
W „Obyczajach” przeczytacie:
Wydarzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wszystko, co wa¿ne i ciekawe , o czym warto i wypada wiedzieæ

Ludzie  . . . . . . . . . . . . . .znani bardziej lub mniej - ci, którzy kszta³towali kiedyœ i ci, którzy kszta³tuj¹ obecnie nasz œwiat, nasz¹ historiê

Wêdrówki jêzykowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .niekonwencjonalna prezentacja jêzyków europejskich i nie tylko...

Miêdzy nami  . . . . . . . . . .kontakt z odmiennoœci¹, jak nas widz¹ inne narody, kontakty miêdzynarodowe - relacje miêdzykulturowe

W teatrze ¿ycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .teatr w ¿yciu - ¿ycie w teatrze

Integracja europejska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .idziemy do Europy, czy w niej jesteœmy - polskie drogi do Unii Europejskiej

Dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .czym jest dzisiaj dla nas, czym by³ kiedyœ, jego rola, znaczenie i kondycja; œwiêtowanie w kulturze

Prezentacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wa¿ne i ciekawe inicjatywy, projekty, zaproszenie do wspó³pracy

Zapraszamy do OBYCZAJÓW
Jednocz¹ca siê Europa zachêca nas, by poznawaæ bogactwo i ró¿norodnoœæ sk³adaj¹cych siê na ni¹ kultur, narodów
i jêzyków, by odkrywaæ wci¹¿ na nowo wartoœæ i oryginalnoœæ tej ró¿norodnoœci we wspó³czesnym œwiecie. Otwarta
postawa na ow¹ ró¿norodnoœæ zainspiruje z pewnoœci¹ owocne kontakty i twórcz¹ wymianê.

„Czasopismo to jest interesuj¹co redagowane, odpowiada standardom czasopism wydawanych na poziomie europe-
jskim, a poprzez prezentacje obyczajów ró¿nych kultur zbli¿a narody do siebie”

prof. Dorota Simonides, Senator RP

Pragniemy, aby magazyn miêdzynarodowy „Obyczaje” by³ swego rodzaju rozmow¹ Autorów i Czytelników. Mamy
nadziejê, ¿e obie strony znajd¹ w tej rozmowie coœ dla siebie, a redakcji uda siê je odnaleŸæ i skojarzyæ.

PISZCIE DO REDAKCJI:

Oœrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” 
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

e-mail: redakcja@obyczaje.org.pl

www.obyczaje.org.pl
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NA OK£ADCE:
Brama Grodzka w Lublinie

Fot. Marta Kubiszyn
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INICJATYWY

5....Zacz¹æ od ma³ej ojczyzny, Joanna Zêtar
Lubelszczyzna – najbiedniejszy region poszerzonej w przysz³oœci
Unii Europejskiej – ma jednak swoje atuty...

9....Imiona Losu - list do Autorki, Wojciech Kajtoch
Hipotetyczna recenzja z rzeczywistej podró¿y przez epoki literackie
i przestrzeñ kultury.

10... Z pokolenia niepokornych – Helena Radliñska o
ksi¹¿ce i s³u¿bie spo³ecznej, Wies³aw Theiss
Ksi¹¿ka, zajmuj¹c miejsce w kulturowym sercu ojczyzny, dzieli losy
kraju i narodu. Zarówno chwile dobre, jak i z³e. Nie inaczej by³o z
Radliñsk¹ i jej twórczoœci¹.

14... Widz¹cy z Lublina, Maria Borzêcka
„Kiedy stanie siê jasna druga strona cierpienia, której dziœ cz³owiek
nie mo¿e dociec czy poj¹æ, wtedy ods³oni siê Tajemnica i zrozumia³y
stanie siê sens pos³ugiwania siê przez Boga tym, co w oczach ludz-
kich jest tylko z³em.”

16... Kultura, pieni¹dze i wspólna Europa, 
Magdalena Pokrzycka-Walczak
„Unijni urzêdnicy oddelegowani do obs³ugi naszego wniosku wykaza-
li siê wielkim profesjonalizmem i zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹. W
pewnym momencie odnios³em wra¿enie, ¿e im chyba tak¿e zale¿y
na powodzeniu naszego projektu. A to doda³o nam skrzyde³... “

19... Brytyjczycy lubi¹ herbatê
Lubi¹ i ju¿...

20... Europa w oczach studentów, El¿bieta Trubi³owicz
Politycy staraj¹ siê przekonaæ obywateli, ¿e Europa powinna mieæ
dla nich pozytywne konotacje. Maj¹ równie¿ nadzieje, i¿ ich wysi³ki
przybli¿aj¹ Polakom pozytywny obraz Europy.

24... Polityka i wartoœci, Dominika Jakubiak
Czy mo¿na takie zestawienie traktowaæ powa¿nie? W obiegowych
opiniach s³owa te wykluczaj¹ siê wzajemnie, wywo³uj¹c ironiczne
komentarze.

26... Lalibela – ósmy cud na koñcu œwiata, Marta Kubiszyn
Niegdysiejsza stolica Etiopii, podobnie jak inne spoœród wielu oœrod-
ków nawiedzanych dawniej przez rzesze pielgrzymów, zosta³a zde-
gradowana do roli nêdznie prosperuj¹cej wioski.

31... Chiny, Andrzej Misztal

34... Ostatnie splendory, Anna Sieradzka
„Gdzie siê podzia³ ten wiek z³oty i te dawne czasy / Gdzie kon-
tusze celowa³y i z³ociste pasy...”

36... ¯ycie dworu od kuchni, Anna Pachocka
Kunszt przygotowywania i przetwarzania uzyskiwanego w obrêbie
maj¹tków dworskich jedzenia rozwiniêty zosta³ do miary sztuki.
Wiedza i pracowitoœæ pani domu, przeró¿nych domowych rezydentek,
ochmistrzyñ, kucharek i kucharzy decydowa³a o jakoœci tej sztuki.

40... Zielona ga³¹Ÿ ¿ycia, Halina Solecka
Zielona ga³¹Ÿ by³a od wieków symbolem ¿ycia, si³ witalnych i
corocznej odnowy roœlin. W nauce koœcio³a chrzeœcijañskiego wierz-
ba symbolizowa³a zmartwychwstanie i nieœmiertelnoœæ duszy.

44... Kobieta i mê¿czyzna w rozmowie, Agnieszka Kluba
„Przyj¹wszy perspektywê p³ci zdeterminowanej kulturowo pamiêtaæ
nale¿y, ¿e to, co dzisiaj mieœci siê w obrêbie wyznaczników „kobieco-
œci” lub „mêskoœci” jutro mo¿e zostaæ kompletnie przeformu³owane.”

48... Open the door, open your mind, Dariusz Magier
Z trwog¹ uœwiadomi³em sobie, ¿e gdyby w wiejskiej weekendowej
chacie by³a ³azienka, nie ujrza³bym gwiazd I nie prze¿y³ tego, co
teraz czujê.

50... Piwnice i strychy, Jadwiga Miziñska
„Tradycyjne domy mia³y strukturê podobn¹ do ludzkiej psychiki...”

25... S³awomir Sowiñski, Rados³aw Zenderowski, Europa
droga Koœcio³a. Jan Pawe³ II o Europie i europejskoœci,
Wroc³aw 2003  

30... Scriptores. Pamiêæ - Miejsce - Obecnoœæ  
39... Fons Trompenaars i Charles Hampden-Turner, Siedem

wymiarów kultury, Kraków 2002
43... Norman Davies, Europa. Rozprawa historyka z his-

tori¹, Kraków 2002
49... S³ownik pojêæ i tekstów kultury, red. Ewa Szczêsna,

Warszawa 2002

FOTO GALERIA

MIÊDZY NAMI

DOM

POLECAMY
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OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy, 
Kolejny numer „Obyczajów” dociera do Was u pocz¹tku nowej rzeczywistoœci, okreœlonej
wynikiem maj¹cego niedawno miejsce narodowego referendum. To tak¿e pocz¹tek nowego
rozdzia³u w historii naszego pisma, którego wydawc¹ bêdzie odt¹d Oœrodek „Brama Grodzka –
Teatr NN”. Wokó³ POCZ¥TKU postanowiliœmy zatem zgromadziæ nasze wypowiedzi, tym
bardziej, ¿e czytaniu ich towarzyszyæ Wam bêd¹ pocz¹tki upalnego i niecierpliwego lata.

DO EUROPY wracaæ bêdziemy zapewne z ró¿nymi uczuciami
i oczekiwaniami, zawsze jednak – mamy nadziejê – z pamiêci¹
o w³asnym dziedzictwie kulturowym. Odkrywaniu bogactwa ma³ej
ojczyzny poœwiêca swoj¹ wypowiedŸ Joanna Zêtar, przedstawiaj¹c
za³o¿enia projektu „Zapomniana Przesz³oœæ – Wielokulturowe Tradycje
Lubelszczyzny”.

TA NIEZWYK£A KRAINA, bêd¹ca niegdyœ miejscem przenikania siê kul-
tur, narodów i religii, ale tak¿e miejscem szczególnie tragicznych
wydarzeñ II wojny œwiatowej, nale¿y obecnie do najs³abiej rozwiniêtych
gospodarczo regionów Polski. 

ZANIM STANIEMY SIÊ pe³noprawnym cz³onkiem Wspólnoty Europe-
jskiej warto jednak odpowiedzieæ sobie na pytanie „kim jesteœmy?”.
Wies³aw Theiss przypomina w tym celu sylwetkê Heleny Radliñskiej, w jej
myœli szukaj¹c pocz¹tków naszego najbardziej wartoœciowego dziedzictwa.

