skopiowanych w takiej samej postaci lub nieznacznie tylko zmodyfikowa-
nej. Kancjona³, który wyszed³ z brzeskiej drukarni, stanowi³ niejako wyci¹g
z tego, który wydrukowano w Toruniu. Ale ju¿ w 1673 roku ukaza³a siê dru-
kiem inna jego wersja, nazwana Doskona³ym kancyonalem polskim, której auto-
rami byli polscy pastorowie wroc³awscy: Jan Acoluthus, Karol Fryderyk Güssau
(Guszaw), Jan Herden, Mateusz Klippel oraz Adam Regius.

Powstanie Kancjona³u brzeskiego by³o mo¿liwe nie tylko dlatego, ¿e znaleŸli
siê odpowiedni ludzie, którzy zebrali i opracowali teksty, ale sprzyja³a temu
równie¿ sytuacja polityczna. Brzeg znajdowa³ siê na tych terenach Œl¹ska, które
na mocy pokoju westfalskiego korzysta³y ze swobody wyznania augsburskiego.
Ponadto takie miasta jak Wroc³aw, Oleœnica czy w³aœnie Brzeg zamieszkiwa³a
w znacznym procencie ludnoœæ polska, st¹d bra³o siê zapotrzebowanie. Prawie
wszystkie teksty w Kancjonale brzeskim wydrukowane s¹ w jêzyku polskim
(zdarzaj¹ siê pojedyncze zdania po ³acinie). Wiek XVII to znacz¹cy rozkwit
piœmiennictwa i drukarstwa ewangelickiego w jêzyku polskim. Zapotrzebowa-
nie na kancjona³y by³o wielkie. Z racji tego, ¿e by³y one w ci¹g³ym u¿yciu, szyb-
ko ulega³y zniszczeniom. Ponadto na Œl¹sku istnia³ zwyczaj wk³adania do trum-
ny zmar³ego jego ulubionego modlitewnika, którym najczêœciej by³ w³aœnie
kancjona³.

Autorami Kancjona³u brzeskiego byli pastorzy, wiedzieli zatem, jak bardzo
potrzebny jest on ludnoœci œl¹skiej. Tu¿ przed jego wydaniem w Brzegu wy-
szed³ w 1670 roku skrót Kancjona³u toruñskiego, jednak okaza³ siê on niewy-
starczaj¹cy, nie zaspokaja³ potrzeb polskojêzycznych œl¹skich ewangelików.
Œwiadczy o tym fakt, ¿e ju¿ trzy lata póŸniej ukazuje siê drukiem poszerzony,
zmieniony i bogatszy pod k¹tem gatunkowym i tekstowym Kancjona³ brzeski

(1673).
Przedmowê do brzeskiego Kancjona³u napisa³ Jan Acoluthus (1628–1689).

Ów pastor postrzegany by³ jako najlepiej wykszta³cony i bieg³y w piœmie spo-
œród piêciu wspó³autorów. Dlatego te¿ niekiedy bywa on mylnie podawany jako
jedyny autor tego dzie³a. W Kancjonale zamieszczone zosta³y pieœni koœcielne
jeszcze z czasów przedreformacyjnych, skopiowane w wiêkszoœci z Kancjona³u

toruñskiego. Do brzeskiego dzie³a dodano pieœni lokalne, œl¹skie oraz te, które
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zosta³y prze³o¿one bezpoœrednio z jêzyka niemieckiego. Najtrafniejsze t³uma-
czenia wysz³y spod rêki Jana Herdena.

Doskona³y kancyonal polski rozpoczynaj¹ s³owa:

Doskona³y / Kancyonal Polski / Zawieraj¹cy w sobie / Pieœni, hymny i psalmy /
Brzeœciañskie / Z toruñskich, gdañskich, królewieckich, / Starszych i nowszych kan-
cjona³ów / Zebrane i czêœci¹ poprawione / A z przydatkiem / Œwie¿o przet³umaczo-
nych / Piosneczek / Tak¿e / Katechizmu i modlitew / Nawet i rejestrów potrzebnych /
Bogu w Trójcy S. Jedynemu / Na chwa³ê / a koœcio³owi prawowiernemu/ Na zbawie-
nie / Wydrukowane w Brzegu / Przez Krzysztofa Tschorna / Roku Pañskiego 1673
(DKP 1673, strona tytu³owa)9.

Od wieków pieœñ zwi¹zana by³a z kultem. S³awi³a czyny bohaterów, wiel-
kich wodzów i wojowników, ale przede wszystkim oddawa³a chwa³ê Bogu. Ba-
daczka jêzyka religijnego Marzena Makuchowska pisze: „W œwietle liturgiki
(teologicznej nauki o liturgii) muzyka jest uroczystym sposobem zwracania siê
do Boga. W tym sensie mówi siê o œpiewie jako modlitwie, poniewa¿ w nim re-
alizuje siê kontakt cz³owieka z Bogiem”10.

W przedmowie do Doskona³ego kancyonalu polskiego autorzy szczególne
w³aœciwoœci przypisuj¹ w³aœnie pieœniom w nim zawartym. Czytamy tam:

Porusza bowiem pieœñ lubie¿noœci¹ swoj¹ ducha do gor¹cego po¿¹dania tych rzeczy,
które w hymnie chwalemy. Uœmierza ¿¹dze i chciwoœci cieków niewiadomych: po-
krapia umys³ do odbierania ¿yznych z dóbr niebieskich owoców: sprawuje w przy-
krych niewczesiech mêstwo i si³ê stateczn¹ w rycerzach pobo¿noœci: w przypadku
wszelakich smêtnych i ¿a³osnych Boga siê boj¹cym przynosi lekarstwo. Miecz ducha
wed³ug Paw³a œ. z Pañskiej zbrojowni podaje w rêce wojuj¹cym przeciw wszelkim
zasadzkom tajemnych nieprzyjació³ (DKP 1673, X–XI).

W przedmowie widnieje tak¿e odwo³anie do Psalmu 136, który oddaje
chwa³ê Bogu Najwy¿szemu. Autor przedmowy nakazuje wzi¹æ bêben, harfê, lut-
niê i œpiewaæ. Od pocz¹tku œwiata anio³owie zlecili œpiewanie i chwalenie Pana,
a z ludŸmi œpiewa³y gwiazdy zaranne. Dawid piosnkami pokonywa³ wrogów
i diab³y, nawraca³ pogan, pieœñ zagrzewa³a do walki i dodawa³a si³. Acoluthus
przywo³uje tak¿e s³owa œw. Augustyna, który pisze, ¿e Jezus przed œmierci¹
wyda³ g³os – pieœñ niczym ³abêdŸ krwawy. Pojawia siê tu bardzo popularny
motyw w poezji barokowej – œpiew umieraj¹cego ³abêdzia. Sam ptak stanowi
symbol z³o¿ony. By³ on poœwiêcony Apollinowi jako bogu muzyki. PóŸniej
przenikn¹³ do kultury chrzeœcijañskiej i uto¿samiano z nim Chrystusa umie-
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9 Doskona³y kancyonal polski bêdzie oznaczany w treœci artyku³u jako DKP 1673.
10 M. Makuchowska, Modlitwa jako gatunek jêzyka religijnego, Opole 1998, s. 33.



raj¹cego na krzy¿u. Wierzono, ¿e ³abêdŸ na chwilê przed swoj¹ œmierci¹ s³odko
œpiewa11.

Acoluthus pisze dalej, ¿e pieœñ od wieków towarzyszy³a narodowi polskie-
mu, œpiewano zarówno po polsku, jak i po niemiecku na chwa³ê Pana, czasami
bez rozumienia tekstów, które by³y sprowadzane z Prus Ksi¹¿êcych. Przedmo-
wê koñczy informacja, ¿e „znamienita osoba miêdzy pany wroc³awskiemi, nie
upatruj¹c prywaty, podda³a tê pracê dalszemu rozs¹dkowi s³ug Bo¿ych, którzy
polski umiej¹ jêzyk, i zachêci³a onych¿e przyk³adem dobroczynnoœci swojej”
(DKP 1673, XIV). Przedmowa zosta³a napisana: „We Wroc³awiu / Roku P.
1673 dnia 6. Czerwca, Tobie (Bogu) / modlitwami i us³ugami œwiêtobliwymi /
obowi¹zani zostaj¹c / Johannes Acoluthus / Johannes Herden / Carolus Fride-
ricus Güssau (Guszaw), / Matthaeus Klippel / Adamus Regius” (DKP 1673,
XIV).

Po obszernej przedmowie zamieszczona zosta³a ¿ywio³owa pieœñ – modlitwa
za Polskê autorstwa Jana Herdena. Wspomniany Buzek w artykule z 1933 roku
pisze:

[...] odzwierciedla siê w tej modlitwie ¿ywe odczucie ciê¿kiego po³o¿enia ówczesnej
Polski, która pod groz¹ najazdu tureckiego, siêgaj¹cego a¿ po Lwów, zmuszona by³a
w³aœnie w roku 1673 pokojem buczackim odst¹piæ Turkom czasowo Podole i na-
le¿¹c¹ jeszcze do niej czêœæ Ukrainy. Umieszczenie takiej modlitwy na czele „Kan-
cjona³u doskona³ego”, œwiadczy o tym, jak œcis³¹ by³a wtedy duchowa ³¹cznoœæ Pola-
ków œl¹skich z Koron¹, czyli z Królestwem Polskim12.

W³aœciw¹ czêœæ modlitewn¹ rozpoczyna Porz¹dek rozdzia³ów, do snadniej-

szego znaleŸienia Pieœni, ró¿nym czasom s³u¿¹cych, przynale¿yty. Od tego mo-
mentu nastêpuje w³aœciwa numeracja stron, oznaczona cyframi arabskimi.
Pierwsz¹ stronê w³aœciwego Kancjona³u stanowi¹: Pieœni Adwentowe / To jest /

O zst¹pieniu Syna Bo¿ego z nieba / Po jego œwiêtym wcieleniu / Przez Ducha

Œwiêtego / W ¿ywocie czystej / Maryjej Panny.
Pieœni uporz¹dkowane s¹ wed³ug numeracji rzymskiej od I do

CCCCCCXXXIX (639). Zosta³y one podzielone na poszczególne cykle zgodnie
z kolejnoœci¹ œwi¹t i okresów w roku liturgicznym. Pieœni adwentowe odwo³uj¹
siê do czasu oczekiwania na przyjœcie Chrystusa. Œpiewano je zazwyczaj pod-
czas mszy roratnych, które by³y odprawiane o wschodzie s³oñca i stanowi³y wo-
tum dla Najœwiêtszej Maryi Panny. Nazwa „roraty” pochodzi od s³ów introitu13,
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11 J.E. Cirlot, S³ownik symboli, prze³. I. Kania, Kraków 2012, s. 239.
12 A. Buzek, op. cit., 10.
13 Introit – gatunkowo przynale¿y do antyfony, poprzedza werset zaczerpniêty z jednego z psal-
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który rozpoczyna³ siê ³aciñskim wersem rorate caeli desuper („spuœæcie rosê
niebiosa”). W Kancjonale odnajdujemy pieœñ:

[...] O niebiosa do nas siê sk³oñcie
Y rosê obiecan¹ uroñcie.

A wy wysokie ob³oki
Spuœæcie Sprawiedliwego bez odw³oki [...].

(Pieœni adwentowe, Pieœñ II, s. 1)14.

Pieœni adwentowe stanowi¹ niejako odbicie prawd wiary zawartych w Biblii.
Zatem oprócz funkcji pochwalnych, dziêkczynnych i b³agalnych pe³ni¹ tak¿e
funkcjê dydaktyczn¹. Tematem przewodnim i kanw¹ wiêkszoœci Pieœni adwen-

towych z Doskona³ego kancyonalu staje siê moment zwiastowania, czyli obja-
wienia siê Marii Archanio³a Gabriela i jego zapowiedŸ narodzin Jezusa Chrys-
tusa:

[...] imiê mu Gabryel [...]
Wszed³ do czystej Panny, od Boga wybranej

Wyrzek³ nies³ychane, ludziom nie spodziane s³owa [...]
B¹dŸ¿e pozdrowiona, z ³aski ulubiona, Pan z Tob¹ [...].

(Pieœni adwentowe, Pieœñ IV, s. 2).

W innej pieœni czytamy:

Pos³an Archanio³ Gabriel przezwany,
Do Maryey w Nazarecie cney Panny.

Z uczciwoœci¹ od Boga samego,
Sprawuj¹c poselstwa od Niego [...].

(Pieœni adwentowe, Pieœñ VI, s. 5).

Po Pieœniach adwentowych zamieszczone zosta³y Pieœni o Narodzeniu Syna

Bo¿ego. Ta czêœæ Kancjona³u poœwiêcona jest narodzinom Chrystusa i zjawis-
kom towarzysz¹cym temu wydarzeniu. Co ciekawe, pieœni te nie przypominaj¹
kolêd. Tematycznie nawi¹zuj¹ do narodzenia Jezusa w Betlejem, opisuj¹ radoœæ
Matki Bo¿ej, Józefa oraz pasterzy, ale nie wesz³y one na sta³e do kanonu po-
wszechnie znanych pieœni okresu Bo¿ego Narodzenia.

Twórczoœæ kolêdowa ma swoje pocz¹tki w œredniowieczu, ale najintensyw-
niej rozwija³a siê w³aœnie w czasach baroku i oœwiecenia. Wczeœniejsze utwory
(zwykle t³umaczenia pieœni koœcielnych, chora³ów i hymnów z ³aciny) zas-
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14 W oryginale tekst wszystkich pieœni zamieszczonych w Doskona³ym kancyonale polskim nie
jest wypoœrodkowany. Jednak dla uzyskania wiêkszej czytelnoœci, autorka tekstu postanowi³a
przywo³ywane cytaty fragmentów pieœni zapisaæ w³aœnie w taki sposób.



t¹piono pieœniami rodzimymi, pe³nymi ludowych wzorców i przypisano im
proste, znane melodie. Z czasem zaczêto uzupe³niaæ i rozbudowywaæ w¹tki,
jakie pojawiaj¹ siê w opisach narodzin Jezusa, wykraczaj¹c znacznie poza opisy
ewangeliczne, a opieraj¹c siê na przekazach apokryficznych. Nowy sposób
opisu przyjœcia na œwiat Chrystusa zasta³ zaczerpniêty z liryki w³oskiej,
w której innowacyjne podejœcie do tej¿e tematyki zapocz¹tkowa³ w XVI wieku
jezuita Jakub Pontan (Floridorum libri octo, 1595). Badaczka literatury staro-
polskiej Maria Borejszo pisze, i¿ ów jezuita ukazywa³ „narodzenie i wczesne
lata dzieciêce Jezusa w sposób bardzo realistyczny i ludzki, jako s³abego
i bezbronnego niemowlêcia potrzebuj¹cego troskliwej, matczynej opieki. Nie
ma tu majestatycznoœci w³adcy czy surowoœci sêdziego”15.

W przypadku Doskona³ego kancyonalu pieœni o narodzeniu Pañskim zdaj¹
siê byæ polskimi przek³adami pieœni niemieckich. Matka Bo¿a, która porodzi³a
Syna, owinê³a go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, przyjmuje pok³on pasterzy,
którym anio³ obwieœci³ radosn¹ nowinê. Nie ma w owych pieœniach opisów mu-
zykuj¹cych pasterzy, którzy na multankach i fletach graj¹ ku uciesze Jezusa.
Radoœæ, do której wzywani s¹ odbiorcy i czytelnicy Doskona³ego kancyonalu,
wyp³ywa nie tylko z samego faktu przyjœcia na œwiat Boskiego Dziedzica, ale
przede wszystkim z Jego odkupienia ludzkich grzechów przez œmieræ na krzy-
¿u. W omawianych utworach dominuje powœci¹gliwoœæ, surowoœæ i nieustanne
wybieganie w przysz³oœæ:

[...] Chrystus dla nas pracowa³,
G³ód, pragnienie cierpia³,

I mêki podstêpowa³,
Wszystko cicho znasza³,

By pokarm, napój sprawi³,
¯ywot wieczny s³awi³ [...].
(Pieœni o Narodzeniu Syna Bo¿ego, Pieœñ XLII, s. 60).

Oryginalny niemiecki tytu³ tej pieœni to Christum wir sollen loben schon. Za-
powiedŸ cierpienia i œmierci wspó³gra z opisami surowych warunków, w jakich
przyszed³ na œwiat Jezus: „[...] w lichym ¿³obie y na sianie / le¿y niebieskie
Imienie [...]” (Pieœñ XLIII, s. 61), gdzie indziej czytamy: „[...] oto le¿y w nêdz-
nym / i plugawym ¿³obie / Syn mi³y a równy / wieczny Bo¿e Tobie [...]” (Pieœñ

XL, s. 57).
Po Pieœniach o Narodzeniu Syna Bo¿ego autorzy kancjona³u umieszczaj¹

Pieœni na Nowe Lato, a po nich Pieœni na trzy Króle. Co ciekawe, nie tylko
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poszczególne okresy w roku liturgicznym determinuj¹ tytu³y – nag³ówki
kolejnych cykli pieœni, albowiem po Pieœniach na trzy Króle zamieszczono
utwory, które odwo³uj¹ siê do dzieciêctwa Chrystusa czy Jego prac i obowi¹z-
ków wieku m³odzieñczego. Kolejnoœæ chronologiczna zostaje zachowana: od
oczekiwania na narodziny Jezusa poprzez Jego przyjœcie na œwiat a¿ do mêczeñ-
skiej œmierci.

Pojawiaj¹ siê: Pieœni o dziecinnym wieku Pañskim czy Pieœni o pracach

a cierpliwoœci Pana Jezusa Krystusa. Jednak to nie dzieciêctwo Chrystusa jest
tutaj g³ównym tematem. Spotykamy w niektórych utworach opisy wydarzeñ
z ¿ycia ma³ego Jezusa, w których czytamy: „[...] Matce swej i mniemanemu /
Oycu jak w³asnemu: pos³uszny by³ / wzrost w m¹droœci bior¹c y w staroœci
[...]” (Pieœñ LXXXII, s. 109). W innej pieœni znajdujemy opis: „Pan Jezus [...]
chcia³ siê w ubóstwie narodziæ / tym nas z nêdze wyswobodziæ [...]. / A gdy ju¿
dwanaœcie lat mia³ / z Doktory w Koœciele siedzia³ / tajemnice im wyk³ada³, / ¿e
mu siê ka¿dy dziwowa³ [...]” (Pieœñ LXXXIII, s. 110). Wiêkszoœæ pieœni
opisuj¹cych ziemskie ¿ycie Jezusa przywo³uje bardzo istotne wydarzenie z Jego
¿ycia: „[...] A przyszedszy do mêskiego roku trzydziestego: / do Jordanu
wst¹piæ raczy³ / tam Ciê Jan obaczy³ [...]” (Pieœñ LXXXII, s. 110). W tym cyklu
znajdujemy zapowiedŸ kolejnych wydarzeñ z ¿ycia Chrystusa, które poprzedz¹
Jego mêczeñsk¹ œmieræ na krzy¿u: „[...] wydano Ciê y pojimano / zeplwano,
ubiczowano / nie mia³ ¿aden w uczciwoœci twey mi³oœci [...]” (Pieœñ LXXXV,
s. 115). W Pieœniach o pracach a cierpliwoœci Pana Jezusa Krystusa nie
pojawiaj¹ siê w¹tki apokryficzne. Nie znajdujemy w tekstach opisów czynnoœci
dnia codziennego czy zabaw ma³ego Jezusa. Istota pieœni, nie tylko we wspom-
nianym dziale, lecz tak¿e w ca³ym kancjonale, odwo³uje siê do transcendencji
Boga, do duchowoœci i istoty religii.

W Doskona³ym kancyonale odnajdujemy liczne odwo³ania do wydarzeñ
zapisanych w Nowym Testamencie. Zbiór pieœni i modlitw mia³ za zadanie nie
tylko u³atwiæ uczestnictwo w obrz¹dkach liturgicznych, aby je ubogaciæ œpie-
wem czy modlitw¹, ale pe³ni³ tak¿e funkcjê dydaktyczn¹. Przypomina³ i naucza³
o najistotniejszych wydarzeniach z ¿ycia Chrystusa na ziemi, umacnia³ w wie-
rze i wyznacza³ drogê postêpowania dla tych, którzy chc¹ pod¹¿aæ œcie¿k¹
wiary. W Pieœni LXXXVII z cyklu Pieœni o pracach a cierpliwoœci Pana Jezusa

Krystusa czytamy o kuszeniu Jezusa przez szatana na pustyni: „[...] gdy post
surowy odprawi³, / z chytr¹ mow¹ czart siê stawi³ / Jeœliœ Synem Najwy¿szego,
/ uczyñ chleb z kamienia tego [...]” (s. 117–118). W przywo³anej Pieœni

LXXXVII pojawia siê konwencja dialogu, co nadaje autentycznoœci opisywanej
sytuacji, jednoczeœnie tworz¹c poczucie bezpoœredniego ogl¹du tych wydarzeñ
odbiorcom utworu. Szatan rozmawia z Jezusem, a przebieg owej rozmowy zo-
sta³ utrwalony w kolejnych wersach tej¿e Pieœni. W omawianym cyklu utworów
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mo¿emy zauwa¿yæ porz¹dek chronologiczny. Pocz¹tkowo czytamy o Jezusie,
który zrodzony z Maryi zosta³ po³o¿ony w lichym ¿³obie, potem wraz z up³y-
wem lat naucza³ i uzdrawia³, by ostatecznie przybli¿yæ siê do dnia swojej
œmierci, któr¹ poprzedzi³y cierpienia i mêki. Istotne jest to, ¿e w pieœniach
dominuje radoœæ z przyjœcia na œwiat Chrystusa, bo to wydarzenie da³o ca³ej
ludzkoœci szansê na zbawienie i ¿ycie wieczne. St¹d czêste rozpoczynanie
poszczególnych pieœni s³owami: „Œpiewajmy pieœñ radoœci, / ¿e nam Bóg da³
z wysokoœci. / Syna swego mi³ego / nadeñ nic dro¿szego [...]” (Pieœñ LXXXVI,
s. 116).

Kolejne cykle zwi¹zane s¹ z okresem Wielkiego Postu, Œwi¹t Wielkanocnych
oraz Wniebowst¹pieniem Jezusa Chrystusa. Charakterystyczne jest tu u¿ycie
zwrotów adresatywnych skierowanych do Boga lub do Chrystusa. Wystêpuj¹
takie formy wo³ania b³agalnego jak: „Kyrie z ³aski niezmierny / Ojcze nasz
mi³osierny [...]” (Pieœni o Mêce i Œmierci Pana Jezusa Krystusa, Pieœñ XC,
s. 122); „Baranku Bo¿y niewinny / na œwiêtym krzy¿u rozbity [...] daj nam swój
pokoy o Jesu!” (Pieœñ XCI, s. 123) – oryginalny niemiecki tytu³ tej pieœni to
O Lamb Gottes unschulding am Stamm. Inna pieœñ w tym cyklu równie¿
rozpoczyna siê zwrotem b³agalnym: „Kryste Królu / Stworzycielu / jedyny nasz
Zbawicielu. Przyjmi od nas chwa³y wdŸiêczne / y proœby nasze serdeczne [...]”
(Pieœñ CV, s. 154).

W koñcowej czêœci brzeskiego zbioru pieœni znalaz³y siê utwory, które nie s¹
zwi¹zane z okreœlonymi œwiêtami, nie odwo³uj¹ siê bezpoœrednio do sfery
sacrum, ale nawi¹zuj¹ do wydarzeñ dnia powszedniego. Zamieszczono tu
pieœni, które œciœle wi¹¿¹ siê trwaniem i przemijaniem ¿ycia ludzkiego, po-
cz¹wszy od narodzin a¿ po czas staroœci i wreszcie œmierci. Jeszcze nienarodzo-
ny cz³owiek objêty jest modlitw¹ w ³onie matki. S³owa w Modlitwie brzemien-

ney (Pieœñ LIX, s. 172): „[...] i do Ciebie siê Pana Boga mego w tym brzemieniu
y obci¹¿eniu moim uciekam, y tobie Panu Bogu mojemu y p³ód moy oddawam
[...]”, stanowi¹ zawierzenie Bogu nienarodzonego dziecka: „[...] p³ód ten, który
noszê, twojej Boskiej Opiece poruczam [...]”, oraz proœbê o szczêœliwe roz-
wi¹zanie. A kiedy ¿ycie dobiegnie ju¿ koñca, konaj¹cy w przeczuciu zbli¿aj¹cej
siê œmierci prosi: „[...] przygotuj¿e miê ty sam o mój Panie na te b³ogos³awion¹
dró¿kê, m¹droœci¹, mêstwem, pociech¹, weselem dusze mojej [...]” (Modlitwa

konaj¹cego LXIX, s. 194). Natomiast w samym momencie konania umieraj¹cy
wypowiada s³owa: „Ju¿ teraz w pokoju wolno puszczasz” (Modlitwa przy

samym skonaniu LXX, s. 196).
Modlitwy zamieszczone w Doskona³ym kancyonale polskim nawi¹zuj¹ do

wydarzeñ, jakie od wieków towarzysz¹ ludziom w ich ziemskiej wêdrówce.
Pojawiaj¹ siê takie, które odmawia siê w okreœlone dni tygodnia, np.: Modlitwa

poranna w poniedzia³ek oraz Modlitwa wieczorna w poniedzia³ek. Z Kancyona-
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lu korzystano tak¿e tu¿ po przebudzeniu oraz przed pójœciem spaæ: Modlitwa

gdy siê k³adziesz spaæ. Odpowiedni¹ Modlitwê o uczciwe y przystojne po¿ywie-

nie odmawiano przed posi³kiem. Specjalne modlitwy zamieszczono tak¿e dla
wdów zasmuconych czy sierot, a tak¿e dla pobo¿nych ma³¿onków. Kiedy
nasta³aby wojna, nale¿a³o odmawiaæ Modlitwê o pokój podczas wojny. Zamie-
szczono równie¿ Modlitwê choruj¹cego, Modlitwê o zdrowe powietrze czy
kiedy cierpi przeœladowany. Taka ró¿norodnoœæ modlitewna wskazuje na uni-
wersalnoœæ, co wp³ynê³o na popularnoœæ brzeskiego Kancjona³u.

Wiele z pieœni z Doskona³ego kancyonalu rozpoczyna siê apostrof¹ do Boga
lub Jezusa Chrystusa. W jednej z nich, z cyklu Pieœni o mêce y œmierci Pana Je-

zusa Krystusa, czytamy:

Kryste Królu, Stworzycielu
Jedyny nasz Zbawicielu.

Przyjmi od nas chwa³y wdziêczne,
Y proœby nasze serdeczne [...]

(Pieœñ CV, s. 154).

Apostrofa pe³ni funkcjê adresatywn¹ oraz niekiedy rozgranicza i dzieli tekst
na swoiste partie. Makuchowska wskazuje trzy zasadnicze funkcje, jakie pe³ni¹
apostrofy w tekstach pieœni i modlitw. Po pierwsze, apostrofa okreœla adresata,
do którego zwraca siê modl¹cy. Po drugie, pe³ni funkcjê fatyczn¹, podtrzymuj¹c
kontakt z adresatem modlitwy, a ponawianie wezwañ daje pewnoœæ, ¿e ten, któ-
ry prosi, bêdzie wys³uchany do koñca. Wreszcie po trzecie, apostrofy pe³ni¹
funkcjê stylistyczn¹: „[...] wzmagaj¹ napiêcie emocjonalne podmiotu mówi¹ce-
go – dodaj¹ modlitwie ¿arliwoœci i gwa³townoœci, z jak¹ wierz¹cy pragnie do-
trzeæ do odbiorcy ze sw¹ proœb¹, lub te¿ przydaj¹ ekspresji wyrazom uwielbie-
nia, wdziêcznoœci, ¿alu za grzechy”16. W ró¿norakich modlitwach i pieœniach
modl¹cy siê zwracaj¹ siê do adresata swoich próœb bezpoœrednio, per Ty, ale –
jak zauwa¿a Makuchowska – „aby jednak z³agodziæ bezpoœrednioœæ form pro-
nominalnych, dodaje siê do nich imiê, tytu³, podtytu³, predykat – wszystkie ra-
zem lub któreœ z nich”17:

Czeœæ, Chwa³a Tobie,
Któryœ czeœæ z ust niemowi¹tek wywiód³ sobie:

O Jezu najwy¿szy w ziemi y w niebie,
Serdecznie do Ciebie wo³amy, zbaw nas [...].

(Pieœni na Kwietn¹ Niedzielê, Pieœñ CXI, s. 164).
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W innej pieœni czytamy:

Racz wejrzeæ prosimy Ciê
Ojcze niebieski, Okiem Mi³osierdzia

Na lud swój [...].
(Pieœni na Wielki Pi¹tek, Modlitwa, s. 190).

Poprzez zwroty adresatywne kieruj¹cy s³owa modlitwy do wybranej Osoby
Boskiej lub œwiêtego stawia siebie zawsze w pozycji prosz¹cego, co z za³o¿enia
obni¿a rangê nadawcy, a nadaje wy¿szoœæ adresatowi. Apostrofy pe³ni¹ tak¿e
w poszczególnych utworach funkcjê poetyck¹. Zwi¹zane jest to z licznymi de-
skrypcjami i epitetami, za pomoc¹ których nazywany jest Bóg, Chrystus lub po-
zostali adresaci pieœni i modlitw18.

Najciekawsze pod wzglêdem leksykalnym oraz semantycznym s¹ wielo-
sk³adnikowe deskrypcje, które maj¹ charakter opisowy, metaforyczny czy pery-
frastyczny. Pod wzglêdem liczbowym dominuj¹ te, które zbudowane s¹ z dwóch
sk³adników; najczêœciej s¹ to po³¹czenia rzeczownika z przymiotnikiem, rze-
czownika z zaimkiem oraz rzeczownika z rzeczownikiem. W Doskona³ym kan-

cyonale odnajdujemy bardzo rozbudowane deskrypcje wielosk³adnikowe, które
pog³êbiaj¹ metaforykê i poetyckoœæ poszczególnych utworów, dodaj¹c melodyj-
noœci i rytmiki poszczególnym wersom, ale tak¿e podkreœlaj¹c wielkoœæ i bós-
two adresata danego utworu. W cyklu Pieœni o mêce y œmierci Pana Jezusa

Krystusa czytamy:

Jezus Krystus Bóg Cz³owiek
M¹droœæ Oyca swego [...].

(Pieœñ XCVIII, s. 134).

Cytowany fragment to polskie t³umaczenie niemieckiej pieœni Christus wah-

rer Gottes Sohn auf Erden leibhaff. Przywo³ane s³owa s¹ jednoczeœnie apo-
strof¹, która rozpoczyna Pieœñ XCVIII. Gdzie indziej w tym samym cyklu Pieœ-

ni o mêce y œmierci Pana Jezusa Krystusa czytamy zaœ:

Moc Oyca wszechmog¹cego
Krystus Syn kochany jego,
Zbawiciel nasz mi³oœciwy,

Pan Bóg y Cz³owiek prawdziwy [...].
(Pieœñ CIII, s. 149).
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Kryste Królu, Stworzycielu,
Jedyny nasz Zbawicielu [...].

(Pieœñ CV, s. 154).

Szczególnie ciekawe s¹ pieœni o tematyce pasyjnej, których w Doskona³ym

kancyonale jest sporo. Najczêœciej pieœñ opisuj¹ca mêkê Pañsk¹ nawi¹zuje do
przekazów zapisanych w Ewangeliach Pisma Œwiêtego. Sta³ym elementem pieœni
pasyjnych jest fragment podkreœlaj¹cy odkupienie win ludzkich przez œmieræ
Chrystusa na krzy¿u, doceniaj¹cy Jego poœwiêcenie i umi³owanie ludzi, a nastêp-
nie przejœcie do refleksji nad ¿yciem i marnoœci¹ cz³owieka19.

W Kancjonale wydanym w Brzegu odnajdujemy tak¿e pieœni stare, których
powstanie by³o bardzo odleg³e w czasie. Do takich utworów nale¿y hymn
pasyjny Gloria, laus et honor tibi sit, który jest zaliczany do obrz¹dku Niedzieli
Palmowej, a jego autorstwo przypisuje siê biskupowi aureliañskiemu Teodulfo-
wi, który mia³ go stworzyæ w VII wieku20. Pieœñ w Doskona³ym kancyonale

zamieszczona jest w polskim t³umaczeniu i rozpoczyna siê s³owami: „Czeœæ,
Chwa³a tobie, któryœ czeœæ z ust niemowi¹tek wywiód³ sobie [...]” (Pieœni na

Kwietn¹ niedzielê, Pieœñ CXI, s. 164). Pieœñ ta pojawia siê w Kancjonale

toruñskim (wydanie z 1601 roku) i z niego zosta³a przedrukowana w wydaniu
brzeskim. Owa pieœñ w obu wydaniach zosta³a poprzedzona tytu³em Pieœni na

Kwietn¹ Niedzielê.
W brzeskim Kancjonale znajduje siê tak¿e, zdaniem niektórych badaczy, naj-

starsza polska pieœñ pasyjna, która nosi tytu³: Patris sapientia, veritas divina.
W polskim t³umaczeniu pieœñ ta rozpoczyna siê s³owami: „Jezus Krystus Bóg
Cz³owiek, M¹droœæ Oyca swego [...]” (Pieœni o mêce y œmierci Pana Jezusa

Krystusa, Pieœñ XCVIII, s. 134). Wed³ug Kamper-Warejko:

Nale¿y ona do bogato reprezentowanej w œpiewniku grupy pieœni paraliturgicznych.
£aciñska pieœñ godzinkowa, o tym samym tytule, sta³a siê pierwowzorem licznych
polskich przek³adów i przeróbek [...]. Kompozycja pieœni godzinkowej polegaj¹ca na
wykorzystaniu ewangelijnego przekazu o Mêce Pañskiej podporz¹dkowuje kolejne
wydarzenia godzinom kanonicznym, poczynaj¹c od pojmania w ogrodzie (jutrznia),
a koñcz¹c na z³o¿eniu do grobu (kompleta)21.

Schemat pieœni godzinkowej pojawia siê tak¿e w utworze XCIX, który rozpo-
czyna siê s³owami: „Krystus nasze zbawienie / w grzechu nie doznany/ dla nas
jako Z³oczyñca / by³ w nocy pojmany [...]” (Pieœni o mêce y œmierci Pana Jezu-

sa Krystusa, Pieœñ XCIX, s. 138). Oryginalny tytu³ tej pieœni to Christus der uns
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selig macht. Tê sam¹ pieœñ odnajdujemy tak¿e w Kancjonale toruñskim. Tu
owa pieœñ widnieje pod numerem LXVI. Warto dla porównania zacytowaæ obie
wersje. Kolejne strofy rozpoczynaj¹ siê wspomnieniem poszczególnych godzin:

Na DŸieñ pierwszey GodŸiny / Jezus
by³ prowadzon / przed Pi³ata srogiego
[...];
Trzeciej na DŸeñ GodŸiny / by³ srodze
biczowan [...];
Szostej Jezus GodŸiny / na krzy¿ by³
rozbity [...];
O dŸiewi¹tej GodŸinie, Dusze sw¹ wy-
puœci³ [...];
O nieszporney GodŸinie / by³ z Krzy¿a
zdeymowan [...].

Na dŸeñ pierwszey godŸiny / Jezus by³
prowadzon / przed Pi³ata [...];

[...] Trzeciej na dzieñ godŸiny / by³
srodze biczowan [...];
[...] Szostej Jezus godŸiny na krzy¿ jest
rozbity [...];
[...] o dŸewi¹tej godŸinie duszê sw¹

wypuœci³ [...];
[...] o nieszporney godzinie by³ z krzy-
¿a zdeymowan [...].

Kancjona³ brzeski Kancjona³ toruñski

Jak widaæ we wskazanych fragmentach, zapis pieœni jest prawie identyczny.
Nie oznacza to jednak, ¿e ka¿da pieœñ, jaka pojawia siê w Doskona³ym kancyo-

nale polskim, zapisana jest identycznie jak jej pierwowzór z toruñskiego wyda-
nia. Czêœciej mo¿emy dostrzec zmiany i ingerencjê autorów brzeskiego wyda-
nia w tekst ni¿ jego wierne kopiowanie w takiej samej wersji, jaka widnieje
u Piotra Artomiusza.

Podobnie jak poprzedni utwór nawi¹zuj¹cy do nabo¿eñstwa godzinkowego,
zbudowana jest pieœñ: „Jezus na krzy¿u rozbity / na swym ciele srodze zbity
[...]” (Pieœni o mêce y œmierci Pana Jezusa Krystusa, Pieœñ CIV, s. 151), która
niejako przywo³uje siedem s³ów Chrystusa, zapisanych w mowie niezale¿nej.
Ka¿da strofa odwo³uje siê do jednego s³owa i wyjaœnia jego znaczenie. Koñco-
wa czêœæ pieœni to proœby oraz wskazówki, jak postêpowaæ. W Kancjonale to-

ruñskim owa pieœñ ma tak¿e oryginalny tytu³: Da Jesus an dem Creutze stund,
i jest ona t³umaczeniem niemieckiego utworu, którego autorem by³ Johann
Böschenhain22. Warto porównaæ wybrane fragmenty tej pieœni, która znajduje
siê w obu kancjona³ach:

[...] Wtóre s³odkie grzesznikowi / ktore
wyrzek³ ku ³otrowi [...];
[...] Czwarte jest pe³ne Mi³oœci / grze-
sznikowi ku radoœæi [...];
[...] Siódme mowi¹c / z œmieræi¹ wal-
czy³ / by nam ¿ywota u¿yczy³ / jak

[...] Wtore s³odkie grzesznikowi / ktore
przemówi³ k ³otrowi [...];
[...] Czwarte [...] grzesznemu cz³eku
k radoœæi [...];
[...] Siodme mowi¹c / z œmieræi¹ wal-
czy³ / by nas ¿ywotem obdarzy³ /
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z œwiata z chodŸiæ uczy³ [...] Day nam
Panie by œmieræ twoja / nasza w œmier-
ci by³a zbroja / abym jey wdŸêczni byli
/ w sercu j¹ zawsze noœili / a potym z
tob¹ ¿yli.

wszystkim nam przyk³adem by³ [...]
Day nam Panie / by s³owa twe / nam
zawsze by³y pamiêtane / bym tego
wdŸêczni byli / mêkê twoiê w sercu
nosz¹c / potym z tob¹ wiecznie ¿yli.

Kancjona³ brzeski Kancjona³ toruñski

To zestawienie pokazuje zmiany, jakie zosta³y wprowadzone w Pieœni CIV z
Kancjona³u brzeskiego, wzglêdem tej samej pieœni widniej¹cej w Kancjonale

toruñskim, w którym ma ona numer LXVIII. Ró¿nice s¹ widoczne w szyku po-
szczególnych zdañ, w zupe³nej zmianie niektórych wersów, ale sens i przes³anie
obu pieœni s¹ podobne.

W Kancjonale brzeskim znajduj¹ siê tak¿e cztery lamentacje zamieszczone
w dziale Pieœni na Wielki Pi¹tek. Wœród protestantów lamenty by³y niezwykle
popularne. Odwo³ywa³y siê one bezpoœrednio do Pisma Œwiêtego, co by³o
zgodne z za³o¿eniami zboru. Lamentacje by³y pozbawione w¹tków apokryficz-
nych i pe³ni³y funkcjê dydaktyczno-objaœniaj¹c¹, poniewa¿ przywo³ywa³y
dos³owne opisy wydarzeñ oraz podawa³y ich interpretacjê. Lamentacya II

(CXIX) jest zmodyfikowanym utworem, który pojawi³ siê tak¿e w Kancjonale

toruñskim. Kamper-Warejko pisze, ¿e owa lamentacja jest t³umaczeniem
z jêzyka czeskiego, a jej autorem by³ Walenty z Brzozowa23. Zamieszczona
w Kancjonale brzeskim Lamentacya II jest z ca³¹ pewnoœci¹ zmienionym
zapisem tego samego utworu, który znajduje siê w Kancjonale toruñskim.
Jednak ca³oœæ pieœni ró¿ni siê znacznie pod wzglêdem leksykalnym i sk³adnio-
wym od tej, której autorstwo przypisywane jest Artomiuszowi, ale przekazywa-
ny w niej sens pozostaje niezmieniony. Pocz¹tek Lamentacyi w wydaniu
brzeskim brzmi nastêpuj¹co: „Ociec Niebieski, da³ swego Syna / z swej £aski:
Ten chc¹c wykupiæ s³u¿ebnika, / podj¹³ œmieræ dla grzesznika [...]” (Pieœni na

Wielki Pi¹tek, Lamentacya II, CXIX, s. 179). Ten sam utwór w Kancjonale

toruñskim rozpoczynaj¹ s³owa: „Ociec niebieski / jedynego mai¹c Syna / aby
wykupi³ s³u¿ebnika / da³ na œmieræ dla cz³owieka [...]” (Kancjona³ toruñski,
Pieœñ LXXIX). Ró¿nice s¹ widoczne tak¿e w dalszych strofach pieœni. W Kan-

cjonale brzeskim czytamy w jednym z ostatnich fragmentów: „[...] Przy
umêczeniu / y przy ¿ywota skoñczeniu / Owce Pasterza opuœæi³y / z m¹k siê
jego smêæi³y [...]”, a w Kancjonale toruñskim widnieje zapis: „[...] Przy
umêczeniu wierni ¿a³oœæ wielk¹ mieli / Owce Pasterza opuœæi³y / æiêszko
utyskowa³y [...]”.
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23 Walenty z Brzozowa (Brzozowski) – ksi¹dz, poeta, kompozytor, autor przek³adu Kancjo-

na³u Jana Roha. Data urodzenia nie jest znana, zmar³ prawdopodobnie ok. 1570 r.



Autorzy Doskona³ego kancyonalu polskiego dokonali tak¿e zmian w Lamen-

tacyi III, CXX, s. 183. Dla przyk³adu warto przytoczyæ jedn¹ ze strof z brzeskie-
go wydania oraz tê sam¹ strofê, która widnieje w Kancjonale toruñskim: „[...]
Niewinn¹ œmieræ pañsk¹ / wszystko czu³o stworzenie / Ziemia siê trzês³a /
S³oñce cierpia³o zaæmienie / Ska³y siê pada³y / Cia³a œwiêtych z grobów
wstawa³y: Poczujcie¿ j¹ serc wnêtrznoœci [...]” (wersja brzeska); „[...] Niewinn¹
œmieræ jego / wszytko stworzenie czu³o / �iemia siê trzês³a / a S³oñce sie jest
zaæmi³o / ska³y siê puka³y / wiele œwiêtych z grobów wstawa³o. / Poczuy¿e i¹
nasze serce [...]” (wersja toruñska).