PIELÊGNACJI pamiêci o pocz¹tkach poœwiêcona jest tak¿e
wypowiedŸ Anny Sieradzkiej z cyklu „Moda polska” – Autorka przy
pomina wygl¹d tradycyjnego XVIII-wiecznego ubioru narodowego,
zw³aszcza tym, którzy ju¿ niezbyt potrafi¹ odró¿niæ ¿upan od kontusza...
Anna Pachocka ukazuje natomiast „od kuchni” ¿ycie XIX-wiecznego
dworu. Zachêcamy do lektury nie tylko smakoszów, ale wszystkich zain-
teresowanych tradycjami polskiego sto³u.

ODLEG£E POCZ¥TKI naszych tradycji przechowywane s¹ tak¿e
w legendach, takich jak ta, o której wspomina Halina Solecka, objaœ-
niaj¹c symbolikê palmy wielkanocnej i czêsto wykorzystywanej przy jej
tworzeniu wierzby.

RÓWNIE PIÊKN¥ legendê, dotycz¹c¹ powstania niezwyk³ego kom-
pleksu jedenastu koœcio³ów wykutych w skalnych zboczach pó³noc-
nej czêœci Etiopii, przytacza w swojej relacji z podró¿y Marta Kubiszyn.
Jeœli wierzyæ legendzie, koœcio³y Lalibeli to owoc wspólnej pracy ludzi
i anio³ów. Zapewne tym ostatnim zawdziêczano, ¿e nie powtórzy³ siê epi-
zod znany z historii wie¿y Babel.

O TYM, JAK RÓ¯NYMI JÊZYKAMI porozumiewaj¹ siê mê¿czyŸni
i kobiety i na jakie trudnoœci napotykaj¹ od pocz¹tku w swojej
konwersacji, pisze Agnieszka Kluba, koñcz¹c jednak swoj¹ wypowiedŸ
optymistycznym akcentem nadziei na wzajemne porozumienie, czy mo¿e
raczej zrozumienie naszej odrêbnoœci.

KIM JESTEŒMY? Pocz¹tkiem odpowiedzi na to pytanie mo¿e okazaæ
siê spojrzenie na rozgwie¿d¿one letnie niebo, jak próbuje nas o tym
przekonaæ Dariusz Magier. Na pewno jednak bêdzie to trudne i bolesne
dla tych, którzy dorastaj¹ w pozbawionych pamiêci i poezji blokowiskach.
Przekonuj¹co i sugestywnie pisze o tym Jadwiga Miziñska, przywo³uj¹c
œwiat dawnych strychów i piwnic, w których zawsze znalaz³o siê miejsce
dla „zepsutych zegarów” i „niemych skrzypiec – pêkniêtych bez grajka...”.
Tekstem o domu, w którym niezbêdna jest zarówno przestrzeñ dla
pami¹tek przesz³oœci, jak i troskliwej uwagi skierowanej w przysz³oœæ,
zamykamy kolejny numer „Obyczajów”, zachêcaj¹c Was do lektury tej
wypowiedzi na dobry pocz¹tek.
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Czasopismo ukazuje siê od 1998 r.
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LUBELSZCZYZNA - region po³o¿ony we
wschodniej czêœci Polski, pomiêdzy
Wis³¹ a Bugiem. Obecnie obejmuje
swym zasiêgiem powierzchniê 25 040
km2, podzielon¹ administracyjnie na
24 powiaty i 213 gmin, zamieszkan¹
przez 2 241 tysi¹ce ludnoœci. Nazwa Lu-
belszczyzna upowszechni³a siê po utwo-
rzeniu w 1919 roku województwa. Jednak
historyczne korzenie tego regionu siêgaj¹
województwa wyodrêbnionego w 1474 ro-
ku przez Kazimierza Jagielloñczyka. Lubel-
szczyzna jest regionem znacz¹cym w hi-

storii Polski: w Lublinie podpisano akt
Unii Lubelskiej, tutaj obradowa³ Trybuna³
Koronny i sejm ¿ydowski Waad Arba Ara-
cot, w Parczewie odbywa³y siê zjazdy Ko-
rony i Litwy, w Lubartowie swój synod
zorganizowali ró¿nowiercy. Jednak Lubel-
szczyzna to przede wszystkim obszar kul-
turowego spotkania Wschodu i Zachodu,
czego najlepszym przyk³adem - stanowi¹-
cym dziœ rodzaj symbolu - jest kaplica
Œwiêtej Trójcy na Zamku Lubelskim. Kilka
wieków wzajemnego przenikania siê histo-
rii narodów i religii spowodowa³o powsta-
nie kultury o bardzo specyficznym charak-
terze. Na mapie Lubelszczyzny jest wiele
miejsc stanowi¹cych w przesz³oœci centra
wielokulturowoœci. S¹ to du¿e oœrodki: Lu-
blin, Che³m, Zamoœæ, W³odawa, Lubartów,
£êczna, ale obok nich miasteczka i osady,
w których obok Polaków ¿yli ¯ydzi, Ukra-
iñcy, Tatarzy, Romowie, Ormianie, gdzie
styka³y siê tradycje i kultura katolicka, pra-
wos³awna, unicka, ewangelicka i ¿ydow-
ska. Na LubelszczyŸnie, w Kostom³otach,
do dziœ funkcjonuje jedyna w Polsce para-
fia neounicka, potomkowie Tatarów mie-
szkaj¹ we wsiach Kruszyniany, £u¿any,
Ma³aszewicze, w Studziance i Lebiedziewie

zachowane s¹ cmentarze muzu³mañskie.
Cezur¹ wielokulturowoœci regionu Lu-

belskiego jest 1939 rok. Dzia³ania prowa-
dzone podczas II wojny œwiatowej w ra-
mach akcji Reinhardt i Wis³a spowodowa³y
zag³adê ludzi oraz zniszczenie dorobku
kulturowego. Kilkadziesi¹t lat po zakoñ-
czeniu wojny pamiêæ i wiedza o wielokul-
turowej historii Lubelszczyzny ulega po-
wolnemu zatarciu. Zaczyna powstawaæ
swoista monokultura pozbawiona wiedzy
o przesz³oœci. Czas, aby spojrzeæ na zapo-
mniane dziedzictwo kulturowe regionu lu-

belskiego jako na wspóln¹
wartoœæ wszystkich jego
mieszkañców. Jednak aby
dziedzictwo to mog³o staæ
siê duchowym bogactwem
regionu, konieczna jest
edukacja, która nie tylko
przekazuje wiedzê na temat
historii, ale pomaga zwal-
czaæ stereotypy i zak³ama-
nia, uczy rozumienia Inne-

go nie w kategoriach Obcego. 
Powojenne, w du¿ej mierze polono-

centryczne spojrzenie na historiê Lubel-
szczyzny spowodowa³o obecny brak infor-
macji na temat kultur zamieszkuj¹cych nie-
gdyœ region lubelski1. Analiza tematów
podejmowanych przez historyków, histo-
ryków sztuki, regionalistów i etnografów
w publikacjach zwi¹zanych z regionem
pokaza³a, ¿e w wiêkszoœci podejmowano

INICJATYWY

Zacz¹æ
od ma³ej ojczyzny

Joanna
Zêtar

Kilka wieków wzajemnego
przenikania siê historii naro-
dów i religii spowodowa³o po-
wstanie kultury o bardzo spe-
cyficznym charakterze.

Rynek w Wojs³awicach, lata 30. XX wieku, fot. NN.
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tematy zwi¹zane jedynie z histori¹ i kultu-
r¹ polsk¹. W odpowiedzi na potrzebê edu-
kowania na temat wieloetnicznej i wielore-
ligijnej historii w Oœrodku „Brama Grodz-
ka – Teatr NN” powsta³ projekt „Zapo-
mniana Przesz³oœæ – Wielokulturowe Tra-
dycje Lubelszczyzny”.

Pomys³odawcy projektu wykorzystuj¹
dotychczasowe doœwiadczenia artystyczne

i edukacyjne Oœrodka zogniskowane na
problemie pamiêci o lubelskiej dzielnicy
¿ydowskiej. Wynikiem tych dzia³añ jest
miêdzy innymi eksponowana we wnê-
trzach Bramy Grodzkiej wystawa multime-
dialna „Portret Miejsca”, ukazuj¹ca poprzez
fotografie i dŸwiêki obraz nieistniej¹cej
dzielnicy Lublina.

Celem projektu „Zapomniana Prze-
sz³oœæ – Wielokulturowe Tradycje Lubel-
szczyzny” jest nauczanie o wieloetnicznej
i ró¿norodnej pod wzglêdem religijnym
historii regionu lubelskiego oraz aktywiza-
cja lokalnych spo³ecznoœci i œrodowisk
kulturalnych. Adresatami programu s¹
uczniowie gimnazjów oraz ich nauczycie-

le, poniewa¿ to w³aœnie szko³a jest miej-
scem nauczania o przesz³oœci i dziedzic-
twie kulturowym „Ma³ej Ojczyzny”. Pro-
blem ten poruszy³ w jednej ze swoich wy-
powiedzi prof. Jacek WoŸniakowski: „Edu-
kacja powinna siê zacz¹æ od rozszyfrowa-
nia naszego najbli¿szego otoczenia, zna-
czenia i wymowy tego, co zosta³o nazwa-
ne naszym kulturowym krajobrazem (...).

Edukacja powinna otwie-
raæ nasze oczy tak¿e na
inne krajobrazy, na zna-
czenie i wymowê innych
kultur, innymi s³owy na
wartoœæ odmiennoœci”2.
Tylko takie dzia³ania daj¹
szansê na nawi¹zanie dia-
logu z innoœci¹ i ró¿no-
rodnoœci¹ otaczaj¹cego
œwiata oraz na przygoto-
wanie m³odzie¿y do rozu-
mienia swojej „Ma³ej Oj-
czyzny” i aktywnego
uczestnictwa w jej ¿yciu.
Proponowany projekt sta-
je siê równie¿ bardzo

wa¿ny w kontekœcie przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej, ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ zapobiegania ksenofobii, nieto-
lerancji, rasizmowi, ale przede wszystkim
ze wzglêdu na koniecznoœæ uœwiadamia-
nia bogactwa kulturowego miejsca,
w którym siê ¿yje. 

G³ówne cele projektu to: budowa ser-
wisu internetowego poœwiêconego wielo-
kulturowoœci Lubelszczyzny, stworzenie
sieci wspó³pracowników zajmuj¹cych siê
problematyk¹ wielokulturowoœci, doku-
mentacja fotograficzna miejsc i zabytków
oraz wystawa dokumentalna na ró¿nych
p³aszczyznach ukazuj¹ca wielokulturo-
woœæ regionu.

Jednym z g³ównych efektów projektu
bêdzie edukacyjny wortal internetowy „Pa-
miêæ Miejsca”, który umo¿liwi docieranie
do informacji zwi¹zanych z wielokulturo-
wym dziedzictwem regionu. Poœród mate-
ria³ów znajd¹ siê teksty dotycz¹ce historii
poszczególnych miejscowoœci, informacje
o zabytkach: œwi¹tyniach ró¿nych wyznañ,
cmentarzach, kapliczkach; biogramy posta-
ci zwi¹zanych z konkretnym miejscem,
opisy zwyczajów i obrzêdów, zapisy le-
gend i wierzeñ, informacje demograficzne,
zagadnienia gospodarcze. Oprócz tekstów
w wortalu znajd¹ siê przedwojenne foto-
grafie dokumentuj¹ce ludzi i miejsca oraz
relacje zebrane od osób pamiêtaj¹cych
przedwojenn¹ Lubelszczyznê, uzupe³nione
dŸwiêkami: wypowiedziami w ró¿nych jê-
zykach i dialektach, tradycyjn¹ muzyk¹.
Materia³y bêd¹ umieszczone w zintegro-
wanych bazach: tekstowej, ikonograficznej
i dŸwiêkowej. Wi¹zanie informacji z ró¿-
nych dziedzin pozwoli u¿ytkownikowi od-

INICJATYWY

„Edukacja powinna siê zacz¹æ od roz-
szyfrowania naszego najbli¿szego oto-
czenia, znaczenia i wymowy tego, co
zosta³o nazwane naszym kulturowym
krajobrazem (...). Edukacja powinna
otwieraæ nasze oczy tak¿e na inne
krajobrazy, na znaczenie i wymowê in-
nych kultur, innymi s³owy na wartoœæ
odmiennoœci”. Jacek WoŸniakowski

Synagoga w Kurowie, dwudziestolecie miêdzywojenne, fot. NN.
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naleŸæ poszczególne tematy, jak równie¿
konkretne zagadnienia. Oddzieln¹ czêœci¹
bêd¹ pakiety edukacyjne zawieraj¹ce pro-
pozycje lekcji poœwiêconych tematyce
wielokulturowoœci.

W ten sposób poprzez przybli¿enie hi-
storii i kultury powstanie wizerunek regio-
nu lubelskiego uwzglêdniaj¹cy przesz³oœæ
miast i miasteczek, krajobraz kulturowy,
a nawet walory widokowe i kulinarne.
W serwisie bêdzie mo¿na równie¿ odna-
leŸæ bie¿¹ce informacje zwi¹zane z regio-
nalnymi instytucjami kultury: domami kul-
tury, towarzystwami regionalnymi, muzea-
mi, izbami pamiêci, bibliotekami, szko³a-
mi. Jednym z warunków urzeczywistnienia
projektu jest œcis³a wspó³praca z instytucja-
mi i indywidualnymi osobami. Daje ona
szansê na podjêcie dzia³añ wyzwalaj¹cych
aktywnoœæ spo³eczn¹ w lokalnych œrodo-
wiskach poprzez zbieranie przedwojen-
nych fotografii, relacji mówionych i Ÿróde³
pisanych, tworzenie dokumentacji fotogra-
ficznych, wystaw dokumentalnych i witryn
internetowych, dokumentowanie i propa-
gowanie najciekawszych dzia³añ.

Projekt „Zapomniana Przesz³oœæ –
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”
jest zamierzony na wiele lat, a jego reali-
zacja rozpoczê³a siê 1 marca 2002 roku.
Fundusze pochodz¹ z Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce, Fundacji im. Stefana
Batorego oraz Fundacji Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej. Pierwszy rok poœwiêcony
by³ budowie internetowego serwisu edu-
kacyjnego oraz tworzeniu fundamentów
dla ca³ego przedsiêwziêcia: zaplecza me-
rytorycznego i infrastruktury technicznej,
tworzenia sieci wspó³pracowników, zbie-
rania i wstêpnego opracowania materia-
³ów, procedur postêpowania w pozyski-
waniu materia³ów i informacji. W nastêp-
nych latach serwis bêdzie systematyczne
rozwijany poprzez uzupe³nianie i rozbu-
dowywanie poszczególnych elementów.

Dotychczas w ramach budowy wortalu
uda³o siê zbudowaæ jego techniczne pod-
stawy, miêdzy innymi poprzez kategoryza-
cje poszczególnych baz. W ramach budo-
wania Bazy Tekstowej przeprowadzono
kwerendy w lubelskich bibliotekach, g³ów-
nie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
H. £opaciñskiego, Archiwum Pañstwowym
i Archiwum S³u¿by Ochrony Zabytków. Na
tej podstawie zosta³ sporz¹dzony spis fun-
damentalnych prac: artyku³ów i opracowañ
oraz wypisy bibliograficzne konkretnych
tematów i zagadnieñ wraz z zawartoœci¹
czasopism regionalnych, wykazy doku-
mentacji zabytków, spisy archiwaliów.
Dziêki kwerendzie powsta³a lista s³abo
opracowanych zagadnieñ zwi¹zanych
z wielokulturow¹ przesz³oœci¹ regionu,
mo¿liwych do podjêcia w ramach pisania
prac w wy¿szych uczelniach dzia³aj¹cych

w regionie. Kolejnym etapem jest digitali-
zacja tekstów lub ich fragmentów i stop-
niowe udostêpnianie ich w Internecie.
W ramach Bazy Ikonograficznej gromadzo-
ne s¹ fotografie przedstawiaj¹ce przedwo-
jenn¹ Lubelszczyznê. Dotychczas uda³o siê
zgromadziæ ponad sto fotografii przedsta-
wiaj¹cych Tomaszów Lubelski, Janowiec
nad Wis³¹, Zamoœæ, Grabowiec, Kurów,
Pu³awy. S¹ poœród nich wizerunki ulic, do-
mów, placów, zdjêcia z uroczystoœci, por-
trety pojedynczych osób, rodzin i grup za-
wodowych. W ramach Bazy DŸwiêkowej
zbierane s¹ relacje - opowieœci o miej-
scach, ludziach, smakach i zapachach
œwiata, którego ju¿ nie ma. Podczas wyja-
zdów studyjnych tworzona jest równie¿
dokumentacja fotograficzna wybranych
miejsc i zabytków. Powstaje lista tematów
zwi¹zanych z wielokulturowoœci¹ regionu
przekazywana do wykorzystania mediom:

Pa³ac Jab³onowskich w Kocku.

Cerkiew prawos³awna p.w. œw. Miko³aja w Tomaszowie Lubelskim.
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„Gazecie w Lublinie”, Radio Lublin i Tele-
wizji Lublin. Dotychczas oprócz publikacji
prasowych zrealizowano reporta¿e radiowe
i telewizyjne. Na stronie internetowej pro-
jektu: www.tnn.lublin.pl mo¿na znaleŸæ
bie¿¹ce informacje o jego postêpach.

W czasie trwania projektu uda³o siê ze-
braæ wiele informacji o realizowanych ju¿
na terenie Lubelszczyzny przedsiêwziê-
ciach edukacyjnych i kulturalnych skupio-
nych wokó³ tematyki wielokulturowoœci.
St¹d zrodzi³ siê pomys³ comiesiêcznych
prezentacji zatytu³owanych „Ludzie – Miej-
sca – Œrodowiska”. Odbywaj¹ce siê w ka¿-
d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca spotkania
w Bramie Grodzkiej s¹ sposobem promo-

wania przedsiêwziêæ œrodowisk i ich lide-
rów, skupiaj¹cych swoje zainteresowania
wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z „Ma³¹ Oj-
czyzn¹”. Dzia³ania promowane z pomoc¹

lokalnych mediów z³o¿¹ siê na archiwum
spo³ecznej aktywnoœci stanowi¹ce Ÿród³o
wiedzy o inicjatywach kulturalnych prowa-
dzonych w regionie. Dotychczas odby³o
siê osiem spotkañ. Zaprezentowano œrodo-
wiska dzia³aj¹ce w Tomaszowie Lubelskim,
Grabowcu, Janowcu nad Wis³¹, Tarnogro-
dzie, Hrubieszowie, Wojs³awicach, Kocku
i Wohyniu. S¹ to œrodowiska bardzo ró¿no-
rodne: od Tomaszowa i Tarnogrodu, które
skupiaj¹ wiele osób i instytucji, poprzez
szko³ê w Grabowcu, stawiaj¹c¹ na nowo-
czesne techniki nauczania, pomys³ na wie-
lokulturow¹ formu³ê towarzystwa regional-
nego z Janowca, czy rozpoczynaj¹ce do-
piero swoj¹ dzia³alnoœæ stowarzyszenie
spo³eczno-kulturalne z Wohynia.