Wiele innych pieœni z Kancjona³u brzeskiego zamieszczonych w dziale Pieœ-

ni o s³awnym Pana Jezusa Krystusa Zmartwychwstaniu pokrywa siê tak¿e
z tymi, które wydrukowano w Kancjonale toruñskim. Odnajdujemy w brzeskim
wydaniu pieœñ, której pierwsza strofa znana jest i œpiewana wspó³czeœnie:
„Weso³y nam Dzieñ nasta³. Gdy œmieræ Krystus zwyciê¿y³ / trzeciego Dnia
Zmartwych wsta³ [...]” (Pieœni o s³awnym Zmartwychwstaniu Pana Jezusa Kry-

stusa, Pieœñ CXXV, s. 194–195). Wersja zamieszczona w Kancjonale brzeskim

to t³umaczenie niemieckiej pieœni Erschienen ist der herrliche Tag. Dalsza
czêœæ pieœni w ¿aden sposób nie pokrywa siê z wersj¹ œpiewan¹ wspó³czeœnie.
Nastêpuj¹ proœby do Boga, aby uchroni³ dusze ludzkie od „piek³a gor¹cego”,
a kiedy przyjdzie ostatnia godzina, „gdy siê z œwiatem rozstaæ mamy, w Tobie
ufanie”. A ca³a radoœæ, do jakiej nawo³uj¹ s³owa pieœni, wyp³ywa ze œwiadomo-
œci o Zmartwychwstaniu „Króla Niebieskiego”.

*

Kancjona³y powstawa³y w celu popularyzacji pieœni religijnych oraz rozmai-
tych pieœni na ró¿norakie okazje. Zbiory pieœni przeznaczone by³y do codzien-
nej modlitwy zarówno w koœciele, jak i w domu. Stawa³y siê nieod³¹cznym
elementem ¿ycia duchowego. Ich szerokie zastosowanie i pragmatyzm przeja-
wia³ siê chocia¿by w mnogoœci i ró¿norodnoœci pieœni okolicznoœciowych.
Praktycznie dla ka¿dej sytuacji ¿yciowej mo¿na by³o odnaleŸæ odpowiedni¹
pieœñ lub modlitwê, która mia³a charakter pochwalny, dziêkczynny lub b³agal-
ny. St¹d obok pieœni przeznaczonych do wykonywania w koœciele podczas
liturgii, znajduj¹ siê i te, które dotycz¹ spraw codziennych, zwyczajnych, ludz-
kich i s¹ najczêœciej œpiewane w domu, z potrzeby chwili i serca.

Jêzyk pieœni religijnych w poszczególnych kancjona³ach nie zmienia³ siê zbyt
gwa³townie i nie ulega³ znacznym modyfikacjom. Widoczna jest stabilnoœæ
formalna, strukturalna i leksykalna. Im tekst by³ krótszy, tym rzadziej zacho-
dzi³y zmiany. W poszczególnych pieœniach mo¿na tak¿e zauwa¿yæ hermetycz-
noœæ na poziomie zarówno sk³adni, jak i pojedynczych wyrazów, które trwaj¹
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przez lata w niezmienionej postaci. Neologizmy b¹dŸ prozaizmy wnika³y
bardzo powoli.

Istotna pozostaje tak¿e kwestia podobieñstw i ró¿niæ miêdzy pieœniami
katolickimi a ewangelickimi. Oba rodzaje utworów ³¹czy Ÿród³o, z którego
czerpi¹ twórcy poszczególnych utworów, mianowicie Biblia. Problem tkwi
jedynie w ustaleniu tego, czy autorzy poszczególnych pieœni korzystali z Biblii
Jakuba Wujka czy te¿ z przek³adu innowierczego np. Szymona Budnego24.
Istotne jest równie¿ to, ¿e Wujek t³umaczy³ z Wulgaty, Budny zaœ z orygina³u,
czyli z jêzyka greckiego. Badaczka Kancjona³u toruñskiego pisze, ¿e autor
tego¿ kancjona³u – Piotr Artomiusz – „nie stara³ siê za wszelk¹ cenê zrywaæ
z ogólnochrzeœcijañsk¹ tradycj¹ i wykorzystywaæ wzorców s³ownikowych kszta³to-
wanych przez piœmiennictwo innowiercze”25. Badaczka przeprowadzi³a analizê
jêzykow¹ s³ownictwa kancjona³u wydanego w Toruniu i zauwa¿y³a, ¿e Arto-
miusz czêœciej siêga³ do katolickiego przek³adu Biblii ni¿ do religijnych pism
innowierczych. Jest to wa¿ne spostrze¿enie, poniewa¿ autorzy pism innowier-
czych czêsto odchodzili od charakterystycznych dla Pisma œwiêtego leksemów
i wyra¿eñ, a zastêpowali je zupe³nie nowymi26.

Pieœni ewangelickie zamieszczone w brzeskim wydaniu kancjona³u charakte-
ryzuj¹ siê jasnym, surowym przekazem. Brak w nich ludycznoœci i przesadnej
weso³oœci, nawet jeœli s¹ to pieœni z okresu Bo¿ego Narodzenia. W centrum za-
wsze znajduje siê Bóg, a w szczególnoœci Jezus Chrystus. Pieœni podkreœlaj¹
ofiarnoœæ i mêczeñsk¹ œmieræ Jezusa Chrystusa na krzy¿u oraz stawiaj¹ sobie za
cel oddawanie czci i wychwalanie Jego niezmierzonej dobroci i mi³oœci.

Pe³na i dok³adna analiza tekstów zawartych w Doskona³ym kancyonale pol-

skim powinna opieraæ siê na zestawieniu i porównaniu jego treœci z wczeœniej-
szymi wydaniami podobnych zbiorów pieœni i modlitw. Poniewa¿ brzeskie wy-
danie zosta³o w du¿ej mierze oparte na Kancjonale toruñskim, warto zestawiæ
ze sob¹ i porównaæ te teksty, które pojawiaj¹ siê w obu wydaniach. Powstanie
niektórych utworów datuje siê na lata wczeœniejsze ni¿ 1601 rok, kiedy to
wydano Kancjona³ toruñski. Analiza porównawcza obu zbiorów pieœni poka-
za³aby, jakie zmiany dokona³y siê w poszczególnych tekstach przez 72 lata na
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24 Szymon Budny – ur. w styczniu 1530 r. w Budnym, zm. 13 stycznia 1593 r. w Wiszniewie.
By³ dzia³aczem reformacji, pastorem kalwiñskim, póŸniej ariañskim, hebraist¹, biblist¹, t³uma-
czem Biblii na jêzyk polski – przek³ad Biblii nieœwieskiej. By³o to drugie t³umaczenie Pisma
Œwiêtego z oryginalnego jêzyka (greckiego) na jêzyk polski: Biblia, to jest Ksiêgi Starego i No-

wego Przymierza, Nieœwie¿ 1572.
25 Zob. K. Górski, Zagadnienie s³ownictwa reformacji polskiej, [w:] Odrodzenie w Polsce,

kom. red. B. Leœnodorski et al., t. 3. cz. 2, Warszawa 1962, s. 233–270. Cyt. za: J. Kamper-Warej-
ko, op. cit.

26 J. Kamper-Warejko, op. cit., s. 179.



poziomie zarówno leksykalnym, jak i semantycznym. Okreœlenie stopnia i g³ê-
bokoœci zmian w poszczególnych tekstach wyka¿e wszelkie modyfikacje.
Konfrontacja obu tekstów pozwoli tak¿e na wskazanie w Kancjonale brzeskim

tekstów nowych (których brak w Kancjonale toruñskim), a które maj¹ swoje
Ÿród³a w pieœniach niemieckich i œl¹skich.

Ju¿ krótka i wybiórcza analiza utworów z Kancjona³u brzeskiego pokazuje,
jak g³êbokie i ciekawe treœci zawieraj¹ karty zabytku. Ka¿dy z utworów jest
noœnikiem tradycji zarówno jêzykowej, jak i kulturowej. Pieœni przetrwa³y setki
lat w niezmienionym stanie, st¹d stanowi¹ cenny materia³ badawczy dla
jêzykoznawcy. Warto zatem pamiêtaæ o tym, ¿e istniej¹ tak wartoœciowe, nieco
zapomniane zabytki jak Kancjona³ brzeski, które powsta³y na œl¹skiej ziemi,
s³u¿y³y ludziom przez wiele pokoleñ; dziœ zaœ stanowi¹ swoiste œwiadectwo
wiary i tradycji protestanckich na Œl¹sku.

DOSKONA£Y KANCYONAL POLSKI

AS A RELIC OF THE RELIGIOUS LITERATURE IN SILESIA

S u m m a r y

In its first version, Kancjona³ brzeski was published in Brzeg in 1670, and its extended version
– with a gloss and preface added – was republished by the same printing press in 1673 under the
title Doskona³y kancyonal polski. It was co-written by the five Polish parsons from Wroc³aw: Jan
Acoluthus, Karol Fryderyk Güssau (Guszaw), Jan Herden, Mateusz Klippel and Adam Regius.

The songs from Kancyonal are ordered according to the Roman numeration: from I to
CCCCCCXXXIX (639). They are divided into the cycles referring to the order of Christian
festivals and periods in the liturgical year. Additionally, in its final parts, there are the songs
unconnected with particular festivals, but referring to the events of weekdays, which – in turn –
bear no connection with the sacred sphere of life. The songs’ themes are directly connected with
the persistence and passing of human life: from their birth, to old age and death, eventually. What
is more, Kancjona³ brzeski also includes four lamentations in the Pieœni na Wielki Pi¹tek section.

The source of Kancjona³ brzeski and its original was a similar hymnal published in Toruñ.
Many a song was copied without any alterations, or with only slight modifications.

The aim of hymnbooks was to popularize religious songs, as well as various other occasional
songs. Hymnals were recommended for everyday prayer, both in the church and at home, hence
becoming a vital element of spiritual life. The wide scope of their usage as well as their
pragmatism is reflected in the number and diversity of the occasional songs. The language used in
particular hymnals did not vary and did not undergo any significant modifications. Likewise, in
Doskona³y kancyonal polski one can observe formal, structural and lexical stability. This
particular hymnbook constitutes a priceless relic of the past, both linguistic and cultural.
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Andrzej SZCZEPANIAK

Wiersze i pieœni o Polsce i polskich ¿o³nierzach

z okresu I wojny œwiatowej

w propagandzie walcz¹cych stron

W setn¹ rocznicê wybuchu I wojny œwiatowej historycy powracaj¹ do bada-
nia zagadnieñ zwi¹zanych z tym prze³omowym dla Europy, jak równie¿ Polski,
wydarzeniem. Temat niniejszego artyku³u nie tylko ods³ania ma³o znany i zapom-
niany epizod wojny zwi¹zany z propagandowym wykorzystaniem wierszy i pieœ-
ni, lecz tak¿e stawia pytanie o ich odzew w spo³ecznoœci, do której by³y skiero-
wane. W pierwszym roku wojny Rosja, Niemcy i Austro-Wêgry, bêd¹c wal-
cz¹cymi stronami, rozpoczê³y zabiegi o pozyskanie Polaków jako sprzymierzeñ-
ców w ich wojnie rozgrywaj¹cej siê na polskiej ziemi. Po obu stronach frontu
pojawi³y siê polonica s³u¿¹ce wojennym celom propagandowym.

Polonica rosyjskie

Pojawiaj¹ce siê w obliczu wojennego zagro¿enia bardziej wyraziste postawy
niepodleg³oœciowe niewielkiej grupy warszawskiej inteligencji nie by³y prze-
szkod¹ w odbiorze przez Rosjan spo³eczeñstwa polskiego jako lojalistycznego
wobec caratu. W zwi¹zku z tym, ¿e przed rokiem 1914 nie by³o ponadzaboro-
wej polskiej opinii publicznej1 – ta zaczê³a rodziæ siê powoli od 1897 roku, tj.
od pocz¹tków powstania Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z jego ide¹
trójzaborowoœci – prowojenny zapa³ znacznych grup spo³eczeñstwa polskiego

1 D. Grinberg, Czy przed rokiem 1914 istnia³a ponadzaborowa polska opinia publiczna?, [w:]
Lata wielkiej wojny. Dojrzewanie do niepodleg³oœci 1914–1918, red. D. Grinberg, J. Snopko,
G. Zackiewicz, Bia³ystok 2007, s. 11–19.



latem 1914 roku i przywi¹zanie do w³adzy stwarza³y u zaborcy wra¿enie, a na-
wet przekonanie o podatnoœci na wojenn¹ propagandê. Przywo³ajmy tu jeden
z przyk³adów zachowania mieszkañców zaboru rosyjskiego, w œwiadomoœci
których armia rosyjska by³a „ich” armi¹, gdy¿ w niej walczyli bracia i ojcowie.
Pi³sudczyk Micha³ Brzêk-Osiñski wkroczenie legionistów do Królestwa Pol-
skiego wspomina³ nastêpuj¹co:

[...] na trasie przemarszu naszego batalionu, witaj¹cych mo¿na by³o policzyæ na pal-
cach. [...] To by³ strach przed Rosjanami. Nazajutrz, gdy wkracza³y do Radomia
zwyciêskie syberyjskie pu³ki, na ulice wyleg³y t³umy. A nie zabrak³o podobno i ta-
kich, którzy rzucali kwiaty pod nogi grzmi¹cych ruskimi pieœniami so³datów. Czyli
w swej masie miasto przesi¹kniête wstrêtnym rusofilstwem, od¿egnywa³o siê od nas
jak od upiorów przesz³oœci2.

Natychmiast obrazy te przekuwali w wiersze rosyjscy poeci. Przebywaj¹cy
w Warszawie poeta Walerij Briusow – korespondent gazety „Russkije Wiedo-
mosti” – pisa³:

A na ulicy, jak w strofach poematu,
Krzyki doko³a zlewa³y siê w ³ad.
I Polki rozdawa³y chryzantemy
Plutonom rosyjskich ¿o³nierzy3.

Przyczyn opisanych zachowañ spo³eczeñstwa polskiego w Królestwie Pol-
skim nale¿y szukaæ w stosowanych przez administracjê carsk¹ po powstaniu
styczniowym 1861 roku metodach rusyfikacji i asymilacji prowadzonych w at-
mosferze szowinistycznej polako¿erczej propagandy, w której Polaków przed-
stawiano jako odwiecznych wrogów Rosji, buntowników, wichrzycieli, „Juda-
szów S³owiañszczyzny”4. Obserwuj¹c reakcje spo³eczne ulicy warszawskiej,
rosyjscy korespondenci wojenni wykorzystywali je na potrzeby propagandy. Pi-
sarz i poeta Aleksander Fiodorow (1868–1949) pisa³: „Im wiêcej spotykam
w Warszawie Polaków ró¿nych warstw spo³ecznych, stanów i zawodów, tym
bardziej przekonujê siê o ich szczerym, szerokim i przyjacielskim zjednoczeniu
siê z Rosj¹ w tych wielkich historycznych dniach”5.
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2 Szerzej zob. M.T. Brzêk-Osiñski, Ze wspomnieñ legionisty i pi³sudczyka 1905–1939, red.
P. Tusiñski, Warszawa 2003, s. 84–87.

3 W. Briusow, W Warszawie, [w:] DŸwiêki kruszonych oków. Polska w poezji rosyjskiej lat

1795–1917, wyboru dokona³, opracowa³ i przedmow¹ opatrzy³ B. Bia³okozowicz, Warszawa
1977, s. 202.

4 W. Karpiñski, Polacy w oczach Moskali, Warszawa 1998.
5 A. Fiodorow, S vojny, Moskva 1915, s. 180. Cyt. za: J. Or³owski, Sprawa Polski w opinii pi-

sarzy rosyjskich (lata 1914–1917), „Przegl¹d Humanistyczny” 1989, z. 3, s. 121.



W latach 1914–1915 w publicystyce i literaturze rosyjskiej zaczê³y nieocze-
kiwanie dominowaæ propolskie nastroje. Powsta³o wiele wierszy i opowiadañ
mówi¹cych o poczuciu winy z powodu krzywd wyrz¹dzonych narodowi pol-
skiemu przez Rosjê w przesz³oœci. Eugeniusz Trubecki (1863–1920), profesor
filozofii i prawa na Uniwersytecie Moskiewskim, wyra¿a³ pogl¹d, ¿e rozbiór
Polski to grzech historyczny Rosji6. Podobny g³osi³ poeta i dramaturg Wia-
czes³aw Iwanow (1866–1949) i dodawa³, ¿e jej wina jest zmazywana „krwi¹
¿o³nierzy rosyjskich, którzy walcz¹ na ziemi polskiej ze wspólnym wrogiem
S³owian – kajzerowskimi Niemcami”7. Wychodz¹cy w Warszawie tygodnik
„Œwiat” zamieœci³ wypowiedŸ rosyjskiego pisarza Leonida Andriejewa (1871–
–1919): „Gdy zabroniono piæ, gdy minê³o przykre pijañstwo, zrozumia³ wytrzeŸ-
wiony naród rosyjski, jak¹ krzywdê wyrz¹dzi³ Polsce. Bez wstydu nie mo¿na
myœleæ o przesz³oœci”8. W treœci prozy i poezji dominowa³a s³owianofilska reto-
ryka. Siergiej So³owiow (1885–1942) pisa³ o odrodzeniu autonomicznej Polski
i rosyjsko-polskim pojednaniu; Wiaczes³aw Iwanow (1866–1949) widzia³ mo¿-
liwoœæ zbratania Rosji z Polsk¹ w oparciu o wspólne obu narodom idee chrzeœ-
cijañskiego braterstwa9. Wyst¹pi³o zjawisko polonomanii w rosyjskiej literatu-
rze10 i nie tylko. Œwiadczy³y o niej choæby tytu³y wierszy: Do Polski, Do

Polaków, Do braci Polaków, Do s³awnych Polaków itp. Poeci mówili o „Zmar-
twychwstaniu Polski” przez wspóln¹ walkê. O ³¹cz¹cej oba narody wiêzi: s³o-
wiañskiego braterstwa i antygermañskiej potrzeby. W Moskwie i Piotrogrodzie
odbywa³y siê wieczory literacko-muzyczne, z których dochód mia³ byæ prze-
znaczony na rzecz Polaków poszkodowanych w wyniku dzia³añ wojennych11.
Owemu rosyjskiemu polonofizmowi zielone œwiat³o da³a odezwa naczelnego
wodza armii rosyjskiej wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza z 14 sierpnia
1914 roku, zawieraj¹ca obietnicê zjednoczenia wszystkich ziem polskich pod
ber³em cesarza rosyjskiego i zapowiadaj¹ca odrodzenie siê „Polski wolnej pod
wzglêdem swej wiary, jêzyka i samorz¹du”12. Prozaik rosyjski Aleksander Kur-
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6 J. Or³owski, Pisarze rosyjscy o odrodzeniu Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-
-Sk³odowska” sectio F, 2009, s. 57.

7 J. Or³owski, Sprawa Polski w opinii..., s. 119.
8 G³osy poetów i literatów rosyjskich, „Œwiat” 1914, nr 46, s. 11.
9 J. Or³owski, Pisarze rosyjscy o odrodzeniu..., s. 63.

10 Zob. B. Bia³okozowicz, Polska w poezji rosyjskiej na prze³omie XIX i XX w., [w:] Polsko-

-rosyjskie zwi¹zki spo³eczno-kulturalne na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1980,
s. 247–270; J. Or³owski, Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu I wojny œwiatowej, [w:] Po-

lacy w ¿yciu kulturalnym Rosji, red. R. £u¿ny, Wroc³aw 1986, s. 127–143.
11 J. Or³owski, Sprawa Polski w opinii..., s. 116.
12 K.W. Kumaniecki, Odbudowa pañstwowoœci polskiej. Najwa¿niejsze dokumenty 1912 – sty-

czeñ 1924, Warszawa 1924, s. 27.



pin (1870–1938) stwierdza³, i¿ „odezwa wielkiego ksiêcia daje Rosji nadziejê,
¿e naród polski zacznie byæ traktowany jako jeden z najbardziej kulturalnych
w S³owiañszczyŸnie”13. Do grupy publicystów i pisarzy do³¹czali poeci. Na fali
komentowania odezwy ks. Miko³aja zaczê³y powstawaæ okolicznoœciowe wier-
sze patriotyczno-propagandowe. Przypomnijmy jeden z nich pt. Zmartwych-

wstanie napisany w 1914 roku przez mniej znanego poetê Aleksandra Pietrowa:

Zabrzmia³y s³owa wolnoœci,
Z³ote s³owa Wodza!
Polaków z Rosj¹ z³¹czy³a
Walka i mi³oœæ. Niech ¿yje
WiêŸ miêdzy nami na wieki!
...................................
Polacy! Zorza zaœwita³a:
Zmartwychwstanie ca³y naród Polski!14.

Pisarze i poeci rosyjscy unikali okreœlenia „Priwislinskij Kraj”15. Nawi¹zy-
wali równie¿ do zawartej w odezwie Miko³aja Miko³ajewicza idei odrodzenia
zjednoczonej z Rosj¹ Polski. Piotr Jurkin w wierszu Do s³awnych Polaków

w sposób wprost natrêtny wmawia³ im wiarê w obietnice carewicza, pisz¹c:

¯yliœmy d³ugo bez przyjaŸni. Lecz bracia,
Widzimy, jak czujni jesteœcie na s³owa wodza16,

a poeta A. Rakszytar nie pozostawia³ ¿adnych nadziei, przypominaj¹c Polakom,
¿e ich miejsce jest „Pod ber³em rosyjskich carów!”17.

Konsekwencj¹ wytworzonego wokó³ odezwy wielkiego ksiêcia nurtu myœli
rosyjskiej by³y wiersze o braterstwie, walce pod wspólnym sztandarem i zwy-
ciêstwie. Briusow (1873–1924) w obliczu krwawych walk frontowych w Kar-
patach pisa³:
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13 G³osy poetów i literatów rosyjskich..., s. 11.
14 A. Ïåòðîâ, Áîåâûå ïåñíè, Ìîñêâà 1914, c. 8. Cyt. za: J. Or³owski, Pisarze rosyjscy o odro-

dzeniu..., s. 62.
15 Wprawdzie nazwa „Królestwo Polskie” nie zosta³a nigdy uchylona, a w³adcy Rosji zacho-

wali w swojej tytulaturze tytu³ „królów polskich”, to propagandowo, zgodnie z programem rusy-
fikacji ziem Królestwa Polskiego, po zniesieniu w 1867 r. jego autonomii instytucjonalnej, nieofi-
cjalnie w dokumentach i publicystyce stosowano okreœlenie „Priwislinskij Kraj”.

16 Ï. Þðêè, Óòðî ìå÷òû, Ïåòðîãðàä 1915, c. 127. Cyt. za: J. Or³owski, Polska w okoliczno-

œciowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny œwiatowej, „Napis” 2001, S. 7, s. 495.
17 A. Ðàêøèòàð, Còèõîòâîðèåíèÿ ïî ïîâîäy Oáùå åâðîïåéñêîé âîéíû 1914 ã. Âûïóñê II,

Ïåòðîãðàä 1914, c. 21. Cyt. za: J. Or³owski, Polska w okolicznoœciowej poezji..., s. 495.



Oto z mgie³ kraj wolny siê wy³ania,
Oto dzieñ powrotu nam zaœwita³,
Wiêc zatknijmy sztandar pojednania
Tam, gdzie brata swego brat powita³18.

W wierszu Do Polski próbowa³ wznieciæ w duszach czytelników polsko-ro-
syjsk¹ solidarnoœæ:

Znowu pokrewne dwa narody
Sta³y siê braæmi w oczach œwiata
I „feniks wspólnej nam swobody”
Z popio³ów prosto k’ niebu wzlata
Kiedy myœl Twoja ogarnê³a
Ca³oœæ swych dziedzin, pól i kniej,
To okrzyk „Polska nie zginê³a”
Z pieœni¹ zwyciêsk¹ nasz¹ zlej19.

Poeci w strofach swych wierszy nawi¹zywali do motywów religijnych oraz
podobnie jak publicyœci i prozaicy do poczucia rosyjskiej winy wobec wy-
rz¹dzonych Polakom w przesz³oœci krzywd. Wspomniany wy¿ej So³owiow
w wierszu Do Polski pisa³:

Wybaczcie, ¿e nam by³e grzechy
I nas, jak braci, przyjmijcie20.

Stosowali gesty wspó³czucia wzglêdem doznawanych przez naród polski wo-
jennych cierpieñ jak w anonimowej ¯o³nierskiej pieœni o Polsce:

By³eœ piêkny i strojny,
Kwit³eœ wiosn¹, jak raj,
A teraz jesteœ ca³y rozgrabiony,
Biedny polski kraju.
Spalone przez podstêpnych wrogów
wioski i miasta;
Bratersk¹ krwi¹ i ³zami
Zalana polska ziemia. [...]21.
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18 W. Briusow, W Karpatach, [w:] DŸwiêki kruszonych oków..., s. 204.
19 W. Briusow, Do Polski, [w:] DŸwiêki kruszonych oków..., s. 201.
20 C. Coëoâúeâ, Âoçâðaùeíèe â äoì oò÷èé, Ìocêâa 1916, c. 142. Cyt za: J. Or³owski, Pisa-

rze rosyjscy o odrodzeniu..., s. 63.
21 „Oãíèâo” 1915, ¹ 15, c. 14. Cyt. za: J. Or³owski, Polska w okolicznoœciowej poezji...,

s. 499.



Apelowali do w³adz rosyjskich o udzielenie pomocy uchodŸcom wojennym
z terenów Królestwa Polskiego, jak to czyni³a poetka Tatiana Szczepkina-Kuper-
nik w wierszu Polska:

Kraj nasz bliski, Polska, Polska
Nasza m³odsza siostra... [...]
Dla drogiej i bliskiej Polski
Kto co mo¿e – niech da:
Dajcie hojnie, dajcie wiêcej
Chleba, dobroci i trosk22.

Powy¿sze przyk³ady dowodz¹, i¿ twórcy owej wojennej poezji okoliczno-
œciowej, zamieszczanej na ³amach rosyjskich czasopism, almanachów literac-
kich czy samoistnych zbiorów wierszy, liczyli na osi¹gniêcie prostego efektu
propagandowego. S³usznie ich rolê okreœli³ Jan Or³owski, pisz¹c:

Okolicznoœciowe wiersze poetów rosyjskich na tematy polskie z lat pierwszej wojny
œwiatowej by³y swoistym barometrem nastrojów politycznych w ówczesnej Rosji,
szczególnie zaœ w odniesieniu do kwestii polskiej. Ich ostrze agitacyjne – w zale¿noœci
od sytuacji na froncie rosyjsko-niemieckim i od postaw Polaków w tocz¹cej siê woj-
nie – mog³o byæ zwrócone przeciwko nim lub te¿ mog³o byæ u¿yte w ich obronie,
wspieraæ ich z³udne nadzieje na uzyskanie wiêkszych swobód po wygraniu wojny
przez Rosjê23.

Nadie¿da Bronicka przestrzega³a w wierszu Do Polaków przed separatyz-
mem i próbami oderwania siê od Rosji:

I nie myœlcie nas zwyciê¿yæ
Zachêt¹ separatyzmu:
Obojêtnie rozdzieliæ siê
Nie pozwoli prawdziwa ojczyzna!24.

Utworzenie Legionów Polskich walcz¹cych pod dowództwem Józefa Pi³sud-
skiego po stronie pañstw centralnych spotka³o siê z wrogoœci¹ rosyjskich publi-
cystów i poetów. By³o dla nich nie do pomyœlenia, ¿e mo¿e powstaæ niepod-
leg³a Polska niezale¿na od carskiej w³adzy. Poeta, eseista i krytyk literacki Osip
Mandelsztam (1891–1938) nie widzia³ sensu „w szaleñczym czynie strzel-
ców”25. Nie mieœci³ siê on w rosyjskiej idei zmagania siê Polaków oraz pozo-
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22 T. Ùåïêèíà-Êóïåðíèê, Îòçâóêè âîéíû. Còèõîòâîðèåíèÿ, Mockâa 1915, c. 71. Cyt. za:
J. Or³owski, Polska w okolicznoœciowej poezji..., s. 497.

23 J. Or³owski, Polska w okolicznoœciowej poezji..., s. 499.
24 H. Áðîíèöêàÿ, Oòãîëîñêè âîéíû. Cyt. za: ibidem, s. 498.
25 O. Mandelsztam, Polacy, chcia³bym sens w tym dojrzeæ, [w:] DŸwiêki kruszonych oków...,

s. 207. Pierwodruk wiersza ukaza³ siê w czasopiœmie „Niwa” 1914, nr 43, s. 2.



sta³ych narodów s³owiañskich z germañskim naporem. Przywo³ane tu rosyjskie
polonica okaza³y siê wytworem imperialnej propagandy i jako dzie³o o przeciêt-
nych walorach literackich, pozbawione w wiêkszoœci twórczego autentyzmu,
nie spe³ni³y oczekiwanych celów i przy niekorzystnej dla Rosji zmianie konfi-
guracji politycznej w ogarniêtej wojn¹ Europie zosta³y skazane na szybkie za-
pomnienie. W niniejszym artykule zosta³y zaledwie przypomniane jako uzu-
pe³nienie zobrazowania kontekstu pojawienia siê poloniców niemieckojêzycz-
nych po drugiej stronie frontu.

Polonica niemieckojêzyczne

Ich rodowód by³ zupe³nie odmienny, poniewa¿ siêga³ do dziewiêtnastowiecz-
nej tradycji Polenlieder – niemieckich wierszy i pieœni pisanych ku chwale pol-
skich ¿o³nierzy antyrosyjskiego powstania z listopada 1830 roku, udaj¹cych siê
przez Niemcy na emigracjê do Francji.

W 1916 roku nak³adem Centralnego Biura Wydawnictw Naczelnego Komite-
tu Narodowego zosta³ wydany w Drukarni Narodowej w Krakowie tomik wier-
szy i pieœni pt. Neue Polenlieder 1914–1915, zebranych przez Stanis³awa
Leonharda26. Przypomnijmy: Naczelny Komitet Narodowy (NKN), za³o¿ony
16 sierpnia 1914 roku w Krakowie, by³ najwy¿sz¹ w³adz¹ polityczn¹, wojskow¹
i skarbow¹ dla powstaj¹cych podczas Wielkiej Wojny na ziemiach zaboru au-
striackiego u boku armii austro-wêgierskiej Legionów Polskich. Popiera³ on po-
lityczny program orientacji proaustriackiej, zmierzaj¹cej do utworzenia triali-
stycznej monarchii austro-wêgiersko-polskiej. NKN podj¹³ siê zorganizowania
ca³ej strony propagandowej legionowego przedsiêwziêcia. W tym celu wyda³
w latach 1914–1917, pod szyldem Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodo-
wego, wiele niemieckojêzycznych ksi¹¿ek, broszur i bogato ilustrowanych pub-
likacji przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania, m.in. Jana Kadena-
-Bandrowskiego Polnische Legionen, 1914–1915 (44 ilustracje z ¿ycia Legio-
nów, portrety wodzów itp., z tekstem wyjaœniaj¹cym rolê zarówno ich, jak
i NKN). Od pocz¹tku wojny równie¿ Stanis³aw Przybyszewski zamieszcza³
liczne artyku³y w prasie niemieckiej. Mia³y one s³u¿yæ polsko-niemieckiemu
porozumieniu i uwzglêdniaæ g³ównie te momenty, w których dusza niemiecka
w swym idealizmie brata³a siê z Polsk¹ walcz¹c¹ o wyzwolenie.
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26 Neue Polenlieder 1914–1915, gesammelt von S. Leonhard, Krakau 1916. Teksty w jêzyku
niemieckim i przet³umaczone na jêzyk polski oraz poszerzon¹ wersjê tej czêœci niniejszych roz-
wa¿añ zob. Neue Polenlieder 1914–1915, prze³. W. Bugla, opracowa³ i wstêpem opatrzy³
A. Szczepaniak, Warszawa 2011, ss. 164.



Ciekawym pomys³em wydawniczym by³ przywo³any tu tomik Neue Polenlie-

der 1914–1915. Zawiera³ on siedemnaœcie ró¿nej objêtoœci wierszy poœwiêco-
nych Legionom Polskim, które zosta³y napisane przez mniej znanych niemiec-
kojêzycznych autorów zwi¹zanych z niemieckim i austriackim krêgiem kulturo-
wym. T³em wierszy by³a sprawa polska w dobie Wielkiej Wojny, zw³aszcza
walk Legionów Polskich z Rosj¹. Wydawca tego tomiku opublikowa³ równole-
gle broszurê Leonharda pt. Przyczynki do stosunków polsko-niemieckich z cza-

sów powstania listopadowego i emigracji. Nawi¹za³ do polonofilizmu niemiec-
kiego z pocz¹tku lat 30. XIX stulecia. Zwraca³ uwagê na przejawy atmosfery
wielkiej przyjaŸni, jak¹ okazywali Niemcy uczestnikom powstania listopadowe-
go i polskim emigrantom udaj¹cym siê do Francji w 1831 roku. W obliczu Wiel-
kiej Wojny uzna³ za konieczne przypomnienie ówczesnej generacji Niemców,
jak pisa³: „[...] dziœ trudnego do zrozumienia objawu sympatii, okazanej Polsce
wojuj¹cej i Polsce na obczyŸnie”27. Leonhard przywo³a³ w broszurze postaæ dra
Ryszarda Ottona Spazira (wybitnego znawcy polskiej literatury i historii pierw-
szej po³owy XIX wieku, pierwszego t³umacza na jêzyk niemiecki poematu Pan

Tadeusz Adama Mickiewicza), który broni¹c polonofilów niemieckich przed
atakami swych rodaków, przypomnia³, jakim podziwem œwiat cywilizowany
obdarza³ walki Polaków z „rosyjskim kolosem”. Leonhard przywo³a³ te¿ uro-
czystoœci 27 maja 1832 roku obchodzone pod zamkiem w Hambach, które zgro-
madzi³y oko³o 30 tys. ludzi, w tym niewielk¹ grupê Polaków. Sta³y siê symbo-
lem wolnoœci Niemiec, wolnej demokratycznej Europy, których by nie by³o bez
wolnej Polski. Takie przes³anie zawiera³y mowy g³oszone m.in. przez Niemców
nierzadko przeciw Œwiêtemu Przymierzu, w których powracano do sprawy
polskiej.

Przypomnienie tych wydarzeñ w 1916 roku mia³o na celu uœwiadomienie
Niemcom, ¿e wzajemne relacje polsko-niemieckie nie kszta³towa³y siê wy³¹cz-
nie w cieniu kulturkampfu, Hakaty, rugów pruskich i strajku szkolnego we
Wrzeœni. Nieufnoœæ do w³adzy pruskiej nie musia³a przek³adaæ siê na ca³y na-
ród niemiecki. St¹d pomys³ i potrzeba zarazem pokazania dziewiêtnastowiecz-
nej tradycji Polenlieder – wierszy i pieœni autorów niemieckich, austriackich
i szwajcarskich o Polsce. Z czasem terminem Polenlieder zaczêto okreœlaæ wier-
sze i pieœni o Polsce i Polakach napisane pod wp³ywem kolejnych zrywów
narodowoœciowych – 1846, 1848 czy 1863 roku. Tematem tych tekstów by³a
równie¿ insurekcja koœciuszkowska z 1794 roku.

Nie zabrak³o równie¿ utworów o charakterze krytycznym, wywodz¹cych siê
z antypolskiego nurtu w liryce niemieckiej, tzw. polenfeindlich. Z ich przes³ania
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27 S. Leonhard, Przyczynki do stosunków polsko-niemieckich z czasów powstania listopadowe-

go i emigracji, Kraków 1916, s. 3.



wynika³o, o czym pisze Piotr Roguski, ¿e utrata przez Polaków niepodleg³oœci
to „wyrok losu” i „nieuniknione przeznaczenie”, maj¹ce swe Ÿród³o w napiêtno-
wanej „win¹ przodków” historii Polski. Wed³ug reprezentantów tego nurtu to
Bóg uwolni³ kraj nad Wis³¹ od przekleñstwa konstytucji 3 Maja, pos³uguj¹c siê
pu³kami rosyjskimi. O dawnej Polsce poeci niemieccy pisali: sarmatisches

Zwingerturm, co t³umaczyæ nale¿y „sarmackie pañstwo tyranii” – wyjaœniali to
drastycznymi ró¿nicami stanowymi szlacheckiej Rzeczpospolitej. Ich pieœñ
uderza³a w polonofilski entuzjazm Niemców. Podkreœlali, i¿ tylko szaleñcy
mog¹ witaæ przyjaŸnie emigrantów powstañczych i obdarowywaæ ich wieñcami
zwyciêstwa28.

Termin Polenlieder nie ogranicza siê wy³¹cznie do pieœni. W jêzyku niemiec-
kim termin Lied oznacza równie¿ poezjê. Dlatego znalaz³y tu swoje miejsce tak-
¿e wiersze nieprzeznaczone do œpiewu. Do wybuchu I wojny œwiatowej ukaza³y
siê setki wierszy i pieœni anonimowych autorów, ukrytych pod pseudonimem li-
terackim, a tak¿e tych pisanych przez wybitnych niemieckojêzycznych poetów
wywodz¹cych siê z ró¿nych szkó³ literackich. Du¿¹ grupê stanowili lirycy poli-
tyczni, jak np. Julius Mosen, który zas³yn¹³ szczególnie jako autor jednej z naj-
piêkniejszych i najpopularniejszych pieœni niemieckich: Die letzten Zehn vom

Vierten Regiment, w przek³adzie Jana Nepomucena Kamiñskiego z 1848 roku,
zaczynaj¹cej siê od s³ów „Tysi¹c walecznych opuszcza Warszawê” i wystê-
puj¹cej pod polskim tytu³em Pu³k czwarty. Na przestrzeni dziewiêædziesiêciu lat
opublikowano kilka zbiorów Polenlieder, opracowanych m.in. przez Gotthilfa
Kohna, Bruno Timma, Hansa Delbrücka. W latach 1911 i 1917 – wed³ug opinii
literaturoznawców – wydano najlepsz¹ dwuczêœciow¹ antologiê w opracowaniu
Stanis³awa Leonharda, Polenlieder deutscher Dichter, zawieraj¹c¹ 425 wierszy
autorstwa 99 niemieckich poetów oraz 21 przek³adów z literatury polskiej, fran-
cuskiej i rosyjskiej.

Mówi¹c o Polenlieder, warto przypomnieæ biografiê Stanis³awa Stefana
Leonharda (zob. fot. 1).

Urodzi³ siê on w Polnisch Ostrau (Polskiej Ostrawie) 9 wrzeœnia 1874 roku.
Po ukoñczeniu gimnazjum w Krakowie w 1895 roku rozpocz¹³ studia prawni-
cze i filozoficzne na Uniwersytecie Jagielloñskim, które kontynuowa³ w Wied-
niu. Zakoñczy³ je egzaminem na nauczyciela jêzyka niemieckiego oraz z filolo-
gii klasycznej. W latach 1900–1919 uczy³ m.in. w Krakowie, Nowym S¹czu
i we Lwowie. W 1919 roku zosta³ mianowany wizytatorem gimnazjów. Równo-
legle z prac¹ zawodow¹ Leonhard poœwiêci³ siê badaniom nad niemiecko-pol-
skimi stosunkami literackimi. Zmar³ 19 paŸdziernika 1923 roku w Krakowie.
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28 Zob. P. Roguski, Polenlieder – Russenlieder. Przyczynek do dziejów liryki niemieckiej o po-
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Podkreœlaj¹c znacz¹cy udzia³ Stanis³awa Leonharda w rozpowszechnianiu nie-
mieckich Polenlieder w literaturze polskiej, warto wspomnieæ o wspó³twórcach
tej tradycji. Zbieranie tekstów Polenlieder rozpocz¹³ ju¿ w latach 40. XIX wie-
ku Wojciech Cybulski (1808–1867) – filolog s³owiañski, profesor Uniwersyte-
tów Berliñskiego i Wroc³awskiego, uczestnik powstania listopadowego. W la-
tach 70. tego¿ wieku gromadzeniem Polenlieder zaj¹³ siê ¿ydowski publicysta
Gotthilf Kohn (1844–1916) z Sambora – redaktor i wydawca „Roczników Sam-
borskich”. Opublikowa³ on najpierw 21 przet³umaczonych przez siebie na jêzyk
niemiecki polskich pieœni, m.in.: Adama Mickiewicza, Stefana Garczyñskiego,
Antoniego Goreckiego, Karola Kurpiñskiego, Wincentego Pola. Wœród tekstów
znalaz³ siê Mazurek D¹browskiego i hymn Bo¿e coœ Polskê29. Nastêp-
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Fot. 1. Zbiorowa fotografia „Pedagodzy V Gimnazjum w Krakowie 1906–1908”, wyk. Awit Szubert.
Od prawej siedz¹: Józef Przybylski, Feliks G¹tkiewicz, Mieczys³aw Pi¹tkowski, stoj¹: Stanis³aw
Leonhard, Bogdan £epki, Ferdynand Pardyak, Juliusz Su³kowski, NN. Na œrodku siedzi dyrektor
gimnazjum Józef Winkowski. Od lewej siedz¹: Zygmunt Gwizda³a, ks. J. Sowiñski, Wojciech
Cachel, ks. Mateusz Je¿, stoj¹: Juliusz Sobolewski, Stanis³aw Nowak, Jan Magiera, Jan D³ugoszew-
ski, Micha³ Weigel.
�ród³o: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa sygn. Fs 14854/IX.

29 W. Chojnacki, Znajomoœæ niemieckich „Polenlieder” w literaturze polskiej, Poznañ 1956,
s. 159.



nie przygotowa³ dwutomow¹ antologiê pt. Polska w œwietle niemieckiej poezji30,
wydan¹ przy pomocy Ludwika Kurtzmanna w latach 1890–1897 i zawieraj¹c¹
239 przek³adów na jêzyk polski, w wiêkszoœci dokonanych przez samego Koh-
na. Powy¿sza publikacja przeciwstawia³a siê rozpowszechnianym w Rosji
s³owianofilskim ideom.

W literaturze polskiej pierwsz¹ powa¿niejsz¹ rozprawê na temat Polenlieder

napisa³ dopiero w 1911 roku Jan Galicz (1874–1939) – dzia³acz spo³eczno-
-narodowy ze Œl¹ska Cieszyñskiego, pedagog i nauczyciel jêzyka niemieckiego,
³aciny oraz greki, w latach 1914–1916 s³u¿¹cy w armii austriackiej31. Nosi³a
ona tytu³ Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej.

Niesprzyjaj¹cy klimat polityczny dla zmian demokratycznych i wolnoœ-
ciowo-ustrojowych drugiej po³owy XIX wieku w sejmie pruskim i w parlamen-
cie niemieckim pokazywa³, jakie dysproporcje w polityce wobec Polaków po-
wsta³y miêdzy Niemcami z okresu powstania listopadowego 1831 roku
w Polsce i Wiosny Ludów a Niemcami z epoki Otto von Bismarcka i cesarza
Wilhelma II. Po wydaniu przez Leonharda w 1911 roku pierwszej czêœci Polen-

lieder deutscher Dichter Czes³aw Jankowski (1857–1929) – poeta, publicysta,
redaktor wileñskiego „G³osu Polskiego” – w zamieszczonej w „Tygodniku Ilu-
strowanym” recenzji pisa³, i¿ maj¹ one „[...] tê w³aœciwoœæ, ¿e oto my, odzierani
przez Niemców z ziemi, z praw narodowych, z prawa nawet do ¿ycia, te nie-
mieckie, stare Polenlieder czytamy takim sercem, jakim by³y pisane, wdziêcz-
nym sercem szczêœliwym, ¿e choæ na chwilê jad mu ¿aden nie dolega”32.

Niemieccy historycy literatury prze³omu XIX i XX wieku nie darzyli sympa-
ti¹ nielicznych Polenlieder, ani ca³ego ruchu polonofilskiego. W dobie silnie
rozbudzonego nacjonalizmu ³atwo by³o przeforsowaæ pogl¹d, ¿e ujmuj¹cy siê
za spraw¹ polsk¹ w latach 30. i 40. XIX wieku niemiecki liberalizm dowiód³
wielkiej niedojrza³oœci politycznej. W takiej atmosferze niemieckie wiersze
o bohaterskiej walce Polaków musia³y byæ skazane na zapomnienie. Czasy ce-
sarskiej Rzeszy i polityki Wilhelma II – równie¿ na pocz¹tku pierwszej wojny
œwiatowej – nie sprzyja³y tworzeniu wierszy z kategorii Polenlieder.

Inaczej by³o w zaborze austriackim, w którym 16 sierpnia 1914 roku w³adze
wojskowe zgodzi³y siê na utworzenie Legionów. Wraz z rosn¹c¹ ich si³¹ i pro-
wadzon¹ przez NKN akcj¹ werbunkow¹ Komitet zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ propa-
gandow¹, maj¹c¹ na celu zdobycie przychylnoœci u niemieckiego sojusznika dla
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30 Polska w œwietle niemieckiej poezji. Ilustrowana ksiêga pami¹tkowa w 60-t¹ rocznicê po-

wstania listopadowego, red. G. Kohn, t. 1, Sambor 1890–1891, s. XIII, 311; Polska w œwietle nie-

mieckiej poezji, red. G. Kohn, t. 2, Sambor 1896–1897, s. XXXIV, 317.
31 A.K. Kuczyñski, Pedagog i spo³ecznik, „Kalendarz Cieszyñski” 1987, s. 136–138.
32 C. Jankowski, Polenlieder, cz. 2, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 28, s. 546.



tworz¹cych siê Legionów Polskich i austro-polskiej koncepcji rozwi¹zania
przysz³oœci politycznej Polaków. W tym celu w paŸdzierniku 1915 roku w Ber-
linie zaczêto, za spraw¹ przebywaj¹cego tam pisarza i publicysty Wilhelma Feld-
mana, wydawaæ „Polnische Blätter”. Na ³amach gazety argumentowano, ¿e
w interesie tak Niemiec, jak Polaków le¿y odepchniêcie Rosji na wschód. Sam
Feldman wysuwa³ pogl¹d, ¿e dokonaæ tego mo¿na, stwarzaj¹c siln¹ Polskê, któ-
ra wspólnie z Niemcami i monarchi¹ habsbursk¹ tak¹ zaporê dla Rosji bêdzie
mog³a stanowiæ33. Zacz¹³ wiêc wytwarzaæ siê klimat bardziej – na miarê ówczes-
nych mo¿liwoœci – sprzyjaj¹cy sprawie polskiej34.

W tej sytuacji politycznej szczególnego sensu nabiera³ powrót do starych teks-
tów Polenlieder, aby – o czym napisa³ w 1915 roku w swoim artykule poeta,
krytyk literacki i t³umacz W³adys³aw Nawrocki (1870–1931) – pokazaæ ówczes-
nym Niemcom, „jakimi byli niegdyœ, kiedy siê s³usznie szczyciæ mogli mianem
narodu myœlicieli i poetów”35. Wydanie przez Leonharda w 1917 roku drugiego
tomu dziewiêtnastowiecznych Polenlieder deutscher Dichter nak³adem Central-
nego Biura Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego mia³o przypom-
nieæ ow¹ tradycjê. Natomiast ukazanie siê w 1916 roku okazjonalnej publikacji
Leonharda Neue Polenlieder 1914–1915 wpisywa³o siê dodatkowo w logikê po-
litycznej propagandy NKN na rzecz austro-polskiego rozwi¹zania ju¿ w obliczu
niemieckiej okupacji czêœci ziem Królestwa Polskiego.

Ksi¹¿ka Leonharda pojawi³a siê w atmosferze wzmo¿onej akcji propagando-
wej, prowadzonej szczególnie na ³amach prasy Naczelnego Komitetu Narodo-
wego, nawo³uj¹cej m³odzie¿ do wstêpowania w szeregi Legionów Polskich. Pi-
sano o ich bohaterskich walkach, g³osz¹c w ten sposób chwa³ê czynów pol-
skiego ¿o³nierza36.

Neue Polenlieder 1914–1915 mia³o przybraæ formê pozytywnej propagandy
NKN w niemieckich krêgach politycznych i wojskowych oraz przypomnieæ nie-
mieck¹ tradycjê opisywania w poezji i w pieœni heroicznych polskich walk
o wolnoœæ. Treœæ utworów by³a skierowana przeciw g³ównemu wrogowi Nie-
miec – carskiej Rosji. Przes³ana w styczniu 1916 roku warszawskiemu gene-
ra³-gubernatorowi Hansowi Hartwigowi von Beselerowi instrukcja kanclerza
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33 Szerzej na ten temat zob. W. Feldman, Deutschland, Polen und die russische Gefahr, Berlin
1915.

34 W. Suleja, Orientacja austro-polska w latach I wojny œwiatowej (do aktu 5 listopada 1916 r.),
Wroc³aw 1992, s. 312.

35 W. Nawrocki, Wolnoœæ Polski w poezji niemieckiej, [w:] Nowina, praca zbiorowa wydana
przez Wydawnictwo Ko³a Samopomocy przy Towarzystwie Literatów i Dziennikarzy Polskich
w Warszawie, Warszawa 1914–1915, s. 165–169. Przedruk za: W. Chojnacki, op. cit., s. 167.

36 Zob. J.M. Seniów, Na drodze do niepodleg³oœci. Prasa krakowska wobec Legionów

Polskich podczas I wojny œwiatowej (1914–1918), Kraków 2004.



Theobalda Bethmanna-Hollwega nie wyklucza³a jeszcze rozwi¹zania austro-
-polskiego. Nakazywa³a czyniæ wszystko, aby Warszawa by³a zorientowana na
Berlin, a Niemców ukazywa³a jako zwolenników polskiej wolnoœci. Feta, z jak¹
Beseler nakaza³ zorganizowaæ w Warszawie i innych miastach Królestwa rocz-
nicê Konstytucji 3 Maja, zaskoczy³a nawet Austriaków. Neue Polenlieder mia³y
rozwiaæ obawy niemieckiego dowództwa, ¿e Legiony Polskie mog¹ stanowiæ
zaczyn antyniemieckiej irredenty. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zosta³y one przypo-
mniane w nowych niemieckich pieœniach i wierszach przez samych Polaków.
Nie by³y wiêc inicjatyw¹ wy³¹cznie Niemców, jak to mia³o miejsce w XIX wie-
ku. Ich autorzy byli poddanymi monarchii austro-wêgierskiej o korzeniach
niemiecko-czesko-austriackich i pochodzili ze Œl¹ska oraz Galicji. Przemyœlane
wprowadzenie Neue Polenlieder do propagandy wojennej NKN pozwoli³o
unikn¹æ autorom wierszy nachalnej retoryki o braterstwie broni, któr¹ spotyka-
my w tym czasie, jak wspomnieliœmy wy¿ej, w wojennej poezji rosyjskiej
pe³nej s³owianofilskich odnoœników.

Poeci z krêgu Polenlieder z okresu Wielkiej Wojny kszta³cili siê w Wiedniu
i na uczelniach niemieckich. Ich wiersze wojenne opiewa³y g³ównie pierwszy
rok wojny, s³awi¹c bohaterstwo polskiego ¿o³nierza, ale równie¿ nawi¹zywa³y
do najwiêkszych zwyciêstw w historii polskiego orê¿a, które nie dotyka³y bez-
poœrednio zmagañ polsko-niemieckich. Mówi³y o insurekcji koœciuszkowskiej,
przypomina³y odsiecz wiedeñsk¹ i chwa³ê wojsk Jana Sobieskiego37. Oto frag-
ment wiersza Siegmunda Oswalda Fangora pt. Pomnik Sobieskiego:

On, œmia³y wci¹¿ na dumnym swym rumaku,
I wznosi miecz
Nad krajem hen, jakby s³a³ gestem znaki.

A w moim sercu brzmi, jak przed latami
Donoœny grzmot,
Szczêk mieczów i zwyciêskie fanfar granie.

I w uniesieniu wznosi siê pierœ moja,
¯e Polska budzi siê,
By zacz¹æ ¿yæ bezpiecznie i w pokoju38.

W nowych Polenlieder ponownie przypominano o dziewiêtnastowiecznej
polskiej tradycji legionowej, zapocz¹tkowanej przez gen. Henryka D¹browskie-
go, tak¿e o zwyciêskich bitwach powstania 1831 i dowódcach legionowych z lat
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37 Zob. Neue Polenlieder...: S.O. Fangor, Vor dem Denkmal Sobieskis, s. 22–23; R. v. Kralik,
An Polen, s. 29–30, drukowany równie¿ w wiedeñskiej „Reichspost” z 25 paŸdziernika 1914 r.

38 Neue Polenlieder..., s. 22. Kolejne utwory bêd¹ cytowane ze wskazanego wydania (przyp.
33), w przek³adzie W. Bugli, opatrzone autorem wiersza, tytu³em oraz numerem strony.



1914–1915 z Józefem Pi³sudskim na czele39. Genera³ Beseler, podejmuj¹c pró-
bê prze³amania wœród mieszkañców Warszawy nastrojów antyniemieckich, otwo-
rzy³ wystawê pami¹tek polskiego ruchu niepodleg³oœciowego z lat 1830–1831,
szukaj¹c w ten sposób bli¿szych kontaktów z oficerami I Brygady. W Naczelnym
Komitecie Narodowym liczono, ¿e przekaz zawarty w poezji i pieœni Neue Polen-

lieder 1914–1915 bêdzie przez gen. Beselera w³aœciwie zrozumiany.
We wstêpie do Neue Polenlieder Leonhard nawi¹za³ do Mickiewiczowskiego

tekstu litanii z Ksi¹g narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, aby pokazaæ
niemieckiemu czytelnikowi, jakie nadzieje wi¹¿¹ Polacy z obecn¹ wojn¹40. Fan-
gor zapewne zna³ dzie³o polskiego wieszcza i nieprzypadkowo swój wiersz za-
tytu³owa³ Litanei (Litania). Niemiecki poeta pisa³ w nim o zanoszonych do
Boga b³aganiach Polaków o przyjêcie ich ofiary, któr¹ z³o¿yli w bitwie pod
Ostro³êk¹, podczas rzezi Pragi oraz w czasie pobytu w rosyjskich wiêzieniach:

Dla naszych ojców, co w Syberii œniegach
W po³owie drogi œmieræ odnajdywali
£askawy b¹dŸ!
Nad morzem ³ez, co z dala od Ojczyzny
P³ynê³y z Moskwy ciemnych kazamatów
Ulituj siê!

S.O. Fangor, Litanei, s. 20.

S³owa Fangora nie by³y oderwane od aktualnej wojennej rzeczywistoœci. We
wstêpie odezwy – wydrukowanej w pierwszych dniach wojny nak³adem NKN,
a og³aszaj¹cej na terenie Królestwa werbunek do Legionów – nawi¹zano tak¿e
do popularnej Litanii Pielgrzymskiej Mickiewicza s³owami: „Godzina czynu na-
desz³a! Wojna europejska, o któr¹ modlili siê kiedyœ wieszczowie nasi, na któr¹
czeka³y ca³e pokolenia polskie, rozgorza³a!...”. Fangor natomiast w swej Litanii

pisa³:

Gdy na Oliwnej Górze Syn Twój sta³,
Ty pociesza³eœ Go. Dziœ pociesz nas.
Pociesz nas Panie i ³askaw nam b¹dŸ!
Zmi³uj siê Panie, Ojczyznê nam wróæ,
Niech nasze dzieci nie wyniszcza ból.
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39 Zob. ibidem: O. Kleinschmied, Den polnischen Legionen, s. 31–32; R. Schaukal, Die polni-

schen Legionen, s. 33. Zob. A. Nowaczyñski, Dokumenty historyczne z wojny europejskiej, z. 1:
Od roku 1914–1915, Warszawa 1922, s. 39–40.

40 Neue Polenlieder..., s. 9. Por.: „O wojnê powszechn¹ za wolnoœæ ludów, Prosimy Ciê, Panie
[...] O niepodleg³oœæ, ca³oœæ i wolnoœæ Ojczyzny naszej, Prosimy Ciê, Panie” (A. Mickiewicz,
Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Wroc³aw 2004, s. 139); „B³agamy Ciê, Bo¿e
cudów, o wojnê, o wojnê ludów” (Stanis³aw Wyspiañski, Legion, Wroc³aw 1989, s. 85).



B³agamy Ciê!
Tyœ Sabaoth,
Polaków Bóg,
B³agamy Ciê!

S.O. Fangor, Litanei, s. 20.

S³usznie zauwa¿y³ Piotr Roguski, i¿ niektórzy pisarze niemieccy i austriaccy,
aby „[...] zademonstrowaæ swoje poparcie dla odradzaj¹cej siê sprawy polskiej,
chêtnie pos³ugiwali siê w tym celu wzorami polonofilskiej liryki lat trzydzies-
tych XIX wieku”41. Zebrane przez Leonharda wiersze mia³y prze³amaæ obawy
i niechêæ Niemców i Austriaków do polskich formacji legionowych wyró¿-
niaj¹cych siê znakiem or³a na czapce. Ukazuj¹c w tekstach motywy powstania
Legionów Polskich, Richard Seyss-Inquart w Legio Polonica pisa³:

„Ktoœcie go³ow¹sy, z broni¹ w rêku”
– „Polskimi strzelcami zw¹ nas!
Bo za nasz¹ Pragê, za Dubienkê,
Krwawej zemsty dziœ nadszed³ czas!”

R. Seyss-Inquart, Legio Polonica, s. 49.

Opiewaj¹c bohaterstwo walcz¹cych Legionów, przywo³ani tu niemieckojê-
zyczni poeci ukazywali ich sojusznicz¹ rolê w walce ze wspólnym rosyjskim
wrogiem. Nie zabrak³o te¿ postaci Józefa Pi³sudskiego42 i jego ¿o³nierzy, o któ-
rych tak oto pisa³ Othmar Kleinschmied w wierszowanej rymowance pt. Pol-

skim Legionom:

Jeszcze Polska nie zginê³a!
¯yje, by dokoñczyæ dzie³a.
M³odych strzelców dzielny huf
Sprawi Ruskim lanie znów!

Wiern¹ stra¿ nad Wis³y brzegiem
Legionowa trzyma braæ,
D¹browskiego duch szeregiem
Z ostr¹ broni¹ ka¿e staæ.

Pi³sudskiego batalionów
Ruscy musz¹ wci¹¿ siê baæ,
Polskich armat zaœ dzia³ony
Z hukiem rozpoczê³y graæ.
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41 P. Roguski, Dzielny kosynier i piêkna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej,
Katowice–Warszawa 2004, s. 185.

42 Zob. A. Garlicki, Józef Pi³sudski 1867–1935, Kraków 2008; W. Suleja, Józef Pi³sudski,
Wroc³aw 2004.



Nie zginê³aœ jeszcze Polsko,
Rêka w rêkê z Austri¹ trwasz,
Traci buty ruskie wojsko,
Armia Niemców te¿ ich gna.

Pi³sudskiego strzelców rota
Ruski wrak w zasiêgu ma.
Czo³em Polsko! B¹dŸ kochana!
Czeœæ i s³awa jest ci dana.

O. Kleinschmied, Polskim Legionom, s. 31–32.

Wydanie w pierwszej po³owie 1916 roku przez NKN zbioru poezji Neue Po-

lenlieder 1914–1915 w warunkach niemieckiej i austriackiej okupacji Króle-
stwa by³o nieprzypadkowe. Strona niemiecka wyra¿a³a w tym czasie coraz
wiêksz¹ niechêæ do idei rozwi¹zania austro-polskiego. Obawiano siê, ¿e zjedno-
czenie ziem polskich zaboru rosyjskiego i austriackiego pod ber³em Habsburga
nadmiernie wzmocni pozycjê Austrii w Europie Œrodkowej, kiedy Niemcy
mia³y dla tej czêœci kontynentu ju¿ swój plan „Mitteleuropy”. Oznacza³ on m.in.
stworzenie buforowego pañstewka polskiego (Pufferstaat) uzale¿nionego poli-
tycznie i gospodarczo od Rzeszy. W tej sytuacji NKN jeszcze mocniej stan¹³ po
stronie austro-polskiego rozwi¹zania, zabiegaj¹c o maksymaln¹ rozbudowê Le-
gionów Polskich – zal¹¿ka przysz³ej armii polskiej. Wo³anie o wolnoœæ dla Pol-
ski skierowane do niemieckiego okupanta przez niemieckojêzycznych poetów
mia³o uœwiadomiæ, ¿e rozwi¹zanie sprawy polskiej nale¿y do obu sojuszniczych
pañstw, które wed³ug NKN powinny uwzglêdniæ wysi³ek zbrojny Polaków.

Pod koniec 1915 roku W³adys³aw Sikorski przygotowa³ memoria³ dla rz¹du
monarchii austro-wêgierskiej, w którym precyzyjnie wylicza³, ¿e na terenie
Królestwa Polskiego mo¿na pozyskaæ ponad milion mê¿czyzn zdolnych do wal-
ki. Przeprowadzenie akcji werbunkowej uwa¿a³ za niezwykle pilne przedsiê-
wziêcie43.

Podobn¹ próbê podj¹³ w Berlinie jesieni¹ 1915 roku Witold Jodko-Narkie-
wicz. Wspó³pracownik Pi³sudskiego uda³ siê do stolicy Niemiec z propozycj¹
powo³ania pod broñ miliona mê¿czyzn na terenie Królestwa. Podjêcie akcji wer-
bunkowej uzale¿ni³ jednak od decyzji politycznej Niemców w kwestii przy-
sz³oœci ziem polskich odebranych Rosji. Rozmowy nie da³y ¿adnego efektu.

W pierwszej po³owie 1916 roku stanowisko pañstw centralnych wobec spra-
wy polskiej nie by³o jeszcze zdeklarowane. Niemcy ze wzglêdów politycznych
i militarnych zaczêli odrzucaæ orientacjê austro-polsk¹, kszta³tuj¹c w tym kie-
runku nowy kurs polityki niemieckiej. W Warszawie genera³-gubernator Bese-
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43 M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny œwiatowej 1914–1918, Warszawa
1990, s. 171.



ler, który skar¿y³ siê na intrygi austriackie, otrzyma³ zalecenie przeciwdzia³ania
propagandzie austrofilskiej44. Publicyœci niemieccy45, a ze strony polskiej inspi-
rowany przez Niemców koncern prasowy Adama Napieralskiego46, zaczêli roz-
wa¿aæ utworzenie zwi¹zanego z Rzesz¹ polskiego pañstwa buforowego. W zwi¹z-
ku z tym pomys³em ros³o zaniepokojenie NKN mo¿liwoœci¹ wysuniêcia siê na
plan pierwszy niemieckiej koncepcji rozwi¹zania kwestii polskiej. Wymaga³o to
podjêcia propagandowej kontrakcji na rzecz programu politycznego NKN i pro-
wadzonej akcji legionowej oraz wzmocnienia wspó³pracy z Lig¹ Pañstwowoœci
Polskiej jako si³¹ polityczn¹ opowiadaj¹c¹ siê za austro-polskim rozwi¹zaniem
na terenie okupowanej przez Niemców czêœci Królestwa. Zaczêto braæ pod
uwagê taktyczn¹ kooperacjê z Rzesz¹, a w Lidze Pañstwowoœci Polskiej poja-
wi³y siê nawet pomys³y zaadaptowania (przy uwzglêdnieniu polskich intere-
sów) niemieckiej koncepcji budowy „Mitteleuropy”47.

W kontekœcie zmagañ politycznych (NKN–Pi³sudski a koncepcje niemieckie
i austriackie rozwi¹zania kwestii polskiej) nale¿y rozumieæ decyzjê o wydaniu
w 1916 roku przez NKN broszury Przyczynki do stosunków polsko-niemieckich

z czasów powstania listopadowego i emigracji, a zw³aszcza tomu wierszy Neue

Polenlieder 1914–1915. Czy ich ukazanie siê w tak skomplikowanej i niejasnej
sytuacji politycznej by³o zgodne z intencjami poetów, tego nie wiemy. Leonh-
ard we wstêpie pisa³, ¿e niektórzy z nich przekazali honoraria za swoje Polen-

lieder polskim Legionom, a motywem do ich przygotowania by³o uœwiadomie-
nie niemieckiemu czytelnikowi, ¿e przyszed³ dla Polaków czas odzyskania
utraconej ojczyzny.

Poziom literacki Neue Polenlieder 1914–1915 nie by³ wysoki, z tego te¿ po-
wodu filolodzy nie podjêli siê do dziœ ich historyczno-literackiej analizy. Nie
wszyscy te¿ autorzy prezentowanych tekstów zostali uwzglêdnieni w niemiec-
kich s³ownikach bibliograficznych. Problem poloników w literaturze niemiec-
kiej z okresu I wojny œwiatowej wymaga wiêc dok³adnych badañ. Przypomnia-
ny w niniejszym artykule zbiór wierszy dla historyka stanowi wa¿ne Ÿród³o
bêd¹ce uzupe³nieniem dotychczasowej wiedzy o polskich zmaganiach do-
tycz¹cych odbudowy pañstwa polskiego podczas Wielkiej Wojny.

Przywo³ane w niniejszej publikacji niemieckie wiersze i pieœni o polskich
¿o³nierzach i ich walkach w okresie I wojny œwiatowej nale¿¹ do swojej epoki
i œwiadcz¹ o niej. Ukazuj¹ one zaanga¿owanie niemieckich poetów, twórczo
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44 L. Grosfeld, Polityka pañstw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny

œwiatowej, Warszawa 1962, s. 83–88.
45 Szerzej zob. W. Suleja, Orientacja..., s. 215, 378 (przyp. 55).
46 L. Grosfeld, op. cit., s. 91.
47 W. Suleja, Orientacja..., s. 221.



zainspirowanych przez polityczne œrodowisko NKN, po stronie obu pañstw cen-
tralnych. Warto pamiêtaæ, ¿e w Rzeszy Niemieckiej istnia³a te¿ nieznana w Pol-
sce grupa poetów z krêgu polenfeindlich, pracuj¹ca na rzecz niemieckiej „Mit-
teleuropy”. Zagadnienie nie doczeka³o siê opracowania do dziœ.

Ostatecznie Niemcy stanowczo odrzucili rozwi¹zanie austro-polskie na rzecz
koncepcji niemiecko-polskiej. Od maja 1916 roku gen. Beseler intensywnie po-
szukiwa³ wsparcia Polaków dla orientacji proniemieckiej. W raporcie dla cesa-
rza Wilhelma II rozwin¹³ koncepcjê polskiego pañstwa buforowego w oparciu
o Niemcy.

Dostrzega³ dla tej koncepcji korzystn¹ koniunkturê wœród czêœci polskich
ugrupowañ politycznych. Dwa dni wczeœniej bowiem powsta³ za spraw¹ Stud-
nickiego Klubu Pañstwowców Polskich, który mia³ siê podj¹æ agitacji na rzecz
zwi¹zku Polski z Niemcami i werbunku do wojska. W tym czasie przewod-
nicz¹cy Centralnego Komitetu Narodowego w Warszawie Artur Œliwiñski
twierdzi³, ¿e odbudowana przez pañstwa centralne Polska by³aby „karykatur¹
niepodleg³oœci”. Uwa¿a³ jednak, ¿e wspó³pracy z pañstwami centralnymi nie
mo¿na unikn¹æ, gdy¿ „da³y nam przestrzeñ, na której mo¿na budowaæ pañstwo
polskie”, ale mo¿na to zrobiæ w oparciu o naród polski48. Nie uda³o siê jednak
Œliwiñskiemu doprowadziæ do konsolidacji polskiej sceny politycznej.

Wobec braku politycznych decyzji pañstw centralnych w sprawie polskiej
29 lipca 1916 roku Józef Pi³sudski poda³ siê do dymisji. Uwa¿a³, ¿e Legiony
spe³ni³y swoj¹ rolê. Za jego przyk³adem poszli dowódcy I i III Brygady. Zaha-
mowa³o to dalsz¹ akcjê werbunkow¹. Niemcy i Austriacy rozpoczêli akcjê pro-
pagandow¹ na rzecz pozyskania ochotników. 9 listopada 1916 roku generalni
gubernatorzy Hans Beseler i Karl Kuk, powo³uj¹c siê na akt 5 listopada –
w którym w³adze niemieckie i austro-wêgierskie wyda³y proklamacjê, zawie-
raj¹c¹ obietnicê powstania Królestwa Polskiego, pozostaj¹cego w ³¹cznoœci
z obu sprzymierzonymi mocarstwami – podpisali odezwê wzywaj¹c¹ do wstê-
powania w szeregi wojska polskiego. Bohaterstwo Legionów szeroko opisywa³a
niemiecka i austriacka prasa, o czym polskie spo³eczeñstwo informowa³a Komi-
sja Werbunkowa Departamentu Wojskowego NKN49. Rok 1916 koñczy³ siê
jednak du¿¹ nieufnoœci¹ spo³eczeñstwa polskiego wobec niemieckiego okupan-
ta. Przyczyni³ siê do tego sam Pi³sudski, nakazuj¹c utworzonej w sierpniu 1914
roku pod swoj¹ komend¹ Polskiej Organizacji Wojskowej traktowanie – przy-
by³ych 1 grudnia do Warszawy – dowódców i ¿o³nierzy II Brygady Legionów
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(najbardziej lojalnych wobec Austro-Wêgier) jako zdrajców i werbowników na
rzecz w³adz niemieckich.

W drugiej po³owie 1917 roku Pi³sudski doszed³ do wniosku, ¿e wspólna dro-
ga z Niemcami dobieg³a ju¿ kresu, gdy¿ ogarniêta rewolucj¹ Rosja przesta³a li-
czyæ siê w trwaj¹cej wojnie. W tej sytuacji w polskim interesie by³o, aby alianci
pobili Niemców50. Podjêta kilka miesiêcy wczeœniej przez Beselera próba pozys-
kania Pi³sudskiego nie powiod³a siê. Nie mog³a siê wiêc udaæ przeprowadzona
przez Niemców 9 i 11 lipca wœród legionistów akcja przysiêgowa na wiernoœæ
warszawskiego genera³-gubernatora, gdy¿ za spraw¹ Pi³sudskiego wiêkszoœæ
¿o³nierzy i oficerów legionowych pochodz¹cych z Królestwa odmówi³a jej
z³o¿enia. Kryzys przysiêgowy mia³ pokazaæ niemieckiemu sojusznikowi, ¿e nie
da siê zbudowaæ armii polskiej na warunkach dyktowanych przez okupanta
i bez Komendanta Pi³sudskiego. Legioniœci, którzy z³o¿yli przysiêgê, œlubuj¹c
braterstwo broni armiom – niemieckiej i austro-wêgierskiej, weszli w sk³ad Pol-
skiej Si³y Zbrojnej („Polnische Wehrmacht”), podleg³ej gen. Beselerowi. Legio-
nistów, którzy odmówili z³o¿enia przysiêgi, g³ównie ¿o³nierzy I i III Brygady,
osadzono w obozach dla jeñców wojennych w Beniaminowie i Szczypiornie.
W nocy z 21 na 22 lipca 1917 roku Pi³sudski, razem z najbli¿szym wspó³pracow-
nikiem p³k. Kazimierzem Sosnkowskim, zosta³ z polecenia Beselera aresztowa-
ny i wywieziony do twierdzy w Magdeburgu. Od tej chwili w³adze niemieckie,
na skutek s³aboœci Rosji, nie przywi¹zywa³y ju¿ wiêkszej wagi do tworzenia Pol-
skiej Si³y Zbrojnej.

W kontekœcie wydarzeñ, które zasz³y w relacjach polsko-niemiecko-austro-
-wêgierskich, pocz¹wszy od aktu 5 listopada 1916 roku do sierpnia 1917 roku
nie mo¿na pomin¹æ kolejnego polonica, a mianowicie wydanej w 1917 roku
w Berlinie antologii profesora Hansa Delbrücka51 – Deutsche Polenlieder, de-
dykowanej przez autora warszawskiemu genera³-gubernatorowi Beselerowi.
Mimo i¿ rozpowszechnia³a siê opinia o jej propagandowym charakterze, Leon-
hard podj¹³ siê jej prze³o¿enia na jêzyk polski. Nie doczeka³a siê jednak wyda-
nia i do dziœ istnieje tylko w rêkopisie. Nasuwa siê pytanie, dlaczego Leonhard
zdecydowa³ siê w 1917 roku na przet³umaczenie Deutsche Polenlieder autor-
stwa berliñskiego historyka wojskowoœci Delbrücka ju¿ po ukazaniu siê Neue
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Polenlieder 1914–1915, a nie opublikowa³ tych tekstów. Mo¿na to próbowaæ
wyjaœniæ w kontekœcie zmieniaj¹cych siê polityczno-wojennych okolicznoœci
przy jednoczesnym zrozumieniu postawy zarówno niemieckiego uczonego, jak
i gen. Beselera, odbiorcy dedykacji. Prezentowana Polakom w latach wojny –
na ³amach „Gazety Polskiej”52 czy „Dziennika Poznañskiego”53 – myœl Del-
brücka o przysz³ej Polsce zas³uguje na przypomnienie równie¿ z uwagi na ów-
czesnego niemieckiego odbiorcê. Wed³ug „Gazety Polskiej” „Delbrück, którego
wielu uwa¿a³o nies³usznie za przyjaciela Polaków z sentymentu, by³ zawsze za-
ciêtym przeciwnikiem niemieckiej polityki ucisku wobec Polaków i Duñczy-
ków i zwalcza³ j¹ otwarcie. Czyni³ to jednak œciœle ze stanowiska interesów nie-
mieckich”54. Wykazywa³, ¿e dotychczasowa polityka germanizacyjna prowadzona
przez pañstwo niemieckie jest z jednej strony nieskuteczna, z drugiej zaœ zadaje
dotkliwe straty moralne niemieckiemu presti¿owi œwiatowemu i stanowisku
Niemiec w polityce miêdzynarodowej. Nigdy nie opowiada³ siê za potrzeb¹
stworzenia w pe³ni niepodleg³ej Polski. Uwa¿a³, ¿e zupe³nie niezale¿ne pañstwo
polskie jest z punktu widzenia interesów niemieckich nie do przyjêcia. Jedno-
czeœnie wbrew wielu niemieckim opiniom g³osz¹cym, ¿e dotychczasowego nie-
mieckiego stanu posiadania nale¿y broniæ metodami germanizacyjnymi, Del-
brück opowiada³ siê za zupe³nym zaniechaniem tej polityki wobec Polaków
i innych narodowoœci. Nie by³ zwolennikiem ³¹czenia geopolitycznej niemiec-
kiej koncepcji „Mitteleuropy” z nacjonalistycznymi uprzedzeniami wobec
S³owiañszczyzny, a Polski i Polaków w szczególnoœci. Reprezentowa³ typowo
niemiecki styl geopolitycznego myœlenia prze³omu XIX i XX wieku, taktycznie
modyfikuj¹c go w kierunku s³owiañsko-germañskiej zgody na w³¹czenie obsza-
ru Polski a¿ po Wis³ê w niemiecki kr¹g kulturowy, obejmuj¹cy równie¿ kraje
ba³tyckie. W swych pogl¹dach na niemiecko-polskie dzieje, zw³aszcza na p³asz-
czyŸnie wzajemnych polityczno-personalnych zwi¹zków, Delbrück uwa¿a³, i¿
„dzisiejsza niemiecka ludnoœæ na wschód od rzek Sali i £aby jest w wiêkszej
czêœci s³owiañskiego pochodzenia i ta mieszanina s³owiañskiej i germañskiej
krwi pokaza³a siê dobr¹”55. W tym kontekœcie dedykowanie antologii Deutsche

Polenlieder genera³-gubernatorowi Beselerowi, który równie¿ ocenia³ dotych-
czasow¹ politykê rz¹du pruskiego wobec Polaków za niesprawiedliw¹, nabie-
ra³o sensu. Beseler za Polskê w³aœciw¹ uznawa³ Królestwo Polskie. W po³owie
sierpnia 1916 roku w rozmowie z prezesem Rady G³ównej Opiekuñczej
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hr. Adamem Ronikierem mówi³, ¿e w interesie Niemiec le¿y utworzenie Polski
silnej, „zadowolonej i niepodleg³ej” z w³asn¹ narodow¹ armi¹56. Widzia³ jednak
trudnoœci w przekonaniu do tej koncepcji czêœci spo³eczeñstwa niemieckiego
oraz opór ze strony Austrii. Dlatego 8 paŸdziernika 1916 roku w swoim exposé

na temat utworzenia pañstwa polskiego, wyg³oszonym przed prusk¹ rad¹ minis-
trów, t³umaczy³ zasady konstruowanej przez siebie polityki. Zale¿a³o mu, aby
wieœæ o przygotowanym akcie 5 listopada, zapowiadaj¹cym proklamowanie
„samodzielnego pañstwa polskiego”, dotar³a do niemieckich krêgów ziemiañ-
skich. Obserwatorzy w Królestwie niechêtni Niemcom doceniali w warszaw-
skim genera³-gubernatorze uczciwoœæ, pracowitoœæ, nieprzekupnoœæ i wykszta³-
cenie, którymi wyró¿nia³ siê na tle wczeœniejszych wielkorz¹dców rosyjskich57.
Beseler, wed³ug oceny profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego Stanis³awa
£osia,

mia³ wszystkie dobre strony niemieckiego powa¿nego genera³a, mia³ pewn¹ dobroæ
serca, jak¹ przynajmniej wtedy miewali Niemcy o wysokiej osobistej kulturze, mia³
powa¿ne wykszta³cenie humanistyczne, a poza tym by³ cz³owiekiem o szerokich ho-
ryzontach, i cz³owiekiem rozumnym [...]. By³ Prusakiem i jako taki naszym wro-
giem, bo interesy Prus i Polski nie by³y do pogodzenia58.

Beseler, stoj¹c na stanowisku, ¿e „co jest pruskie, musi pruskim pozostaæ”59,
uwa¿a³ jednoczeœnie traktowanie Królestwa jako okupowanej prowincji za b³¹d.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e sprzyja³ koncepcji „Mitteleuropy” Delbrücka. W rea-
liach wojennych stosowa³ jednak wobec Królestwa tward¹ politykê okupacyjn¹,
aby zapewniæ Cesarstwu Niemieckiemu pe³n¹ w³adzê na tym terytorium. By³
zdecydowanym zwolennikiem rozwi¹zania kwestii polskiej w oparciu o Niem-
cy. Antologia Delbrücka Deutsche Polenlieder mog³a rzeczywiœcie stanowiæ
materia³ propagandowy pomocny w prowadzeniu nowej polityki niemieckiej
wobec Polaków. Beselerowi od kwietnia 1917 roku podlega³y równie¿ polskie
Legiony, ale werbunek do „Polnische Wehrmacht” przynosi³ s³aby efekt. Pod-
danie legionistów szkoleniu niemieckich oficerów i marginalizowanie polskich
dowódców pochodz¹cych z Galicji (a wiêc poddanych cesarza Karola I)
wywo³ywa³o w legionowych szeregach du¿e niezadowolenie. Odczytany rozkaz
przekazania Legionów gen. Beselerowi te¿ nie spotka³ siê z entuzjazmem, cze-
go Niemcy mieli pe³n¹ œwiadomoœæ. Dedykowanie Beselerowi Deutsche Polen-

lieder mog³o byæ ze strony Delbrücka sugesti¹, ¿e potrzebne by³o podjêcie
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intensywniejszej gry propagandowej na strunie polskiego patriotyzmu. Wspom-
niany wy¿ej ¿o³nierz Legionów, wachmistrz Brzêk-Osiñski, maj¹c w pamiêci
pe³en patriotycznych odnoœników rozkaz, odczytany przez gen. Beselera pod-
czas uroczystoœci przejmowania Legionów, pisa³ w swoich wspomnieniach
o zimnej rzeczywistoœci, która wy³ania³a siê „zza szumnych frazesów maj¹cych
pobudziæ nasz patriotyzm”60.

To wyjaœnia³oby, dlaczego zamiar wydania przez Leonharda przet³umaczo-
nych na jêzyk polski tekstów Deutsche Polenlieder natrafi³ niespodziewanie na
trudne do przezwyciê¿enia przeszkody. Sceptyczna czêœæ niemieckich dowód-
ców zaczê³a w¹tpiæ, czy Niemcy bêd¹ mieli po¿ytek z polskiej armii. W maju
1917 roku cenzura niemiecka zabroni³a pisaæ na temat Polskiej Si³y Zbrojnej
organizowanej u boku Niemiec61. Pomys³ Leonharda nie móg³ tym razem spot-
kaæ siê z zainteresowaniem Naczelnego Komitetu Narodowego, choæby z racji,
¿e zabiegi Sikorskiego o utrzymanie polskiego charakteru Legionów z ich gali-
cyjsk¹ kadr¹ dowódcz¹ nie przynosi³y efektu. Za to w³aœnie Departament Woj-
skowy by³ mocno krytykowany przez œrodowisko niepodleg³oœciowe. Wydanie
zatem antologii Deutsche Polenlieder Delbrücka obróci³oby siê przeciw NKN.
Straci³ on w³aœciwie mo¿liwoœæ oddzia³ywania na Legiony, poniewa¿ w grud-
niu 1916 roku znajdowa³y siê one ju¿ w Warszawie, a wprowadzony za spraw¹
Austriaków do Rady Stanu Królestwa Polskiego Pi³sudski robi³ wszystko, aby
¿aden ¿o³nierz polski nie trafi³ pod dowództwo Beselera. Tak wiêc wydanie
w polskim t³umaczeniu antologii Delbrücka w 1917 roku nie mia³o ju¿ politycz-
nego znaczenia i nie mog³o zyskaæ wsparcia NKN. Na znaczeniu straci³y rów-
nie¿ opublikowane w 1916 roku przez Leonharda Neue Polenlieder 1914–1915.
Z chwil¹ wybuchu w Rosji w marcu 1917 roku rewolucji Niemcy zaczê³y liczyæ
na zakoñczenie wojny na froncie wschodnim. Zabiegi o polskiego rekruta nie
mia³y ju¿ sensu. Dla niemieckich dowódców wojskowych rewolucja w Rosji
dostarczy³a nowych argumentów na bezu¿ytecznoœæ wojska polskiego dla inte-
resów Rzeszy. Uwa¿ali, ¿e i sami Polacy przestan¹ zabiegaæ o jego stworze-
nie62. Niemcy przestali te¿ szukaæ oparcia w polskich organizacjach niepod-
leg³oœciowych i lewicowych mog¹cych byæ sojusznikiem w walce z caratem.
Zdaniem Delbrücka po przewrocie rosyjskim zmieni³ siê stosunek Niemców do
Polaków. Pisa³: „Jak d³ugo istnia³ carat, tak d³ugo mog³a i musia³a niemiecka
polityka liczyæ siê z tym, ¿e Polacy s¹ naszymi naturalnymi sprzymierzeñca-
mi”63. Odt¹d Niemcy zaczêli stawiaæ w Królestwie na si³y polityczne wrogie
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wszelkim wp³ywom rewolucyjnym. Nawi¹zali wiêc kontakty z polskim ziemiañ-
stwem, szukaj¹c mo¿liwoœci oparcia siê na œrodowiskach konserwatywnych.
Wizja Polski konserwatywnej, monarchistycznej i antyrewolucyjnej dawa³aby
szansê na wspó³pracê z niemieck¹ i austro-wêgiersk¹ monarchi¹ i zabezpiecze-
nie po wojnie dróg wymiany gospodarczej z Rosj¹, przy œcis³ym militarnym
powi¹zaniu Polski z Niemcami. Wed³ug nowych niemieckich kalkulacji Króle-
stwo Polskie, podobnie jak inne tworz¹ce siê na pó³nocnym wschodzie pañstwa,
mia³o stanowiæ wa³ ochronny przeciw Rosji. Niemcy natomiast, rezygnuj¹c
z aneksji owych terytoriów, zamierzali wejœæ w œcis³y zwi¹zek z tymi pañstwa-
mi na drodze zawartych traktatów politycznych i gospodarczych.

Bieg zdarzeñ zosta³ szybko odwrócony w wyniku rozpoczêtej 18 lipca 1918
roku ofensywy wojsk francuskich na zachodzie. Widmo klêski, które zawis³o
we wrzeœniu nad pañstwami centralnymi, wywo³a³o niespodziewan¹ biernoœæ
okupanta niemieckiego wobec wydarzeñ w Królestwie Polskim, gdzie Rada Re-
gencyjna, po rozwi¹zaniu Rady Stanu, przejê³a atrybuty w³adzy pañstwowej.
Dotychczasowy naczelny dowódca, genera³-gubernator Beseler, straci³ w³adzê
nad wojskiem polskim. W Niemczech wybuch³a rewolucja, wraz z któr¹ Cesar-
stwo Niemieckie przesta³o istnieæ, co oznacza³o koniec okupacji niemieckiej
w Polsce. Nastêpnego dnia po przyjeŸdzie Pi³sudskiego do Warszawy (10 listo-
pada 1918 roku), Rada Regencyjna przekaza³a mu pe³niê w³adzy wojskowej,
a 14 listopada tak¿e w³adzê cywiln¹. Pañstwo Polskie odzyska³o niepodleg³oœæ
i rozpoczê³o walkê o granice.