Innym pomys³em zwi¹zanym z realiza-
cj¹ projektu i tworzeniem sieci wspó³pra-
cowników jest idea powo³ania szkolnych
klubów regionalnych pod nazw¹ „Szkolne
Kluby Odkrywców – Œcie¿kami Pamiêci”.
Dot¹d zarejestrowano 85 klubów z ca³ej
Lubelszczyzny. Dzia³aj¹ one we wspó³pracy
z Oœrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”
i pod auspicjami UNESCO, którego Regio-
nalna Komisja funkcjonuje przy Oœrodku.
Kluby s¹ prowadzone przez nauczycieli,
którzy wraz z m³odzie¿¹ odkrywaj¹ dzie-
dzictwo kulturowe swojej „Ma³ej Ojczyzny”.
Na ka¿dy rok szkolny s¹ ustalane cele
i program dzia³alnoœci, ze szczególnym
uwzglêdnieniem: zbierania informacji o za-
bytkach, poszukiwania starych fotografii,
organizowania spotkañ z osobami pamiêta-
j¹cymi okres przedwojenny, tworzenia wy-
staw i izb pamiêci. Oœrodek ze swojej stro-
ny sprawuje opiekê merytoryczn¹ nad klu-
bami, miêdzy innymi poprzez organizowa-
nie spotkañ warsztatowych, maj¹cych na
celu zapoznanie z metodami zbierania rela-
cji, sposobami wykorzystania fotografii ar-
chiwalnej w nauczaniu oraz zaprezentowa-
niu przyk³adowych lekcji z zakresu eduka-
cji wielokulturowej. Warsztaty s¹ równie¿
doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiad-
czeñ. 

Projekt „Zapomniana Przesz³oœæ –
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”
jest sposobem przywracania pamiêci
o miejscu, jakim by³ przez wieki region
lubelski, o jego bogatej przesz³oœci i ró¿-
norodnej kulturze. Œwiadomoœæ historii
i jej zrozumienie jest wa¿n¹ wartoœci¹ dla
mieszkañców Lubelszczyzny, nie tylko dla
m³odzie¿y, do której bezpoœrednio adre-
sowany jest projekt. Bez tej œwiadomoœci
oraz bez wiedzy o zawi³oœciach i bole-
snych aspektach historii regionu nie bê-
dzie bowiem mo¿liwe pe³ne rozumienie
jego teraŸniejszoœci.

Wszystkich chêtnych do wspó³pracy
w ramach projektu zapraszamy do
Oœrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”
w Lublinie.
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Joanna Zêtar 
jest historykiem sztu-
ki, pracuje w Oœrodku „Brama
Grodzka – Teatr NN”

Przypisy:

1 Polonocentryczne spojrzenie na

historiê nie dotyczy³o tylko

Lubelszczyzny, ale historii ca-

³ej Polski. W jednym z wywia-

dów zwróci³ na to uwagê prof.

Jerzy K³oczowski: Krañcowo

wygl¹da³o to tak, ¿e by³a Pol-

ska od Bugu do Odry przez

1000 lat bez ¯ydów, bez

Niemców, bez wszystkich in-

nych. Historycy siê nigdy na

to nie godzili. Ale do szersze-

go ogó³u chyba to nie dociera-

³o. (...) Pisanie o historii

w XXI wieku musi uœwiado-

miæ, ¿e Polska i jej kultura ca-

³y czas by³y w konfrontacji

z innymi. („Rzeczpospolita”,

10-11 listopada 2001.)

2   „Tygodnik Powszechny”, nr

33, sierpieñ 1999.

Koœció³ parafialny, dawna cerkiew unicka w Bezwoli.

Warsztaty dla nauczycieli - opiekunów  szkolnych klubów odkrywców
„Œcie¿kami pamiêci”.
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Szanowna Pani Profesor!
S³owo „los” ka¿dego dotyczy i nie ma

nikogo, kto nie by³by zainteresowany po-
znaniem jego prawdziwego znaczenia; przy
czym zainteresowany w sposób poniek¹d
egoistyczny. Zatem czytaj¹c ju¿ pierwsze
strony, zacz¹³em oczywiœcie intensywnie
myœleæ nad swoim w³asnym Losem i dosze-
d³em do wniosku, ¿e rz¹dz¹ nim pewne
prawa, o których jednak tutaj nie wspomnê.

W „prawdziwej recenzji”, gdyby mi ta-
kow¹ pisaæ przysz³o, zwróci³bym uwagê na
du¿y po¿ytek, jaki mo¿e wynieœæ z lektury
„Imion...” licealny polonista. Bo ³¹czy Pani
Profesor analizê dzie³ literackich z analiz¹
œwiatopogl¹du w³aœciwego epoce, co po-
zwala albo przewartoœciowaæ pewne s¹dy
obiegowe (jak to jest w wypadku wykaza-
nia „trudnego optymizmu” trylogii Sofokle-
sa), albo wskazuje na paralele, z których
ma³o kto sobie zdaje sprawê. 

Absolutn¹ rewelacj¹ jest - moim zda-
niem - analiza „Tristana i Izoldy”. Tzw. „mi-
³oœæ rycerska” traktowana jest w szkole
(i nie tylko) jako jakiœ dziwaczny wykwit,
zupe³nie niezgodny z tym, co w œrednio-
wieczu g³ówne. Wykazanie zgodnoœci œre-
dniowiecznych opowieœci mi³osnych z nau-
k¹ o Opatrznoœci jest czymœ, co - wdro¿one
do szkolnej nauki - pozwoli³oby unikn¹æ
„rozdarcia” tej epoki, traktowania jej w spo-
sób niezborny. 

Ucieszy³a tak¿e moje polonistyczne oko
propozycja innej wizualizacji renesansowe-
go „ko³a Fortuny” (zwykle widzianego na
kszta³t ruletki) i pokazanie zwi¹zku miêdzy
tym obrazem, a odkryciami geograficznymi
Kopernika. Oczywiœcie zawsze siê mówi³o
o tym, ¿e bez tych odkryæ renesans nie
by³by mo¿liwy - ale tak jakoœ „bez dowo-
du”, bez dok³adnego wykazania zwi¹zku. 

Trójca: Pascal, Kartezjusz, de Sade, ra-
zem ujêta, w szkole raczej by³aby nie do
prze³kniêcia. I z powodu trudnoœci meto-
dycznych, i ze wzglêdu na zasadnicz¹ nie-
zgodnoœæ tego ujêcia z programem szkol-
nym, który kieruje siê tym, jak epoki lite-
rackie wygl¹da³y w Polsce, a nie na Za-
chodzie (Pascala widzi siê w kontekœcie
tylko baroku, Kartezjusza te¿ raczej tam -
choæ i wskazuje na prekursorstwo w sto-
sunku do oœwiecenia; o de Sade'em oczy-
wiœcie siê nie wspomina). Pokazanie, jak
racjonalizm oœwieceniowy przemienia³ siê
we w³asne przeciwieñstwo, budzi u mnie
¿ywe skojarzenia z „zag³askaniem realizmu
na œmieræ”, jakie mia³o miejsce w póŸnym
pozytywizmie i zaowocowa³o naturali-
zmem, impresjonizmem oraz (w ostatecz-
nym rezultacie) literackim symbolizmem. 

Zreszt¹ skojarzenia nie tylko literackie,
ale i kulturowo-ideologiczne. Zawsze mnie
bowiem ciekawi³o, jakimi myœlowymi dro-
gami dosz³o do przemiany programu pozy-
tywistycznego w darwinizm spo³eczny, teo-
rie rasowe, apologiê kolonializmu i tym
podobne weso³e idee, jakim ho³dowa³ np.
póŸny Sienkiewicz. Gdyby dane mi by³o
zajmowaæ siê literatur¹, to pewno bym coœ
o tym napisa³, bo raczej nie zauwa¿y³em, by
ktoœ siê tym bli¿ej w Polsce zajmowa³ (co
oczywiœcie mo¿e œwiadczyæ tylko o moim
nieuctwie...), podobnie zreszt¹ bywa
i w subkulturach absolutyzuj¹cych z zasady
wartoœci instrumentalne przy pe³nej utracie
œwiadomoœci tego, czemu powinny one s³u-
¿yæ. Poniewa¿ kiedyœ uda³o mi siê ten pro-
ces „z³apaæ” przy okazji pisania o czasopi-
smach dla graczy komputerowych, to moja
recenzja siêga³aby i do takiej paraleli. 

Sumuj¹c ten w¹tek: przywi¹zany jestem
do bardziej „poczciwej”, najwy¿ej deistycz-
nej wizji oœwiecenia. Lubiê „Kandyda”, „Mo-
nachomachiê”... i dlatego rozdzia³ „Los jako
hazard” trochê mnie zaskoczy³. Nie w tym
znaczeniu, abym chcia³ polemizowaæ, ale
w tym - ¿e nauczy³em siê czegoœ nowego.
Podobnie jest i z rozdzia³em nastêpnym,
z którego chyba wynika, ¿e powo³ywanie
siê naszych nawróconych marksistów na fa-
talne „uk¹szenie heglowskie” jest sporym
nadu¿yciem, bo Hegel wcale nie by³ tak fa-
talistyczny, jak to nasza publicystyka g³osi
(osobiœcie Hegla zawsze s³abo zna³em,
a przekonanie „jednostka zerem, jednostka
bzdur¹” ³¹czy³em nawet nie z Marksem,
a z Leninem, który jest dla
mnie - choæ mo¿e to herezja -
bardziej uczniem Nietzschego
i modernistów ni¿ Marksa). 