Na tle zarysowanej drogi do niepodleg³oœci wiersze i pieœni o Polsce i pol-
skich ¿o³nierzach z okresu I wojny œwiatowej w propagandzie walcz¹cych stron
– choæ przesz³y do historii – nie znalaz³y nale¿ytego miejsca w badaniach
naukowych i publicystyce, a tym samym w spo³ecznej œwiadomoœci. Zasygna-
lizowane w niniejszym artykule czekaj¹ na gruntowne opracowanie. Wymaga
to uchwycenia czynników determinuj¹cych ich powstanie, tj. pochodzenia, tra-
dycji i myœli politycznej. Ich wartoœæ literack¹ oraz porównanie tekstów pozo-
stawmy ocenie literaturoznawców.

POEMS AND SONGS ABOUT POLAND AND POLISH SOLDIERS
FROM THE TIME OF THE FIRST WORLD WAR

USED IN THE PROPAGANDA OF THE FIGHTING STATES

S u m m a r y

On the hundredth anniversary of the outbreak of the First World War the subject of the present
article does not only touch upon an episode connected with propaganda-related use of poems and
songs, which is little known about and indeed allowed to sink into oblivion, but also asks
a question about the response which came as a result of addressing them to respective
communities. In the first year of the War, Russia, Germany and Austria-Hungary, being states at
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war, each endeavoured to win the Polish as their supporters in the conflict which was going on on
the territory of former Poland. On either side of the frontline, there appeared polonica which
served the purpose of war propaganda. Apart from texts rendered in the German language, which
had their tradition dating from the 19th century and were popularized, among others, by Stanis³aw
Leonhard – the author of the anthology entitled Polenlieder deutscher Dichter, there were also
occasional poems composed by Russian poets. In the article, the author indicates the direction of
further analyses, reminding about the existence of this specific area of studies related to the years
1914-1917, which has been neglected by historians.
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Jaros³aw S£AWIÑSKI, El¿bieta GO£¥BEK,
Bart³omiej SPALIK

Ocena kondycji zdrowotnej dendroflory przyulicznej

na obszarze miasta Lubliniec

Wprowadzenie

Drzewa, bêd¹c ¿ywym elementem krajobrazu, s¹ niezbêdne dla zdrowego
funkcjonowania ludzi, zaspokojenia wymogów rekreacyjno-socjalnych, popra-
wy zdrowia fizycznego, jak i samopoczucia psychicznego. Nie bez znaczenia
jest tak¿e ich wp³yw na wygl¹d estetyczno-architektoniczny miasta1.

Drzewa przyczyniaj¹ siê do wymiany gazowej w œrodowisku atmosferycz-
nym, do modyfikowania lokalnych warunków klimatycznych w mieœcie, a tak¿e
kszta³tuj¹ stosunki ekologiczno-biocenotyczne oraz wp³ywaj¹ na stosunki wod-
ne w glebie. Ponadto pe³ni¹ funkcjê filtra poch³aniaj¹cego zanieczyszczenia
atmosferyczne, tworz¹ bariery t³umi¹ce ha³as, wzbogacaj¹ powietrze w aktywne
fitoncydy oraz aromaty, os³aniaj¹ przed uci¹¿liwymi wiatrami oraz o¿ywiaj¹
pionow¹ i poziom¹ wymianê powietrza, zachowuj¹c lepsze jego uwilgotnienie2.
Jedno du¿e drzewo w ci¹gu 10 lat produkuje tyle tlenu, ile zu¿ywa cz³owiek
w ci¹gu 20 lat, a jednoczeœnie w ci¹gu jednego okresu wegetacyjnego wch³ania
tyle sk³adników toksycznych, ile pochodzi ze spalania ok. 130 kg paliwa3.

1 H. Zimny, Ekologia miasta, Warszawa 2005.
2 K. Dubel, Rola zieleni w zurbanizowanym œrodowisku, „Przyroda i Cz³owiek” 1998, t. 8,
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3 H. Szczepanowska, Drzewa w mieœcie, Warszawa 2001; A. £ukasiewicz, S. £ukaszewicz,

Rola i kszta³towanie zieleni miejskiej, Poznañ 2011.



Pojêciem „dendroflora przyuliczna” okreœla siê drzewa rosn¹ce pojedynczo
lub w grupach miêdzy chodnikiem a jezdni¹ oraz miêdzy jezdniami. Najwa¿-
niejszymi czynnikami zapewniaj¹cymi prawid³owy rozwój drzew i krzewów
w warunkach miejskich s¹: dostêp do œwiat³a i wody opadowej, wielkoœæ i po³o-
¿enie powierzchni przeznaczonej pod uprawê oraz przestrzeñ niezbêdna dla
wzrostu koron i systemów korzeniowych uzale¿niona od szerokoœci ulic i wol-
nej przestrzeni miêdzy jezdni¹, chodnikiem i budynkami. Harmonijnemu roz-
wojowi drzew zagra¿aj¹ ponadto zmiany w ukszta³towaniu terenu oraz kolizje
prowadz¹ce do uszkodzeñ mechanicznych pnia (nieprawid³owo parkuj¹ce sa-
mochody) i systemu korzeniowego (budowa i naprawa kana³ów telekomunika-
cyjnych, wodoci¹gowych czy kanalizacyjnych). Warunki, jakie miasto czêsto
„oferuje” drzewom, a szczególnie tym, które rosn¹ wzd³u¿ ulic, przyczyniaj¹ siê
do ich zamierania4.

Stresy abiotyczne, którym poddawane s¹ roœliny w warunkach miejskich, s¹
przyczyn¹ powa¿nych zmian w przebiegu ich procesów fizjologiczno-bioche-
micznych. Konsekwencj¹ tych zaburzeñ s¹ deformacje pnia i korony obni¿aj¹ce
walory dekoracyjne oraz wytwarzane przez drzewa ró¿ne procesy adaptacyjne,
które najczêœciej prowadz¹ do zaburzeñ w spe³nieniu ich funkcji5.

Je¿eli zapewnimy odpowiedni dobór gatunków i wysok¹ jakoœæ materia³u ro-
œlinnego, stworzymy w miarê dobre warunki wzrostu i rozwoju dostosowane do
ich indywidualnych wymagañ oraz odpowiedni¹ pielêgnacjê przez kolejne lata,
to drzewa takie bêd¹ lepiej spe³nia³y swoje funkcje6.

Cel, obszar i metodyka badañ

Celem badañ prowadzonych w 2012 roku by³o dokonanie oceny stanu kon-
dycji zdrowotnej dendroflory przyulicznej oraz jej siedlisk wystêpuj¹cych na
obszarze miasta Lubliniec.

Lubliniec po³o¿ony jest na Wy¿ynie Œl¹skiej, w dorzeczu Ma³ej Panwi
w miejscu przeciêcia g³ównych szlaków komunikacyjnych DK 46 i DK 11,
w odleg³oœci 65 km od Katowic, 35 km na zachód od Czêstochowy i 60 km od
Opola. Zajmuje obszar o powierzchni 90 km2, z czego prawie 69% powierzchni
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4 W. Breœ, Przyczyny zamierania drzew w miastach, „Przegl¹d Komunalny” 2007, z. 8,
s. 38–42.

5 M. Siewniak, Dobór drzew do nasadzeñ w mieœcie, „Uprawa i Ochrona Drzew” 2000, z. 6,
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miasta zajmuj¹ tereny leœne. Obszar miasta i gminy Lubliniec wykazuje du¿e
zró¿nicowanie ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, cechuj¹cych siê du¿¹
bioró¿norodnoœci¹ i bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym7.

Obszar badañ obejmowa³ drzewa bytuj¹ce wzd³u¿ 11 ulic (Ignacego Paderew-
skiego, Plebiscytowej, Stalmacha, Powstañców Œl¹skich, Oœwiêcimskiej, Ty-
si¹clecia, Czêstochowskiej, Grunwaldzkiej, Œwiêtej Anny, Lisowickiej i Marii
Sk³odowskiej-Curie) znajduj¹cych siê w ró¿nych czêœciach Lubliñca. Obserwa-
cji poddano drzewa rosn¹ce wzd³u¿ g³ównych ulic oraz w centralnej czêœci mia-
sta. Stan zdrowotny oceniono na podstawie wystêpowania uszkodzeñ abiotycz-
nych i biotycznych, wœród których uwzglêdniono: uszkodzenia mechaniczne
pnia, korony i korzeni oraz obecnoœæ patogenów i szkodników w koronie. Do
diagnostyki czynników biotycznych zastosowano klucze z zakresu fitopatologii
i entomologii leœnej8.

Analizy stanu siedlisk dokonano poprzez zbadanie prób gleby pobranej
5 kwietnia 2012 roku z 7 losowo wybranych punktów zlokalizowanych w ob-
szarze badañ na terenie Lubliñca. Reprezentatywne próbki gleby pobrano z g³ê-
bokoœci 0–10 cm, w trzech powtórzeniach. Odleg³oœæ miêdzy próbami pobiera-
nymi w obrêbie ka¿dego losowo wybranego punktu wynosi³a ok. 50 cm. £¹cznie
pobrano 21 próbek glebowych. Próby uœredniono oraz oznaczono numerami
1–7 (odpowiednio do numeru miejsca poboru). Glebê poddano analizie chemicz-
nej, w wyniku której oznaczono: odczyn metod¹ potencjometryczn¹, przewod-
nictwo w³aœciwe metod¹ konduktometryczn¹ oraz zawartoœæ wêgla organiczne-
go zmodyfikowan¹ metod¹ Tiurina9.

Wyniki i dyskusja wyników

Analizie poddano ³¹cznie 848 drzew, z których najwiêcej – 207 sztuk (24,4%
ogólnej liczby), wystêpowa³o wzd³u¿ ul. Czêstochowskiej, a najmniej –
20 sztuk (2,4%), przy ul. Powstañców Œl¹skich (tab. 1). Odpowiednio du¿¹ licz-
bê bytuj¹cych drzew zaobserwowano równie¿ przy ul.: Marii Sk³odowskiej-Curie
(151 sztuk, 17,8%) i Grunwaldzkiej (117 sztuk, 13,8%). W przypadku pozo-
sta³ych ulic liczba drzew rosn¹cych przy pasie drogowym waha³a siê w grani-
cach od 25 do 65 sztuk.
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Tabela 1. Sk³ad gatunkowy oraz liczba drzew wystêpuj¹cych na badanym obszarze Lubliñca

Lp. Obszar badañ
Liczba
drzew

Gatunki drzew

1 ul. Czêstochowska 207 jesion wynios³y, klon zwyczajny

2 ul. Grunwaldzka 117 d¹b bezszypu³kowy, lipa drobnolistna

3 ul. Lisowicka 25 d¹b szypu³kowy, klon zwyczajny

4 ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 151 lipa drobnolistna, sosna pospolita, brzoza
brodawkowata, jarz¹b pospolity, topola osika

5 ul. Oœwiêcimska 38 lipa drobnolistna, jarz¹b pospolity, kasztano-
wiec pospolity

6 ul. Œwiêtej Anny 58 klon zwyczajny, olsza czarna, jarz¹b pospo-
lity, lipa drobnolistna

7 ul. Ignacego Paderewskiego 59 lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jarz¹b
pospolity, kasztanowiec pospolity

8 ul. Plebiscytowa 55 lipa drobnolistna, klon zwyczajny, d¹b szy-
pu³kowy

9 ul. Powstañców Œl¹skich 20 lipa drobnolistna

10 ul. Stalmacha 65 klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jarz¹b
pospolity, jesion wynios³y

11 ul. Tysi¹clecia 53 lipa drobnolistna

�ród³o: opracowanie w³asne.

Spoœród drzew poddanych obserwacji oznaczono 10 gatunków nale¿¹cych do
drzew liœciastych i 1 gatunek iglasty. Do drzew liœciastych nale¿a³y: klon zwy-
czajny Acer platanoides, lipa drobnolistna Tilia cordata, d¹b szypu³kowy Quer-

cus robur, d¹b bezszypu³kowy Quercus petraea, jesion wynios³y Fraxinus ex-

celsior, jarz¹b pospolity Sorbus aucuparia, kasztanowiec pospolity Aesculus

hippocastanum, brzoza brodawkowata Betula pendula, olsza czarna Alnus

glutinosa i topola osika Populus tremula. Jedynym gatunkiem reprezentuj¹cym
drzewa iglaste by³a sosna pospolita Pinus sylvestris.

Na kondycjê zdrowotn¹ drzew w badanym obszarze wp³ywa³y czynniki abio-
tyczne i biotyczne obserwowane w obrêbie pnia i korony drzew (tab. 2). Naj-
czêœciej wystêpuj¹cymi objawami abiotycznymi by³y odbarwienia i nekrozy
brzegowe liœci wywo³ywane stresem solnym. Zaobserwowano je na prawie
wszystkich drzewach rosn¹cych wzd³u¿ ulic zlokalizowanych w centrum mia-
sta. Ponadto uszkodzenia mechaniczne w postaci obtaræ kory, których Ÿród³em
by³y samochody zaparkowane zbyt blisko pnia. Objawy te wystêpowa³y na
pniach drzew rosn¹cych przy ul. Grunwaldzkiej. Do pozosta³ych uszkodzeñ na-
le¿a³y: zbyt ma³a przestrzeñ wokó³ pnia i du¿e zagêszczenie pod³o¿a, spowodo-
wane nieprawid³owym u³o¿eniem kostki brukowej (obserwowane na ul. Plebis-
cytowej, Œwiêtej Anny, Oœwiêcimskiej) oraz zniekszta³cenia korony wynikaj¹ce
z nieprawid³owej odleg³oœci nasadzeñ drzew od budynków mieszkalnych (przy
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ul. Grunwaldzkiej). Niezbêdna nienaruszalna przestrzeñ ¿yciowa dla korzeni
du¿ych drzew wynosiæ powinna 3 × 3 m, a dla drzew o ma³ej koronie 2 × 2 m.
Odleg³oœæ pnia od krawê¿nika nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1–1,5 m. Zapobie-
ga to w pewnym stopniu uszkodzeniom mechanicznym i wp³ywa na pra-
wid³owy rozwój drzew10.

Tabela 2. Uszkodzenia abiotyczne i biotyczne drzew wystêpuj¹cych na badanych obszarze Lubliñca

Lp. Obszar badañ Uszkodzenia abiotyczne Uszkodzenia biotyczne

1 ul. Czêstochowska — —
2 ul. Grunwaldzka brzegowe nekrozy liœci (zasole-

nie), uszkodzenia mechaniczne
pnia (8,5%), zniekszta³cenie
korony (3,4%), nieprawid³owa
regulacja korony (42%)

zamieranie m³odych pêdów na
dêbach (4%)

3 ul. Lisowicka — —
4 ul. Marii

Sk³odowskiej-Curie
—

antraknoza na liœciach lipy
(13%)

5 ul. Oœwiêcimska brzegowe nekrozy liœci (zasole-
nie), ma³a przestrzeñ wokó³
pnia

szrotówek kasztanowcowiaczek
na liœciach kasztanowca
(100%)

6 ul. Œwiêtej Anny brzegowe nekrozy liœci (zasole-
nie), ma³a przestrzeñ wokó³
pnia

—

7 ul. Ignacego
Paderewskiego

brzegowe nekrozy liœci (zasole-
nie)

m¹czniak prawdziwy na li-
œciach klonu (20%), antraknoza
na liœciach lipy (10%), szrotó-
wek kasztanowcowiaczek na
liœciach kasztanowca (100%)

8 ul. Plebiscytowa brzegowe nekrozy liœci (zasole-
nie), ma³a przestrzeñ wokó³
pnia

zamieranie pêdów na dêbach
(15%)

9 ul. Powstañców
Œl¹skich

— —

10 ul. Stalmacha brzegowe nekrozy liœci (zasole-
nie)

—

11 ul. Tysi¹clecia brzegowe nekrozy liœci (zasole-
nie)

—

�ród³o: opracowanie w³asne.

Du¿ym problemem w mieœcie by³a nieprawid³owo prowadzona pielêgnacja
drzew – nieodpowiedni¹ regulacjê korony oraz og³owienia obserwowano na
drzewach rosn¹cych m.in. przy ul. Grunwaldzkiej.
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Do najczêœciej obserwowanych objawów wywo³ywanych przez czynniki bio-
tyczne (tab. 2) nale¿a³y uszkodzenia:

– liœci kasztanowców pospolitych spowodowane ¿erowaniem szrotówka kasz-
tanowcowiaczka Cameraria ohridella, obserwowane na wszystkich kasztanow-
cach wystêpuj¹cych przy ul. Oœwiêcimskiej i Ignacego Paderewskiego,

– liœci lipy drobnolistnej przez patogena Apiognomonia errabunda wywo³u-
j¹cego plamistoœæ zgorzelow¹ (antraknozê), obserwowane na drzewach przy
ul. Marii Sk³odowskiej-Curie i Ignacego Paderewskiego,

– liœci klonu przez patogena Uncinula tulasnei wywo³uj¹cego m¹czniaka
prawdziwego obserwowane na klonach zwyczajnych bytuj¹cych przy ul. Igna-
cego Paderewskiego,

– pêdów dêba przez patogena Colpoma quercinum wywo³uj¹cego zamiera-
nie m³odych pêdów dêbów, obserwowane na drzewach rosn¹cych przy ul. Grun-
waldzkiej i Plebiscytowej.

Analiza stanu siedlisk badanych drzew wykaza³a, ¿e w próbach glebowych
pobranych z obszaru badañ najni¿sz¹ wartoœæ pH – 4,80 zanotowano w glebie
pobranej w pasie zieleni przy ul. Powstañców Œl¹skich, gdzie zlokalizowane s¹
najwiêksze zak³ady przemys³owe na terenie miasta, natomiast najwy¿sz¹ –
pH 6,80 – przy ul. Ignacego Paderewskiego i Czêstochowskiej w dzielnicy mie-
szkaniowej o zabudowie jedno- i wielorodzinnej (tab. 3). Gleba pobrana z pozo-
sta³ych punktów zlokalizowanych w obszarze badañ charakteryzowa³a siê od-
czynem lekko kwaœnym do obojêtnego.

Najwy¿szy poziom zasolenia gleby zanotowano przy ul. Œwiêtej Anny, Liso-
wickiej i Marii Sk³odowskiej-Curie, a najni¿szy przy ul. Powstañców Œl¹skich,
gdzie gleba wykazywa³a najni¿sze pH (tab. 3). Uzyskane wyniki w porównaniu
z literaturowymi wskazuj¹, ¿e poziom zasolenia oznaczony we wszystkich prób-
kach gleby pobranych na terenie Lubliñca móg³ wp³ywaæ na rozwój roœlin11.
Nawet niewielkie zasolenie gleby mo¿e oddzia³ywaæ na stan zdrowotny roœlin,
gdy¿ wraz ze wzrostem stê¿enia soli w glebie, jej szkodliwoœæ wzrasta, powo-
duj¹c zmniejszenie dostêpnoœci wody dla roœlin.

Badanie gleby na zawartoœæ próchnicy (tab. 3) wykaza³o, ¿e najwy¿sz¹ jej
zawartoœæ – 7,61%, uzyskano w próbach gleby pobranej z ul. Czêstochowskiej
i Ignacego Paderewskiego, w dzielnicy mieszkaniowej Lubliñca, a najni¿sz¹ –
2,98%, przy ul. Powstañców Œl¹skich, gdzie wystêpowa³y najtrudniejsze
warunki siedliskowe dla roœlin. Ni¿sze zawartoœci próchnicy oznaczono ponad-
to w próbach glebowych nr 2 i 6 pobranych w pasach zieleni przy g³ównych
ulicach wylotowych z miasta.
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Tabela 3. Wyniki analizy prób glebowych pobranych 5 kwietnia 2012 roku z badanego obszaru
Lubliñca

Lp. Obszar poboru próby
pH

(1 N KCl)

Przewodnictwo
elektrolityczne

[�S/cm]

Zawartoœæ
wêgla

organicznego
[%]

Zawartoœæ
próchnicy

[%]

1 ul. Ignacego Paderewskiego,
ul. Karola Miarki,
ul. Plebiscytowa

6,74 32,8 2,02 3,48

2 ul. Stalmacha 6,47 30,7 1,94 3,34

3 ul. Oœwiêcimska,
ul. Tysi¹clecia

6,74 37,6 2,13 3,67

4 ul. Ignacego Paderewskiego,

ul. Czêstochowska
6,80 24,9 4,42 7,61

5 ul. Grunwaldzka 5,91 23,2 2,22 3,83

6 ul. Powstañców Œl¹skich 4,80 16,1 1,73 2,98

7 ul. Œwiêtej Anny,
ul. Lisowicka,
ul. Marii Sk³odowskiej-Curie

5,75 54,1 2,39 4,12

�ród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ ¿e stan zdrowotny dendroflory przyulicz-
nej w Lubliñcu w roku 2012 by³ na poziomie dobrym. W najlepszej kondycji
zdrowotnej znajdowa³y siê drzewa wystêpuj¹ce w centralnej czêœci miasta,
szczególnie rosn¹ce w dzielnicach mieszkaniowych, natomiast najwiêcej uszko-
dzeñ zarówno mechanicznych, jak i spowodowanych obecnoœci¹ szkodników
i patogenów obserwowano na drzewach rosn¹cych wzd³u¿ ulic o zwiêkszonym
natê¿eniu ruchu komunikacyjnego. Objawy stresu solnego, w postaci brzego-
wych nekroz na liœciach, obserwowano zarówno na drzewach rosn¹cych w cen-
trum, jak i na peryferiach miasta.

Wnioski

1. Analizie poddano ³¹cznie 848 drzew, nale¿¹cych do 11 gatunków, z któ-
rych 91% stanowi³y drzewa liœciaste, a pozosta³e 9% iglaste. Do drzew liœcias-
tych nale¿a³y: Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus robur, Quercus petraea,
Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Aesculus hippocastanum, Betula pendula,
Alnus glutinosa i Populus tremula. Jedynym gatunkiem reprezentuj¹cym drze-
wa iglaste by³ Pinus sylvestris.

2. Do uszkodzeñ drzew wywo³ywanych przez czynniki abiotyczne i antro-
pogeniczne nale¿a³y: odbarwienia liœci drzew – wywo³ane stresem solnym, usz-
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kodzenia mechaniczne pnia, du¿e zagêszczenie pod³o¿a wokó³ pni, znie-
kszta³cenia korony i nieprawid³owo prowadzona pielêgnacja drzew.

3. Do czynników biotycznych oznaczonych na drzewach poddanych analizie
nale¿a³y: Cameraria ohridella ¿eruj¹cy na wszystkich kasztanowcach pospoli-
tych, Apiognomonia errabunda wystêpuj¹cy na 23% lipy drobnolistnej, Unci-

nula tulasnei wystêpuj¹cy na 20% klonu zwyczajnego i Colpoma quercinum

wystêpuj¹cy na 19% dêbów.
4. Do gatunków drzew najlepiej znosz¹cych warunki œrodowiskowe na tere-

nie Lubliñca nale¿a³y: Fraxinus excelsior, Betula pendula, Alnus glutinosa, Po-

pulus tremula i Pinus sylvestris.
5. Gleba w pasach zieleni przyulicznej charakteryzowa³a siê odczynem lekko

kwaœnym do obojêtnego, zasoleniem i nisk¹ zawartoœci¹ próchnicy.

THE EVALUATION OF ROADSIDE TREE HEALTH CONDITION
IN LUBLINIEC TOWN

S u m m a r y

The research aimed at evaluation of health state of roadside trees in the town of Lubliniec
(Silesian Voivodeship). The research was undertaken to recognize life conditions and health
status of street trees.

Trees in urban areas are exposed to a variety of negative environmental factors including air
and soil pollutants, the impact of diseases and pests, and increasingly common mechanical
damages such as: wrong crown correction, insufficient space to live, excessive soil compaction
and bark damages caused by parking cars. All the above mentioned factors often cause bad health
condition of trees and their premature dieback.

The trees in the area of the study grew along 11 streets located in different parts of Lubliniec
town. The health state of the trees was evaluated on the basis of the occurrence of biotic and
abiotic damages. A total of 848 trees were observed.

Moreover, to analyze the habitat, soil samples were collected in the area of the study. The
following parameters were determined in the samples: pH, salinity and organic carbon content.
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„Kwartalnik Opolski” 2014, 4

Janusz NOWAK, Ryszard GMOCH

Wp³yw czynników pedagogicznych

na osi¹gniêcia informatyczne

gimnazjalistów Opolszczyzny

Wprowadzenie

Wskazanie przyczyn œciœle pedagogicznych spoœród ró¿nych powodów
niepowodzeñ szkolnych nie jest spraw¹ ³atw¹. W rzeczywistoœci na postêpy
uczniów w nauce wp³ywa ogrom czynników œciœle ze sob¹ powi¹zanych, dlate-
go podzia³ tego rodzaju mo¿liwy jest tylko w rozwa¿aniach teoretycznych.
Czynniki te mo¿emy rozpatrywaæ w dwóch aspektach: organizacyjnym i dydak-
tycznym. Aspekt organizacyjny dotyczy niew³aœciwej organizacji szko³y, treœci
kszta³cenia oraz braku indywidualizacji kszta³cenia, dydaktyczny zaœ odnosi siê
do niew³aœciwej pracy nauczyciela zwi¹zanej z nieodpowiednio przekazywa-
nym materia³em (brak strukturyzacji treœci kszta³cenia), b³êdami w ocenianiu
oraz stosowaniem stereotypowych metod kszta³cenia.

Z uwagi na du¿¹ liczbê czynników pedagogicznych, które mog¹ mieæ wp³yw
na osi¹gniêcia informatyczne gimnazjalistów, w przeprowadzonych badaniach
ograniczono siê do przeanalizowania oddzia³ywania poni¿szych elementów:

– organizacji zajêæ dodatkowych z informatyki,
– wyposa¿enia szkolnej pracowni komputerowej,
– poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli informatyki,
– zwiêkszonego wymiaru zajêæ z informatyki,
– stosowania przez innych nauczycieli narzêdzi i œrodków informatycznych.
W przeprowadzonych badaniach udowodniono, ¿e tylko poziom kwalifikacji

zawodowych nauczycieli informatyki oraz wyposa¿enie szkolnej pracowni



komputerowej ma istotny wp³yw na poziom osi¹gniêæ informatycznych gimna-
zjalistów.

Organizacja badañ

Uczniowie koñcz¹cy gimnazjum zostali poddani anonimowym badaniom
dotycz¹cym oceny ich osi¹gniêæ informatycznych. W tym celu rozwi¹zywali
test wiadomoœci z³o¿ony z 40 pytañ wielokrotnego wyboru z 4 mo¿liwymi
wariantami odpowiedzi oraz test praktyczny z³o¿ony z 7 zadañ, za które ³¹cznie
mogli uzyskaæ 30 punktów. Test wiadomoœci by³ po³¹czony z kwestionariuszem
ankiety dla gimnazjalistów. Za ka¿de pytanie w czêœci teoretycznej uczniowie
mogli uzyskaæ 1 punkt. Wykonuj¹c obie czêœci testu, mogli zdobyæ maksymal-
nie 70 punktów. Badania zosta³y przeprowadzone w 18 publicznych szko³ach
województwa opolskiego. Badaniami objêta zosta³a grupa 789 uczniów, którzy
rozwi¹zali obie czêœci testu (test wiadomoœci i test praktyczny).

Uzyskany materia³ empiryczny zosta³ poddany analizie statystycznej z wyko-
rzystaniem programu komputerowego Statistica. Z uwagi na brak normalnoœci
rozk³adu badanych cech, co potwierdzi³ przeprowadzony dla ka¿dej zmiennej
test Shapiro-Wilka, wykorzystano testy nieparametryczne (U Manna-Whitneya
oraz H Kruskala-Wallisa). Wykorzystano je, gdy¿ s¹ one najsilniejszymi odpo-
wiednikami testów parametrycznych wœród testów nieparametrycznych1.

Wyniki badañ

Jednym z analizowanych czynników pedagogicznych, który mo¿e mieæ
wp³yw na poziom osi¹gniêæ informatycznych, jest udzia³ uczniów w zajêciach
dodatkowych z informatyki. W wiêkszoœci badanych szkó³ – zgodnie z deklara-
cjami nauczycieli informatyki i dyrektorów szkó³ – prowadzone s¹ dodatkowe
zajêcia z informatyki. Tylko w trzech badanych gimnazjach nie by³o takich
lekcji. Przeznaczenie tych zajêæ jest zró¿nicowane. Mog¹ na nie uczêszczaæ
uczniowie maj¹cy problemy z przyswojeniem podstawowych zagadnieñ teore-
tycznych i wykazuj¹cy siê niskimi umiejêtnoœciami praktycznymi dotycz¹cymi
obs³ugi komputera i programów u¿ytkowych. Mog¹ z nich korzystaæ równie¿
uczniowie, którzy chc¹ poszerzyæ swoje wiadomoœci i umiejêtnoœci informatycz-
ne (np. z zakresu programowania czy te¿ tworzenia stron internetowych) oraz
przygotowuj¹cy siê do konkursów informatycznych. Ponadto zajêcia dodatko-
we wspomagaj¹ realizacjê programu nauczania.
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Wiêkszoœæ badanych uczniów (61%) deklaruje, ¿e wie, i¿ takie zajêcia
w szkole s¹ prowadzone. Blisko 15% badanych gimnazjalistów twierdzi, ¿e
takie zajêcia w szkole siê nie odbywaj¹, mimo ¿e nauczyciele z tych szkó³
twierdz¹ inaczej, 12 uczniów (1,5%) nie udzieli³o odpowiedzi na to pytanie.
Pozosta³a czêœæ badanych uczniów (22,6%) deklaruje, ¿e nie posiada wiedzy na
temat organizacji zajêæ dodatkowych w ich szkole. Najczêœciej zwi¹zane jest to
z faktem, ¿e nie s¹ oni zainteresowani tym rodzajem aktywnoœci.

119 gimnazjalistów (15,1% badanych) zadeklarowa³o jednoznacznie, ¿e
uczestniczy w zajêciach dodatkowych z informatyki. Pozostali gimnazjaliœci
zostali zapytani, dlaczego nie uczestnicz¹ w tych zajêciach mimo organizowa-
nia ich w szkole. Na tak postawione pytanie najczêœciej pada³y nastêpuj¹ce
odpowiedzi:

– nie mam czasu,
– uczestniczê w tym czasie w innych zajêciach,
– nie interesujê siê informatyk¹,
– nie mam takiej potrzeby,
– jestem dobry z informatyki,
– mam w domu komputer.
Statystyczny gimnazjalista uczestnicz¹cy w zajêciach dodatkowych z infor-

matyki osi¹ga wynik o ponad dwa punkty wy¿szy ani¿eli jego rówieœnik nieko-
rzystaj¹cy z tego typu zajêæ. Œredni wynik, na poziomie nieznacznie wy¿szym
od 47 punktów, œwiadczy, ¿e uczniowie ci uzyskali 67,2% wszystkich mo¿li-
wych punktów do zdobycia. Na korzyœæ uczniów korzystaj¹cych z dodatko-
wych zajêæ przemawia równie¿ to, ¿e najni¿szy wynik w grupie uczniów nie-
uczêszczaj¹cych na tego rodzaju zajêcia jest o 4 punkty ni¿szy w stosunku do
grupy uczniów uczestnicz¹cych. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ, analizuj¹c
dane zamieszczone w tabeli 1.

Tabela 1. Wartoœci podstawowych miar statystycznych (dla obu czêœci testu) w zale¿noœci od
uczestnictwa uczniów w dodatkowych zajêciach z informatyki

Miary statystyczne
Wartoœci miar statystycznych w zale¿noœci od uczestnictwa

w zajêciach dodatkowych z informatyki

nieuczestnicz¹cy uczestnicz¹cy

Œrednia arytmetyczna (x) 44,90 47,05

Najni¿szy wynik 11 15

Najwy¿szy wynik 68 69

Rozstêp (R) 57 54

Odchylenie standardowe (s) 11,83 12,21

�ród³o: opracowanie w³asne.
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W celu weryfikacji hipotezy mówi¹cej, ¿e w wynikach uczniów korzy-
staj¹cych z zajêæ dodatkowych z informatyki realizowanych w szkole w postaci
kó³ zainteresowañ nie s¹ widoczne istotne ró¿nice statystyczne w stosunku do
uczniów, którzy z takich zajêæ nie korzystaj¹, zastosowano test U Manna-Whit-
neya. W wyniku obliczeñ statystycznych otrzymano statystykê Z = 1,78 na po-
ziomie istotnoœci p = 0,0758 (zak³adany poziom istotnoœci wynosi 0,05), co po-
twierdza, ¿e nie ma podstaw, aby odrzuciæ weryfikowan¹ hipotezê. P r z e p r o -
w a d z o n a a n a l i z a s t a t y s t y c z n a p o t w i e r d z i ³ a , ¿ e u c z e s t -
n i c t w o u c z n i ó w w d o d a t k o w y c h z a j ê c i a c h z i n f o r m a t y k i
n i e w p ³ y w a w i s t o t n y s p o s ó b n a p o z i o m u z y s k i w a n y c h
p r z e z n i c h o s i ¹ g n i ê æ i n f o r m a t y c z n y c h. Co prawda poziom
osi¹gniêæ informatycznych tych uczniów jest wy¿szy, ale uzyskane ró¿nice nie
s¹ istotne statystycznie.

Rozpatruj¹c determinanty poziomu osi¹gniêæ informatycznych nie sposób
pomin¹æ tematyki zwi¹zanej z wykorzystaniem komputera i technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
w procesie nauczania–uczenia siê ucznia.

Jeszcze nie tak dawno podstawowymi pomocami dydaktycznymi nauczyciela
by³y tablica i kreda. Je¿eli pracownie by³y bogato wyposa¿one, to g³ównie ze
wzglêdu na znajduj¹ce siê w nich mapy, plansze i modele. Obecnie jednym
z podstawowych narzêdzi pracy wspó³czesnego nauczyciela i uczniów jest
komputer ze wszystkimi swoimi mo¿liwoœciami do wykorzystania. W ka¿dej
szkole znajduje siê pracownia komputerowa z dostêpem do Internetu, w której
prowadzone s¹ zajêcia informatyczne. Nic nie stoi równie¿ na przeszkodzie,
aby nauczyciel ucz¹cy nieinformatycznego przedmiotu móg³ równie¿ z takiej
pracowni skorzystaæ, w sytuacji gdy nie ma w niej zajêæ z informatyki. Czêsto
w szko³ach nauczyciele maj¹ dostêp do laptopów i rzutników multimedialnych
b¹dŸ tablic interaktywnych.

Umiejêtne w³¹czenie komputera w proces dydaktyczny mo¿e stanowiæ jeden
z wa¿nych czynników wp³ywaj¹cych na uatrakcyjnienie lekcji, przyspieszenie
i u³atwienie procesu zapamiêtywania, motywacjê dzia³añ poznawczych uczniów
i w efekcie uzyskiwanie lepszych wyników kszta³cenia. Podczas zajêæ szkol-
nych szczególnie pomocne s¹ multimedialne encyklopedie, s³owniki i programy
edukacyjne, dziêki którym ³atwiejsze i przyjemniejsze staje siê przyswajanie
wiadomoœci. Edytory tekstu wykorzystuje siê do sporz¹dzania notatek czy
redagowania wypowiedzi pisemnej na jêzyku polskim, a przygotowywane
teksty wzbogacaæ mo¿na o ilustracje, tabele, wykresy. Bardzo przydatny jest
arkusz kalkulacyjny, który umo¿liwia analizê danych ujêtych w formie wykre-
sów, diagramów i tabel. Skuteczne okazuj¹ siê równie¿ prezentacje multimedial-
ne – przyswajanie informacji w postaci graficznej jest o wiele szybsze, a pre-
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zentacje zajmuj¹ przewa¿nie niewielk¹ czêœæ lekcji. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje wykorzystanie sieci internetowej. Uczniowie mog¹ wyszukiwaæ w
niej potrzebne informacje, gromadziæ i zbieraæ dane rozproszone w ró¿nych
Ÿród³ach oraz korzystaæ ze stron internetowych zwi¹zanych z edukacj¹. Podczas
tak prowadzonych lekcji nie tylko realizowany jest program kszta³cenia, lecz
tak¿e poruszone zostaj¹ tematy zwi¹zane z ¿yciem spo³ecznym, rozrywk¹ czy
indywidualnymi zainteresowaniami uczniów.

Ca³emu procesowi nauczania–uczenia siê ze wsparciem technologii informa-
cyjnej sprzyja odejœcie od modelu opartego na przyswajaniu wiedzy encyklope-
dycznej, co prowadzi do po³o¿enia nacisku na umiejêtnoœci zwi¹zane z wyszu-
kiwaniem potrzebnych informacji. Szybki rozwój nowych technologii wymusza
na systemie edukacji i nauczycielach dostosowanie metod kszta³cenia do
wspó³czesnej rzeczywistoœci. Ka¿dy nauczyciel zobowi¹zany jest do stosowa-
nia technologii informacyjnej i komunikacyjnej w swojej pracy zawodowej,
tym bardziej ¿e wynika to równie¿ z rozporz¹dzenia w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli2.

Uczniowie, wype³niaj¹c kwestionariusz ankiety, wypowiadali siê na temat
wykorzystania komputera przez nauczycieli nieucz¹cych informatyki podczas
prowadzenia zajêæ. W opinii ponad 3/5 badanych uczniów (61%) nauczyciele ci
korzystali z narzêdzi technologii informacyjnej podczas lekcji. Pozostali gimna-
zjaliœci byli odmiennego zdania, a 5 badanych nie udzieli³o ¿adnej odpowiedzi.
Uczniowie podawali równie¿ nazwy przedmiotów, podczas których nauczyciele
korzystali z komputera. Okaza³o siê, ¿e praktycznie nauczyciele wszystkich
przedmiotów (poza wychowaniem fizycznym), rzadziej lub czêœciej, wykorzys-
tuj¹ komputer jako jedn¹ z pomocy dydaktycznych. Najczêœciej gimnazjaliœci
wskazywali na nauczycieli techniki, geografii, matematyki i fizyki jako tych,
którzy przewa¿nie u¿ywaj¹ komputera podczas prowadzonych lekcji.

Przeprowadzona analiza badañ wykaza³a, ¿e poziom osi¹gniêæ informatycz-
nych gimnazjalistów, których nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych
korzystaj¹ w procesie dydaktycznym ze œrodków i narzêdzi technologii infor-
macyjnej, jest porównywalny z osi¹gniêciami uczniów, których nauczyciele nie
korzystaj¹ z nowatorskich metod. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ, analizuj¹c
wyniki zestawione w tabeli 2.

Przeprowadzony test U Manna-Whitneya (statystyka Z = –0,469676, poziom
istotnoœci p = 0,638709) uprawnia do przyjêcia hipotezy mówi¹cej o braku
istotnych ró¿nic w poziomie osi¹gniêæ informatycznych uczniów ze wzglêdu na
wykorzystywanie przez nauczycieli narzêdzi technologii informacyjnej podczas
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nauczania przedmiotów nieinformatycznych. Zatem k o r z y s t a n i e p r z e z
n a u c z y c i e l i p r z e d m i o t ó w n i e i n f o r m a t y c z n y c h z k o m p u -
t e r a w p r o c e s i e k s z t a ³ c e n i a n i e w p ³ y w a n a p o z i o m o s i ¹ g -
n i ê æ i n f o r m a t y c z n y c h g i m n a z j a l i s t ó w.

Tabela 2. Wartoœci podstawowych miar statystycznych (dla obu czêœci testu) w zale¿noœci od
stosowania przez nauczycieli narzêdzi technologii informacyjnej podczas nauczania przedmiotów
nieinformatycznych

Miary statystyczne

Wartoœci miar statystycznych w zale¿noœci od wykorzystywania
narzêdzi technologii informacyjnej podczas nauczania

przedmiotów nieinformatycznych

nauczyciele niekorzystaj¹cy
z technologii informacyjnej

nauczyciele korzystaj¹cy
z technologii informacyjnej

Œrednia arytmetyczna (x) 45,25 44,94

Najni¿szy wynik 18 11

Najwy¿szy wynik 66 69

Rozstêp (R) 48 58

Odchylenie standardowe (s) 12,32 11,72

�ród³o: opracowanie w³asne.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który mo¿e mieæ wp³yw na poziom osi¹gniêæ
informatycznych gimnazjalistów, jest stopieñ wyposa¿enia szkolnej pracowni
komputerowej, w której to uczniowie realizuj¹ kszta³cenie informatyczne w gim-
nazjum.

Optymalna realizacja programu nauczania informatyki w gimnazjum powin-
na odbywaæ siê w szkolnych pracowniach komputerowych, które zapewniaj¹
uczniom samodzieln¹ pracê – najlepsze rozwi¹zanie (niestety jeszcze rzadkie)
to jeden uczeñ na jedno stanowisko komputerowe. Ponadto:

– komputery w pracowni powinny byæ po³¹czone w sieæ lokaln¹, zapew-
niaj¹c¹ dostêp do wydzielonych zasobów serwera,

– ka¿demu uczniowi nale¿y przydzieliæ okreœlon¹ przestrzeñ dyskow¹ w po-
staci folderu; w nim uczeñ powinien zapisywaæ swoje prace wykonywane pod-
czas lekcji,

– ka¿de stanowisko powinno mieæ dostêp do Internetu,
– stacje robocze powinny byæ komputerami umo¿liwiaj¹cymi korzystanie

z programów multimedialnych dostêpnych tak¿e na p³ytach CD/DVD,
– w pracowni powinna znajdowaæ siê drukarka oraz skaner,
– na wyposa¿eniu pracowni powinien znajdowaæ siê kompaktowy cyfrowy

aparat fotograficzny i kamera internetowa,
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– komputery powinny mieæ zainstalowane licencjonowane oprogramowanie
umo¿liwiaj¹ce w³aœciw¹ realizacj¹ programu kszta³cenia.