W hipotetycznej recenzji
zwróci³bym jeszcze uwagê na
dwa drobiazgi ¿ywo mnie cie-
kawi¹ce. Wywód ze strony 109
o tym, jak to os³abienie religij-
noœci ³¹czy siê z powrotem do
magii (Czy Pani Profesor gdzieœ
nie podjê³a tego w¹tku?)
i wzmiankê ze strony 21 o my-
œleniu ¿yczeniowym i istniej¹cej
w kulturze wspó³czesnej kom-
pletnej bezbronnoœci jednostki
wobec nieszczêœæ. To ju¿ ma
ca³kiem bezpoœredni zwi¹zek
z moimi zainteresowaniami i te-
matami; trzeba bêdzie siêgn¹æ
do „Uœmiechu Hioba. Filozo-
ficznych trosk wspó³czesnoœci”.
Gdy siêgnê, odezwê siê znowu!
Serdecznie pozdrawiam! 

Imiona Losu - 
list do Autorki

Wojciech
Kajtoch

Jadwiga Miziñska „Imiona Losu”, Lublin 1999, 
Wydawnictwo UMCS, ss. 298.
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HELENA RADLIÑSKA zaczê³a swoj¹ s³u¿-
bê spo³eczn¹ jeszcze w koñcu XIX w.
Wówczas, jako m³oda osoba, rezygnu-
j¹c z przywilejów elity warszawskiej,
do której nale¿a³a z racji rodzinnych,
w³¹czy³a siê w nurt patriotycznej dzia-
³alnoœci „niepokornych” - spo³ecznych
radyka³ów Królestwa Polskiego. By³ to
ruch spo³eczno-polityczny, d¹¿¹cy do
kszta³towania postaw patriotycznych
oraz przygotowania bojowników
o wolnoœæ kraju. Pos³ugiwa³ siê m.in.
szeroko rozumian¹ prac¹ oœwiatow¹.
Opiera³a siê ona na ruchu tajnych
kó³ek samokszta³ceniowych. W latach
1905/06 by³ to ju¿ bezpoœredni udzia³
szerokich grup oœwiatowców w rewo-
lucji skierowanej przeciwko rosyjskie-
mu zaborcy. Ten etap s³u¿by spo³ecz-
nej Radliñskiej skoñczy³ siê na Syberii,
dok¹d uda³a siê ona wraz z mê¿em,
skazanym na zes³anie za dzia³alnoœæ
w PPS.

Now¹ kartê biografii Heleny Radliñ-
skiej otwiera³a szczêœliwa ucieczka z Sybe-
rii, a nastêpnie pobyt w Krakowie.
W okresie tym, przypadaj¹cym na lata
1906-1918, Radliñska dzia³a na dwóch za-
sadniczych obszarach: pracy oœwiatowo-
spo³ecznej, skupionej teraz wokó³ Uniwer-
sytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, oraz
niepodleg³oœciowej dzia³alnoœci, prowa-
dzonej przez Józefa Pi³sudskiego. Rych³o
staje w rzêdzie bardzo bliskich wspó³pra-
cowników Marsza³ka. Nie dba³a o karierê
w³asn¹, dzieli³a sukcesy i pora¿ki tego œro-
dowiska, a gdy trzeba by³o daæ œwiadec-
two zbrojnego czynu – walczy³a na froncie
wojny polsko – rosyjskiej 1920 r.

Rok 1918 przyniós³ Polsce upragnion¹
wolnoœæ. Skoñczy³a siê noc zaborów. Zra-
zu jeszcze s³u¿ba spo³eczna Radliñskiej
mia³a charakter – jak¿e wtedy potrzebnej –
pracy oœwiatowej, podejmowanej g³ównie
na rzecz materialnie i kulturowo zubo¿a³e-
go œrodowiska wsi. Œrodkiem upowszech-
niaj¹cym wartoœci kultury i edukacji by³a
wówczas szko³a ludowa, biblioteka, uni-
wersytet ludowy. 

Jednak¿e Helena Radliñska widzia³a je-
szcze inne zadania i mo¿liwoœci edukacji

i oœwiaty w odbudowie ojczyzny z poro-
zbiorowej nêdzy. Polska potrzebowa³a wy-
sokiej klasy fachowców, umiej¹cych roz-
wi¹zywaæ ró¿ne rodzaje potrzeb spo³ecz-
nych. Zadanie przygotowania takich kadr
podjê³o za³o¿one przez Radliñsk¹ w 1925
r. Studium Pracy Spo³eczno-Oœwiatowej
przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w War-
szawie. Uczelnia kszta³ci³a nowoczesnych
profesjonalistów s³u¿by spo³ecznej w dzie-
dzinie oœwiaty doros³ych, bibliotekarstwa,
pomocy matce i dziecku, organizacji ¿ycia
spo³ecznego. Obok umiejêtnoœci warszta-
towych, absolwenci tej szko³y odznaczali
siê g³êboko wpojonym obowi¹zkiem ofiar-
nej i bezwarunkowej pracy na rzecz kraju.
I realizowali to zadanie, zarówno na ró¿-
nych obszarach ¿ycia spo³eczno-kultural-
nego II Rzeczypospolitej, jak równie¿
w czasie wojny i okupacji lat 1939-1945,
a tak¿e w pierwszych latach powojennych. 

Tak oto wówczas, za spraw¹ Heleny
Radliñskiej, oœwieceniowe normy dzia³ania
pro publico bono oraz pozytywistyczne
zasady pracy u podstaw, s³u¿y³y cz³owie-
kowi i kulturze w nowych ju¿ warunkach
spo³eczno-historycznych. Ten okres s³u¿by
spo³ecznej Radliñskiej zaowocowa³ jeszcze

LUDZIE

Z pokolenia
niepokornych

Helena Radliñska o ksi¹¿ce i s³u¿bie spo³ecznej 

Wies³aw 
Theiss

Ca³e ¿ycie Heleny Ra-
dliñskiej, jej bogata
i ró¿norodna dzia³alnoœæ
spo³eczna, naukowa,
pedagogiczna i pisarska
by³y w istocie zawsze
jednym: s³u¿b¹ spo³ecz-
n¹. Zawsze, niezale¿nie
od czasu i miejsca,
oznacza³o to dzia³anie
na rzecz dobra wspólne-
go. �ród³a tej aktywno-
œci siêga³y najg³êbszych
idea³ów humanizmu
i humanitaryzmu, na
czele z wizj¹ œwiata lu-
dzi wolnych i twórczych,
œwiata bez jakiejkolwiek
przemocy, krzywdy, uci-
sku i biedy. Nie by³a to
³atwa s³u¿ba. Helena
Radliñska, zgodnie
z nakazem sformu³owa-
nym jeszcze przez Sta-
nis³awa Staszica, ca³e
swoje indywidualne ¿y-
cie podporz¹dkowa³a
dobru publicznemu,
a tak¿e tym wszystkim,
którzy byli w potrzebie:
drugiemu cz³owiekowi,
œrodowisku spo³eczne-
mu, narodowi, pañstwu.
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jednym: rozleg³ym programem badawczo-
naukowym, przedstawionym w takich pu-
blikacjach, jak m.in.: Ksi¹¿ka wœród ludzi
(1933), Stosunek wychowawcy do œrodo-
wiska spo³ecznego (1935), (red.), Spo³ecz-
ne przyczyny powodzeñ i niepowodzeñ
szkolnych (1937). 

Lata wojny i okupacji 1939-1945 nie
przerwa³y naukowej i spo³ecznej dzia³al-
noœci Radliñskiej. Nie poddawa³a siê okru-
cieñstwom wojny ani w³asnej chorobie.
Prowadzi³a tajne zajêcia w Studium Pracy
Spo³eczno-Oœwiatowej, aktywnie w³¹cza³a
siê w dzia³ania konspiracyjne ruchu ludo-
wego, uczestniczy³a w akcjach pomocy
i ratowania ¯ydów, rozwija³a wizje szko³y
i oœwiaty w powojennej Polsce. Po upad-
ku Powstania Warszawskiego dzieli³a los
mieszkañców stolicy wypêdzonych do
obozu w Pruszkowie.

S³u¿ba spo³eczna Radliñskiej nie usta³a
po 1945 r. Wrêcz przeciwnie. Nie doœæ, ¿e
trzeba by³o odbudowywaæ zdruzgotany
przez wojnê warsztat pracy akademickiej,
to jeszcze nale¿a³o dawaæ odpór postêpu-
j¹cej sowietyzacji kraju. Wszystko to dzia³o
siê teraz ju¿ w £odzi, bo Wolna Wszechni-
ca Polska w Warszawie przesta³a istnieæ.
W nowo powsta³ym Uniwersytecie £ódz-
kim utworzy³a Zak³ad Pedagogiki Spo³ecz-
nej. Skupi³a wokó³ siebie dawnych i no-
wych uczniów. I dalej uczy³a tego, ¿e
g³ówn¹ wartoœci¹ na tym œwiecie jest cz³o-
wiek-osoba ludzka; cz³owiek podmiot
a nie przedmiot, twórca a nie tworzywo,
cz³owiek wolny a nie jednostka zniewolo-
na. Prowadzony przez Helenê Radliñsk¹
Zak³ad Pedagogiki Spo³ecznej, jako obszar
wolnej myœli, zosta³ zamkniêty przez w³a-
dze w 1952 r. 

Helena Radliñska umar³a w 1954 r. Do-
robek tej dzia³aczki i uczonej, nie bez
przeszkód politycznych, upowszechniany
jest jednak nadal. Maj¹ w tym udzia³ jej
najbli¿si wspó³pracownicy, profesorowie:
Ryszard Wroczyñski, Aleksander Kamiñski,
Irena Lepalczyk. Dziœ, po wielu zasadni-
czych zmianach w kraju, liczne i trwa³e
wartoœci tego dzie³a na nowo jaœniej¹ pe³-
nym blaskiem. Znów do g³osu dochodzi
edukacja rozumiana jako s³u¿ba spo³eczna,
oparta na takich niezbywalnych warto-
œciach, jak demokracja, pañstwo prawa,
wspólne dobro, dialog.

DO POJÊCIA OJCZYZNY 
NALE¯Y KSI¥¯KA

Ksi¹¿ka i czytelnictwo to – obok
szko³y – najwa¿niejsze formy s³u¿by spo-
³ecznej, jak¹ Helena Radliñska pe³ni³a
przez ca³e ¿ycie. O zakresie i randze za-
dañ bibliotek i ksi¹¿ki w pozaszkolnej
pracy oœwiatowej oraz – szerzej – w s³u¿-
bie spo³ecznej, mówi nastêpuj¹ce twier-

dzenie Radliñskiej: biblioteki s¹ „szko³a-
mi obywatelstwa”.  Ucz¹ poznawania lu-
dzi i stosunków spo³ecznych, a przez
swoj¹ powszechnoœæ i udostêpnianie
wszystkim tych samych zbiorów – szerz¹
na co dzieñ demokracjê. Ksi¹¿ka nato-
miast „informuje i wychowuje, zespala
i pog³êbia”, jest narzêdziem indywidual-
nej i zbiorowej pracy.

Samo jednak istnienie bibliotek nie
jest warunkiem wystarczaj¹cym, aby by³y
one ogniskami oœwiaty i kultury, aby pe³-
ni³y rolê œrodowiska wychowawczego. To
zadanie nale¿y przede wszystkim do bi-
bliotekarza. Pe³ni on rolê przewodnika
i wychowawcy, doradza i u³atwia wybór,
jednak¿e nie narzuca gotowych rozstrzy-
gniêæ i rozwi¹zañ. Jest partnerem w dia-
logu, organizatorem kontaktu pomiêdzy
czytelnikiem a ksi¹¿k¹. Tu pojawia siê
istotna dyrektywa praktyczna, wa¿na
w czasach Radliñskiej, aktualna chyba
i dziœ: „Bibliotekarz musi byæ nie tylko
s³ug¹ idea³u, lecz i badaczem rzeczywi-
stoœci, w któr¹ ma wprowadzaæ idea³”.
A to z kolei wymaga od bibliotekarza po-
znania samego siebie jako czytelnika.
Jednak¿e bibliote-
karz, dopomagaj¹c
rozwojowi i podno-
sz¹c poziom kultury
spo³eczeñstwa, nie
mo¿e gubiæ z pola
widzenia zdañ kom-
pensacyjnych, reali-
zowanych wobec
tych, którzy nie
umiej¹ czytaæ i pisaæ,
i z tego powodu ma-
j¹ zamkniêty dostêp
do wartoœci kultury.
Wiadomo, jak¿e roz-
leg³y by³ zakres tego
rodzaju potrzeb
oœwiatowych przed
1939 r., zw³aszcza na
terenach odleg³ych
od centrów kultury.

Co by³o Ÿród³em
tak wysokiej rangi
spo³ecznej ksi¹¿ki, bi-

Helena Radliñska, zgodnie z naka-
zem sformu³owanym jeszcze przez
Stanis³awa Staszica, ca³e swoje in-
dywidualne ¿ycie podporz¹dkowa-
³a dobru publicznemu, a tak¿e tym
wszystkim, którzy byli w potrzebie:
drugiemu cz³owiekowi, œrodowisku
spo³ecznemu, narodowi, pañstwu.
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blioteki i bibliotekarza? Czy tylko oczeki-
wana skutecznoœæ praktyczna, realizacja
bie¿¹cych potrzeb? Z pewnoœci¹ nie tylko.
Radliñska wprowadzi³a ksi¹¿kê w obszary
zarezerwowane dla najwy¿szych wartoœci,
wartoœci, które tworz¹ rdzeñ kultury. By³o
to miejsce nieledwie œwiête. Bez tego typu
odniesieñ ¿ycie ludzi jest przera¿aj¹co nie-
pe³ne i ubogie. Ksi¹¿ka, bêd¹c czêœci¹
kultury i tradycji, istotnym elementem po-
wszechnego dziedzictwa narodowego, na-
pe³nia - by powiedzieæ za Norwidem –
formê treœci¹, czy te¿ przepaja byt powin-
noœci¹. A to oznacza nic innego, jak mo¿-
liwoœæ odnajdywania sensu czy te¿ nada-
wania sensu temu wszystkiemu, co cz³o-
wiek robi. Dziêki ksi¹¿ce - mówi Radliñ-
ska z ca³¹ moc¹ – mo¿emy odnaleŸæ swo-
j¹ indywidualn¹ i spo³eczn¹ to¿samoœæ,
odpowiedzieæ na pytanie „kim jesteœmy,
sk¹d i dok¹d idziemy”. S¹ to s¹ przekona-
nia o wielkich narodowotwórczych mo¿li-
woœciach ksi¹¿ki, pogl¹dy wyprowadzone
z odleg³ych idea³ów oœwiecenia i roman-
tycznej wiary w przemianê materii spo-

³ecznej za spraw¹ ksi¹¿ek tra-
fiaj¹cych pod strzechy. I Ra-
dliñska nie mia³a co do tego
¿adnej w¹tpliwoœci. Jak¿e du-
mnie, a zarazem zobowi¹zu-
j¹co brzmi¹ jej piêkne s³owa:
„Do pojêcia Ojczyzny nale¿y
ksi¹¿ka”. Ale jak¿e jednocze-
œnie zatrwa¿aj¹co – tak¿e mo-
¿e na tle dzisiejszej sytuacji –
brzmi kolejne zdanie-prze-
stroga Radliñskiej: „Gdzie tej
ksi¹¿ki brak – kulturze naro-
dowej grozi niebezpieczeñ-
stwo”.

KSI¥¯KA I DZIEJE KRAJU 
Ksi¹¿ka, zajmuj¹c miej-

sce w kulturowym sercu oj-
czyzny, dzieli losy kraju
i narodu. Zarówno chwile
dobre, jak i z³e. Los ten

dziel¹ tak¿e biblioteki i bibliotekarze.
Nie inaczej by³o z H. Radliñsk¹ i jej
twórczoœci¹.

Publikuj¹c w 1897 r. popularn¹ bro-
szurkê Kto to by³ Mickiewicz? wkroczy³a
Radliñska na szerokie pole popularyzacji
dziejów, kultury i literatury polskiej. By³ to
wa¿ny element edukacji patriotycznej. „Ta-
kie pisarstwo – wyjaœnia³a – by³o s³u¿b¹,
nie przyczynia³o siê do wypowiedzenia
siebie (...) Usi³owa³o zastêpowaæ szko³ê,
podawaæ wiadomoœci elementarne, inaczej
ni¿ podrêcznik, wi¹zaæ je z prze¿yciami”.
Jedn¹ z wiêkszych publikacji Radliñskiej
tego typu jest wydawnictwo W piêæsetn¹
rocznicê. O naszych pierwszych ksi¹¿kach
i uniwersytecie krakowskim (1901). Autor-
ka opatrzy³a swoj¹ pracê znamiennym cy-
tatem z kronik Galla Anonima: „Przyjmij-
cie nie moje obrobienie, lecz nasze dzieje,
oceniajcie nie robotnika, lecz z³oto”.

Broszura popularna, skromny bohater
pracy oœwiatowej tamtych czasów, mia³a
potê¿ne wsparcie w „bibule”, druku konspi-
racyjnym, przemycanym przez kordony
dziel¹ce polskie ziemie. Zapewne by³ wœród
nich Katechizm demokratyczny, ma³a ksi¹-
¿eczka podpisana przez Filareta Prawdow-
skiego. Pod tym nazwiskiem kry³ siê nie¿y-
j¹cy ju¿ wtedy Henryk Kamieñski, pisarz
spo³eczno-polityczny, publicysta silnie od-
dzia³uj¹cy na konspiracjê w kraju. Okreœla-
j¹c w Katechizmie g³ówne cechy prawdzi-
wej mi³oœci ojczyzny, pisa³: „Jest to najszla-
chetniejsze uczucie, które nic zawistnego
w sobie nie mieœci – uczucie, które jest
podstaw¹ potêgi i wolnoœci ludów, które
ka¿e nam kochaæ wszystkich rodaków jako
braci, i wszystkim obcym ludom sprzyjaæ”.

Inne miejsce ksi¹¿ki w ¿yciu ojczyzny
ods³ania broszura Radliñskiej Jak prowa-
dziæ biblioteki wêdrowne (1922). By³ to
projekt ruchomego kompletu ksi¹¿ek
i wzorcowego katalogu, który mia³ docie-
raæ do „warsztatów ¿ycia”, do placówek
oœwiatowych, gospodarczych, sportowych.
Do zestawu biblioteki wêdrownej wcho-
dzi³y ksi¹¿ki m.in. z zakresu historii litera-
tury, nauczania gramatyki, geografii, przy-
rody, jak równie¿ pogadanki historyczne,
krajoznawcze i geograficzne oraz poga-
danki o Polsce wspó³czesnej. Taki komplet
ksi¹¿ek mia³ w krótkim czasie dotrzeæ do
najdalszych wsi Mazowsza, Podlasia czy
Polesia. I dociera³, pe³ni¹c zak³adane role
edukacyjne i spo³eczne. 