Niestety, jeszcze wiele pracowni nie spe³nia tych optymalnych kryteriów,
dlatego te¿ wyposa¿enie pracowni komputerowej zosta³o uwzglêdnione jako
jeden z czynników, który warunkuje poziom osi¹gniêæ informatycznych ucz-
niów. W badaniach przyjêto, ¿e stopieñ wyposa¿enia mo¿e przybraæ jedn¹
z trzech wartoœci: niewystarczaj¹cy, wystarczaj¹cy b¹dŸ optymalny. Czynnika-
mi, jakie brano pod uwagê, zaliczaj¹c wyposa¿enie do jednej z trzech powy¿-
szych kategorii, by³y:

– subiektywne oceny nauczycieli odnoœnie do wyposa¿enia szkolnej pracow-
ni komputerowej,

– wypowiedzi dyrektorów szkó³,
– informacje od nauczycieli na temat oprogramowania zainstalowanego

w pracowni komputerowej,
– dane na temat liczby komputerów znajduj¹cych siê w pracowni kompute-

rowej (w tym z dostêpem do Internetu),
– liczba uczniów pracuj¹cych przy jednym stanowisku komputerowym pod-

czas zajêæ (informacje te uzyskano zarówno od uczniów, jak i od nauczycieli),
– dokonane obserwacji podczas przeprowadzania badañ.
Na podstawie tych kryteriów wyposa¿enie 5 szkó³ okreœlono jako optymalne,

10 zaœ – wystarczaj¹ce. Natomiast w 3 szko³ach stan wyposa¿enia szkolnej
pracowni komputerowej jest niewystarczaj¹cy, co mo¿e prowadziæ do ró¿nego
rodzaju trudnoœci w realizacji programu kszta³cenia.

Przeprowadzona analiza zebranego materia³u badawczego potwierdza, ¿e
poziom osi¹gniêæ informatycznych gimnazjalistów jest zró¿nicowany ze wzglê-
du na stopieñ wyposa¿enia szkolnej pracowni komputerowej, w której realizo-
wany jest proces nauczania informatyki (zob. tab. 3). Uczniowie korzystaj¹cy
w trakcie nauczania informatyki z optymalnie wyposa¿onej pracowni uzyskuj¹
w badaniach testowych œrednio o ponad 4 punkty wiêcej ani¿eli uczniowie, któ-
rzy maj¹ do dyspozycji pracowniê, w której stopieñ wyposa¿enia jest niewystar-
czaj¹cy. Tak wyposa¿ona pracownia pozwala ka¿demu uczniowi na samo-
dzieln¹ pracê przy stanowisku komputerowym, co bezpoœrednio przek³ada siê
(zw³aszcza w przypadku uczniów s³abszych) na uzyskiwanie wy¿szych wyni-
ków. Szczególnie widoczne jest to w przypadku porównywania najni¿szych
wyników uczniów. Zdecydowanie najkorzystniej wypadaj¹ uczniowie korzys-
taj¹cy z najlepiej wyposa¿onych pracowni komputerowych (najni¿szy wynik
w teœcie to 20 punktów), uzyskuj¹ oni wyniki o 7, a nawet o 9 punktów wy¿sze
w stosunku do swoich rówieœników, którzy ucz¹ siê w mniej sprzyjaj¹cych wa-
runkach.

Wp³yw czynników pedagogicznych... 71



Tabela 3. Wartoœci podstawowych miar statystycznych (dla obu czêœci testu) w zale¿noœci od
stopnia wyposa¿enia szkolnej pracowni komputerowej

Miary statystyczne
Wartoœci miar statystycznych w zale¿noœci od stopnia

wyposa¿enia szkolnej pracowni komputerowej

niewystarczaj¹ce wystarczaj¹ce optymalne

Œrednia arytmetyczna (x) 42,96 44,42 48,27
Najni¿szy wynik 11 13 20
Najwy¿szy wynik 63 69 68
Rozstêp (R) 52 56 48
Odchylenie standardowe (s) 12,25 12,52 8,81

�ród³o: opracowanie w³asne.

Przeprowadzona analiza statystyczna, z zastosowaniem testu Kruskala-Wallisa
(statystyka H = 14,15, poziom istotnoœci p = 0,0008), upowa¿nia do odrzucenia
hipotezy zerowej mówi¹cej o braku istotnych statystycznie ró¿nic w osi¹gniê-
ciach informatycznych gimnazjalistów w zale¿noœci od stopnia wyposa¿enia
szkolnej pracowni komputerowej. W zwi¹zku z powy¿szym w y p o s a ¿ e n i e
s z k o l n e j p r a c o w n i k o m p u t e r o w e j w p ³ y w a n a p o z i o m o s i ¹ g -
n i ê æ i n f o r m a t y c z n y c h g i m n a z j a l i s t ó w.

Kwalifikacje nauczycieli ucz¹cych informatyki w gimnazjum s¹ jednym
z czynników, który mo¿e determinowaæ poziom osi¹gniêæ informatycznych
uczniów. Obecnie ka¿dy nauczyciel powinien posiadaæ odpowiednie kwalifika-
cje merytoryczne (wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe z nauczanego przedmiotu)
oraz metodyczne (przygotowanie pedagogiczne). Jednym z za³o¿eñ wprowadza-
nej reformy systemu oœwiaty z 1999 roku by³o powo³anie gimnazjum, którego
celem jest upowszechnianie wykszta³cenia ogólnego, wyrównywanie szans
dzieci w dostêpie do edukacji oraz podniesienie poziomu kszta³cenia poprzez
zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej. Bardzo szybko
okaza³o siê, ¿e postulat dotycz¹cy zatrudnienia wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej jest trudny do zrealizowania. Powodów takiego stanu rzeczy jest co
najmniej kilka. Jednym z nich jest niski status spo³eczny zawodu nauczyciela,
a w efekcie – niezbyt wysokie p³ace w stosunku do posiadanych kwalifikacji.
W wielu szko³ach z powodu zbyt ma³ej liczby oddzia³ów nauczycielom brakuje
godzin do wypracowania etatu. Konsekwencj¹ jest fakt, ¿e nauczyciele uzys-
kuj¹ dodatkowe kwalifikacje (najczêœciej na studiach podyplomowych) do nau-
czania innych przedmiotów (czêsto pokrewnych, ale nie zawsze), zapewniaj¹c
sobie mo¿liwoœæ dalszego zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy. Nega-
tywnym nastêpstwem takiego procederu jest to, ¿e nierzadko nauczyciele
(najczêœciej w gimnazjach wiejskich) ucz¹ kilku przedmiotów (niejednokrotnie
trzech i wiêcej), z których trudno byæ jednoczeœnie wysokiej klasy specjalist¹.
Jednym z przedmiotów, z którego nauczyciele czêsto uzyskuj¹ dodatkowe uprawnienia,
jest informatyka, g³ównie z uwagi na fakt, ¿e przedmiot ten nie jest dla nich ca³kiem
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obcy, gdy¿ codzienne korzystanie z komputera w dobie spo³eczeñstwa informa-
cyjnego jest koniecznoœci¹. Dodatkowo, ka¿dy nauczyciel ubiegaj¹cy siê
o awans zawodowy musi wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ korzystania w swojej pracy
zawodowej z technologii informacyjnej. Przy czym liczba godzin z informatyki
jest niewielka (2 godziny w ca³ym cyklu kszta³cenia na klasê), co utrudnia
znalezienia informatyka, który chcia³by pracowaæ w szkole na czêœæ etatu.
Dlatego te¿ informatyki w gimnazjach czêsto ucz¹ nauczyciele, którzy z wy-
kszta³cenia s¹ matematykami, fizykami lub posiadaj¹ wykszta³cenie techniczne.

Na podstawie zebranego materia³u badawczego okaza³o siê, ¿e na 18 bada-
nych szkó³ i 33 ucz¹cych w nich nauczycieli tylko 9 (27,3%) ukoñczy³o studia
wy¿sze na kierunku informatyka lub inne studia informatyczne (edukacja
techniczno-informatyczna, automatyka i robotyka). Pozostali nauczyciele (72,7%)
uzyskali kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu w ramach studiów podyp-
lomowych. Wiêkszoœæ z nich posiada wykszta³cenie techniczne lub œcis³e
(absolwenci wychowania technicznego, matematyki oraz fizyki). Jednak¿e 4
spoœród nauczycieli ucz¹cych informatyki w gimnazjum jako swoje kierunkowe
wykszta³cenie podaje historiê oraz wychowanie fizyczne. Na uwagê zas³uguje
równie¿ fakt, ¿e tylko 4 nauczycieli (w tym 1 dyrektor) legitymuj¹cych siê
wykszta³ceniem wy¿szym z informatyki nie uczy innych przedmiotów. Oznacza
to, ¿e pozostali informatycy (5 osób) musieli dokszta³ciæ siê z innych przedmio-
tów, aby móc pracowaæ w danej szkole na pe³nym etacie. Generalnie w bada-
nych szko³ach tylko 6 nauczycieli, którzy ucz¹ informatyki, nie uczy innych
przedmiotów, co pozwala im na niczym niezak³ócone poszerzanie swoich kwa-
lifikacji z nauczanego przedmiotu.

Przeprowadzona analiza wyników badañ wykaza³a, ¿e poziom osi¹gniêæ
informatycznych gimnazjalistów, których ucz¹ absolwenci kierunków informa-
tycznych, œcis³ych lub technicznych, jest œrednio o ponad 5,5 punktu wy¿szy od
uczniów, których kszta³c¹ absolwenci pozosta³ych kierunków (zob. tab. 4).

Tabela 4. Wartoœci podstawowych miar statystycznych (dla obu czêœci testu) w zale¿noœci od
kwalifikacji zawodowych nauczycieli informatyki

Miary statystyczne

Wartoœci miar statystycznych w zale¿noœci od kwalifikacji
zawodowych nauczycieli informatyki

absolwenci pozosta³ych
kierunków

absolwenci kierunków
informatycznych, œcis³ych

lub technicznych

Œrednia arytmetyczna (x) 40,03 45,72
Najni¿szy wynik 11 13
Najwy¿szy wynik 60 69
Rozstêp (R) 49 56
Odchylenie standardowe (s) 12,07 11,80

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Przeprowadzona analiza statystyczna z wykorzystaniem testu U Manna-
-Whitneya (statystyka Z = 3,391461, poziom istotnoœci p = 0,000695) upowa¿-
nia do przyjêcia hipotezy mówi¹cej o wystêpuj¹cych istotnych statystycznie
ró¿nicach w poziomie osi¹gniêæ informatycznych uczniów ze wzglêdu na kwa-
lifikacje zawodowe nauczycieli ucz¹cych informatyki w gimnazjach. W zwi¹z-
ku z tym nale¿y stwierdziæ, ¿e k w a l i f i k a c j e z a w o d o w e n a u c z y c i e -
l i i n f o r m a t y k i d e c y d u j ¹ o p o z i o m i e o s i ¹ g n i ê æ i n f o r m a -
t y c z n y c h g i m n a z j a l i s t ó w.

Kolejnym analizowanym czynnikiem pedagogicznym determinuj¹cym po-
ziom osi¹gniêæ informatycznych jest liczba godzin z tego przedmiotu. Na
realizacjê podstawy programowej z informatyki w gimnazjum w ramowym
planie kszta³cenia przewidziane s¹ 2 godziny w cyklu trzyletnim. Dodatkowo
dyrektor w ramach godzin tzw. dyrektorskich lub uzyskanych z organu pro-
wadz¹cego szko³ê mo¿e zwiêkszyæ tê liczbê. Czêsto w gimnazjach w celu zwiêk-
szenia atrakcyjnoœci poszczególnych oddzia³ów tworzone s¹ klasy o okreœlo-
nym profilu. W ten sposób powstaj¹ oddzia³y np. ze zwiêkszon¹ liczb¹ godzin
z jêzyków obcych, z rozszerzonym programem nauczania z informatyki czy te¿
klasy sportowe ze zwiêkszon¹ liczb¹ godzin zajêæ z wychowania fizycznego. Ta
zwiêkszona liczba godzin w efekcie koñcowym skutkowaæ powinna wy¿szym
poziomem osi¹gniêæ z danego przedmiotu.

W 8 badanych szko³ach informatyka by³a realizowana w wymiarze przewi-
dzianym w ramowym planie kszta³cenia. W 3 gimnazjach zwiêkszon¹ liczbê
godzin maj¹ tylko wydzielone klasy b¹dŸ nawet grupy (w szko³ach praktykuje
siê podzia³ klasy na 2 grupy, np. informatyczn¹ i jêzykow¹, które maj¹ zwiêk-
szon¹ liczbê godzin z danego przedmiotu). Liczba godzin z informatyki w tych
szko³ach w zale¿noœci od klasy waha siê od 2 do 5. W pozosta³ych 7 gimna-
zjach informatyka jest nauczania w ramach 3 godzin w cyklu kszta³cenia.

Przeprowadzona analiza osi¹gniêæ informatycznych dowodzi, ¿e œrednie
liczby uzyskanych punktów (zob. tab. 5) przez gimnazjalistów z uwagi na licz-
bê realizowanych godzin z informatyki s¹ zbli¿one do siebie. Nieznacznie wy¿-
sze wyniki (o 0,25 punktu) osi¹gnêli uczniowie, którzy uczyli siê informatyki
w standardowym, tzn. zgodnie z ramowym planem nauczania, wymiarze godzin
w stosunku do uczniów maj¹cych zwiêkszony wymiar godzin z informatyki.

Wynik ten jest pewnym zaskoczeniem, ale g³êbsza analiza pozwala na
dok³adniejsze wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Uczniowie maj¹cy
zwiêkszony wymiar godzin g³ównie ucz¹ siê w gimnazjach wiejskich oraz
najczêœciej w s³abiej wyposa¿onych pracowniach. Gimnazjaliœci ci z regu³y
uzyskuj¹ ni¿sze wyniki (zob. tab. 5), a tylko dziêki zwiêkszonemu wymiarowi
godzin ich poziom osi¹gniêæ jest porównywalny z rówieœnikami, którzy maj¹
bardziej optymalne warunki kszta³cenia, ale za to realizuj¹ je w standardowym
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wymiarze godzinowym. Ponadto podczas prowadzonych rozmów z nauczycie-
lami ucz¹cymi informatyki w badanych szko³ach okaza³o siê, ¿e bardzo czêsto
do klas z rozszerzonym programem informatyki uczêszczaj¹ uczniowie nie ze
wzglêdu na swoje zainteresowania informatyczne, lecz dlatego, ¿e do innych
klas (np. z rozszerzonym programem nauczania jêzyków) nie dostali siê z uwa-
gi na brak miejsc. W konsekwencji w klasach informatycznych ucz¹ siê ucznio-
wie o nieco s³abszych mo¿liwoœciach intelektualnych i nawet dodatkowe godzi-
ny lekcyjne nie s¹ w stanie tych braków wyrównaæ.

Tabela 5. Wartoœci podstawowych miar statystycznych (dla obu czêœci testu) w zale¿noœci od
liczby realizowanych godzin z informatyki

Miary statystyczne
Wartoœci miar statystycznych w zale¿noœci od liczby

realizowanych godzin z informatyki

standardowy wymiar godzin zwiêkszony wymiar godzin

Œrednia arytmetyczna (x) 45,31 45,06

Najni¿szy wynik 11 13

Najwy¿szy wynik 69 66

Rozstêp (R) 58 53

Odchylenie standardowe (s) 12,21 11,32

�ród³o: opracowanie w³asne.

Przeprowadzona na podstawie zebranego materia³u empirycznego analiza
statystyczna (statystyka Z = 0,264145, poziom istotnoœci p = 0,791668) upowa¿-
nia do przyjêcia hipotezy œwiadcz¹cej o braku istotnych statystycznie ró¿nic
w poziomie osi¹gniêæ informatycznych ze wzglêdu na liczbê godzin informaty-
ki realizowanej w gimnazjum. Zatem l i c z b a g o d z i n i n f o r m a t y k i n i e
w p ³ y w a w i s t o t n y s p o s ó b n a p o z i o m o s i ¹ g n i ê æ i n f o r m a -
t y c z n y c h g i m n a z j a l i s t ó w.

Podsumowanie

Nowe wyzwania stoj¹ce przed szko³¹ na pocz¹tku XXI wieku dotycz¹
wyposa¿enia m³odego cz³owieka, jakim jest uczeñ gimnazjum, w niezbêdn¹
wiedzê i konkretne umiejêtnoœci praktyczne zwi¹zane z obs³ug¹ komputera
i wspó³pracuj¹cych z nim urz¹dzeñ. Dlatego te¿ w niniejszej pracy postawiono
sobie za cel uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest wp³yw czynników
pedagogicznych na poziom osi¹gniêæ informatycznych gimnazjalistów.

Na podstawie zebranych danych i podczas ich analizy ustalono, ¿e:
– nauczyciele nieinformatycznych przedmiotów realizuj¹ w sposób klasycz-

ny swoje przedmioty, a komputer jedynie ich wspomaga w przekazywaniu wie-
dzy na lekcjach;
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– co czwarty nauczyciel informatyki (27%) posiada ukoñczone wy¿sze infor-
matyczne studia, a pozostali siê przekwalifikowali, koñcz¹c np. studia informa-
tyczne podyplomowo; wiêkszoœæ nauczycieli mo¿e wiêc nie mieæ wystar-
czaj¹cych kwalifikacji do organizacji pracowni komputerowej i do korzystania
z technologii informacyjnej;

– w klasach informatycznych s¹ uczniowie, którzy nie dostali siê do innych
typów klas, np. jêzykowych lub sportowych;

– klasy s¹ zbyt liczne, co nie sprzyja efektywnemu stosowaniu metodyki in-
formatyki, np. liczba uczniów w pracowni komputerowej jest zbyt du¿a lub
przypada dwoje uczniów na niektóre stanowiska komputerowe.

Taki stan rzeczy zmuszaæ mo¿e nauczycieli gimnazjum do prowadzenia
dodatkowych zajêæ z informatyki lub zwiêkszenia wymiaru godzin tych zajêæ.

Jedynymi czynnikami spoœród badanych – istotnie wp³ywaj¹cymi na osi¹g-
niêcia informatyczne gimnazjalistów – powinny byæ: wyposa¿enie pracowni
komputerowej i poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Tym samym
zosta³a potwierdzona h i p o t e z a o i s t o t n y m z w i ¹ z k u u z y s k a n y c h
w y n i k ó w b a d a ñ z b r a k i e m s t o s o w n e g o p r z y g o t o w a n i a
g i m - n a z j ó w d o k s z t a ³ c e n i a i n f o r m a t y c z n e g o. Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e dobre przygotowanie gimnazjów do kszta³cenia informatycznego powo-
duje niezale¿noœæ w sensie statystycznym badanych czynników pedagogicznych
i tylko wtedy mo¿na oceniæ ich niezale¿ny wp³yw na osi¹gniêcia gimnazjalis-
tów, w sensie statystycznym bowiem zale¿noœæ czynnika od innego niezale¿ne-
go czynnika ruguje jego wp³yw na zmienn¹ mierz¹c¹ osi¹gniêcia ucznia (intui-
cyjnie, wp³ywu tego czynnika nie ma, gdy¿ przewa¿a wp³yw innego czynnika).

THE INFLUENCE OF PEDAGOGICAL FACTORS
ON INFORMATICS-RELATED ACHIEVEMENTS

OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

S u m m a r y

The paper presents results of research on the influence of pedagogical factors on
informatics-related achievements of junior high school students. Due to a large number of the
pedagogical factors which could be taken into consideration, the authors decided to limit their
number to five and examine them accordingly. The results of the research prove that only proper
equipping of school computer rooms and relevant professional qualifications of informatics
teachers who run classes at junior high schools exert an influence of effects of informatics
education.
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Katarzyna KSI¥¯EK

Innowacyjna metoda pracy z uczniami

– Wirtualna Akademia Astronomii

Jak¹ drogê obra³a edukacja w XXI wieku? Czego chcemy, aby nasi ucznio-
wie siê nauczyli, co zapamiêtali i jak wykorzystywali zdobyt¹ wiedzê. Z ka¿-
dym rokiem materia³u do nauczenia jest coraz wiêcej. Przybywa przedmiotów
i informacji naukowych. Ka¿dy nauczyciel chcia³by, aby uczeñ w nauczanej
przez niego dziedzinie by³ jak najlepiej przygotowany do rozpoczêcia nastêpne-
go kroku. W idealnej rzeczywistoœci ka¿da szko³a powinna nauczaæ tak, aby
wszyscy uczniowie mieli jednakowe szanse. Dlaczego przy jasnych wytycznych
(podstawy programowe) dotycz¹cych kierunków edukacji uczniowie opuszczaj¹
mury szkó³ z okreœlonym zasobem wiedzy, kompetencji, czêsto ukierunkowa-
nym przez ucz¹cych ich nauczycieli? Bardzo wa¿nym etapem edukacji i rozwo-
ju dzieci jest poziom podstawowy nauczania, czêsto niedoceniany. To w³aœnie
na tym etapie rozwijaj¹ siê zainteresowania m³odego cz³owieka. „Smakuj¹c”
ró¿nych dziedzin nauki, wybiera te, które spodoba³y mu siê najbardziej. Zasta-
nawiaj¹ce jest to, ile zale¿y od predyspozycji nauczyciela, a ile od predyspozy-
cji ucznia.

Cele kszta³cenia

Analizuj¹c podstawê programow¹ zamieszczon¹ na stronach Ministerstwa
Edukacji Narodowej, mo¿na wywnioskowaæ, ¿e cz³on celów okreœlonych dla
edukacji podstawowej mo¿na swobodnie przenieœæ na dalsze etapy kszta³cenia,
uwzglêdniaj¹c wiedzê i stopieñ trudnoœci. Po uzupe³nieniu g³ównych za³o¿eñ
z poziomu podstawowego odpowiednim pakietem wiadomoœci i treœci staje siê



on aktualny z niewielkimi modyfikacjami w ca³ym cyklu edukacyjnym a¿ po
preferowane przez MEN „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”.

„Celem kszta³cenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomoœci na temat

faktów, zasad, teorii i praktyki, dotycz¹cych przede wszystkim tematów i zja-
wisk bliskich doœwiadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejêtnoœci wykorzystywania posiadanych wia-
domoœci podczas wykonywania zadañ i rozwi¹zywania problemów;

3) kszta³towanie u uczniów postaw warunkuj¹cych sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we wspó³czesnym œwiecie.

Do najwa¿niejszych umiejêtnoœci zdobywanych przez ucznia w trakcie
kszta³cenia ogólnego w szkole podstawowej nale¿¹:

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynnoœæ, jako umiejêtnoœæ ro-
zumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umo¿liwia-
j¹cym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz
uczestnictwo w ¿yciu spo³eczeñstwa;

2) myœlenie matematyczne – umiejêtnoœæ korzystania z podstawowych narzê-
dzi matematyki w ¿yciu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumo-
wañ matematycznych;

3) myœlenie naukowe – umiejêtnoœæ formu³owania wniosków opartych na ob-
serwacjach empirycznych dotycz¹cych przyrody i spo³eczeñstwa;

4) umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzyku ojczystym i w jêzyku obcym,
zarówno w mowie, jak i w piœmie;

5) umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê nowoczesnymi technologiami informa-
cyjno-komunikacyjnymi, w tym tak¿e dla wyszukiwania i korzystania z infor-
macji;

6) umiejêtnoœæ uczenia siê jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawoœci
œwiata, odkrywania swoich zainteresowañ i przygotowania do dalszej edukacji;

7) umiejêtnoœæ pracy zespo³owej”1.
Niebezpieczny jest pewien poziom ogólnoœci i ró¿ny kierunek dzia³ania

szkó³. Niestety w zwi¹zku z demografi¹ szko³y równie¿ musz¹ konkurowaæ na
rynku o ucznia. Od tego, ilu uczniów uczêszcza do szko³y, zale¿y prawid³owa
jej dzia³alnoœæ i finansowanie. Jednym z czynników oceny szko³y w rankingach
s¹ wyniki koñcowych egzaminów (szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalne-
go) i specjalne osi¹gniêcia uczniów w trakcie edukacji szkolnej (olimpiady, tur-
nieje, konkursy przedmiotowe, zawody). Najwiêksz¹ rangê dla szko³y i ucznia
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1 Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szkó³ podstawowych, fragmenty za³¹cznika
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maj¹ olimpiady ogólnopolskie i konkursy przedmiotowe znajduj¹ce siê na lis-
tach kuratorium, wiêc s¹ najczêœciej wybierane. Nauczyciele przy okazji konkur-
sów poszerzaj¹ uczniom wiedzê, inspiruj¹ ich do samodzielnej pracy i dodatko-
wego wysi³ku. Czêsto wybór dziedziny dedykowany jest nie tylko zdolnoœciami
ucznia, lecz tak¿e zaanga¿owaniem nauczyciela, jego pasj¹ i kierunkiem wy-
kszta³cenia. Szko³a – w podstawowym cyklu kszta³cenia – nie zawsze ma mo¿-
liwoœci interdyscyplinarnej pracy. Podzielona na przedmioty nauczania czêsto
gubi pomosty miêdzy dziedzinami nauki. NAUKA stanowi jedn¹ ca³oœæ, to my
dzielimy j¹ na „szufladki”, przypisuj¹c ró¿ne nazwy. Treœci czêsto zazêbiaj¹
siê, jêzyk polski z histori¹, przyroda z geografi¹ czy fizyk¹. Czêœæ przedmiotów
jest wycofywana na rzecz innych. Niezaprzeczalnie niezbêdne s¹ dwie dziedzi-
ny: jêzyk polski i matematyka. Pocz¹wszy od nauk przyrodniczych po humanis-
tyczne. W historii nale¿y umieæ policzyæ ró¿nicê miêdzy datami, a w jêzyku
polskim liczbê samog³osek i sylab. Najlepiej uczyæ interdyscyplinarnie, wpro-
wadzaj¹c kolejno elementy, stopniuj¹c trudnoœæ. Niestety tempo i struktura edu-
kacji nie pozwalaj¹ na spokojne spojrzenie na konkretn¹ dziedzinê i powi¹zanie
jej z inn¹. D¹¿ymy do tego, aby spo³eczeñstwo by³o wyedukowane, wiêc po-
winniœmy wi¹zaæ fakty i robiæ analizy. Powinniœmy zmierzaæ do tego, aby lu-
dzie o predyspozycjach humanistycznych po ukoñczeniu liceum ogólno-
kszta³c¹cego znali podstawowe elementy nauk œcis³ych, podobnie jak osoba
o predyspozycjach œcis³ych dobrze siê wys³awia³a, zna³a historiê czy wiedzia³a,
gdzie mieszka. Wymaga to jednak du¿ej wspó³pracy i ogromnego zaanga¿owa-
nia. Najtrudniej jest na podstawowym poziomie edukacyjnym, poniewa¿ w wiêk-
szoœci przypadków kierunki studiów dedykowane do nauczania wczesnoszkol-
nego maj¹ charakter humanistyczny. Jest to zrozumia³e ze wzglêdu na aspekt
pedagogiczno-wychowawczy, który w wiêkszoœci wymaga kompetencji huma-
nistycznych. Bywa, ¿e osoby podejmuj¹ce studia tego typu raczej w niewielkim
stopniu korzystaj¹ z aparatu matematycznego. Na wykszta³ceniu matematycz-
nym nauczycieli wczesnoszkolnych odcisnê³a równie¿ swoje piêtno przerwa
w obowi¹zkowym egzaminie maturalnym z matematyki. Predyspozycje huma-
nistyczne nauczycieli maj¹ bezpoœrednie prze³o¿enie na nauczanie wczesno-
szkolne, z zakresu nie tylko matematyki, lecz tak¿e dziedzin takich jak fizyka,
przyroda czy informatyka, w póŸniejszym etapie kszta³cenia. W du¿ej mierze
nie docenia siê zakresu nauczania wczesnoszkolnego, pomijaj¹c predyspozycje
matematyczne nauczycieli. To w³aœnie jest ten moment, w którym uczeñ pozna-
je swoje mo¿liwoœci. To od nauczyciela poziomu podstawowego klas I–III zale-
¿y, czym bêdzie uczeñ zainteresowany i jak¹ drogê edukacyjn¹ obierze. Posta-
wa, praca i zaanga¿owanie nauczycieli wczesnoszkolnych jest dla dzieci dro-
gowskazem, wiêc to oni powinni byæ elit¹ nauczycielsk¹. Pielêgnowanie pasji
m³odych badaczy jest du¿ym wyzwaniem i wymaga ogromnego zaanga¿owania

Innowacyjna metoda pracy z uczniami – Wirtualna Akademia Astronomii 79



i wiedzy. WyraŸnie obserwuje siê u uczniów – wed³ug szacunków testu trzecio-
klasisty przeprowadzanego przez Operon – w roku 2014 w Polsce w klasach
I–III poziomu podstawowego wiêksze kompetencje jêzykowe (81%) ni¿ mate-
matyczne (76%)2. Ponadto wyniki egzaminu szóstoklasisty wyraŸnie wykazuj¹
nadal istniej¹c¹ dysproporcjê œrednich ocen z obszarów przypisanych zakresowi
humanistycznemu (68%) i matematyczno-analitycznemu (61%)3. Niezrozumienie
przedmiotów œcis³ych prowadzi do zmniejszonej popularnoœci ich uprawiania.
Nale¿y wiêc szukaæ mo¿liwoœci zainteresowania uczniów tak¹ dziedzin¹, któr¹
mo¿na realizowaæ swobodnie na kilku poziomach edukacyjnych, a rozwi-
jaj¹cych m³odego cz³owieka w ró¿nych obszarach edukacyjnych. Jedn¹ z mo¿-
liwoœci jest Wirtualna Akademia Astronomii (WAA).

Geneza powstania Wirtualnej Akademii Astronomii

Patrz¹c w niebo, cz³owiek czuje wszechobecny szacunek do otaczaj¹cej rze-
czywistoœci. Widzimy gwiazdy, planety, zmieniaj¹cy fazy Ksiê¿yc. Jest to wiel-
ka machina obracaj¹cej siê zgodnie z prawami fizyki materii. Nasza wiedza
o wszechœwiecie jest ogromna, ale jak¿e niewystarczaj¹ca. Szkoda, ¿e na pozio-
mie edukacyjnym przekazywana jest m³odym ludziom szcz¹tkowo. Astronomia
jako przedmiot ju¿ dawno zosta³a usuniêta z programu szkolnego. Jej elementy
zosta³y przeniesione do fizyki. Obecnie w klasach podstawowych mówi siê o pla-
netach na przyrodzie. W gimnazjum i wy¿ej na lekcji fizyki czy geografii.

Mamy za darmo dostêpne laboratorium badawcze otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
Mamy okazjê zaprosiæ ludzi m³odych do prowadzenia prawdziwych badañ nau-
kowych, obserwacyjnych. Mo¿emy rozbudziæ w uczniach o predyspozycjach
humanistycznych ciekawoœæ œwiata i chêæ poznania mechanizmów otaczaj¹cej
rzeczywistoœci, co pomo¿e im siêgn¹æ w dziedzinê o charakterze œcis³ym, której
czêsto siê boj¹. Zjawiska zachodz¹ce na naszym niebosk³onie, mimo ¿e trudne
do opisania, fascynuj¹. Patrz¹c jak fantastycznie przedszkolak patrzy na niebo
i ile zadaje pytañ, czêsto bardzo trudnych, pragniemy zaoferowaæ mu ca³¹ wie-
dzê, jak¹ posiadamy. Dlatego powsta³a Wirtualna Akademia Astronomii. Dziêki
porozumieniu Uniwersytetu Opolskiego z Opolskim Towarzystwem Przyjació³
Nauk i wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego mo¿na by³o
powo³aæ do ¿ycia jednostkê edukacyjn¹, w której wyk³ady – na zaproszenie
szkó³ i m³odych uczonych – prowadz¹ eksperci. Szczegó³y organizacyjne WAA
opisano w 4 tomie Kwartalnika Opolskiego 2013 roku. Za³o¿enia zawarte w ar-
tykule zosta³y zrealizowane w kilku ods³onach. W ramach Wirtualnej Akademii
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Szkolenie uzupe³niaj¹ce z obs³ugi teleskopu robotycznego BRT na Teneryfie dla nauczycieli i indywidual-
nych cz³onków WAA

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii 8 listopada 2014 r. Obecni byli: prof. dr hab. El¿bieta
D¹browska (prezes Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk), dr hab. Wies³aw Olchawa (prodziekan
Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Informatyki), dr hab. W³odzimierz God³owski (opiekun naukowy WAA).
Wyk³ad Inauguracyjny wyg³osi³a mgr Katarzyna Drozd z Centrum Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika
w Warszawie. Uczestniczyli w niej równie¿ nauczyciele i studenci WAA



Astronomii jej studenci – uczniowie opolskich szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych – otrzymali dostêp do teleskopu robotycznego BRT
znajduj¹cego siê na Teneryfie. Mogli skorzystaæ z wyjazdu obserwacyjnego
w towarzystwie dwóch astronomów, mened¿era Akademii i studentów Instytutu
Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Zaoferowano im udzia³ w konkursach: literac-
kim, plastycznym, fotograficznym i badawczym (dwie edycje). Dla laureatów
konkursu badawczego zorganizowano 4-dniowy obóz naukowy.

Wyjazdy obserwacyjne i wyk³ady

Aby mieæ mo¿liwoœæ poznania studentów Wirtualnej Akademii Astronomii
i pomóc im realizowaæ prace badawcze z zakresu astronomii, eksperci WAA
jeŸdzili z wyk³adami do ka¿dej szko³y, która ich zaprosi³a. Tylko w roku 2014
wyg³oszono 55 wyk³adów na tematy astronomiczne w ró¿nych szko³ach. Goœæ-
mi byli m.in.: prof. dr hab. Lech Mankiewicz, dr hab. Grzegorz Micha³ek (dwa
razy) i mgr Katarzyna Drozd. Opowiadali oni z du¿ym zaanga¿owaniem
o astronomicznych obiektach i wydarzeniach zwi¹zanych z astronomi¹.

Zaproszono równie¿ szkolne grupy na mo¿liwoœæ bezpoœredniej obserwacji
obiektów niebieskich do obserwatorium astronomicznego i na wyjazdy plenero-
we. Dziêki uprzejmoœci:

– dyrektora Zespo³u Opolskich Parków Krajobrazowych – Ireneusza Hlebdy,
– wójta gminy Murów – Andrzeja Pu³awskiego,
– so³tysa m. Koperniki – Lilli Cwajny,

zosta³y udostêpnione obiekty, w których mogli goœciæ uczestnicy obserwacji i do-
brze siê bawiæ.

Zawsze o grupê uczniów i zespó³ Wirtualnej Akademii Astronomii w trakcie
wyjazdów dbali pracownicy zaprzyjaŸnionych jednostek. Ka¿dy wyjazd obser-
wacyjny po³¹czony by³ z pigu³k¹ naukow¹, podawan¹ przez Marcina Szpanko
i Andrzeja Czaiñskiego, oraz z rekreacj¹ przy ognisku.

Zorganizowano jeden wyjazd do Kopernik dla uczniów Gimnazjum Publicz-
nego w Nysie i Pañstwowej Szko³y Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju WSI
Prze³êk. Uczniowie oprócz przepiêknego ksiê¿yca mogli samodzielnie wypiekaæ
pierniki i wys³uchaæ referatu. Czar miejsca, z którego pochodzi rodzina Koperni-
ka, przyci¹ga³ tak, ¿e uczniowie pod opiek¹ pani El¿biety Bu³ki nie chcieli
o pó³nocy wracaæ do domu. O dobr¹ atmosferê, cudowne ognisko dba³a pani
so³tys Lilla Cwajna i panie, które wypieka³y z uczniami pierniki kopernikañskie.

Pogoda pozwoli³a jedynie na 3 wyjazdy do siedziby Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego w £adzy. Zawsze czeka³a tam przygotowana do wyk³adu sala
i stos drewna na ognisko. Dobrze zabezpieczony teren, mi³a atmosfera zapew-
nione przez panów Dominika £gowskiego i Grzegorza Racheniuka oraz
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Uczniowie Publicznego Katolickiego Gimnazjum SPSK w Opolu na wyjeŸdzie obserwacyjnym 8 kwietnia
2014 r.

Uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 21 w Opolu na wyjeŸdzie obserwacyjnym 27 marca 2014 r.
(zdj. lewe) i Publicznego Katolickiego Gimnazjum SPSK w Opolu – 2 grudnia 2014 r. (zdj. prawe)
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Dobrzeniu Wielkim i Publicznego Gimnazjum w Pokoju
w Regionalnej Sali Muzealnej w ZagwiŸdziu 20 maja 2014 r.

Obserwacje Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Dobrzeniu Wiel-
kim

Wyk³ad w trakcie wyjazdu obserwacyjnego Technikum Zawodowego
i Zasadniczej Szko³y Zawodowej Wojewódzkiego Zak³adu Doskona-
lenia Zawodowego w Opolu
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W sterowni wielkiego teleskopu optycznego w Centrum Astronomii Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Piwnicach

Uczestnicy Astronomicznego Obozu Naukowego w Toruniu. Od lewej ostatni rz¹d: Kata-
rzyna Ksi¹¿ek (menad¿er WAA), Marek Œwita³ (uczeñ), Andrzej Bros³awski (wolontariusz,
doktorant), Robert Kowol (nauczyciel), Piotr Ksi¹¿ek (uczeñ), Agnieszka Fr¹czek (nauczy-
ciel), Walburga Wêgrzyk (nauczyciel), Jolanta Kasprzyk (nauczyciel); rz¹d ni¿ej: Wiktoria
Lipiñska (studentka), Karolina Kurpias (studentka), Filip Kucharski (uczeñ), Hanna Podo-
lak (nauczyciel), Beata Ko³odziej (nauczyciel), Julia Giesa (uczennica), Nina B¹kowska
(uczennica), Marzena Draszczuk; drugi rz¹d: Pola Kosacka, Aleksander Ksi¹¿ek (uczeñ),
Maja Wlach; pierwszy rz¹d: Marlena Garczewska (doktorantka), Tobias W¹sik (uczeñ),
Zuzanna Czech (uczennica), Weronika Kula (uczennica)
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W Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki. Studenci Wirtualnej Akademii
Astronomii maj¹ okazjê zobaczyæ zimne atomy

Obserwacje w Astrobazie w NiedŸwiadach. Agnieszka Fr¹czek podczas obserwacji



wszechobecna ciemnoœæ przyci¹ga³a studentów WAA niesamowicie. Najczê-
œciej wyje¿d¿ali studenci Akademii do Kompleksu Zabytkowej Huty ¯eliwa
w ZagwiŸdziu. Wspania³e by³o otoczenie, a cudowna wspó³organizatorka wy-
jazdów Maria Kania za ka¿dym razem z pe³nym zainteresowaniem opowiada³a
o obiektach Regionalnej Sali Muzealnej, która znajduje siê na terenie komplek-
su. Opiekunowie obiektu zawsze dbali o to, aby zespó³ Wirtualnej Akademii
Astronomii mia³ to, co potrzebuje. Wyk³ad Marcina Szpanko g³oszony w zabyt-
kowych murach mia³ dodatkow¹ aurê niesamowitoœci i tajemnicy. Krajobraz
wieczorno-nocny tego miejsca jest tak niesamowity, ¿e dopóki zespó³ WAA bê-
dzie móg³ tam wracaæ, to zawsze znajdzie czas.

Ka¿de zajêcia wyjazdowe obywa³y siê wed³ug ustalonego scenariusza zawie-
raj¹cego: wyk³ad, pokaz nieba i pieczenie kie³basek w ogniu. Astronomowie za-
pewniali wysoki poziom merytoryczny wyk³adów i obserwacji nieba, a wolon-
tariusze WAA, bêd¹cy jednoczeœnie doktorantami Instytutu Fizyki UO (Marlena
Garczewska, Andrzej Bros³awski) i studentami Uniwersytetu Opolskiego (Kin-
ga Grzesiak – studentka fizyki, Karolina Kurpias – studentka fizyki, Wiktoria
Lipiñska – studentka fizyki, Piotr Oczoœ – student fizyki i Sylwester Polus –
student politologii) im pomagali.

Aby wyjazd obserwacyjny mia³ wymierny efekt treœci przyswojonej przez
ucznia, nieodzowna jest wspó³praca z nauczycielami pracuj¹cymi w szko³ach.
Do obserwacji trzeba siê przygotowaæ merytorycznie i metodologicznie. Meto-
dologia obserwacji astronomicznych zamieszczona na stronach serwera WAA
przyswojona przez studentów wczeœniej pozwala na efektywniejsze wykorzy-
stanie wyjazdu. O tym, ¿e nauczyciele przygotowuj¹ uczniów do zajêæ wyjaz-
dowych, œwiadcz¹ pytana zadawane astronomom podczas wyk³adu i obserwacji.
Nauczyciele organizuj¹cy wyjazd w ramach Wirtualnej Akademii Astronomii to:
Hanna Podolak (PSP 21 w Opolu), Walburga Wêgrzyk (Klub Nieznaszyn –
PSP £any), Zenona Czwojdziñska (PSP Stare Budkowice), Agnieszka Kubica
(PSP Stowarzyszenie Rozwoju WSI Prze³êk), Agnieszka Fr¹czek (PG 8 w Opo-
lu), Marzena Draszczuk (PG Pokój), Jolanta Kasprzyk (ZSO Dobrzeñ Wielki),
Mieczys³awa Szejna (PGK SPK w Opolu i TZ i ZSZ z WZDZ), El¿bieta Bu³ka
(PG nr 1 w Nysie), Ma³gorzata Kozio³ (PG nr 1 w Zawadzkiem), Barbara Bed-
narz (PG w ZagwiŸdziu), Beata Ko³odziej (II LO w Opolu i PG 10 w Opolu),
Olga Chimczak (I LO w Brzegu), Ryszard Wiœniowski (II LO w Kêdzierzynie-
-KoŸlu), Anna Szuster (ZS w Zdzieszowicach) i Zdzis³aw ¯uchowski (ZSP
w Zawadzkiem). Wspólna praca ekspertów Wirtualnej Akademii Astronomii
i nauczycieli z uczniami zainspirowa³a uczniów do pracy i wziêcia udzia³u w kon-
kursach „Odkrywca Œwiatów”: literackiego, plastycznego, fotograficznego i ba-
dawczego.
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Konkursy „Odkrywca Œwiatów”

Konkurs literacki

Chc¹c zachêciæ uczniów o zdolnoœciach humanistycznych do poznawania
wszechœwiata i pobudzania wyobraŸni w kierunku odkrywania œwiatów, zapro-
ponowano uczniom napisanie prac literackich o tematyce „Odkrywca Œwia-
tów”. Nades³ane prace zaskoczy³y organizatorów i z podziwem doceniali wyob-
raŸniê m³odych ludzi. Umo¿liwiono równie¿ rejestracjê osób spoza Wirtualnej
Akademii Astronomii. Wyró¿niono piêæ osób: Aleksander Kokot (Druga Zie-

mia), Filip Kubacki (bez tytu³u), Maciej Kocik (Wci¹gaj¹ca podró¿), Marta
D¹browska (Szkatu³ka), Micha³ Kubacki (Pewnie nie raz zadawa³eœ sobie pyta-

nie, jak powsta³ nasz wszechœwiat), i przyznano I i II miejsce.

I miejsce: Oliwia Mendel, Pocz¹tek4

Witajcie kochani, jak ju¿ zapewne wiecie, nazywam siê Luna, mieszkam na Ksiê¿y-
cu i jestem ju¿ bardzo, bardzo wiekow¹ cz¹steczk¹. Pomimo i¿ moja pamiêæ czasami
szwankuje, to doskonale pamiêtam moje dzieciñstwo, czyli czasy, kiedy ja, moje sio-
stry cz¹steczki i bracia atomy, p³ywaliœmy w nieprzeniknionym mroku. Panowa³a
tam ogromna nuda i przenikliwe zimno. Ci¹gle obijaliœmy siê o siebie, gdy¿ w ten
sposób udawa³o siê nam uzyskiwaæ troszkê ciep³a i œwiat³a. Nie wiem, jak d³ugo tak
trwaliœmy, bo przecie¿ czas wtedy nie istnia³.
Pewnego razu król Atomix kaza³ nam wszystkim zebraæ siê w jednej czêœci. Wszys-
cy byliœmy przera¿eni, nikt nie wiedzia³, co siê dzieje. Zrobi³o siê naprawdê ciasno,
a¿ w koñcu wokó³ nas pojawi³a siê taka jakby otoczka i zostaliœmy zamkniêci w wiel-
kiej kuli. By³o tam bardzo ciasno, ale za to du¿o cieplej. Nie trwa³o to d³ugo, gdy¿ Naj-
wiêksze Atomy przekaza³y nam potem swój plan dzia³ania i rozkaza³y nam ³¹czyæ siê
w planety, gwiazdy, od³amki skalne, galaktyki i inne formacje. Na ich znak zaczêliœmy
siê poruszaæ, a¿ w koñcu wielka kula, w której byliœmy zamkniêci, pêk³a. By³ przy tym
ogromny ha³as, czu³am, jak wszystko wokó³ mnie wybucha, pali siê, mieni ró¿nymi
kolorami. Mimo wszystko nie ba³am siê i wierzy³am, i¿ stworzymy nowy, nieznany
œwiat, tak jak przepowiedzia³ Atomix. Podobno ca³e nasze istnienie byliœmy przygoto-
wywani, by stworzyæ wszechœwiat i ¿eby w koñcu mog³o powstaæ ¿ycie.
Ja stworzy³am wielki od³am skalny i mam najlepszy widok na przedziwn¹ planetê.
Nazywam j¹ „Niebieska”, bo wiêksz¹ jej czêœæ pokrywa b³êkit, choæ gdzieniegdzie
jest te¿ l¹d, ró¿ny od tych, które s¹ na innych cia³ach niebieskich. Ten widok jest
wyj¹tkowy i czasami ¿a³ujê, i¿ nie jestem jej czêœci¹.
Pamiêtam jeszcze czasy, kiedy ta planeta nie by³a taka, jaka jest teraz. Dawno temu
pokrywa³y j¹ czerwieñ i br¹z, wszystko na niej p³onê³o i nawet st¹d by³am w stanie
wyczuæ ogieñ i jego ciep³o, które tam panowa³y. To jednak przesz³oœæ, teraz planeta
jest wystudzona i pokry³o j¹ wiele zieleni i powsta³o ¿ycie.
Ja jednak wolê mój dom, gdy¿ st¹d idealnie widaæ niebieskie, ¿ó³te i czerwone gwiaz-
dy, planety, planetoidy i ogromn¹, ognist¹ gwiazdê poœrodku. Wszystko to powsta³o
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dziêki nam, atomom i cz¹steczkom, bardzo dawno temu, a nasze Zbiorowe Po³¹cze-
nie nazywane jest Wielkim Wybuchem.
Wiêkszoœæ mojego starszego i wiêkszego rodzeñstwa po³¹czy³a siê w ogromne planety,
których s¹ podporami i jednoczeœnie je tworz¹. Reszta z nas sta³a siê gwiazdami, pla-
netoidami i kawa³kami ska³ okr¹¿aj¹cych planety. Mimo i¿ sprawujemy mniej wa¿n¹ dla
niektórych funkcjê, to jesteœmy dumne z siebie, gdy¿ bez nas nic by nie istnia³o.
Rozproszyliœmy siê wszêdzie, po ca³ym czarnym, zimnym pustkowiu, które teraz jest
zape³nione nami w innych postaciach. Zapewne ju¿ nigdy nie zobaczê moich sióstr
ani braci, którzy zamieszkali w innych czêœciach naszego wszechœwiata, ale z tymi,
którzy mieszkaj¹ bli¿ej, staram siê utrzymywaæ kontakty.
To w³aœnie dziêki nim wiem, ¿e w Naszym Uk³adzie, zwanym S³onecznym, jest 8 pla-
net. Ich nazwy to: Merkury, Wenus, Ziemia (czyli „Niebieska”), Mars, Jowisz, Saturn,
Uran, Neptun, Pluton. 4 planety sk³adaj¹ siê ze ska³, a pozosta³e s¹ gazowe. Tylko
„Niebiesk¹” zamieszkuj¹ ¿ywe istoty. Na pozosta³ych planetach nie ma warunków, by
mog³y one tam ¿yæ. Gwiazda poœrodku dosta³a szlachetne imiê – S³oñce. Ogrzewa ona
wszystkie planety i to w³aœnie dziêki niej na „Niebieskiej” istnieje ¿ycie.
Nie jestem samotna, odwiedza mnie mnóstwo stworzeñ z kosmosu, przybywaj¹cych
swymi statkami, kosmorolkami, gwiezdnymi mamutami lub dziêki teleportacji. Ka¿-
de jest inne i niepowtarzalne, tak jak ich opowieœci. Uwielbiam ich s³uchaæ, gdy¿
mówi¹ o jeszcze dziwniejszych istotach, ¿yj¹cych w najbardziej odleg³ych galakty-
kach, i o planetach, z których one same pochodz¹. My w zamian chronimy je przed
dziwnymi maszynami, które najwyraŸniej pochodz¹ z „Niebieskiej” i prowadz¹ tu
przeró¿ne badania. Pocz¹tkowo myœla³am, i¿ przybyli, by zniszczyæ mój dom. Byli
ubrani w dziwne skafandry, uzbrojeni w jakieœ ma³e pistolety, mikroskopy i lupy.
Oderwali mnie i chcieli zabraæ mój kawa³ek ska³y do probówki. Bardzo siê zmar-
twi³am tym, ¿e byæ mo¿e ju¿ nigdy nie zobaczê mojego ukochanego Ksiê¿yca. I kie-
dy ju¿ wydawa³o siê, ¿e nic nie jest w stanie ich powstrzymaæ, nagle mnie olœni³o.
Zaczê³am bardzo g³oœno krzyczeæ i protestowaæ. Przerazili siê, a ja wykorzysta³am te
chwilê i zaproponowa³am, ¿e opowiem im, jak powsta³ ich œwiat, a oni w zamian od-
nios¹ moj¹ ska³ê na miejsce, przerw¹ swe badania i pozostawi¹ wszystko bez zmian.
Byli ogromnie zaskoczeni, gdy¿ nigdy nie by³o im dane zobaczyæ ani us³yszeæ
mówi¹cej ska³y, jednak moja opowieœæ tak im siê spodoba³a, ¿e j¹ sobie zapisali i od-
lecieli, a co najwa¿niejsze oddali mnie Ksiê¿ycowi.
Pomimo i¿ tu na Ksiê¿ycu mieliœmy wczeœniej wiele goœci, od atomów gwiezdnych,
przez planetoidy a¿ po stworzenia z innych galaktyk, takich jak Andromedanie,
M-kowie i Eliptuskowie, to spotkanie z ludŸmi na zawsze zapad³o mi w pamiêæ.
Wierzê, ¿e im równie¿.

II miejsce: Magda Kula, Karaonium5

Jest 22.04.3224 roku, dzisiejszy dzieñ zapowiada³ siê dla mnie znakomicie. Mia³em
wolne od jakichkolwiek wyk³adów i lekcji na temat oczyszczania Ziemi, jak zosta³
skonstruowany pierwszy robot domowy itp. Ten dzieñ chcia³em przeznaczyæ na spot-
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kanie z profesorem Gal Forkiusem Pineto, by³ dla mnie jak ojciec, którego nigdy nie
mia³em.
Gdy tylko siê ubra³em, siêgn¹³em po torbê i wyszed³em z domu. Moje lotbut* same
zanios³y mnie do ulubionej restauracji, w której czêsto jadam posi³ki. Zamówi³em
sobie dmuchany paraniotikano*, a do tego na wynos wzi¹³em sobie shake proteino-
wy z dodatkiem witaminy C, A i D. Kubka z tym napojem nie musia³em trzymaæ, on
po prostu lecia³ za mn¹. By³ ustawiony na cienkiej podstawce wyposa¿onej w nadaj-
nik odbieraj¹cy sygna³ od w³aœciciela. Doszed³em wreszcie na przystanek, sk¹d
mia³em dojechaæ do profesora. Nie czeka³em d³ugo, a przyby³ Lewitbus*. Gdy tylko
wszed³em, z mojej lewej strony ukaza³a siê plakietka informuj¹ca, ile mi zosta³o je-
szcze pieniêdzy na przejazd. Pokonanie drogi Lewitbusem z obrze¿y miasta do cen-
trum trwa³o zaledwie 2 sekundy. W centrum by³o jak zawsze t³oczno. Trzeba by³o
uwa¿aæ na roboty i na ludzi, i wiele innych stworów. Ale nie martwi³em siê o to,
wyci¹gn¹³em z mojej torby rozk³adan¹ deskorolkê. Mia³a specjalny owalny wygl¹d,
aby siê szybko przemieszczaæ, a na jej koñcu znajdowa³y siê dwie ma³e rakietki, któ-
re uruchamia³em poprzez naciskanie nog¹ na zapalnik. Przedosta³em siê z centrum
miasta na ulicê Faela Legra, który by³ kiedyœ prorokiem. Po drodze do profesora
kupi³em mu marezio*. Wreszcie dotar³em do domu pana Pineto. Mieszka³ w niewiel-
kim bloku pod numerem 20 i, jak uwa¿a³, by³a to szczêœliwa liczba. Transporter wej-
œciowy od razu, gdy tylko nacisn¹³em nr 20 na domofonie, wessa³ mnie i przeniós³
pod drzwi, które otworzy³ mi robot. Profesor Pineto mia³ bardzo skromne mieszka-
nie, ale gdzie tylko nie spojrza³em, sta³y rega³y pe³ne ksi¹¿ek, a naukowiec siedzia³
za starym mahoniowym biurkiem, niespotykanym ju¿ teraz w nowoczesnych do-
mach. Biurko by³o zawalone papierami, ksi¹¿kami, wycinkami z gazet i innymi rze-
czami, a on sam siedzia³, jak zawsze za nim, na swoim miejscu. Czyta³ ksi¹¿kê, prze-
je¿d¿aj¹c palcami po literach, które same ukazywa³y obraz opisywany na tych
stronach.
– Witaj Dave. W³aœnie siê ciebie spodziewa³em.
– Czeœæ profesorze, mam dla ciebie coœ, co lubisz. To jest... zgadnij?
– Hmm... mo¿e to jest marezio?
– Tak! Brawo profesorze.
Odda³em prezent robotowi, aby ten zaniós³ go do lodmrózówki*.
– A co profesor czyta?
– Uhm, czytam ostatnie proroctwo Faela i gdy jestem krok od rozwi¹zania, ono mi
znów ucieka – profesor odchyli³ siê od biurka i opar³ siê o krzes³o, które od razu do-
pasowa³o siê do pozycji osoby siedz¹cej.
– A o czym opowiada ta przepowiednia?
– Opowiada o mê¿czyŸnie, który jako pierwszy postawi stopê na Karaonium. Ale nie
wiem, kiedy to siê stanie ani w jaki sposób – profesor wygl¹da³, tak jakby sam nie
wiedzia³, co mówi, robi i myœli.
– Na pewno s¹ tam jakieœ wskazówki, które profesor przegapi³ – wzi¹³em ksi¹¿kê do
rêki, zacz¹³em czytaæ, a po chwili znalaz³em kilka bardzo szczególnych fragmentów.
– Mam!
Profesor a¿ podskoczy³ i rzuci³ mi pe³ne zainteresowania spojrzenie.
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– Przeczytaj.
– Dobrze.
– Gdy trzy planety Orionu* ustawi¹ siê w jednym rzêdzie, smok, co na pó³nocy œpi,

zbudzi siê i ruszy w rejs. Tam, gdzie on klejnot meteorytowy zrzuci, znajdowaæ siê bê-

dzie wybraniec. To mê¿czyzna, co na grzbiecie ¿elaznego konia dojedzie do Karao-

nium, by tam Bogiem zostaæ.

– Czy wie profesor, co to oznacza?
– Tak, wiem ch³opcze.
– Mamy tylko trzy dni na znalezienie tego wybrañca, ale to nie wszystko, wybraniec
ten ma mieæ pewne znamiê na barku.
– Jakie?
– Niewielkie znamiê przypominaj¹ce sierp Ksiê¿yca.
Popatrzy³em na profesora, który chodzi³ tam i z powrotem za swoim biurkiem. Mu-
sieliœmy znaleŸæ tego wybrañca, aby przygotowaæ go na to, ¿e poleci na planetê Ka-
raonium. Profesor opar³ siê rêkoma o blat biurka i g³oœno westchn¹³, daj¹c mi znak,
i¿ nie wie, co ma robiæ. Usiad³em na krzeœle, wyci¹gn¹³em kawa³ek kartki oraz pióro
z atramentem i zacz¹³em pisaæ na kartce najwa¿niejsze informacje. Profesor spojrza³
na mnie swoimi wielkimi niebieskimi oczami i od razu zrozumia³, co ja robiê.
– Od za³amywania r¹k nic siê nie zrobi profesorze.
– A ty ma³y nicponiu. To s¹ s³owa Norena*.
– Tak.
– A co tam robisz?
– Opracowujê plan dzia³ania. Bo jeœli smok zrzuci klejnot meteoru na jak¹œ inn¹ pla-
netê, to musimy wiedzieæ, gdzie to spad³o.
– Ale jak chcesz to wiedzieæ, je¿eli planety s¹ od siebie oddalone o jakieœ kilkadzie-
si¹t kilometrów?
– Ach, profesorku od tego jest monitoring. Po prostu pod³¹czê siê do monitoringu
z ka¿dej planety i bêdê wiedzia³, gdzie i co siê zdarzy³o.
– Bardzo cwany jesteœ, mój ch³opcze.
Tego dnia siedzia³em u profesora do samej pó³nocy, a¿ zmusi³ mnie, abym u niego
nocowa³. Tak przez ten nastêpny dzieñ instalowa³em pewne urz¹dzenia, ¿eby nam
pomog³y w poszukiwaniach. Wreszcie nadszed³ ten dzieñ. Gdy tylko siê obudzi³em,
zobaczy³em nad sob¹ unosz¹c¹ siê paterê z gor¹cym œniadaniem. Pospiesznie je
zjad³em i poszed³em do pokoju, gdzie znajdowa³o siê biurko. Profesor siedzia³ za
wielkimi obrazami, które ukazywa³y ujêcia z monitoringów wszystkich planet.
– Dzieñ dobry Dave. Jak siê spa³o?
– Bardzo dobrze. Czy coœ siê pokaza³o albo coœ siê sta³o?
– Nic nie by³o.
Zauwa¿y³em, ¿e na biurku by³y postawione trzy kubki po kawie i le¿a³ te¿ pogniecio-
ny papierek po marezio. Nie zdziwi³em siê, przecie¿ profesor siedzia³ przed ekranami
ca³¹ noc i obserwowa³, czy coœ siê nie wydarzy³o.
– A mo¿e profesor pójdzie siê przespaæ, a ja tymczasem popilnujê obrazów?
– Có¿, niechêtnie chcê ciê samego zostawiæ, ale skoro nalegasz, pójdê siê po³o¿yæ.
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Gdy tylko profesor poszed³, zasiad³em na krzeœle i zacz¹³em notowaæ jakieœ informa-
cje zapisane na koñcu jednej kartki z ksi¹¿ki profesora. I wtedy us³ysza³em, jak coœ
spad³o z przeogromn¹ si³¹ na ziemiê, pomyœla³em, i¿ to profesor móg³ spaœæ z ³ó¿ka.
Od razu pobieg³em do sypialni.
Gdy tylko otworzy³y siê drzwi, ujrza³em smoka trzymaj¹cego w prawym szponie
klejnot meteorytowy. Spojrza³em na smoka, a on przemówi³ do mnie.
– Witaj synu Marsa i Wenus. Przyby³em oddaæ coœ, co kiedyœ zostawili mi twoi ro-
dzice. Tym czymœ jest klejnot meteorytowy bêd¹cy kluczem zdobycia planety Karao-
nium. Jak wyjdziesz, ujrzysz niewielki statek kosmiczny, którym dolecisz do Karao-
nium.
Po tych s³owach smok znik³, a wygl¹da³o to tak, jakby przez niewidzialny pryzmat
wpad³ niewielki promyk i zmieni³ siê w kolorow¹ têczê. Dopiero teraz zauwa¿y³em,
i¿ profesor spa³ i nic nie s³ysza³, co tu siê wydarzy³o. Jak oniemia³y ruszy³em ku
drzwiom wyjœciowym, powiedzia³em robotowi, aby przekaza³ profesorowi, i¿
uda³em siê na podbój Karaonium.
Na zewn¹trz sta³ wielki p³aski statek unosz¹cy siê w powietrzu. Stan¹³em pod nim
i wtedy otworzy³ siê w³az i na ziemiê pad³ snop niebieskiego œwiat³a, które powoli
zaczê³o mnie unosiæ w górê. Gdy znalaz³em siê w œrodku, a w³az siê zamkn¹³, uj-
rza³em, ¿e za rogiem ktoœ mnie obserwuje. Spojrza³em tam i ujrza³em niewielkich lu-
dzików.
– Witaj nasz panie. Jesteœmy do twoich us³ug.
– Witajcie. Kim jesteœcie?
– Jesteœmy Efirami*.
– Aha. Efiry, okej.
By³em ich dowódc¹, kapitanem i zarazem królem, a planeta Karaonium znajdowa³a
siê za konstelacj¹ konia. By³a to ósma co do wielkoœci planeta na orbicie Roszaka.
To w³aœnie na tej planecie znajdowaæ siê mia³a nowa cywilizacja.
W tym samym czasie, kiedy Dave pilotowa³ statek, profesor sta³ w oknie i patrzy³
w gwiazdy, podziwia³, jak autgwiazde* pomiêdzy nimi jad¹.
– Szczêœliwych poszukiwañ Dave – profesor uœmiechn¹³ siê i odszed³ od okna, by
usi¹œæ za swoim mahoniowym biurkiem.
Tak znów zacz¹³ siê nowy dzieñ na Ksiê¿ycu.

T³umaczenie:

Lotbut – lataj¹ce buty
paraniotikano – (j. jowiszañski) inaczej omlet z jakimœ dodatkiem
lewitbus – lewituj¹cy autobus
marezio – ser pleœniowy nadziewany ikr¹
lodmrózówka – (j. plutañski) lodówka
trzy planety Orionu – nasza ziemska orbita z S³oñcem, Ziemi¹ i Ksiê¿ycem (zaæmie-
nie ca³kowite Ksiê¿yca)
Noren – poeta filozofimimi
Efiry – po³¹czenie cz³owieka z ptakiem nielotem
Autogwiazde – auta poruszaj¹ce siê tylko po autostradzie z gwiazd.
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Konkurs plastyczny

Dla uczniów uzdolnionych artystycznie doœæ ciekaw¹ propozycj¹ by³ kon-
kurs plastyczny, który zaowocowa³ niesamowitymi pracami. WyobraŸnia m³o-
dych „Odkrywców Œwiatów” by³a ogromna. Wiêkszoœæ prac technicznie by³a
wykonana na wysokim poziomie z du¿a doz¹ wyobraŸni. Do konkursu
przyst¹pi³y równie¿ osoby nienale¿¹ce do WAA. Jury mia³o trudne zadanie
wyboru najlepszych prac. Wyró¿niono 9 osób (Micha³ Gawroñski, Anita
Pawlak, Jakub Grzejdziak, Dominika Sikorska, Ma³gorzata Wasik, Sara Ka-
sek, Alicja B³aszków, Natalia Sikorska, Julia Skrzypulec) i przyznano na-
grody:

– poziom podstawowy: I miejsce – Daniela Szynol, II miejsce – Agnieszka
Puszka ex aequo Kevin Serzisko;

– poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny: I miejsce – Oliwia Gmerek ex

aequo Ilona Siwonia, II miejsce – Natalia Lechkun.
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I miejsce – poziom podstawowy, Daniela Szynol,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £anach

I miejsce – poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny,
Ilona Siwonia, M³odzie¿owy Dom Kultury w Klucz-
borku

I miejsce – poziom gimnazjalny i ponadginazjalny,
Oliwia Gmerek, M³odzie¿owy Dom Kultury w Klucz-
borku

Specjalne wyró¿nienie pracowników i studentów In-
stytutu Fizyki UO, Katarzyna Bartela, M³odzie¿owy
Dom Kultury w Kluczborku



Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny skupi³ g³ównie cz³onków Wirtualnej Akademii Astro-
nomii. Zdjêcia nades³ane do konkursu by³y w wiêkszoœci zrobione za pomoc¹
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I miejsce poziom podstawowy, Tobias W¹sik, M31
Gromada Andromedy, Publiczna Szko³a Podstawo-
wa w £anach. Zdjêcie wykonane teleskopem BRT
na Teneryfie (Uniwersytet w Bradford)

I miejsce poziom gimnazjalny, Kamil Dobrowolski,
M8 Mg³awica Laguna, Publiczne Gimnazjum Kato-
lickie w Opolu. Zdjêcie wykonane teleskopem BRT
na Teneryfie (Uniwersytet w Bradford)

I miejsce poziom ponadgimnazjalny, Filip Kucharski, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr II w Opolu.
Zdjêcie wykonane teleskopem Keplera



teleskopu robotycznego BRT znajduj¹cego siê na Teneryfie. Do tego konkursu
nale¿a³o siê przygotowaæ. Koniecznie trzeba by³o zapoznaæ siê z obiektami nie-
bieskimi otaczaj¹cymi nasz¹ rzeczywistoœæ. Studenci WAA w trakcie przygoto-
wañ poznali ró¿ne planety, ksiê¿yce, mg³awice, galaktyki, gromady i gwiazdoz-
biory. Po otrzymaniu zdjêcia na skrzynkê na serwerze teleskopu nale¿a³o zrobiæ
obróbkê, aby mo¿na by³o zobaczyæ przestrzeñ, jakiej nie jesteœmy w stanie zo-
baczyæ go³ym okiem, a co kamera CCD potrafi zarejestrowaæ. Tym razem prze-
piêkne obrazy malowa³a sama natura, wykonawca zdjêcia, odpowiednio je
opracowuj¹c, potrafi³ pokazaæ to, co w danej przestrzeni jest najpiêkniejsze. Pa-
trz¹c na fotografie, nabieramy szacunku do otaczaj¹cego nas wszechœwiata. Do
oceny zdjêæ zaproszono Opolski Klub Fotograficzny z wsparciem specjalisty
astronoma. Wy³oniono najlepsze zdjêcia:

– poziom podstawowy: I miejsce – Tobias W¹sik (Publiczna Szko³a Podsta-
wowa w £anach), II miejsce – Pola Kosacka (Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 21 w Opolu), III miejsce – Aleksander Czajka (Nasza Szko³a w Opolu);

– poziom gimnazjalny: I miejsce – Kamil Dobrowolski (Publiczne Gimna-
zjum Katolickie w Opolu), II miejsce – Agnieszka Tomasiak (Publiczne Gimna-
zjum w Nysie);

– poziom ponadgimnazjalny: I miejsce – Filip Kucharski (Zespó³ Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych nr II w Opolu), II miejsce – Bartosz Pamu³a (Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem).

Konkurs badawczy

By³ to najtrudniejszy konkurs realizowany w ramach Wirtualnej Akademii
Astronomii. Wymaga³ zapoznania siê z dziedzin¹, zaplanowania cyklu pomia-
rów, wykonaniach, zaprezentowania i wyci¹gniêcia wniosków. M³odzi „Odkryw-
cy Œwiatów” uczyli siê metodologii badawczej i z zaanga¿owaniem realizowali
badania o charakterze naukowym. Pozostawiono pewn¹ dowolnoœæ w formie
i tematyce prac badawczych. Zaproponowano przyk³adowe prace, jednak nie
zmuszano do ich realizacji. Otrzymanych prac nie by³o du¿o, jednak te, które
z³o¿ono, zaskoczy³y dojrza³oœci¹ i opracowaniem.

Nie³atwo by³o wybraæ laureatów konkursu, szczególnie na poziomie gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym. W wiêkszoœci przypadków aparat matematycz-
ny wykracza³ poza zakres treœci obowi¹zuj¹cy w podstawach programowych.
Prace uczniów z poziomu podstawowego by³y raczej porównawcze, bez aparatu
matematycznego, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ spostrzegawczoœci¹ i wysokim po-
ziomem technik prezentacji wyników. Z podziwem jury obserwowa³o syste-
matycznoœæ realizowanych projektów. Postanowi³o daæ wyró¿nienia nastê-
puj¹cym uczniom: Dawidowi Hanrahanowi, Miros³awowi Hamryszakowi,
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Damianowi Kalenda, Dominice Kowalskiej, Sebastianowi Jaworskemu, Wero-
nice Ross, Oliwii Kownackiej, Amelii Piwiñskiej, Hannie Kowalczyk, Julii So-
wiñskiej, Izabeli Mincer, Kamilowi Stankiewiczowi.

Nagrody zosta³y przyznane pracom wyraŸnie wybijaj¹cym siê:
– poziom podstawowy: I miejsce – Tomasz Habrom (Wschody S³oñca, Pub-

liczna Szko³a Podstawowa w £anach), II miejsce – Maja Wlach (Obiekty
MESSIERA – ró¿nice, Publiczna Szko³a Podstawowa nr 21 w Opolu), III miej-
sce – Weronika Kula (Obserwacja obiektu Messier 51, Publiczna Szko³a Pod-
stawowa nr 21 w Opolu) i Zuzanna Czech (Obserwowany obiekt: Messier 27,
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 21 w Opolu);

– poziom gimnazjalny: I miejsce – Nina B¹kowska (Badanie faz Ksiê¿yca
oraz ich wp³ywu na poziom wody mórz i oceanów na Ziemi, Publiczne Gimna-
zjum w Pokoju), II miejsce – Julia Giesa (Wiek galaktyki, Publiczne Gimna-
zjum nr 8 w Opolu), III miejsce – Piotr Ksi¹¿ek (Obliczanie g³êbokoœci krate-
rów ksiê¿ycowych, Publiczne Gimnazjum nr 10 w Opolu);

– poziom ponadgimnazjalny: I miejsce – Filip Kucharski (Obserwacje obiek-
tów mg³awicowych w ró¿nym zakresie pasm promieniowania elektromagne-
tycznego, na przyk³adzie M42 i M43, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr II
w Opolu), II miejsce – Marek Œwita³a, (S£OÑCE – plamy widziane na powierzch-
ni S³oñca, Zespó³ Szkó³ w Dobrzeniu Wielkim);

Dla laureatów konkursu badawczego „Odkrywca Œwiatów”, ich nauczycieli,
kadry WAA i studentów wolontariuszy zorganizowano obóz naukowy w Toru-
niu w terminie 18–22.09.2014 r. Plan obozu opracowano z du¿¹ starannoœci¹
wspólnie z Fundacj¹ Aleksandra Jab³oñskiego.

1 dzieñ obozu – zajêcia rozpoczê³y siê w pi¹tek rano zabaw¹ ze œwiat³em la-
serowym prowadzon¹ przez Rafa³a Pukownika i Bartosza Pa³uckiego. Na zakoñ-
czenie zorganizowano zawody polegaj¹ce na trafieniu do celu laserem odbitym
w jak najwiêkszej liczbie lusterek. Nauczyciel, uczniowie i zespó³ Akademii
wspólnie rywalizowali, jednak uczniowie byli niepokonani. Popo³udnie spêdzo-
no w Planetarium, ogl¹daj¹c film Makrokosmos. Prawdziwa uczta naukowa
czeka³a uczestników wieczorow¹ por¹. Zaproszono wszystkich do Obserwato-
rium Astronomicznego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Piwnicach, gdzie
po zwiedzaniu obiektu prof. Andrzej Strobel wyg³osi³ niesamowity referat.
Ogromny radioteleskop zrobi³ wra¿enie na ka¿dym uczestniku, praca w sterow-
ni tak zachwyca³a, ¿e powrót do akademika przesun¹³ siê a¿ na póŸne godziny
nocne.

2 dzieñ obozu – pierwsz¹ czêœæ dnia uczestnicy spêdzili w niesamowitym
miejscu, czteropiêtrowym domu pe³nym naukowych ciekawostek, doœwiadczeñ
fizycznych, przyrodniczych i astronomicznych. Zachód S³oñca obserwowa³ zes-
pó³ w NiedŸwiadach w obserwatorium prowadzonym przez mi³oœników astro-
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 z Nysy nie tylko obserwowali, lecz tak¿e piekli pierniki z gospodyniami wsi
Koperniki. Tym razem teleskop z Obserwatorium Uniwersytetu Opolskiego nie by³ konieczny – œwietlica
w Kopernikach ma swój.



nomii. Do dyspozycji m³odych astronomów udostêpniono Teleskop S³oneczny
H-Alfa Coronado Solar Max II, Teleskop Schmidt – Newtona 250/1000 mm,
Teleskop Maksutowa 150/2250 mm. Wys³uchano wyk³adu na temat meteorów
i przyst¹piono do obserwacji. Niesamowite mg³awice obserwowane przez tele-
skop o du¿ym powiêkszeniu zapadn¹ w pamiêci uczestników na d³ugo. Dopiero
opadaj¹ca mg³a spowodowa³a, ¿e grupa powróci³a do Torunia.

3 dzieñ obozu – rozpoczêto dzieñ od warsztatów o dŸwiêcznej nazwê „in¿y-
nieria al dente”. Budowano mosty z makaronu i materia³ów biurowych. Zor-
ganizowano konkurs na najbardziej odporny most. Okaza³o siê, ¿e najtrwalszy
z nich wytrzyma³ 32 kg. Przy okazji uczestnicy zwiedzili laboratoria Uniwersy-
tetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Resztê dnia spêdzono, poznaj¹c zak¹tki
i zabytki Torunia. Niezapomniana wizyta w domu Miko³aja Kopernika i wspól-
ne wypiekanie pierników by³y bardzo pouczaj¹cym wydarzeniem i dobr¹ za-
baw¹. Wieczór spêdzono przy graj¹cej fontannie nieopodal akademika.

4 dzieñ obozu – rozpoczêto wyk³adem na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
i zwiedzaniem FAMO (Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej
i Optycznej). Uczestniczy obejrzeli laboratorium, w którym uzyskano konden-
sat Bosego-Einsteina, laboratorium, w którym pracuje optyczny zegar atomowy,
laboratorium, w którym otrzymuje siê sch³odzone atomy, i laboratorium spek-
troskopii wysokiej rozdzielczoœci. Po takiej uczcie naukowej uczestnicy wrócili
do Opola pe³ni wspomnieñ i wra¿eñ.

Podsumowanie

28 listopada 2014 roku wyk³ad prof. dra hab. Lecha Mankiewicza na temat
„Uczymy siê marzyæ” rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Wirtualnej Akademii Astronomii.
Marzeniem by³ zintegrowany system nauczania inspiruj¹cy uczniów do samo-
dzielnej pracy. W pierwszej czêœci przeprowadzano wyk³ady w szko³ach, popu-
laryzuj¹c zagadnienia astronomiczne umo¿liwiaj¹ce przyswojenie przez ucz-
niów podstawowego zasobu wiadomoœci na temat faktów. Pod czujnym okiem
nauczycieli uczniowie wykorzystywali posiadane wiadomoœci podczas wykony-
wania zadañ i rozwi¹zywania problemów badawczych. Podczas realizacji projek-
tu uczniowie musieli wykazaæ kompetencje z zakresu myœlenia matematyczne-
go i zaspokajania naturalnej ciekawoœci. W zwi¹zku z faktem, ¿e materia³y na se-
rwerze teleskopu opracowane s¹ w jêzyku angielskim, uczniowie æwicz¹ ponad-
to umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzyku obcym. Wykonywanie zdjêæ
teleskopem robotycznym poszerza umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowoczesny-
mi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a realizacja pracy badaw-
czej kszta³tuje myœlenie naukowe – umiejêtnoœæ formu³owania wniosków opar-
tych na obserwacjach empirycznych dotycz¹cych przyrody i spo³eczeñstwa.
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Analizuj¹c dzia³ania prowadzone w trakcie roku akademickiego Wirtualnej
Akademii Astronomii, mo¿na powiedzieæ, ¿e uczniowie opanowali umiejêtnoœ-
ci nale¿¹ce do celów zawartych w podstawie programowej stworzonej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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Œladami pamiêci

El¿bieta D¥BROWSKA

Profesor Marian Kaczmarek

w literacko-kulturowej przestrzeni nie tylko staropolskiej

Profesor Marian Kaczmarek zapisa³
siê w historii literatury polskiej jako
badacz otwarty na wieloœæ i ró¿norod-
noœæ literacko-kulturowych doœwiadczeñ,
zanurzony w staropolszczyŸnie widzia³
zarówno tropy polskie, jak i tropy kul-
tury europejskiej1. Ods³ania³ wartoœci
tekstów w odmianach czasów dawnych,
ale wskazywa³ zarazem œcie¿ki przej-
œcia owej dawnoœci do dyskursów
wspó³czesnych. W ten sposób Profesor
ods³ania³ dynamiczn¹ naturê literatury
i kultury, wskazywa³ miejsca powtórze-
nia i zmiany tego, co z jednej strony

1 Wyk³ad otwarty (12 XI 2014) poœwiêcony Profesorowi Marianowi Kaczmarkowi (prezes
OTPN-u w latach 1974–1978) – inauguracja cyklu pod nazw¹: „Œladami pamiêci”. Projekt Muze-
um Uniwersytetu Opolskiego (dr Wanda Matwiejczuk – kierownik), realizacja we wspó³pracy
z Opolskim Towarzystwem Przyjació³ Nauk (prof. dr hab. El¿bieta D¹browska – prezes OTPN).
Wystawa pisarstwa naukowego Profesora i jego dzia³alnoœci (od Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
do Uniwersytetu) by³a integraln¹ czêœci¹ spotkania (zob. dokumentacja fotograficzna zamieszczo-
na w niniejszym numerze „Kwartalnika Opolskiego”).



wraca³o do Ÿróde³, z drugiej zaœ unaocznia³o zmienne pole obecnoœci owych
Ÿróde³. W badawczym ogl¹dzie rzeczy by³ Profesor Kaczmarek wnikliwym
obserwatorem „dynamicznej archeologii” sztuki literackiej, kszta³towania siê jej
charakteru w ruchu sta³ych i zmiennych poetyk, stylów i gatunków. Staropol-
szczyzna w jego ujêciu jawi siê nam bowiem nie tylko jako dawna literacko-
-kulturowa przestrzeñ, lecz tak¿e jako „tu i teraz” przywo³ywana i aktualizowa-
na tematyka rozwa¿añ nad doœwiadczeniem ludzkiego losu, ogólnych i indy-
widualnych rytmów peregrinatio vitae. Tego, co wêdruje po goœciñcach kultu-
ry, co spotykamy jako znamiê swoich czasów i z czym stale musimy siê mierzyæ.

Jednym z podjêtych tropów interpretacyjnych Profesora Kaczmarka jest para-
boliczny styl lektury tekstów staropolskich – ws³uchiwanie siê w ich g³osy i to-
nacje, odkrywanie dawnych i aktualnych znaczeñ „na krawêdziach rzeczywisto-
œci wykreowanej i równoczeœnie zakotwiczonej w realnym œwiecie”. Ten rodzaj
badawczej wra¿liwoœci pozwala te¿ uchwyciæ etyczne brzmienia dzie³a literac-
kiego, wywieœæ z niego treœci wa¿ne dla aksjologicznie cechowanej formy, sty-
lu i postawy. Raptularz, peregrynacja, kronika, pamiêtnik, diariusz, list, auto-
biografia – mog³y wiêc staæ siê pretekstem do rozmowy o œwiatach wartoœci,
zgodnych i niezgodnych jêzykach miêdzyludzkich.

Poprzez studia Mariana Kaczmarka nad Pamiêtnikami Jana Chryzostoma Pas-
ka poznajemy formy obecnoœci mitów sarmackich, których charakter (style by-
cia i style ¿ycia) badacz obna¿a i krytycznie przedstawia. Czyni to w szerokim
kontekœcie odniesienia, tak¿e w konfrontacji z twórczoœci¹ Miko³aja Sêpa Sza-
rzyñskiego i Wac³awa Potockiego. „Pasek z uporem przekszta³ca rzeczywistoœæ
realn¹ w rzeczywistoœæ zmitologizowan¹” – pisze Kaczmarek – st¹d potrzeba
odrzucenia owych „zmitologizowanych wzorców” na korzyœæ postawy poszu-
kuj¹cej, tak¿e poprzez ponawianie pytañ stawianych „egzystencjalnie rozchwia-
nemu œwiatu”2.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e obrane przez Mariana Kaczmarka kierunki lektury teks-
tów dawnych zdecydowanie aktualizuj¹ temat kondycji wspó³czesnego œwiata
i cz³owieka – w tym etycznego wymiaru sztuki, nie tylko literackiej. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e style dialogu Profesora Kaczmarka z tradycj¹, Jego czytanie
i odczytywanie staropolskiego pisarstwa wchodz¹ w porównawczo otwarte
przestrzenie doœwiadczenia, zarówno badawczego, jak i kulturowego oraz ¿y-
ciowego. A zatem mo¿na tutaj spotkaæ podobne i ró¿ne rzeczywistoœci, obrazy i
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2 M. Kaczmarek, Wstêp, wybór, komentarz, [do:] J.Ch. Pasek, Pamiêtniki, Wroc³aw 1990,
s. 3–30. Zob. idem, Parabolicznoœæ „Pamiêtników” J.CH. Paska, „Zeszyty Naukowe WSP Opo-
le. Filologia Polska” 1990, z. 29, s. 39–44; idem, Sarmacka perspektywa s³awy. „Nad Wojn¹ cho-

cimsk¹” Wac³awa Potockiego, Wroc³aw 1982; idem, Epicki kszta³t poematów historycznych Sa-

muela Twardowskiego, Wroc³aw 1972; idem, Parabolicznoœæ jako barokowe uniwersum, [w:]
W krêgach baroku i barokowoœci. Studia, red. M. Kaczmarek, Opole 1993.
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Studentki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego zapoznaj¹ siê z wystaw¹
i dorobkiem Profesora Mariana Kaczmarka

Wystawa poœwiêcona Profesorowi Marianowi Kaczmarkowi
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Na zdjêciach od lewej: dr hab. Miros³aw Lenart, prof. UO, prof. dr hab. El¿bieta D¹browska, prof. dr hab.
Dorota Simonides id¹ „œladami pamiêci” i mówi¹ o pracy naukowo-badawczej i dzia³alnoœci uniwersyteckiej
Profesora Mariana Kaczmarka

Od lewej: dr Micha³ Kaczmarek, Tadeusz Szafrañski, dr Agnieszka Kaczmarek, Teresa Piwowar, dr Wanda
Matwiejczuk, £ucja Kaczmarek, dr Maria Rowiñska-Szczepaniak, prof. dr hab. El¿bieta D¹browska,
Katarzyna Mazur-Kulesza



motywy przypisane do swoich czasów, ale i te wêdruj¹ce przez czasy, teksty,
jêzyki i kultury (od staropolskiej do nowopolskiej).

Kiedy wiêc Profesor Kaczmarek bierze na analityczny warsztat poezjê
wspó³czesn¹, to nie tylko prowadzi dwukierunkowo orientowany dialog litera-
cki, ale poprzez fakt zbli¿enia kultur mówi o „analogiach dramatyzmu prze¿y-
wania w³asnej egzystencji”: o kryzysie wartoœci, œwiadomoœci przemijania i nie-
pewnoœci ludzkiego losu, ale i têsknoty za trwa³oœci¹, gdy „œmieræ za nami szyb-
kie czyni kroki”. Tematy wa¿ne dla barokowych nurtów intelektualnych –
o których pisa³ Marian Kaczmarek – wracaj¹ dzisiaj w wielopostaciowych wa-
riantach „dziedzictwa i analogii”, s¹ silnie obecne i wyraziste nie tylko w roz-
mowach koñca XX wieku, ale znacz¹ te¿ wiek XXI, razem z – mniej lub bar-
dziej odczuwanym – kryzysem „humanistycznej frazy” i próbami jego przezwy-
ciê¿enia. W ten sposób zbierane z historii literatury motywy i tematy wêdrowne
staj¹ siê dla Profesora Kaczmarka tekstem i pretekstem dla literacko-kulturo-
wych rozwa¿añ, miejscem dociekania: i tego, „sk¹d jesteœmy”, i tego, „dok¹d
zmierzamy”. Wówczas te¿ przenikanie siê dawnoœci i wspó³czesnoœci, zawsze
z ró¿nicuj¹cym akcentem – co charakterystyczne dla naukowej dysputy Maria-
na Kaczmarka – skutkuje wiedz¹ zwielokrotnion¹, efektem wzajemnie oœwiet-
laj¹cych siê przestrzeni staro- i nowopolskiej kultury.