Ksi¹¿ka by³a bardzo wa¿nym orê¿em,
za pomoc¹ którego Helena Radliñska
walczy³a o ojczyznê w czasie II wojny
œwiatowej i okupacji. Typowym przyk³a-
dem tego typu publikacji by³a – wœród
wielu innych, które wtedy napisa³a –
broszurka Radliñskiej nosz¹ca ma³o zna-
cz¹cy tytu³ Przewodnik w³óczêgi. Druk
ten wydany rzekomo w Wilnie w 1939 r.,
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zosta³ faktycznie nielegalnie opublikowa-
ny w 1942 r. Warszawie. Pod przykrywk¹
neutralnych informacji o tym, jak przygo-
towaæ siê do wêdrówki, wyposa¿yæ na
d³ug¹ drogê, unikaæ chorób i jak siê
od¿ywiaæ, w istocie s³u¿ono wskazówka-
mi kierowanymi do tysiêcy przymuso-
wych wêdrowców tamtych czasów:
przesiedleñców, uciekinierów, sezono-
wych robotników. 

Relacja: ojczyzna – Radliñska –
ksi¹¿ka, znajduje now¹ postaæ po 1945
r. Komunistyczna w³adza, coraz bar-
dziej zawê¿aj¹c pole indywidualnej
i obywatelskiej swobody, kierowa³a siê
tak¿e przeciwko ksi¹¿ce. S³u¿y³a temu
cenzura i jej ró¿ne instytucje. Jednym
z efektów tych dzia³añ by³y Wykazy
ksi¹¿ek podlegaj¹cych niezw³ocznemu
wycofaniu. Wœród tysiêcy pozycji ksi¹¿-
kowych sk³adaj¹cych siê na te spisy, s¹
tak¿e prace pedagogiczne, a wœród
nich - publikacje Radliñskiej. Na prze-
mia³ skierowano takie jej tytu³y, jak: Na
ziemi polskiej przed wielu laty (wszyst-
kie wydania, tj. 1911, 1921, 1925, 1946),
Badania regionalne dziejów oœwiaty
(1948). Walcz¹c z ksi¹¿k¹, walczono
z demokracj¹ i wolnoœci¹, symbolicznie
i faktycznie odmawiano prawa g³osu
tym, którzy nie poparli si³¹ narzuco-
nych rozwi¹zañ, którzy byli po drugiej
strony barykady. Na temat „bur¿uazyjnej”
pedagogiki Radliñskiej powiedziano m.in.,
¿e proponowane przez ni¹ rozwi¹zania
spo³eczno-wychowawcze „nie maj¹ nic
wspólnego z dzia³alnoœci¹ polityczno-re-
wolucyjn¹”, ¿e by³y to „próby plasterko-
wego ukojenia cierpieñ”. Jeden z ideolo-
gicznych niby-recenzentów jej prac twier-
dzi³: „jedynie nasza obecna droga umo¿li-
wia nam zrealizowanie w pe³ni tych ce-

lów, o których marzy³a Radliñska i jej wy-
chowankowie”. 

*   *   *

Trwaj¹ca ponad pó³ wieku spo³eczna
i naukowa dzia³alnoœæ Heleny Radliñskiej
by³a nieustannym poszukiwaniem „si³
ludzkich”, dynamiki, za pomoc¹ której lu-
dzie sami, w imiê idea³u bêd¹ przetwa-
rzaæ, zmieniaæ i ulepszaæ, swój œwiat. I nie
ma innej drogi – mówi Helena Radliñska,
by rozwój cz³owieka by³ autonomiczny,
niezale¿ny i godny. Wa¿nym œrodkiem
tych d¹¿eñ oraz prac by³a - i jest - peda-
gogika spo³eczna, oraz takie formy eduka-
cji pozaszkolnej, jak m.in. ksi¹¿ka, czytel-
nictwo oraz biblioteka. To z kolei decydo-
wa³o o fundamentalnej roli, jak¹ w tej wi-
zji demokratycznej edukacji i demokra-
tycznego œwiata mia³ pe³niæ bibliotekarz.
Skoro biblioteki by³y „szko³ami demokra-
cji”, to bibliotekarz by³ – jak¿e to odpo-
wiedzialna funkcja! – nauczycielem demo-
kracji. Mia³ on, tak jak inni pracownicy
spo³eczno-oœwiatowi, kszta³towaæ m³ode
pokolenia, tych – jak mówi³a Radliñska -
„twórców ojczyzny”. 

S³u¿ba spo³eczna Heleny Radliñskiej

odznacza³a siê wieloma uniwersalnymi
i ponadczasowymi walorami. Sprawia to,
¿e dziœ, gdy szukamy ³adu i harmonii spo-
³ecznej w œwiecie pe³nym ró¿nych i nie-
jednokrotnie sprzecznych idei, powinni-
œmy wracaæ do dziedzictwa Radliñskiej.
Mo¿emy i powinniœmy na nowo tê trady-
cjê poznawaæ, odczytywaæ i otwieraæ na
nasze dzisiejsze problemy. 
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Helena Radliñska (1879-1954),
dzia³acz spo³eczny Królestwa Pol-
skiego prze³omu XIX/XX w., histo-
ryk dziejów oœwiaty i wychowania,
pedagog, twórczyni polskiej peda-
gogiki spo³ecznej, profesor Wolnej
Wszechnicy Polskiej w Warszawie,
po 1945 r. w Uniwersytecie £ódz-
kim, autorka wielu prac publicy-
stycznych i naukowych, m.in.
Ksi¹¿ka wœród ludzi (1933), Stosu-
nek wychowawcy do œrodowiska
spo³ecznego (1935), Oœwiata doro-
s³ych (1947).

Wies³aw Theiss 
(1946), profesor Wydzia³u Peda-
gogicznego Uniwersytetu Warsza-
wskiego, zajmuje siê teori¹ i his-
tori¹ pedagogiki spo³ecznej oraz
edukacj¹ œrodowiskow¹, ostatnio
opublikowa³ ksi¹¿kê (red.), Ma³a
ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój
lokalny (2001).
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ZACZNIJMY jednak ten w¹tek od przyto-
czenia opowieœci o Cadyku. W dziele
„Gog i Magog” Martin Buber1 ukazuje
niezwyk³¹ scenê. Do zebranych przy
stole ¯ydów wyg³osi³ Widz¹cy z Lubli-
na zaskakuj¹ce kazanie o biblijnym
Gogu i Magogu. S³uchacze z zapartym
tchem ws³uchiwali siê w jego s³owa,
nawet przeciwnicy zamilkli, bo rzecz
dotyczy³a problemu, na który ¿adna
religia nie potrafi³a znaleŸæ ostatecznej
odpowiedzi: dlaczego w œwiecie wystê-
puje z³o, czy w Bogu jest pierwiastek
z³a, w jaki sposób pos³uguje siê On
z³em do dobrych celów? Potem - ju¿ po
zamkniêciu szabatu- w domu Widz¹ce-
go, ma³e grono uczniów mog³o zadaæ
cadykowi ka¿de pytanie. 

Skorzysta³ z tego Jakub Icchak z Opa-
towa, zwany Judem:

„- Rabbi, co z tym Gogiem? Przecie¿
mo¿e byæ tam, na zewn¹trz, dlatego tylko,
¿e jest tu, wewn¹trz. - I wskaza³ na w³asn¹
pierœ. - Mroku, z którego siê wy³oni³, nie
trzeba by³o braæ znik¹d jak z naszych
ospa³ych lub podstêpnych serc. To nasza
zdrada Boga tak Goga rozdê³a. Ani dusz¹,
ani ludem nie rz¹dzi si³a œwiat³a.”

Niektórzy zgromadzeni uznali Juda za
bluŸniercê. Lecz wtedy – jak opowiada

da-

lej Buber:
„Widz¹cy jednym ruchem d³oni przy-

wróci³ spokój.
- Cierpisz zbyt wiele, Jakubie Icchaku

- powiedzia³. - Nie wolno pozwalaæ sobie
na takie cierpienie. 

- To nie ode mnie zale¿y, rabbi! - wy-
j¹ka³ Jud.”

Na tym skoñczy³a siê tego dnia rozmo-
wa z cadykiem. I pewnie przeminê³aby
w zapomnieniu jak wiele innych, gdyby
nie ustna tradycja chasydów i zapisanie jej
przez Bubera. 

Przy pierwszej lekturze powieœci
„Gog i Magog” te¿ przesz³am mimo, nie
zauwa¿ywszy dramatycznego zawieszenia
przy zdaniu skierowanym do Juda: „Nie
wolno pozwalaæ sobie na takie cierpie-
nie”. Dopiero odnalezienie tego zdania
u Nelly Sachs zmusi³o mnie do g³êbszej
lektury. Zdanie Widz¹cego pojawia siê
w jej twórczoœci w dwu utworach
i w niezwykle wa¿nych momentach ¿y-
cia. Pierwszy raz znajdujemy je w zbiorze
niepublikowanych „Listów z nocy”2,
które powsta³y w 1951 roku, nied³ugo po
doœwiadczeniach holokaustu i w okresie
trudnej ¿a³oby po ukochanej matce.
W jednym z tych listów pisze: 

Widz¹cy z Lublina powiada w Gogu
i Magogu Martina Bubera do œwiêtego Ju-
da: Nie mo¿na sobie pozwoliæ, aby  t a k
cierpieæ. Oto s³owo! S³owo pal¹ce jak Synaj!