I tak, wêdrówki Profesora „duktem czasów” prowadz¹ nas jednoczeœnie do
miejsc osobnych i wspólnych, pokazuj¹ swoiste ³¹czniki i przejœcia miêdzy
dawnymi a nowymi czasy, eksponuj¹ znacz¹ce ogniwa procesu historyczno-
-literackiego, bêd¹ce – jak mówi badacz – punktami stycznymi dialogu tradycji
i wspó³czesnoœci3. Trzeba przy tym powiedzieæ, ¿e zanim wspó³czesna metodo-
logia zauwa¿y³a walory poetyki kulturowej i interkulturowej, Profesor Kaczma-
rek ju¿ ten styl badawczy uprawia³ i sprawdza³ w swoich peregrynacjach po
tekstach i kontekstach kulturowych. Objaœnia³ formy, treœci i znaczenia, spoty-
ka³ siê z nimi na „skrzy¿owaniu” dróg i obrazów, t³umaczy³ literackie œwiaty jê-
zykiem stylistyczno-gatunkowych konwencji i wytr¹conych z tych konwencji
interpretacji. Tego rodzaju ogl¹dy silnie te¿ okreœla³y pole badawczych penetra-
cji Mariana Kaczmarka, który pyta³ zarówno o Ÿród³a literacko-kulturowych
zró¿nicowañ, jak i o przyczyny oraz skutki dialogizowania literatury wspó³czes-
nej z literatur¹ dawn¹. Pytania te sta³y siê tak¿e zaczynem projektu prowadzo-
nego przez Profesora w ramach „problemów wêz³owych” (dzisiejsze „granty”)
i realizowanego przez zespó³ literaturoznawców Instytutu Filologii Polskiej
(Katedra Literatury Polskiej ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej). Po-
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3 Zob. M. Kaczmarek, Od exemplum do wielkiej metafory, [w:] Dawnoœæ kulturowa w literatu-

rach s³owiañskich drugiej po³owy XX wieku. Materia³y z konferencji naukowej, Opole 19–20 X

1993, red. M. Kaczmarek, Opole 1993, s. 21–32; idem, Sarmackie parantele literatury naszej

wspó³czesnoœci, „Opole” 1984, nr 6, s. 12–13.



k³osiem tych badañ by³y seminaria naukowe i ogólnopolskie konferencje, tak¿e
kilka tomów zbiorowych, których wartoœæ nadrzêdn¹ stanowi rozpoznanie lite-
racko-kulturowych odniesieñ i relacji. Przede wszystkim zaœ – na co wskazywa³
Profesor Kaczmarek – unaocznienie tego, jak dawne tradycje (dalsze, bli¿sze)
kszta³towa³y i nadal kszta³tuj¹ nasz¹ wspó³czesnoœæ.

Fakt ten doskonale dokumentuje odkrywanie baroku w literaturze wspó³czes-
nej, co ujawnia siê zarówno w skali jego obecnoœci, jak i w wieloœci rozmaitych
oraz niejednorodnych wcieleñ artystycznego powtórzenia i przetworzenia.
Zmienne konteksty obrazuj¹ tak¿e coraz to inne strony literacko-kulturowych
doœwiadczeñ, nie tyle jawnych, ile dopiero odkrywanych przejœæ miêdzy utwo-
rami i miêdzy tradycjami (od antyku poprzez œredniowiecze, renesans, barok
i oœwiecenie do wspó³czesnoœci). W tym tak¿e ujêciu droga wiod¹ca „od anate-
my do fascynacji” barokiem by³aby zarazem drog¹ jego odkrywania i odmienia-
nia przez literacko-kulturowe przypadki, tak¿e nowe – nierzadko zaskakuj¹ce –
odczytania, metamorfozy stylów odbioru i jêzyków wartoœci4. Œwiadectwem
dzia³ania owej „tradycji w ruchu” s¹ ksi¹¿ki zbiorowe przygotowane pod re-
dakcj¹ Profesora Mariana Kaczmarka i monografia autorska, która z Jego inspi-
racji powsta³a i której by³ duchowym opiekunem5.

Z lekcji tradycji prowadzonych przez Profesora Mariana Kaczmarka nie tyl-
ko wynosimy wiedzê o formach jej obecnoœci w kulturze, lecz tak¿e uczymy siê
dostrzegania rozmaitych œladów „dawnego dziedzictwa kulturowego w twór-
czoœci wielu wspó³czesnych pisarzy manifestuj¹cych ró¿ne postawy filozoficz-
ne i estetyczne, nale¿¹cych do odmiennych nurtów i grup literackich, reprezen-
tuj¹cych zró¿nicowane poetyki i konwencje”. Poznajemy owe tradycje poprzez
jej ró¿norodne postaci i oblicza: „od form imituj¹cych i ponawiaj¹cych dawne
wzorce”, odleg³e obrazy œwiata i cz³owieka, po „próby w³¹czenia dawnych do-
œwiadczeñ twórczych w jednolity plan czasowy «wiecznej teraŸniejszoœci».
Wszystkie te odwo³ania wyp³ywaj¹ z ci¹gle odczuwanej potrzeby zakorzenienia
siê w historii i powrotu do Ÿróde³ [...]”6, o czym przekonuje Marian Kaczmarek.
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4 Zob. M. Kaczmarek, Od anatemy do fascynacji, czyli o ¿ywej obecnoœci sarmackiego baroku

w literaturze spó³czesnej, [w:] Barok i barokowoœæ w literaturze polskiej. Referaty i komunikaty

przedstawione na sesji naukowej w dniach 13–14 kwietnia 1983 r., red. M. Kaczmarek, Opole
1985, s. 91–105.

5 Barok i barokowoœæ w literaturze polskiej...; W krêgach baroku i barokowoœci...; Dawnoœæ

kulturowa w literaturach s³owiañskich drugiej polowy XIX wieku... Zob. te¿: E. D¹browska, Teks-

ty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji wspó³czesnej, Opole 2001; M. Rowiñska-Szczepa-
niak, „I powraca co by³o”. Wspó³czesnego poety œwiadectwo przesz³oœci, [w:] Region. Wspó³cze-

sne przejawy dziedzictwa, red. W. Musialik, Opole 2014.
6 Cytaty z opracowania: M. Kaczmarek, Dawnoœæ kulturowa w literaturze XX wieku (œrednio-

wiecze – renesans – barok – oœwiecenie), [w:] S³ownik literatury polskiej XX wieku, Wroc³aw
1992, s. 170. Zob. te¿: M. Kaczmarek, Norwid poezji staropolskiej? Lekcja literatury, „Opole”



Jego g³os w sprawie tradycji ma mocne brzmienie we wspó³czesnym
dyskursie humanistycznym, akcentuje rolê i wagê dialogu z tradycj¹, jego zna-
czenie dla literacko-kulturowej wiedzy o przesz³oœci i teraŸniejszoœci. Tak¿e
poprzez szczególne uchwycenie tropów „ja” w œwiecie wspó³czesnym: z jednej
strony otwarcia œwiata na ró¿norodnoœæ doœwiadczeñ, z drugiej zaœ dookreœla-
nia siebie pamiêci¹ w³asnej przesz³oœci, pamiêci¹ „potwierdzaj¹c¹ ci¹g³oœæ
naszego istnienia” – jakby o tym powiedzia³ Profesor Kaczmarek.
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1975, nr 11, s. 14–15; Rozmowa z doc. dr hab. Marianem Kaczmarkiem Prorektorem WSP

w Opolu, rozmawia J. Hajduk-Nijakowska, „Opole” 1978, nr 12.





„Kwartalnik Opolski” 2014, 4

Sprawozdania

Sprawozdanie

z dzia³alnoœci Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk

(1 grudnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.)

W okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku Zarz¹d Opolskie-
go Towarzystwa Przyjació³ Nauk pracowa³ w sk³adzie wybranym 19 czerwca
2012 roku na Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Administracyjnym:

– prof. UO, dr hab. El¿bieta D¹browska (prezes),
– dr Danuta Lech-Kirstein (wiceprezes),
– dr Katarzyna Ksi¹¿ek (sekretarz generalny),
– dr Krystyna Nowak-Wolna (zastêpca sekretarza generalnego),
– prof. dr hab. W³adys³aw Hendzel (skarbnik).
Struktura organizacyjna Towarzystwa sk³ada siê z czterech wydzia³ów: Wy-

dzia³ I – Nauk Spo³ecznych i Historycznych; Wydzia³ II – Jêzyka i Literatury;
Wydzia³ III – Nauk Przyrodniczych; Wydzia³ IV – Nauk Œcis³ych, Technicz-
nych i Medycznych.

Dzia³alnoœæ Towarzystwa opiera siê w dalszym ci¹gu tylko na spo³ecznym
zaanga¿owaniu jego cz³onków. Ksiêgowoœæ prowadzi Biuro Rachunkowe
HOSSA.

OTPN wspiera rozwój nauki we wszystkich dziedzinach, a zw³aszcza w zakre-
sie badañ zwi¹zanych z regionem Œl¹ska Opolskiego. Do priorytetowych zadañ
Towarzystwa nale¿y popularyzowanie wyników badañ rodzimych naukowców po-
przez organizowanie wyk³adów, konferencji i prowadzenie dzia³alnoœci wydawni-
czej. Cz³onkowie OTPN prowadz¹ dzia³alnoœæ popularyzuj¹c¹ naukê wœród miesz-
kañców Opolszczyzny, wyg³aszaj¹c wyk³ady popularnonaukowe, uczestnicz¹c
w festiwalach nauki, oceniaj¹c prace w konkursach przedmiotowych.



Dzia³alnoœæ wydawnicza Towarzystwa upowszechniaj¹ca naukê

W roku 2014 Opolskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk wraz z Uniwersytetem
Opolskim przy dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
wyda³o

1 ksi¹¿kê:
Janina Hajduk-Nijakowska (red. nauk.), Archiwum etnograficzne, t. 54: Prak-

tykowanie tradycji w spo³eczeñstwach posttradycyjnych, ISSN: 0066-6858,
1 rocznik:
„Stylistyka XXIII”: Dyskurs i styl – Discourse and style, red. nauk. Ewa Ma-
linowska, ISSN: 1230-2287,

i 4 tomy „Kwartalnika Opolskiego” (ISSN 0023-592X) w 3 zeszytach nauko-
wych:

„Kwartalnik Opolski” 2014, LX, nr 1, red. nauk. El¿bieta D¹browska;
„Kwartalnik Opolski” 2014, LX, nr 2/3, red. nauk. El¿bieta D¹browska;
„Kwartalnik Opolski” 2014, LX, nr 4, red. nauk. El¿bieta D¹browska.
Ponadto Opolskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk z w³asnych funduszy dofi-

nansowa³o pozycjê wydawnicz¹:
Jolanta Gleñ-Kulesza (red. nauk.), Literatury s³owiañskie w krêgu tradycji

kulturowych. Ksiêga poœwiêcona pamiêci Profesor Aleksandry Wieczorek,
ISBN: 978-83-7395-617-9.
Wydawnicza dzia³alnoœæ Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w du¿ej

czêœci wspierana jest przez dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê. Z³o¿one wnioski
o dofinansowanie wydania 4 pozycji wydawniczych jeszcze w roku 2014:

Andrzej Szczepaniak, Od autonomii do niepodleg³oœci. Dzia³alnoœæ politycz-

na Erazma Piltza w latach 1914–1929;
Marek Dybizbañski, Sabina Brzozowska (red.), Myœl teatralna doby postycz-

niowej;
Jolanta Nocoñ, Anna Tabisz (red.), Jêzyk a Edukacja 3. Œwiadomoœæ jêzyko-

wa;
Ewa Pawelec, Diagnostyka plazmy niskotemperaturowej,

niestety mimo pozytywnej akceptacji komisji nie otrzyma³y dofinansowania.
Dwa wnioski wydawnicze z³o¿one do dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê

w marcu nie uzyska³y dofinansowania:
Krystyna Kossakowska-Jarosz, Œl¹ska Victoria. Regionalizm w s³u¿bie na-

uczania sensu istnienia;
Lidia Przymusza³a, S³ownik frazeologizmów i typowych po³¹czeñ wyrazo-

wych w gwarach œl¹skich.
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Popularyzacja nauki

Popularyzacja nauki jest obecnie wa¿nym elementem dzia³alnoœci towa-
rzystw wspomagaj¹cych badania naukowe. Istotne jest bowiem dotarcie z infor-
macj¹ o metodach badawczych i dziedzinach, którymi zajmuj¹ siê jednostki
naukowe Opolszczyzny, do szerszego grona odbiorców. Przedstawiaj¹c osi¹g-
niêcia czytelnie i zrozumiale, zwiêksza siê prawdopodobieñstwo pozyskania
nowych badaczy i mo¿liwoœæ przekazania wiedzy. Uwzglêdniaj¹c coraz mniej-
sze zainteresowanie nauk¹ i coraz bardziej konsumpcyjne podejœcie do ¿ycia,
nale¿y dzieliæ siê bezcenn¹, przez wiele lat zdobywan¹ wiedz¹ w sposób
czytelny, tak aby zachêciæ m³odych ludzi do uprawiania danej dziedziny
badawczej. Jedn¹ z form s¹ wyk³ady otwarte i udzia³ w dyskusjach popularno-
naukowych.

Wyk³ady otwarte i popularyzacja w mediach

Cz³onkowie Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk wyg³osili wyk³ady
i zorganizowali przedsiêwziêcia popularyzuj¹ce dziedzinê, jak¹ uprawiaj¹, rea-
lizuj¹c siê naukowo. Odby³y siê nastêpuj¹ce wyk³ady:

– 15.04.2014 r., Opole – prof. dr hab. El¿bieta D¹browska, „Proza reporta¿o-
wa w dialogu kultur i to¿samoœci (Narracje z podró¿y po Europie Wschodniej
i Œrodkowej), Otwarta Europa – dialog kultur ponad granicami”;

– 17.06.2014 r., Opole – dr Andrzej Szczepaniak, „Niemieckie wiersze i pieœ-
ni o polskich ¿o³nierzach z okresu I wojny œwiatowej w propagandzie wal-
cz¹cych stron”;

– 12.11.2014 r., Opole – prof. dr hab. El¿bieta D¹browska, „Marian Kacz-
marek w literacko-kulturowej przestrzeni nie tylko staropolskiej”, cykl „Œlada-
mi pamiêci”;

– 12.11.2014 r., Opole – dr hab., prof. UO Miros³aw Lenart, „Archiwum od-
rzuconej m¹droœci, czyli o losach literatury dawnej we wspó³czesnej edukacji
Mariana Kaczmarka (1934–1994)”;

– 4.–6.12.2014 r., Krapkowice – mgr Agnieszka Tomczyszyn-Harasymo-
wicz, „«Wiedzia³em, ¿e wszystko mija, ale nie s¹dzi³em, ¿e a¿ tak» – o iluzjach
zwi¹zanych z przemijaniem w autobiograficznych figurach Marka Wawrzkie-
wicza”, konferencja „Iluzje i deziluzje: Jêzyk – Literatura – Kultura”;

– 4.–6.12.2014 r., Krapkowice – mgr Ma³gorzata Andrzejak-Nowara, „Wizje
Jarockiego w Mro¿ka teatrze snów czyli «Mi³oœæ na Krymie» – komedia tragicz-
na”, konferencja „Iluzje i deziluzje: Jêzyk – Literatura – Kultura”.

Podjêto dzia³ania popularyzuj¹ce naukê wœród m³odzie¿y Opolszczyzny, wy-
je¿d¿aj¹c do szkó³ z wyk³adami:
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– dr Ireneusz Ksi¹¿ek, „Œwiat³o gwiazd i nie tylko”, 7.04.2014 r. – Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Brzegu,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Gwiazdozbiory”, 7.04.2014 r. – Publiczne Katolic-
kie Gimnazjum SPSK w Opolu,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Znaki Zodiaku i ich wykorzystanie”, 14.04.2014 r.
– Zespó³ Szkó³ w Dobrzeniu Wielkim,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 15.04.2014 r. – Publiczna Szko³a Podstawowa 21 w Opolu,

– dr Ireneusz Ksi¹¿ek, „Œwiat³o gwiazd i nie tylko”, 23.04.2014 r. – Zespó³
Szkó³ w Dobrzeniu Wielkim,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 23.04.2014 r. – Publiczna Szko³a Podstawowa w £anach (pokazy do-
œwiadczeñ),

– dr Ireneusz Ksi¹¿ek, „Œwiat³o gwiazd i nie tylko”, 28.04.2014 r. – Publicz-
ne Katolickie Gimnazjum SPSK w Opolu,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 29.04.2014 r. – Publiczne Gimnazjum w ZagwiŸdziu,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 5.05.2014 r. – Publiczne Gimnazjum w Pokoju,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Gwiazdozbiory”, 6.05.2014 r. – Publiczne Katolic-
kie Gimnazjum SPSK w Opolu,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 13.05.2014 r. – Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Dobrzeniu Wielkim,

– dr Ireneusz Ksi¹¿ek, „Œwiat³o gwiazd i nie tylko”, 30.05.2014 r. – wyk³ad
otwarty dla uczestników WAA,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Planety Uk³adu S³onecznego”, 30.05.2014 r. – Uni-
wersytet Opolski – wyk³ad dla cz³onków Wirtualnej Akademii Astronomii,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 26.06.2014 r. – wyk³ad na XIV Ogólnopolskim Spotkaniu Demonstra-
torów Fizyki w Rzeszowie,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Znaki Zodiaku i ich wykorzystanie”, 9.09.2014 r. –
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 21 w Opolu,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Planety Uk³adu S³onecznego”, 16.09.2014 r. – Ze-
spó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Dobrzeniu Wielkim,

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 29.09.2014 r. – Publiczna Szko³a Podstawowa 21 w Opolu,

– dr Ireneusz Ksi¹¿ek, „Œwiat³o gwiazd i nie tylko”, 27.10.2014 r. – Techni-
kum Zawodowe i ZSZ w Opolu,
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– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 27.10.2014 r. – Publiczna Szko³a Podstawowa 21 w Opolu (pokaz
plam na S³oñcu),

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 29.10.2014 r. – Gimnazjum Katolickie w Opolu,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Gwiazda najbli¿sza Ziemi, czyli S³oñce”, 5.11.2014 r.
– Zespó³ Szkó³ w Budkowicach Starych,

– dr Ireneusz Ksi¹¿ek, „Œwiat³o gwiazd i nie tylko”, 10.11.2014 r. – wyk³ad
podczas V Konferencji Dydaktyki Fizyki w Borowicach (Kudowa-Zdrój),

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, „Wirtualna Akademia Astronomii – realnie czy wir-
tualnie”, 10.11.2014 r. – wyk³ad podczas V Konferencji Dydaktyki Fizyki
w Borowicach (Kudowa-Zdrój),

– dr Katarzyna Ksi¹¿ek, Szkolenie z obs³ugi teleskopu BRT dla uczniów Zes-
po³u Szkó³ Budowlanych, 18.11.2014 r. – Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Opolu,

– dr hab. Ewa Pawelec, „Planety Uk³adu S³onecznego”, 18.11.2014 r. –
Dom Kultury w Nieznaszynie.

Ukaza³y siê równie¿ publikacje w mediach informuj¹ce o dzia³aniach Wirtu-
alnej Akademii Astronomii bêd¹cej m.in. czêœci¹ Opolskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk:

– 14.03.2014 r. – „Gazeta Wyborcza” – Ka¿dy mo¿e zostaæ... wirtualnym

astronomem,
– 4.11.2014 r. – „Nowa Trybuna Opolska” – Podniebna akademia UO,
– 11.11.2014 r. – „Nowa Trybuna Opolska”.

Seminaria, konferencje

Cz³onkowie Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk organizuj¹ konferen-
cje i seminaria w ramach dzia³alnoœci statutowej i organizacyjnej Uniwersytetu
Opolskiego: „Otwarta Europa – dialog kultur ponad granicami” (15–16 kwiet-
nia 2014 r., Opole). Konferencja otrzyma³a dofinansowanie z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê. Do-
tacja, niestety, nie zosta³a wykorzystana. Zbyt póŸne otrzymanie dotacji (3 mie-
si¹ce po realizacji konferencji) ze sprecyzowanym celem organizacyjnym nie
by³o mo¿liwe do wydania zgodnie z harmonogramem. Nie uda³o siê wynego-
cjowaæ zmiany kwalifikacji kategorii otrzymanej dotacji. Cz³onkowie Opolskie-
go Towarzystwa Przyjació³ Nauk aktywnie brali udzia³ w konferencji.

Wspierano równie¿ konferencje studenckie i doktoranckie Wydzia³u Filo-
logicznego organizowane przez Uniwersytet Opolski:

– „Miciñski wspó³czesny?” – studencko-doktorancka sesja Ko³a Naukowego
Literatury i Kultury Modernizmu UO (4.03.2014 r., Opole),

– „Iluzje i deziluzje: Jêzyk – Literatura – Kultura” (4–6.12.2014 r., Krapkowice).
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Inna dzia³alnoœæ popularyzuj¹ca naukê

OTPN corocznie bierze udzia³ w Opolskim Festiwalu Nauki (OFN). W XII
OFN cz³onkowie OTPN brali udzia³ w wyk³adach wspólnie z jednostkami
Uniwersytetu Opolskiego. Dodatkow¹ dzia³alnoœci¹ popularyzuj¹c¹ naukê i me-
todologiê badañ s¹ prace w Wirtualnej Akademii Astronomii przeprowadzane
wspólnie z Uniwersytetem Opolskim. Zrealizowano konkursy: badawczy,
literacki, plastyczny i fotograficzny. Konkurs plastyczny by³ ca³kowicie obs³u-
giwany przez cz³onków OTPN i doktorantów Wydzia³u Filologicznego Uniwer-
sytetu. Zorganizowano wystawê prac plastycznych i fotograficznych uczniów
Opolszczyzny przys³anych na konkurs „Odkrywca Œwiatów”.

Dzia³alnoœæ organizacyjna

W trybie ci¹g³ym prowadzone s¹ prace nad aktualizacj¹ listy cz³onków
OTPN. Prowadzone s¹ dzia³ania w celu zdobycia funduszy na dzia³alnoœæ
Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Zbierane s¹ wnioski o dofinansowa-
nie dzia³añ popularyzuj¹cych naukê i na ich podstawie za pomoc¹ systemu
Towarzystwo wnioskuje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o do-
finansowanie proponowanych przez cz³onków OTPN dzia³añ. Prowadzona jest
sprawozdawczoœæ Towarzystwa i realizowanych projektów. Kontynuowana jest
wspó³praca z Uniwersytetem Opolskim w ramach wspólnych aktywnoœci. Trwa
modyfikacja strony „Kwartalnika Opolskiego”.

Podstawowe potrzeby Towarzystwa

Nadal nierozwi¹zany pozostaje problem zwiêkszenia aktywnoœci pracy od-
dzia³ów i weryfikacji liczby cz³onków. Konieczna jest modyfikacja strony inter-
netowej oraz poprawa dystrybucji „Kwartalnika Opolskiego”. Nieustannie
jedn¹ z potrzeb jest pozyskiwanie œrodków na dzia³alnoœæ statutow¹ i wydaw-
nicz¹ Towarzystwa. Niestety popularyzacja nauki jest bardzo utrudniona
w zwi¹zku z zauwa¿alnym spadkiem dofinansowania ze strony Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Katarzyna Ksi¹¿ek

sekretarz generalny OTPN
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Ksi¹¿ka dofinansowana przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach dzia³al-
noœci upowszechniaj¹cej naukê.

Systematycznie prowadzone obserwacje i ba-
dania terenowe dowiod³y, ¿e w wyniku przeobra-
¿eñ zachodz¹cych we wspó³czesnym œwiecie,

postêpuj¹cej mediatyzacji i komercjalizacji kultury, nasilaj¹ siê przeobra¿enia
tradycyjnej obrzêdowoœci. Dawna symbolika – dzisiaj czêsto dla jej uczestni-
ków nieczytelna – jest wzbogacana nowymi interpretacjami. By przeœledziæ
dok³adniej ten proces, przynajmniej od ponad dwudziestu lat eksponowany
w badaniach terenowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zorganizowa³o
w Opolu miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ pn. Tradycyjna obrzêdowoœæ
w kulturze wspó³czesnej. Wyst¹pienia zaproszonych naukowców oraz ciekawa
dyskusja sta³y siê zaczynem tomu, jednak tytu³ musia³ ulec zmianie, aby oddaæ
istotê spojrzenia na proces dokonuj¹cych siê zmian, a jednoczeœnie unikn¹æ
skojarzenia z tradycyjn¹ etnograficzn¹ pespektyw¹. Relacje pomiêdzy wspó³-
czesnoœci¹ a tradycj¹ podlegaj¹ w dobie globalizacji istotnym jakoœciowym
przeobra¿eniom; codzienna lokalna rzeczywistoœæ nieustannie splata siê z glo-
balnym wymiarem kultury, a d¹¿enie do celowej zmiany (radykalizacji) nowo-
czesnoœci realizowane jest poprzez „procesy wymywania, dr¹¿enia i proble-
matyzacji tradycji”. Analiza tych zjawisk dowiod³a, ¿e koniecznoœæ poddawania
tradycji nieustannej rekonstrukcji, interpretacji, uzasadnia celowoœæ ich stoso-
wania. Po prostu tradycja jest dynamiczna i zmienna, bo zawsze funkcjonuje we
wspó³czesnych realizacjach i jeœli nawet s¹ one pozbawione wielu dawnych
treœci, to zyskuj¹ jednak nowe. W tomie zgromadzono 26 artyku³ów w piêciu
czêœciach.
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Wprowadzenie. Folkloryzm jako komponent wspó³czesnej

kultury popularnej

Systematycznie prowadzone obserwacje i badania terenowe dowiod³y, ¿e
w wyniku przeobra¿eñ zachodz¹cych we wspó³czesnym œwiecie, postêpuj¹cej
mediatyzacji i komercjalizacji kultury, nasilaj¹ siê przeobra¿enia tradycyjnej
obrzêdowoœci. Dawna symbolika – dzisiaj czêsto dla jej uczestników nieczytel-
na – jest wzbogacana nowymi interpretacjami. By przeœledziæ dok³adniej ten
proces, przynajmniej od ponad dwudziestu lat eksponowany w badaniach
terenowych1, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zorganizowa³o miêdzynaro-
dow¹ konferencjê naukow¹ pn. Tradycyjna obrzêdowoœæ w kulturze wspó³czesnej,
która towarzyszy³a LXXXVII Walnemu Zgromadzeniu Delegatów w Opolu we
wrzeœniu 2011 roku. Wyst¹pienia zaproszonych badaczy oraz ciekawa dyskusja
sta³y siê zaczynem tomu, który prezentujemy czytelnikom. Szerokie ujêcie
problemów wp³ynê³o te¿ na zmianê tytu³u, aby podkreœliæ nowe spojrzenie na
proces dokonuj¹cych siê zmian, a jednoczeœnie unikn¹æ skojarzeñ z tradycyjn¹
etnograficzn¹ pespektyw¹; tak zatem jest to Praktykowanie tradycji w spo³eczeñ-

stwach posttradycyjnych.

Tu wypada powtórzyæ za Jerzym Szackim: tradycja, „co to takiego?” –
i œledz¹c tok jego rozumowania, wzbogacony po ponad 40 latach pog³êbionymi
przemyœleniami2, w pe³ni zgodziæ siê z jego koncepcj¹ podmiotowego rozumie-
nia tradycji, eksponuj¹cego cechê jej zmiennoœci i refleksyjnoœci. „Je¿eli bada-
my tradycjê, nie chodzi nam o to, co z przesz³oœci siê zachowa³o, ale o to, jak
oceniane s¹ wspó³czeœnie zachowane elementy”3, interesuje nas zatem moty-
wacja podejmowania okreœlonych zachowañ wartoœciowanych przez grupê
spo³eczn¹, „co w oczach jej cz³onków za dziedzictwo uchodzi niezale¿nie od stop-
nia swej «autentycznoœci»”4, co mo¿e byæ uznane wspó³czeœnie za wa¿ne
w utrzymaniu jej to¿samoœci. Dziedzictwo po przodkach „po prostu j e s t w nas
i wokó³ nas, w duszach i w rzeczach. Mo¿emy wyobra¿aæ je sobie, interpre-
towaæ i oceniaæ na najrozmaitsze, niekiedy bardzo rozbie¿ne lub jawnie sprzecz-
ne, sposoby, mo¿emy nawet je przeklinaæ i ostentacyjnie siê go wyrzekaæ, ale
nie jesteœmy w stanie spowodowaæ, ¿eby go – na dobre czy na z³e – nie by³o”5.
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3 Ibidem, s. 144.
4 Ibidem, s. 19.
5 Ibidem, s. 11–12.



Tak wiêc o praktykowanie tradycji w spo³eczeñstwach posttradycyjnych tu cho-
dzi. Przy czym pojêcie posttradycyjnoœci u¿ywam w rozumieniu nadanym mu
przez Anthony’ego Giddensa, dla którego „spo³eczeñstwo posttradycyjne to [...]
pierwsze spo³eczeñstwo globalne. [...] Œwiat, w którym nikt nie znajduje siê «na
zewn¹trz», to œwiat nieuchronnego stykania siê praktykowanych od dawna tra-
dycji z innymi tradycjami, a tak¿e odmiennymi stylami ¿ycia”6. Prowadzi to
oczywiœcie do pluralizacji wspó³czesnej kultury i znacz¹cego jej wewnêtrznego
zró¿nicowania. Wed³ug Giddensa relacje pomiêdzy wspó³czesnoœci¹ a tradycj¹
podlegaj¹ w dobie globalizacji istotnym jakoœciowym przeobra¿eniom; co-
dzienna lokalna rzeczywistoœæ nieustannie splata siê z globalnym wymiarem
kultury, a d¹¿enie do celowej zmiany (radykalizacji) nowoczesnoœci realizowa-
ne jest poprzez „procesy wymywania, dr¹¿enia i problematyzacji tradycji”7.
Tradycja bowiem „zostaje zaprzêgniêta do wywierania potê¿nego wp³ywu na
teraŸniejszoœæ. [...] ma równie¿ zwi¹zek z przysz³oœci¹, jako ¿e utrwalone pra-
ktyki wykorzystuje siê jako sposób organizowania czasu przysz³ego”8. Zak³ada
to koniecznoœæ poddawania tradycji (a œciœlej powtarzalnoœci jej rytua³ów) nie-
ustannej rekonstrukcji, interpretacji, by uzasadniæ celowoœæ jej stosowania. Po
prostu, tradycja jest dynamiczna i zmienna, bo zawsze funkcjonuje we
wspó³czesnych realizacjach (rytua³ach) i jeœli nawet s¹ one pozbawiane wielu
dawnych treœci, to zyskuj¹ tak¿e nowe. Tradycja bowiem, co udowodni³ klasyk
Edward Shils, „znajduje siê zawsze pod naciskiem modyfikacji”9. Podtrzymanie
tej tezy doprowadzi³o Anthony’ego Giddensa do jednoznacznego stwierdzenia:
„Tradycja [...] to zorganizowane medium pamiêci zbiorowej. Prywatna tradycja
jest w równym stopniu niemo¿liwa jak prywatny jêzyk. «Integralnoœæ» tradycji
nie wynika z jej trwania w czasie, ale z nieustannej «pracy» interpretacyj-
nej prowadzonej w celu odnalezienia nici wi¹¿¹cych teraŸniejszoœæ z prze-
sz³oœci¹”10.

Proponowane przez Giddensa pojêcie „wymywanie tradycji” niezwykle su-
gestywnie oddaje istotê dokonuj¹cych siê wspó³czeœnie procesów „wymywania
lokalnych kontekstów”, co prowadzi, jego zdaniem, do zachowania „ekspona-
tów ¿ywego muzeum”11, specyficznych reliktów, które s¹ jedn¹ z form interpre-
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6 A. Giddens, ¯ycie w spo³eczeñstwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash,
Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porz¹dku spo³ecznym nowoczesnoœci,

t³um. J. Konieczny, Warszawa 2009, s. 130.
7 Ibidem, s. 80.
8 Ibidem, s. 87.
9 E. Shils, Tradycja, t³um. J. Szacki, [w:] Tradycja i nowoczesnoœæ, wybrali J. Kurczewska

i J. Szacki, Warszawa 1984, s. 75.
10 A. Giddens, op. cit., s. 88
11 Ibidem, s. 137.



towania przesz³oœci. Praktykowanie tradycji nabiera wówczas bardziej reflek-
syjnego ni¿ spontanicznego charakteru, uzasadniaj¹cego celowoœæ realizowania
w praktyce okreœlonych dzia³añ (rytua³ów). „W spo³eczeñstwach przednowo-
czesnych tradycja i rutynizacja codziennych czynnoœci s¹ ze sob¹ œciœle po-
wi¹zane, tymczasem w spo³eczeñstwie posttradycyjnym rutynizacja zostaje po-
zbawiona treœci, jeœli nie jest dostosowana do procesów refleksyjnoœci instytucjo-
nalnej”12.

Proces ten badacze kultury ju¿ dawno nazwali folkloryzmem: elementy kul-
tury tradycyjnej „wyrwane” z w³asnego (tzw. „autentycznego”) kontekstu kultu-
rowego i przeniesione w now¹ („nieautentyczn¹”) przestrzeñ – sceniczn¹ lub fe-
stynow¹ – poddane mechanizmom funkcjonowania kultury popularnej, wspó³-
tworzy³y i propagowa³y okreœlone wyobra¿enia o tradycyjnych Ÿród³ach wspó³-
czesnej kultury; czêsto dowartoœciowywanych ideologicznie. Józef Burszta,
który w Polsce jako pierwszy gruntownie przeanalizowa³ to zjawisko, zdawa³
sobie sprawê z negatywnych cech folkloryzmu; wylicza³ kolejno: „zmierzanie
do ograniczenia ró¿norodnoœci w kierunku uniformizmu (wybrane szablony
i modele w plastyce, siêganie w pokazach amatorskich i zawodowych zespo³ów
folklorystycznych do ujednoliconego repertuaru interregionalnego jako postaci
«reprezentatywnych»). Nastêpnie teatralizacja, dekoratywnoœæ, izolowanie wy-
konawców od publicznoœci i dawanie sztywnej inscenizacji zamiast twórczoœci
spontanicznej; [...] anga¿owania specjalistów [...] komercjalizacja [...] oraz na-
du¿ycia ideologiczne”13. Z kolei, analizuj¹c folklor widowiskowy, zauwa¿y³, ¿e
jest on „tradycj¹ przewa¿nie «odtwarzania» g³ównie dla potrzeb konsumpcji
kulturalnej i to ju¿ ca³ego egalitarnego spo³eczeñstwa. Podstaw¹ zaœ transmisji
z przesz³oœci i odtwarzania tych wzorów tradycji s¹ przypisywane im konkretne
wartoœci same w sobie”14.

Po latach zjawiska te staj¹ siê przede wszystkim czêœci¹ kultury popularnej
i s¹ odbierane jako przed³u¿enie ludowych tradycji, co skutkuje „spaczonym”
(stereotypowym) wyobra¿eniem na temat dziedzictwa kulturowego. Insty-
tucjonalnie inspirowana tak zwana amatorska dzia³alnoœæ folklorystyczna,
wspierana autorytetem etnograficznych gremiów naukowych i dzia³aczy kul-
turalnych, w efekcie owej „refleksji instytucjonalnej” z jednej strony populary-
zuje w spo³eczeñstwie ca³kowicie b³êdne wyobra¿enia o „autentycznej kulturze
ludowej”, ale z drugiej – co warto podkreœliæ – przyczynia siê te¿ do rozwoju
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12 Ibidem, s. 98.

13 J. Burszta, Folkloryzm [has³o w:] S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. nauk. Z. Stasz-
czak, Warszawa – Poznañ 1987, s. 132.

14 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974,
s. 335–336.



twórczej aktywnoœci artystycznej, odwo³uj¹cej siê do Ÿróde³ kultury ludo-
wej. Dlatego Roch Sulima uzna³ folkloryzm za „okreœlony profil uczestnictwa
jednostki w kulturze”, za „wariant czy wspó³komponent stylu uczestnictwa
w kulturze masowej”15. Analizowanie wspó³czesnego folkloryzmu wymaga
wiêc uwzglêdniania obu tych pespektyw, które czêsto wzajemnie siê wspoma-
gaj¹16.

Poniewa¿ Józef Burszta postrzega³ folkloryzm jako „wa¿ny czynnik wspó³-
czesnego œwiêtowania”, a tak¿e istotny element kszta³towania to¿samoœci regio-
nalnej i narodowej, „co uwidacznia siê ze szczególn¹ si³¹ zw³aszcza w ¿yciu
spo³ecznoœci emigranckich”17, ciekawa w tym kontekœcie jest opinia Anny
Brzozowskiej-Krajki. Przeanalizowa³a ona amerykañskie badania folkloru pol-
skiego i polsko-amerykañskiego i jej zdaniem: „Wspó³czeœnie najszerszy zasiêg
w realiach amerykañskich ma etniczny folkloryzm jako «wtórna forma
kulturowa wprowadzona do nowego uk³adu spo³eczno-politycznego w celu
pe³nienia w nim nowych funkcji». Do jego cech charakterystycznych Aleksan-
der Posern-Zieliñski zalicza z jednej strony «tendencjê do manifestacyjnego
demonstrowania folkloru dla wyra¿enia swej etnicznej dumy i podkreœlenia
w³asnej identycznoœci» – s¹ to tzw. zewnêtrzne zwyczaje etniczne (external

ethnic customs), z drugiej zaœ tzw. wewnêtrzne zwyczaje etniczne (internal

ethnic customs), obchodzone nie na pokaz, lecz dla w³asnej wewnêtrznej
potrzeby, np. obrzêdy rodzinne czy doroczne. Amerykañskim folklorystom
nie jest jednak znana europejska teoria i praktyka folkloryzmu, lecz amerykañ-
ska (fakelore), zaproponowana w 1950 roku przez Richarda Dorsona”18. Otrzy-
mujemy tym samym wa¿ny dowód, ¿e tradycja postrzegana jako wartoœciowa
czêœæ dziedzictwa kulturowego z czasem przemieszcza siê w stronê fake-

lore (folkloru podrabianego, fa³szywego), który funkcjonuje obok praktykowa-
nych i zmieniaj¹cych siê) w przekazie rodzinnym zachowañ zwyczajowych
i obrzêdów.
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15 R. Sulima, S³owo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992, s. 181, 182.

16 Jedn¹ z takich propozycji jest koncepcja Tomasza Rokosza, który przeciwstawia folkloryzm
wiejski folkloryzmowi miejskiemu, koncentruj¹c siê jednak g³ównie na obecnoœci tradycyjnej
muzyki ludowej w instytucjonalnym obiegu kultury wspó³czesnej. Ujawnia siê to, jego zdaniem,
w piêciu nurtach: „1) drugi byt folkloru – wiejskie zespo³y œpiewacze, 2) zespo³y pieœni i tañca,
3) zjawisko folku, 4) rekonstrukcje folkloru w wykonaniu zespo³ów miejskich, 5) teatry ekspery-
mentalne”, które szczegó³owo prezentuje w: Oblicza folkloryzmu we wspó³czesnej kulturze – pro-

legomena, „Literatura Ludowa” 2004, nr 1, s. 21-41.

17 J. Burszta, Folkloryzm, op.cit., s. 132.

18 A. Brzozowska-Krajka, Folklorystyka w diasporze – perspektywa amerykañska, [w:] Nowe

konteksty badañ folklorystycznych, red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smoliñska, Wroc³aw 2011,
s. 168.



Bez w¹tpienia podobne odniesienia do kulturowej tradycji, s³u¿¹ce podkre-
œlaniu w³asnej to¿samoœci, obserwujemy dzisiaj w „postsocjalistycznych” kra-
jach œrodkowowschodniej Europy. Reinterpretacja dziedzictwa kulturowego,
symbolizacja zachowañ w sferze publicznej, szybka rytualizacja nowych trady-
cji sk³ania do przeanalizowania tego zjawiska z odwo³aniem siê do koncepcji
tradycji wynalezionej. Eric Hobsbawm uzasadniaj¹c potrzebê takich badan
stwierdzi³ wprost: „wymyœlone tradycje s¹ istotnymi symptomami, a przez to
i wskaŸnikami, istnienia problemów, których w inny sposób mo¿na by³oby nie
rozpoznaæ, oraz przemian, które inaczej trudno by³oby zidentyfikowaæ i umiej-
scowiæ w czasie. S¹ one œwiadectwami. [...] Po wtóre, zg³êbianie wymyœlonych
tradycji rzuca œwiat³o na ludzkie zwi¹zki z przesz³oœci¹”19.

Szeroki kontekst wspó³czesnego folkloryzmu przeanalizowa³ te¿ Wojciech
J. Burszta, doprecyzowuj¹c i wzbogacaj¹c ustalenia Józefa Burszty. „To co
dzieje siê w ramach folkloryzmu [...] jest korzystaniem z treœci ró¿nych

dziedzin kultury symbolicznej, a co przedstawia siê jako korzystanie z treœci
folkloru”, co wiêcej „w ramach dzia³añ folklorystycznych eliminuje siê wszel-
kie œwiatopogl¹dowe uwik³ania wybranych elementów danej kultury, a tym
samym powoduje, ¿e folkloryzm jest zjawiskiem podwójnie sztucznym, gdy¿
[a] pozbawia preferowane elementy kultury ich w³aœciwych kontekstów symbo-
liczno-œwiatopogl¹dowych, aby [b] jako «ludyczny» folklor poddaæ zabiegom
adaptacyjnym, teraz ju¿ o charakterze wy³¹cznie artystycznym lub quasi-artys-
tycznym. Nieporozumieniem jest mówienie o stopniu «autentyzmu» folkloryz-
mu; ¿aden, nawet sprawiaj¹cy wra¿enie «¿ywcem przeniesionego», zespó³
dzia³añ czy wytworów tego rodzaju nie jest autentyczny w prawdziwym
sensie”20. Jak ju¿ podkreœla³am, folkloryzm mo¿e te¿ mieæ swoje pozytywne
odniesienia, bo „«folkloryzm» w etnologii i dyscyplinach pokrewnych, i stan
kultury nazwany «folkloryzmem» nie pokrywaj¹ siê ze sob¹”21, s¹ to dwa zu-
pe³nie odmienne jakoœciowo zjawiska. „Folkloryzm uaktywni³ kulturowo okreœ-
lone krêgi spo³eczeñstwa, stanowi czynnik wspó³czesnego œwiêtowania, wzmac-
nia poczucie to¿samoœci lokalnej, regionalnej oraz ogólnonarodowej. [...] Ale
folkloryzm nie jest zjawiskiem statycznym, w jego ramach zachodz¹ procesy
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19 E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red.
idem i T. Ranger, prze³. M. Godyñ, F. Godyñ, Kraków 2008, s.20. Por. te¿: M. Lubaœ, Trady-
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pologii spo³ecznej, red. G. Kubica i M. Lubaœ, Kraków 2008, s. 33-69.

20 W.J. Burszta, Od folkloru lokalnego do folkloryzmu «narodowego», [w:] idem, Od mowy

magicznej do szumu popkultury, Warszawa 2009, s. 68 [podkreœl. JHN].

21 Ibidem, s. 69.



bardzo symptomatyczne”22. Zdaniem W. Burszty jest to stopniowa degradacja
folkloryzmu, doprowadzonego do „krañcowej konwencjonalizacji i monosemi-
cznoœci, który wkracza w [...] fazê postfolkloryzmu narodowego”, a ten „cha-
rakteryzuje siê jednak nie tylko maksymalnym uproszczeniem treœci przekazu
folklorystycznego, jego kulturowego ³adunku, ale te¿ jego zupe³nym oderwa-
niem od kontekstu kulturowego”23 (u¿ywaj¹c metafory Giddensa: ca³kowitym
„wymyciem kontekstu” kulturowego). Co wiêcej, „folkloryzm przygotowa³
grunt pod globalne ju¿ obecnie zjawisko traktowania kultur (nie tylko ludo-
wych, ale wszelkich kultur etnicznych) jako towarów. [...] Wielokulturowy kicz
jest faktem coraz bardziej rzucaj¹cym siê w oczy jako zjawisko nowego glo-
balnego folkloryzmu”24. Bez w¹tpienia wiele zjawisk, które analizuj¹ autorzy
zapowiadanego tomu, mieœci siê w formule postfolkloryzmu narodowego, wpi-
suj¹cego siê w teatralizuj¹c¹ siê kulturê popularn¹. I co wa¿ne, podlegaj¹c¹ jed-
noczeœnie znacz¹cej komercjalizacji i wyzwalaj¹c¹ nowe przestrzenie zabawy25.

* * *

Prezentowany tom otwiera Ewa Kosowska, która dowodzi wy¿szoœci warian-
tów nad inwariantami w badawczych penetracjach wspó³czesnych kulturoznaw-
ców. Spo³eczna fascynacja nowoczesnymi wariantami zachowañ, które wyra-
staj¹ z twórczej, indywidualnej kreacji, „przys³ania” inwariant, który, jej
zdaniem, „mimo ¿e przetrwa³, nale¿y do repertuaru praktycznie zapomnianych
treœci kulturowych. Zachowa³a siê jednak œwiadomoœæ jego wagi i znaczenia”.
Œledzi to autorka na przyk³adzie wspó³czesnego wesela: „Podstawa inwariantna
pierwotnej formy, czyli zmówiny, zrêkowiny, zdawiny, pok³adziny i oczepiny
[...] stawa³y siê powoli dodatkiem do œlubu, ale dodatkiem na tyle atrakcyjnym
i silnie zakorzenionym w odleg³ej tradycji, by przetrwaæ chocia¿by w postaci
zabawowo-ornamentalnej”26. Zdaniem Kosowskiej stawia to wa¿ne wymagania
przed wspó³czesnymi badaczami, których rola „nie powinna dzisiaj polegaæ na
«ocalaniu od zapomnienia», ale raczej zmierzaæ w stronê œledzenia ci¹g³oœci
i rozszyfrowywania sensu inwariantów, których œlady pozostaj¹ dla przeciêtne-
go dzisiejszego u¿ytkownika kultury coraz mniej czytelne”.
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22 Ibidem.

23 Ibidem, s. 74 i 75 [podkreœl. JHN].

24 W. Burszta, Wielokulturowoœæ – nowy globalny folkloryzm, [w:] idem, E. A. Seku³a (red.),
Kiczosfery wspó³czesnoœci, Warszawa 2008, s. 65.

25 Por. R. Kantor, Zabawa w dobie spo³eczeñstwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludycz-

noœci i powadze, a w istocie o jej braku, Kraków 2013.

26 E. Kosowska, Tradycyjne obrzêdy w kulturze wspó³czesnej. O wy¿szoœci wariantów nad in-
wariantami (artyku³ w tym tomie).



Relikty, inwarianty, czy „puste skorupy”, jak nazywa realizowane wspó³czeœ-
nie zewnêtrzne formy dawnych zachowañ obrzêdowych Anna Szyfer27, staj¹ siê
dla wspó³czesnych badaczy kultury interesuj¹cym materia³em. El¿bietê D¹b-
rowsk¹ zafascynowa³ proces teatralizacji obrzêdowoœci wspó³czesnej, która jej
zdaniem ma swe Ÿród³a w tradycji, a przejœcie od magicznego rytua³u do teatral-
nej gry z tradycj¹ wi¹¿e siê przede wszystkim z wyeksponowaniem jej walorów
estetycznych. Inn¹ zgo³a sytuacjê wywo³uj¹ nawi¹zania w obrzêdowoœci wspó³-
czesnej do sfery sacrum. Podtrzymuj¹ one rytualizacjê zachowañ spo³ecznych
zwi¹zanych z wa¿nymi zdarzeniami, co analizuje Jan Adamowski, którego
zainteresowa³a przede wszystkim rola religijnej interpretacji w przekazie trady-
cji obrzêdowych, ich obecnego kszta³tu, zmian funkcjonalnych, jak i powstawa-
nia nowych zjawisk.

Te wstêpne rozwa¿ania teoretyczne, pomieszczone w czêœci nosz¹cej tytu³
„Trwanie w zmiennoœci”, wprowadzaj¹ do kolejnych artyku³ów, bazuj¹cych
g³ównie na materia³ach pozyskanych w badaniach terenowych. W czêœci dru-
giej pt. „W poszukiwaniu to¿samoœci. Rewitalizacja tradycyjnej obrzêdowoœci
w procesie transformacji ustrojowej” pomieszczono refleksje badaczy obser-
wuj¹cych kulturowe konsekwencje owego procesu zachodz¹cego w krajach
postkomunistycznych, przejawiaj¹ce siê miêdzy innymi w rewitalizacji w³asnej
to¿samoœci: narodowej, etnicznej lub regionalnej, przede wszystkim poprzez
nobilitacjê tradycyjnej obrzêdowoœci. Najszerzej przeanalizowa³ ten proces
Marian G. Gerlich na przyk³adzie postêpuj¹cej mitologizacji i rewitalizacji gru-
powej to¿samoœci przez œl¹sk¹ ludnoœæ rodzim¹ na Górnym Œl¹sku. Postêpuj¹ca
globalizacja kultury bez w¹tpienia nasila te¿ potrzebê manifestowania w³asnej
to¿samoœci kulturowej przez mniejszoœci narodowe, co prowadzi do programo-
wego eksponowania wielu obrzêdów na imprezach o charakterze festynowym.
Spostrze¿enia te potwierdzaj¹ nie tak dawne refleksje Rocha Sulimy, który – for-
mu³uj¹c teoriê ma³ej ojczyzny jako figury myœlenia antropologicznego – napisa³
miêdzy innymi: „Figura ma³ej ojczyzny nie tylko modeluje myœlenie antropolo-
giczne, ale o¿ywia równie¿ wspó³czesny dyskurs aksjologiczny (aksjologia
Ÿród³a i aksjologia pionu); rewaloryzuje np. kategoriê autentycznoœci, wi¹¿¹c j¹
z ró¿norodnoœci¹ lokalnych odmian jêzyka, systemów imion, kodów muzycz-
nych czy kulinarnych, wieloœci¹ lokalnych stylów ¿ycia, z dialogiem kultur
w przestrzeni ma³ej ojczyny. Przywraca antropologiczn¹ i aksjologiczn¹ real-
noœæ takim kategoriom, jak rodowód, genealogia, biografizm; przybli¿a histo-
ryczn¹ treœæ pojêciom rodzimoœci, swojskoœci, obcoœci i innoœci”28.
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27 A. Szyfer, Sacrum czy profanum. Elementy obrzêdowoœci ludowej dzisiaj (artyku³ w tym
tomie).

28 R. Sulima, G³osy tradycji, Warszawa 2001, s. 149.



Bez w¹tpienia potwierdzeniem s³usznoœci tej tezy s¹ te¿ materia³y zaprezen-
towane w artykule Larysy Vakhniny, która obserwuje aktywnoœæ Polaków we
wspó³czesnym ruchu festiwalowym na Ukrainie. Wszystkie te formy nieuchron-
nie prowadz¹ do teatralizacji ¿ycia wspó³czesnego, zarówno w sferze prywat-
nej, jak i publicznej, zw³aszcza w dobie transformacji ustrojowej. Wyj¹tkowo
mocno pojawi³ siê ten aspekt w opracowaniach naukowców z Czech i S³owacji,
dla których przejœcie ich krajów w „czasy postsocjalistyczne” oznacza nie tylko
przyspieszony proces zmian w tradycyjnej obrzêdowoœci rodzinnej i dorocznej.
Eksponuje to zw³aszcza Kornelia Jakubiková, analizuj¹c wp³yw nowej sytuacji
spo³eczno-ekonomicznej, a zw³aszcza „wolnoœci religijnej” na te przeobra¿enia,
ale tak¿e programow¹ rewitalizacjê tradycyjnej kultury na terenie dawnej Cze-
chos³owacji, na czym koncentruje siê Miroslav Válka. Podkreœla on przede
wszystkim instytucjonalne inspiracje rozwoju obrzêdowoœci, m.in. zapustnej,
prezentowanej w skansenach i na festiwalach, któr¹ UNESCO wpisa³o na listê
œwiatowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Konwencja29 podpisana przez Polskê dopiero w 2011 roku mo¿e rodziæ jed-
nak pewne w¹tpliwoœci. Czy instytucjonalne inspirowanie ochrony i promocji
niematerialnego dziedzictwa kultury rzeczywiœcie sprzyja jego „wzmacnianiu
i transmisji”? Czy „wymuszone” zbiurokratyzowane zachowania mog¹ w ogóle
„ochroniæ” „zabezpieczyæ”, „promowaæ” tradycyjne obrzêdy i rytua³y? Czy za-
tem realizuj¹c ustalenia Konwencji UNESCO nie inspirujemy, nie wspó³two-
rzymy nowych zjawisk w kulturze? Czy tym samym nie powstaje te¿ nowy
przedmiot badañ, który wchodziæ bêdzie, jak s¹dzê, w zró¿nicowane relacje
z rozwijaj¹c¹ siê równolegle, poza sfer¹ instytucjonalnych dzia³añ, kultur¹
spo³eczeñstwa posttradycyjnego? Bo jeœli dziêki dotacjom z UNESCO lub fun-
duszom europejskim odrodz¹ siê, w komercyjnej ju¿ formie, zanikaj¹ce elemen-
ty dziedzictwa, to towarzysz¹cy temu proces uœwiadamiania wspólnoty o po-
trzebie kultywowania okreœlonych wartoœci, edukowania chêtnych do realizowa-
nia zachowañ, umiejêtnoœci i postaw „takich, które by³y wa¿ne dla naszych
przodków”, doprowadzi w zasadzie do powstania zupe³nie innej jakoœciowo
i funkcjonalnie kultury. Po prostu konsekwentnie i systematycznie, pod okiem
urzêdników z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dopracujemy siê w³asnego
postfolkloryzmu narodowego30.
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29 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
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Wydaje siê, ¿e podjêcie dyskusji na wskazane problemy wa¿ne jest nie tylko
dla badacza wspó³czesnej kultury popularnej. O tym przekonuje czêœæ trzecia
prezentowanego tomu pt. „Praktykowanie obrzêdowoœci rodzinnej”, z obszern¹
sfer¹ naukowej refleksji zwi¹zanej z zachowaniami spo³ecznymi, które wi¹¿¹
siê z najstarszymi obrzêdami przejœcia: obrzêdowoœci¹ weseln¹ i pogrzebow¹.
Artyku³y te, co warte podkreœlenia, bazuj¹ przede wszystkim na materia³ach
wspó³czeœnie gromadzonych w trakcie badañ terenowych w ró¿nych regionach.
Dynamika przemian zachodz¹cych w obrzêdowoœci weselnej dowodzi niezbi-
cie, ¿e oscyluje ona zdecydowanie w stronê œwi¹tecznej zabawy, poniewa¿
utraci³a swój symboliczny i rytualny wymiar: m³odzi ju¿ wczeœniej siê z sob¹
po³¹czyli, a wesele staje siê dla nich g³ównie sposobem publicznego zaakcento-
wania nowej (g³ównie prawnej) sytuacji spo³ecznej. Dotychczasowe obrzêdowe
zachowania, zw³aszcza w miastach, o tym wspomina³a ju¿ Ewa Kosowska,
realizuj¹ wiêc przede wszystkim funkcje ludyczne i tym samym te elementy
obrzêdu, które sprzyjaj¹ rozrywkowej formule (np. wieczory kawalerskie
i panieñskie) w szybkim tempie rozrastaj¹ siê; nie tylko trac¹ symboliczn¹
wymowê, ale wyzwalaj¹ jednoczeœnie potrzebê kreowania zachowañ perfor-
matywnych, o czym szerzej dalej pisze Teresa Smoliñska31. Zaspokojenie tych
potrzeb oferuj¹ powstaj¹ce na rynku firmy specjalizuj¹ce siê nie tylko w przy-
gotowaniu wybranych elementów obrzêdowoœci weselnej (przez tak zwanych
konsultantów œlubnych), ale nawet w ich prowadzeniu, co potwierdzi³ tak¿e
projekt badawczy „Wesele 21”, realizowany od 2008 roku przez pracowników
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Magdalena Zych,
relacjonuj¹c przebieg tego projektu, podkreœla, ¿e badacze chc¹ ustaliæ, „co
kieruje weseln¹ wyobraŸni¹, jakie dzisiaj s¹ kanony obrzêdu, co nowego, co
starego, a co po¿yczonego w weselnej strukturze jego uczestnicy uznaj¹ za
istotne i jak j¹ praktykuj¹”. Po prostu badacze „wchodz¹” w codzienn¹
przestrzeñ pozamuzealn¹, przeprowadzaj¹ wywiady z uczestnikami i organiza-
torami uroczystoœci weselnych, uczestnicz¹ w œlubach, rejestruj¹, dokumentuj¹,
gromadz¹ materia³y do planowanej muzealnej wystawy, by mo¿liwie w pe³ni
ukazaæ sposoby wspó³czesnych praktyk weselnych.
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Z kolei przywo³ana ju¿ Teresa Smoliñska analizowa³a widowiskowoœæ obrzê-
dów weselnych, z perspektywy postêpuj¹cej wspó³czeœnie hybrydyzacji trady-
cyjnej obrzêdowoœci. W oparciu o bogate materia³y przeprowadzi³a typologiê
zró¿nicowanych inscenizacji weselnych, realizuj¹cych tak zwane œluby „na
ludowo”, staraj¹c siê jednoczeœnie dociec Ÿróde³ zainteresowania tak¹ for-
m¹ „odwo³ania” do dawnych tradycji. Eksponuj¹c fakt postêpuj¹cej teatralizacji
tej obrzêdowoœci i przemiany folkloryzmu, zwróci³a te¿ uwagê na nasilaj¹ce siê
wspó³czeœnie zjawisko organizowania œlubów w „autentycznej” konwencji lu-
dowej. Skanseny, stowarzyszenia i organizacje „podtrzymuj¹ce tradycjê” nie
tylko oferuj¹ m³odym zorganizowanie wesela zgodnie z opracowanym sce-
nariuszem (na podstawie dokumentacji, najczêœciej dziewiêtnastowiecznej),
ale aktywnie, z dba³oœci¹ o ka¿dy szczegó³, w³¹czaj¹ siê w przygotowanie
barwnego widowiska wieñcz¹cego zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Ale mamy
wówczas ju¿ do czynienia ze specyficzn¹ imprez¹ komercyjn¹, firmowan¹
przez muzeum lub dom kultury i wpisuj¹c¹ siê we wspó³czesn¹ kulturê po-
pularn¹.

Oczywiœcie, nie wszêdzie przemiany obrzêdowoœci weselnej przebiegaj¹
z tym samym nasileniem. Dobrawa Skonieczna-Gawlik, zestawiaj¹c dokumen-
tacjê XIX-wieczn¹ z wynikami w³asnych badañ prowadzonych na terenie
Zag³êbia D¹browskiego, zwraca uwagê na zmiany zachodz¹ce w obrzêdowoœci
weselnej, a tak¿e obrzêdowoœci zwi¹zanej z narodzinami dziecka. Z kolei Ma-
riola Tymochowicz rejestruje przemiany obrzêdowoœci weselnej zachodz¹ce
wspó³czeœnie na LubelszczyŸnie. Okazuje siê, jak by³o do przewidzenia, ¿e
z jednej strony obserwujemy œwiadome podtrzymywanie dawnych tradycyjnych
zachowañ, prowadz¹cych najczêœciej do rozbudowanych ceremonialnie wido-
wisk; z drugiej – ekspansjê nowych ludycznych form œwiêtowania formalnej
zmiany statusu spo³ecznego, najczêœciej pozbawionych ju¿ dawnej symboliki
wi¹zanej ze sfer¹ sacrum. Wœród „weselnych” tematów odmienny jest tekst Ka-
tarzyny Marcol, która prowadzi³a badania wœród Œl¹zaków, potomków emigran-
tów z beskidzkiej Wis³y, ¿yj¹cych dzisiaj we wsi Ostojæevo w Serbii, wœród Wê-
grów, S³owaków, Serbów i Romów. Dowiod³a, ¿e zawieranie ma³¿eñstw mie-
szanych etnicznie w tak zró¿nicowanym kulturowo œrodowisku w naturalny
sposób prowadzi do powstania spójnej obrzêdowoœci weselnej, choæ sk³adaj¹cej
siê z wielu ró¿nych kodów i tradycji kulturowych.

Badania terenowe poprzedzi³y te¿ wnioski dotycz¹ce przemian obrzêdowoœci
pogrzebowej, która wydaje siê byæ najbardziej stabilna ze wszystkich obrzêdów
rodzinnych i zapewne dlatego zachowa³y siê w niej tak¿e archaiczne wierzenia.
Ewa Banasiewicz-Ossowska skoncentrowa³a sw¹ uwagê na kontynuowaniu
zwyczajów zwi¹zanych ze œmierci¹ i pogrzebem przez ¯ydów wroc³awskich,
zarówno tych przywi¹zanych do religii i tradycji, jak i ¯ydów œwieckich; a po-
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stêpuj¹ce zmiany w tej obrzêdowoœci wynikaj¹, jej zdaniem, miêdzy innymi
z narastaj¹cej asymilacji spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce. Z kolei Magdalena
Wójtowicz przeœledzi³a zmiany zachodz¹ce w obrzêdowoœci pogrzebowej na te-
renie Lubelszczyzny. Natomiast Katia Michaj³owa analizuj¹c przemiany za-
chodz¹ce w bu³garskiej obrzêdowoœci pogrzebowej, zwróci³a uwagê na ludow¹
wizjê zaœwiatów, która zdeterminowa³a praktyki rytualne zwi¹zane ze œmierci¹
i pogrzebem – co wa¿ne – wyeksponowa³a kulturowe konsekwencje zmian
w miejskiej obrzêdowoœci pogrzebowej wywo³ane ideologiczn¹ i instytucjo-
naln¹ ingerencj¹ pañstwa socjalistycznego w tê sferê zachowañ spo³ecznych Po-
dobne dzia³ania eksponowali ju¿ badacze z Czech i S³owacji, a tak¿e Ewa Ko-
cój, która od lat prowadzi badania w Rumunii. Udowodni³a ona, ¿e cãluºari,

jeden z najbardziej znanych rytua³ów rumuñskiego kalendarza dorocznego, od-
bywaj¹cy siê podczas prawos³awnego œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego, za
spraw¹ politycznych manipulacji tzw. animatorów kultury, zwalczaj¹cych
w komunistycznej Rumunii przejawy mistycyzmu i religijnoœci, przeniesiony na
scenê ca³kowicie zmieni³ swoj¹ symbolikê; ale co ciekawe, dziêki temu prze-
trwa³ i choæ odarty z g³êbokiej symboliki, to jednak wspomóg³ zaktywizowanie
pamiêci o tradycyjnej obrzêdowoœci.

Niezwykle bogate Ÿród³owo rozwa¿ania Ewy Kocój, znalaz³y siê ju¿ w kolej-
nej czêœci tomu, pt. „Postfolkloryzm, czyli festiwalowo i karnawa³owo”, albo-
wiem rumuñski rytualny taniec cãluºari ju¿ w latach miêdzywojennych XX
wieku wpisa³ siê w dzia³ania okreœlane mianem folkloryzmu i do dzisiaj
funkcjonuje g³ównie jako zdarzenie sceniczne. Natomiast wpisanie go przez
UNESCO na listê arcydzie³ niematerialnego dziedzictwa kulturowego, budzi
jak najbardziej zasadne w¹tpliwoœci autorki, która pyta retorycznie: „co to zna-
czy dla etnografów i antropologów kultury, ¿e obrzêd ma byæ ochraniany, za-
chowany i promowany we wspó³czesnej kulturze? Warto bowiem zauwa¿yæ, ¿e
w s³owach «ochraniany, zachowany i promowany» tkwi podstawowa sprzecz-
noœæ z punktu widzenia tradycyjnych obrzêdów i rytua³ów. Bo promocja pocho-
dzi z innego obszaru – z zarz¹dzania i ekonomii wolnego rynku. A do takich
mechanizmów kategoria sacrum obrzêdów i rytua³ów nie przystaje. Bli¿ej jej
te¿ do tradycyjnej formy zap³aty «co ³aska» ni¿ do odgórnie sterowanych w tym
przypadku mechanizmów wolnorynkowych, maj¹cych produkt wypromowaæ
i dobrze sprzedaæ”32. Niezbêdne jest w tym miejscu przywo³anie Jerzego Szac-
kiego, który dowodz¹c konsekwentnie koniecznoœci zaistnienia zmian w proce-
sie przekazu kulturowego, pisze wprost: „Z³udn¹ jest wiara w mo¿liwoœæ do-
chowania in toto wiernoœci «ojcom», poniewa¿ wymaga³oby ono czegoœ
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niemo¿liwego: ¿ycia w takim samym jak oni œwiecie. [...] ka¿dy fakt kulturowy
trwa o tyle, o ile siê zmienia. Transmisja jest metamorfoz¹”33. A w innym miej-
scu konstatuje: „Ju¿ samo staranie siê o ocalenie œladów przesz³oœci przez jak¹œ
ich «obiektywizacjê» okazuje siê nieuchronnie innowacj¹”34.

Potwierdzaj¹ to tak¿e refleksje Anny Szyfer, bêd¹ce wprowadzeniem do tej
czêœci tomu. Badaczka od wielu lat analizuje zmiany w obrzêdowoœci ludowej,
zwraca miêdzy innymi uwagê na funkcjonuj¹ce w kulturze wspó³czesnej „puste
skorupy”, czyli zewnêtrzne formy dawnych zachowañ obrzêdowych, które funk-
cjonuj¹ jako dekoracja zachowañ ludycznych (najczêœciej na festynach), ale s¹
ju¿ wype³niane now¹ treœci¹ i now¹ interpretacj¹. Ów proces symbolicznego
przechodzenia od sfery sacrum do profanum zaprezentowa³a Katarzyna Ignas
na przyk³adzie wielkopostnego „chodzenia” oddzia³ów Turków w powiecie
przeworskim, stra¿aków paradnie wpisuj¹cych siê w tradycjê wielkanocnego
kolêdowania („«chodzenie za jajami» czyli wizyty turków w domach”35), ale
niezbêdnych tak¿e wspó³czeœnie w trakcie uroczystoœci weselnych, w czasie pa-
triotycznych widowisk czy obrzêdowoœci koœcielnej (stra¿ w koœciele przy gro-
bie Chrystusa). Owa formu³a ludyczna barwnych przebierañców, charakterys-
tyczna dla ró¿nych form wspó³czesnego kolêdowania w Polsce, zainspirowa³a
toruñskich muzealników do nazwania ich „akwizytorami szczêœcia”36, co bez
w¹tpienia podkreœla specyfikê ich dzia³alnoœci. Z kolei Tomasz Siemiñski i Ja-
romir Szroeder, którzy przeanalizowali wspó³czesne praktykowanie tradycji
„œcinanie kani” na Kaszubach, przeró¿ne œwiêtojañskie biesiady i festyny,
zwrócili tak¿e uwagê na aktywny udzia³ instytucji kulturalnych w organizowa-
niu sobótkowego œwiêtowania. Dope³nieniem czêœci pt. „Postfolkloryzm, czyli
festiwalowo i karnawa³owo” jest tekst Oleksandry Matyukhiny, która przeanali-
zowa³a zmiany zachodz¹ce w ukraiñskiej obrzêdowoœci noworocznej w drugiej
po³owie XX wieku i w pocz¹tkach XXI wieku w œrodowiskach miejskich, pod-
trzymuj¹cych czêœciowo dawne obrzêdy ludowe, ale uczestnicz¹cych tak¿e
w zorganizowanych formach noworocznego œwiêtowania, zarówno z ideologicz-
nej inspiracji instytucji kulturalnych, jak i telewizji pañstwowej oraz wspó³czes-
nej fascynacji magicznymi rekwizytami chiñskimi.

Warto tu podkreœliæ, ¿e zdecydowany wp³yw na postêpuj¹ce przemiany
w tradycyjnej obrzêdowoœci rodzinnej i dorocznej ma technika filmowania,
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która wkraczaj¹c do kultury, zainicjowa³a istotne zmiany widoczne szczególnie
w obrzêdowoœci weselnej. Zaczê³o siê od fotografii œlubnych, które stosunkowo
szybko sta³y siê nieod³¹czn¹ czêœci¹ ceremonii zaœlubin, a póŸniej zawieszone
na œcianie towarzyszy³y ¿yciu rodziny przez pokolenia. Wykonywa³ je zawodo-
wy fotograf, stosuj¹c siê œciœle do obowi¹zuj¹cych konwencji, populary-
zuj¹cych model „szczêœliwej pary”, a ten – jak wiadomo – im bli¿ej wspó³czes-
noœci tym szybciej ulega³ zmianom, staraj¹c siê sprostaæ wyobra¿eniom
o „weselu jak z filmu...”37. Rejestracja przebiegu obrzêdu weselnego na kasecie
wideo s³u¿y nie tylko utrwaleniu uroczystoœci, ale stanowi równie¿ swoisty
„lokalny obieg przekazu telewizyjnego”, albowiem w trakcie ró¿norodnych
spotkañ rodzinnych i s¹siedzkich odbywa siê wielokrotne ogl¹danie filmu;
„opowieœæ wizualna pozostaje silnie podporz¹dkowana scenariuszowi uroczy-
stoœci [...] Film ten jest filmem etnograficznym, samoprezentacj¹ kultury”38

i dowodzi postêpuj¹cej mediatyzacji rytua³ów. Rejestracje filmowe, zreszt¹
nie tylko weselne, ale utrwalaj¹ce tak¿e inne uroczystoœci rodzinne i przyja-
cielskie, z miejsca trafiaj¹ na internetowe portale (Facebook, You Tube, Nasza
klasa), gdzie odbywa siê swoiste rywalizacja, obrastaj¹ca przeró¿nymi komen-
tarzami.

Upowszechnienie siê zapisu filmowego nie tylko przyspieszy³o proces teatra-
lizacji obrzêdowoœci rodzinnej i dorocznej, ale nasili³o tak¿e jej funkcjê lu-
dyczn¹, co na przyk³ad szczególnie wyraŸnie wystêpuje w przypadku popular-
nych na OpolszczyŸnie obrzêdów zapustnych: wodzenia niedŸwiedzia, chowania

basa i babskiego combru. Dawno utraci³y one swój magiczny wymiar, staj¹c siê
g³ównie okazj¹ do zabawy, czego dowody odnajdujemy póŸniej w Internecie,
zw³aszcza na YouTube, gdzie trafiaj¹ setki zdjêæ i filmiki z zarejestrowanymi
zabawami. W Internecie a¿ roi siê od relacji i zdjêæ z imprez oraz wymiany opi-
nii i komentarzy na forach. Szansa zawieszenia w sieci fotografii z zabawy nie
tylko sprzyja dodatkowemu nag³oœnieniu imprezy, ale równie¿ popularyzuje
okreœlony sposób jej aran¿acji. To tylko jeden z przyk³adów wp³ywu nowych
technologii komunikacyjnych na przyspieszenie przemian tradycji i folkloru. In-
ternet sta³ siê bowiem wspó³czeœnie miejscem wirtualnych spotkañ „sieciowych
t³umów”, przenikania ró¿norodnych treœci oraz œcierania siê kultur narodowych,
masowych i ludowych39. I w tej w³aœnie przestrzeni wspó³czesny kulturoznawca
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powinien tak¿e prowadziæ badania, by przeanalizowaæ zjawisko folkloryzmu
jako komponentu wspó³czesnej kultury popularnej.

Niedawno badania nad obecnoœci¹ dziedzictwa kulturowego w póŸnej nowo-
czesnoœci, opublikowali pod intryguj¹cym tytu³em „Flirty tradycji z popkul-
tur¹”40 socjologowie El¿bieta Nieroba, Anna Czerner i Marek S. Szczepañski,
koncentruj¹c siê jednak przede wszystkim na zjawiskach inspirowanych i reali-
zowanych przez instytucje kulturalne oraz stowarzyszenia funkcjonuj¹ce na
Œl¹sku. Niestety opieraj¹c siê g³ównie na materia³ach pozyskanych z lokalnej
prasy i wywiadach z ekspertami41. Interesowa³y ich bowiem przede wszystkim
konteksty komercyjne wspó³czesnej kultury popularnej („dziedzictwo (pop)kul-
turowe”), imprezy, festiwale, konkursy, widowiska, rekonstrukcje historyczne
odbywaj¹ce siê czêsto dziêki wsparciu œrodków unijnych i pod patronatem
mniej lub bardziej wa¿nych placówek lub organizacji, muzeów lub samo-
rz¹dów, czy wspomnianego ju¿ UNESCO, eksponuj¹ce g³ównie specyfikê lokal-
nej to¿samoœci (od kuchni po zabytki, „pami¹tki” i zwyczaje), a nadto prowa-
dzenie aktywnej dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do refleksyjnego „ogarniêcia” przez
wspó³czesn¹ spo³ecznoœæ bogatej tradycji regionalizmu na wielokulturowym
Œl¹sku. Z takiej perspektywy obserwowane „flirty tradycji z popkultur¹” kon-
centruj¹ siê g³ównie na przeobra¿eniach folkloryzmu (choæ takie pojêcie w to-
mie siê nie pojawia), eksponowaniu marketingowego wymiaru lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego, teatralizacji i karnawalizacji wspó³czesnego spo³eczeñ-
stwa. Bez w¹tpienia karnawalizacja wspó³czesnej kultury, eksponowanie jej
funkcji rozrywkowej sk³ania do poszukiwania nowych form wspólnej zabawy,
a obserwuj¹c wspó³czesne fascynacje nap³ywaj¹cymi z innych kultur zjawiska-
mi: Oktoberfestami, Walentynkami, Halloweenami, obchodami dnia œw. Marci-
na czy œw. Patryka42, przeœciganiem siê w kolorowym oœwietlaniu domostw
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autorytet”: Flirty tradycji z popkultur¹..., [s. 111 i 113]. Rola i znaczenie mi³oœników lokalnej tra-
dycji kulturowej, to jednak odrêbne zjawisko w kulturze wspó³czesnej, a znacz¹cy wp³yw na ich
dzia³alnoœæ „spo³ecznikowsk¹” mia³o, a czêsto nadal posiada Stowarzyszenie Twórców Ludo-
wych, wspó³tworz¹ce ju¿ w czasach PRL zjawisko folkloryzmu.

42 Por. T. Smoliñska, «Œl¹sko samba» i «œl¹skie mambo» na scenie, czyli o nadu¿yciach wzo-

rów folklorystycznych, [w:] ¯ycie po polsku, czyli o przemianach obyczaju w drugiej po³owie XX

wieku, red. B. Go³êbiowski, £om¿a 1998; tej¿e, «Nowe» tradycje w obrzêdowoœci dorocznej na

Górnym Œl¹sku, [w:] Tradycja w kontekstach kulturowych, t. 4, red. J. Adamowski, M. Wójcicka,
Lublin 2011.



w czasie œwi¹tecznym, ca³ym tym „wielokulturowym kiczem typu butikowe-
go”, œledzimy jednoczeœnie proces kszta³towania siê postfolkloryzmu naro-
dowego.

Dla pe³nej prezentacji i analizy wspó³czesnego folkloryzmu konieczne jest
jednak przede wszystkim spojrzenie tak¿e z drugiej perspektywy: praktykowa-
nia tradycji przez nosicieli kultury, czyli eksponowania podmiotowej refleksji
na temat dziedzictwa kulturowego, sk³aniaj¹cej do podejmowania okreœlonych
zachowañ, która oczywiœcie mo¿e byæ równie¿ kszta³towana przez lokalne au-
torytety i promowana instytucjonaln¹ refleksj¹ wpisan¹ w politykê kulturaln¹
pañstwa czy regionu, ale zawsze realizowana wspólnotowo w konkretnej czaso-
przestrzeni. Przywo³ajmy jeszcze raz Jerzego Szackiego: „Przesz³oœæ jako taka
nie dostarcza ¿adnych wzorów jednoznacznych i tak samo godnych naœladowa-
nia dla ka¿dego, ktokolwiek wzorów szuka. Jako t r a d y c j a (lub raczej t r a -
d y c j e, gdy¿ liczba pojedyncza rzadko ma zastosowanie) zostaje dopiero «wy-
naleziona» w rezultacie skomplikowanych procesów zapamiêtywania i zapomi-
nania, wybierania i odrzucania, afirmowania i negowania, a nawet po prostu
zmyœlania i ponawianych raz po raz prób ustanawiania – procesów, o których
najwiêcej do powiedzenia maj¹ nie tyle znawcy tego, co i jak rzeczywiœcie
by³o, ile badacze wspó³czesnego spo³eczeñstwa, jego ulegaj¹cej nieustannym
zmianom kultury i polityki. Paradoksalnie, byæ mo¿e, oznacza to nie tylko
«detradycjonalizacjê» w tym znaczeniu, jakie nadawali temu s³owu dawni pro-
rocy nowoczesnoœci i postêpu, ale i swego rodzaju rehabilitacjê tradycji jako
uniwersalnego i nieusuwalnego zjawiska spo³ecznego”43. Mam nadziejê, ¿e au-
torzy tomu dostarcz¹ wiele przemyœleñ na ten temat.

Tom zamyka czêœæ pt. „Dopowiedzenia”, w której znajduj¹ siê uwagi Marty
Wójcickiej na temat Roli obrzêdów przejœcia w podaniach wierzeniowych i le-

gendach miejskich oraz Urszuli Wróblewskiej raport z badañ na temat przemian
obrzêdowoœci szkolnej. A tak¿e „kulinarne” spostrze¿enia Katarzyny £eñskiej-
-B¹k, wszak sposoby jedzenia maj¹ tak¿e swój w³asny kulturowy kontekst (pos-
têpuj¹ce zmiany w jad³ospisach œwi¹tecznych towarzysz¹cych obrzêdowoœci
rodzinnej), co sygnalizuje prowokacyjny tytu³ artyku³u: Od ob¿arstwa do

kulinarnego wyrzeczenia. Bogato zastawione œwi¹teczne sto³y s¹ nie tylko
polsk¹ tradycj¹, na co dowody dostarczaj¹ poœrednio tak¿e autorzy z Czech,
S³owacji i Ukrainy.

(Przedruk: Wprowadzenie. Folkloryzm jako komponent wspó³czesnej kultury

popularnej, [w:] Archiwum etnograficzne, t. 54: Praktykowanie tradycji w spo-

³eczeñstwach posttradycyjnych, red. J. Hajduk-Nijakowska)
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XXIII tom miêdzynarodowego czasopisma
„Stylistyka” (2014) zgodnie z tytu³em Dyskurs

i styl – Discourse and Style prezentuje prace, których celem badawczym s¹ roz-
wa¿ania i egzemplifikacja mo¿liwoœci, jakie stwarza przyjêcie w analizach sty-
listycznych perspektywy dyskursu. Perspektywa ta oznacza zmianê postaw ba-
dawczych w kierunku opisu w³asnoœci tekstu w powi¹zaniu z jego szeroko
rozumianym kontekstem.

Tom zawiera 31 artyku³ów, w wiêkszoœci autorów zagranicznych, reprezen-
tuj¹cych ró¿ne oœrodki akademickie Rosji, Ukrainy, Litwy, Austrii, oraz 11 teks-
tów pióra autorów polskich (w tym 2 w jêzyku angielskim). Rocznik zawiera
ponadto 6 recenzji i omówieñ stylistycznych publikacji naukowych, które uka-
za³y siê w 2013 roku.

Kolejne roczniki „Stylistyki” ukaza³y siê pod nastêpuj¹cymi has³ami:
I (1992) – Stylistyka dziœ, II (1993) – Przemiany stylowe, III (1994) – Stylistyka

porównawcza, IV (1995) – Tekst i styl, V (1996) – Stylistyka stosowana,
VI (1997) – Stylistyka rosyjska, VII (1998) – Stylistyka s³owiañska, VIII (1999)
– Styl i gatunek, IX (2000) – Stylistyka czeska, X (2001) – Styl i humor,
XI (2002) – Stylistyka a poetyka, XII (2003) – Wielojêzycznoœæ a styl,
XIII (2004) – Styl a p³eæ, XIV (2005) – Stylistyka i Ko¿yna, XV (2006) – Styl

i kultura, XVI (2007) – Styl i czas, XVII (2008) – Znaczenie i styl, XVIII
(2009) – Styl i kreatywnoœæ, XIX (2010) – Styl a media, XX (2011) – Integracja

w stylistyce, XXI (2012) – Styl narodowy, XXII (2013) – Styl w kulturze – Style

in Culture.
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NOTY O AUTORACH

El¿bieta D¹browska – prof. dr hab. nauk humanistycznych, prodziekan
Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zak³adu Litera-
tury Wspó³czesnej i Teorii Literatury, prezes Opolskiego Towarzystwa Przyja-
ció³ Nauk. Autorka prac na temat dramatu i teatru (Teatr, którego nie znamy.

Rzecz o œl¹skich inscenizacjach obrzêdowych), badaczka poezji i prozy wspó³-
czesnej, zw³aszcza jej zwi¹zków z dalsz¹ i bli¿sz¹ tradycj¹ i kultur¹. Zajmuje
siê stylistyk¹ i poetyk¹ tekstu artystycznego; teori¹ i praktyk¹ literack¹,
strategiami i efektami relacji intertekstualnych, intersemiotycznych i interdyskur-
sywnych (Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji wspó³czesnej). Studia
analityczne prowadzone nad kierunkami i przemianami szeroko rozumianej
literacko-kulturowej estetyki nowej literatury i nowej literackoœci zawiera ksi¹¿ka
Pejza¿ stylowy nowej literatury polskiej. Artystyczne jêzyki, formy, gatunki.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznaw-
stwa, Zak³ad Literatury Wspó³czesnej i Teorii Literatury, pl. Kopernika 11,
45-040 Opole, Polska
eladabrowska@uni.opole.pl

El¿bieta Go³¹bek – dr nauk biologicznych, adiunkt w Samodzielnej Katedrze
Ochrony Powierzchni Ziemi. Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³:
wp³ywu czynników abiotycznych i biotycznych na stan zdrowotny, metod
oceny i prognozowania stanu zdrowotnego (w tym dynamiki zmian) najstar-
szych przedstawicieli dendroflory ze szczególnym uwzglêdnieniem pomników
przyrody, roli zadrzewieñ na obszarach wiejskich oraz stanu zdrowotnego i za-
gro¿eñ drzew miejskich. Wspó³autorka monografii: Ocena wieku i stanu zdro-

wotnego drzew pomnikowych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory

Niemodliñskie, Opole 2004.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052
Opole, Polska
golabek@uni.opole.pl



Ryszard Gmoch – prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³
nastêpuj¹cych zagadnieñ: sprawdzanie i ocenianie osi¹gniêæ dydaktycznych
ucz¹cych siê, zastosowanie œrodków dydaktycznych (w tym komputerów)
w procesie kszta³cenia, uwarunkowania wykorzystywania przez nauczycieli
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji, przyczyny
niepowodzeñ szkolnych ucz¹cych siê, kszta³cenie i doskonalenie nauczycieli.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów
Edukacyjnych, ul. Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole, Polska
R.Gmoch@uni.opole.pl

Agata Haas – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskie-
go. Zajmuje siê histori¹ jêzyka polskiego oraz stylistyk¹ historyczn¹, prowadzi
badania nad jêzykiem XVII-wiecznej poezji mistycznej. Temat jej rozprawy do-
ktorskiej to „Jêzyk poezji mistycznej w XVII-wiecznych rêkopisach karmeli-
tañskich”.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Filologiczny, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
Polska
agata.haas@gazeta.pl

Katarzyna Ksi¹¿ek – dr nauk fizycznych, adiunkt w Instytucie Fizyki Uniwer-
sytetu Opolskiego. Zawodowo zajmuje siê badaniami eksperymentalnymi prze-
mian fazowych wzbudzonych termicznie w metalach, stopach i materia³ach
metastabilnych. Dzia³a w kierunku komercjalizacji badañ. Hobbystycznie zaj-
muje siê popularyzacj¹ nauki: jest menad¿erem Wirtualnej Akademii Astrono-
mii i sekretarzem generalnym Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizy-
ki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
kasiak@uni.opole.pl

Janusz Nowak – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Technologii
Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania: dydaktyka i pedeutologia.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny, Katedra Technologii,
ul. R. Dmowskiego 7–9, 45-365 Opole, Polska
jnowak@uni.opole.pl

Maria Rowiñska-Szczepaniak – dr nauk humanistycznych. Zajmuje siê litera-
tur¹ renesansu i baroku. W pracach badawczych uwzglêdnia równie¿ problema-
tykê ci¹g³oœci tradycji literatury dawnej Polski. Jest autork¹ monografii: Hiero-

nima Morsztyna doœwiadczenie wartoœci.
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Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznaw-
stwa, Zak³ad Literatury Staropolskiej i Oœwieceniowej, pl. Kopernika 11,
45-040 Opole, Polska
mrowinska@uni.opole.pl

Jaros³aw S³awiñski – dr nauk rolniczych, adiunkt w Samodzielnej Katedrze
Ochrony Powierzchni Ziemi. Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³
zagadnieñ: wp³yw uproszczeñ uprawy na plony roœliny uprawnej, wp³yw inten-
sywnoœci uprawy na wschody chwastów, wp³yw uprawy na rozmieszczenie
nasion chwastów w glebie, agrotechniczne metody ograniczania glebowego
banku nasion, technika ochrony roœlin (pestycydy, nawozy). Autor monografii:
Wp³yw intensywnoœci gospodarowania i uproszczeñ uprawy gleby na wschody

chwastów, Zabrze 2008.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052
Opole, Polska
jarek19@uni.opole.pl

Bart³omiej Spalik – mgr nauk przyrodniczych, absolwent ochrony œrodowiska
na Uniwersytecie Opolskim.
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052
Opole, Polska
Kontakt poprzez: golabek@uni.opole.pl

Andrzej Szczepaniak – dr nauk historycznych. Zainteresowania: biografistyka,
historia krajów Europy Wschodniej XIX i XX wieku, historia Polski 1864–1939,
politologia religii.
Uniwersytet Opolski, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11,
45-040 Opole, Polska
aszczepaniak@uni.opole.pl
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