Od tego czasu nie mogê spaæ. Niektóre
sprawy musz¹ pozostaæ trudne. A lecz¹cy
duszê chc¹ wszystko uczyniæ ³atwym. Naj-
trudniej jest nakazaæ granice cierpieniom,
jak tego domaga³ siê Widz¹cy! A dobro
i z³o. Te bliŸniêta, to okropne pomieszanie
œmierci ze œpiewem têsknoty. Chciane
przez Niego. Ale my jesteœmy tu do koñca.
Dlaczego tak, dlaczego?

[Der Seher von Lublin sagt in Martin
Buber’s Gog und Magog zum heiligen Ju-
den: Man darf sich nicht erlauben, s o zu
leiden. Das ist ein Wort! Ein Wort raucht
wie Sinai!

Konnte lange nicht schlafen mehr seit-
dem. Manches muss schwer bleiben. Und
Seelenbehandler wollen alles leicht ma-
chen. Seinem Leiden Einhalt gebieten, wie
der Seher verlangt, ist das Schwerste! Und
Gut und Bose. Diese Zwillinge, dieses
schreckliche Todesgemisch mit dem Saen-
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Widz¹cy
z Lublina

Maria 
Borzêcka

Mo¿e kogoœ dziwiæ,
¿e tyle uwagi po-
œwiêca siê jednemu
zdaniu, które wysz³o
z ust Widz¹cego
z Lublina. Usprawie-
dliwieniem niech sta-
n¹ siê jego niezwy-
k³e dzieje
i przywo³anie 
w poezji Nelly Sachs,
niemieckojêzycznej
poetki ¿ydowskiej. 

Nagrobek Widz¹cego z Lublina na Starym 
Cmentarzu ¯ydowskim w Lublinie
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ger Sehnsucht. Von Ihm gewollt. Aber wir
sind zu Ende da. Warum so, warum?]

S³owa rabbiego z Lublina trafi³y wtedy
w j¹dro jej pytañ, dawa³y jej si³ê, nie daj¹c
odpowiedzi. Czerpa³a z nich moc tradycji
¿ydowskiej. Próbowa³a zrozumieæ i zaak-
ceptowaæ radê ¿yciow¹, ¿e aby ¿yæ, trze-
ba wyjœæ z cierpienia, a przynajmniej
wzi¹æ na siebie tyle cierpienia, ile mo¿e
unieœæ. Inaczej zmaganie siê z tym ciê¿a-
rem mo¿e przekroczyæ ludzk¹ miarê,
przyt³oczyæ, a cz³owiek mo¿e byæ przez
niego zmia¿d¿ony.

To samo zdanie Widz¹cego znalaz³o
zupe³nie inne odwo³anie wiele lat póŸniej
w tomie wierszy „P³on¹ce zagadki”3. Przy-
taczam utwór w t³umaczeniu Ryszarda
Krynickiego:

NIE WOLNO sobie pozwoliæ 
¿eby t a k cierpieæ
powiedzia³ Widz¹cy z Lublina
i ka¿de s³owo
ukrzy¿owane przez porê pó³nocy
skulone bezsenne
s³ysza³eœ gdzie indziej
mo¿e tam
gdzie odkryta zosta³a miara dla bez-
miaru
mi³oœæ wyzwolona od ziemskiej materii
mowa meteorów
zabroniona gwieŸdzie
a ty sam odszed³eœ od siebie
Widz¹cy z Lublina -

Poetka pos³u¿y³a siê form¹ zagadki
i wiersz nabra³ kszta³tu elipsy. Nie ma
w nim ju¿ dramatycznego pytania rzuca-
nego w niebo jak w „Listach z nocy” -
dlaczego? Jest w nim spokój cz³owieka,
który doszed³ do granicy Tajemnicy i stoi
cierpliwie czekaj¹c a¿ mu bêdzie obja-
wiony sens.  Nelly Sachs ju¿ nie traktuje
Widz¹cego jako dalekiego cadyka, mi-
strza stoj¹cego ponad ¿yciem, udzielaj¹-
cego rad, ale zwraca siê do niego w 2
osobie - Ty: „ka¿de s³owo (...) s³ysza³eœ
gdzie indziej”, „ty sam odszed³eœ od sie-
bie / Widz¹cy z Lublina”.

Poetka prowadzi z nim dialog nie lite-
racki, nie werbalny, w którym docieka
znaczenia s³ów, ale zmienia go w rozmo-
wê-milczenie dwojga mistyków, po³¹czo-
nych zrozumieniem i doœwiadczeniem,
którego nie mo¿na przekazaæ innym
w s³owach. Bo ka¿de s³owo „ukrzy¿owa-
ne przez porê pó³nocy” zrozumia³e bêdzie
„mo¿e tam/ gdzie odkryta zostanie miara
dla bezmiaru / mi³oœæ wyzwolona od
ziemskiej materii”. Nadzieja zmieszana
z têsknot¹ - tak na nowo odczytuje s³owa
Widz¹cego. Nelly Sachs ma ju¿ wtedy za
sob¹ tragiczne doœwiadczenie choroby
psychicznej i pobyt w zak³adzie psychia-
trycznym. Wie, co znaczy przekroczyæ
granicê cierpienia, co kryje siê w ostrze-
¿eniu Widz¹cego. 

I w³aœciwie mo¿na by na tym skoñ-
czyæ te rozwa¿ania, ale znalaz³am jeszcze
jeden œlad Widz¹cego w twórczoœci Nelly
Sachs. Warto go przytoczyæ, bo dope³nia
rozwa¿anego tematu. Jest to wiersz nie
przet³umaczony na jêzyk polski, zatytu³o-
wany „Krajobraz z krzyków”4, który zesta-
wia w jedn¹ poetyck¹ wizjê cierpienia
wszechczasów. „Krzyk serca Abrahamo-
wego syna” stoi obok „krzyku ukrytego
na Górze Oliwnej”. Wœród wielu jest
„krzyk popio³u z oœlepionego oka Widz¹-
cego” spadaj¹cy na „koœci w Majdanku
i Hiroszimie”. Wyrwane cytaty daj¹ wyo-
bra¿enia okropnoœci i grozy mia¿d¿¹cej
cz³owieka, ale poetka dostrzega na tym
strasznym tle sens. Cierpienia, dziœ niezro-
zumia³e, przera¿aj¹ce, czekaj¹ „wywieszo-
ne ku Bogu - ocieraj¹cemu wszelk¹ ³zê/
we wszechœwiecie”. Kiedy stanie siê jasna
druga strona cierpienia, której dziœ cz³o-
wiek nie mo¿e dociec czy poj¹æ, wtedy
ods³oni siê Tajemnica i zrozumia³y stanie
siê sens pos³ugiwania siê przez Boga tym,
co w oczach ludzkich jest tylko z³em.

Wielu czytaj¹cych i rozwa¿aj¹cych
zdanie Widz¹cego - podobnie jak Jakub
Icchak z Opatowa czy Nelly Sachs - mo¿e
dziwiæ siê, trwo¿yæ albo oburzyæ, ale mo-
¿e te¿ przyzna, ¿e to okruch z m¹droœci
chasydzkiej wysokiej próby. Dzieje ludz-
kie szlifuj¹ go nadal jak ¿aden inny
w dziejach œwiata. To okruch m¹droœci
mistycznej, w którym i Widz¹cy i Nelly
Sachs maj¹ swój udzia³.

Przypisy:

1 Martin Buber, Gog i Magog, t³.

J. Garewicz, Warszawa 1999,

przytoczone fragmenty s.32 -40.

2 „Briefe aus der Nacht“ [Listy z no-

cy] znajduj¹ siê w Archiwum Nelly

Sachs w Dortmudzie; t³umaczenie

cytowanego fragmentu s. 21 po-

chodzi od autorki.

3  „Literatura na œwiecie“ 1994/6

s.160.

4  Wiersz „Landschaft aus Schreien”

[Krajobraz z krzyków] pochodzi

z tomu: Nelly Sachs, Fahrt ins

Staublose, Frankfurt 1988

s.221-223.

Maria Borzêcka
polonistka, absolwentka KUL, pracuje
jako nauczyciel w Szkole Niemieckiej
i redaktor w wytwórni filmowej. Od
lat interesuje siê twórczoœci¹ Nelly
Sachs; przet³umaczy³a wraz z Olg¹
Karolczyk dramat tej poetki pt. „Eli”,
Lublin 2002.

Nelly Sachs
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LUBELSKIE OKNO NA EUROPÊ
Lubelszczyzna by³a pierwszym polskim

regionem, który utworzy³ swoje biuro
w Brukseli. Za naszym przyk³adem posz³y
inne województwa – dziœ ju¿ kilkanaœcie
placówek dzia³a na rzecz pozyskiwania in-
formacji z instytucji europejskich i nawi¹-
zywania kontaktów w stolicy Europy –
mówi Aneta Obara, pracownik Wydzia³u
Polityki Regionalnej lubelskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego, oddelegowana do pracy
w biurze regionalnym w Brukseli. Jednym
z priorytetów jej pracy jest stymulowanie
i nawi¹zywanie wspó³pracy miêdzy Lubel-
szczyzn¹ i Podlasiem a regionami Unii.
W Brukseli dzia³a oko³o dwustu biur regio-
nalnych z ca³ej Europy. Wymiana informa-
cji miêdzy nami jest niezbêdna, bowiem re-
giony, które reprezentujemy, s¹ zaintereso-
wane ró¿nymi aspektami wspó³pracy kultu-
ralnej i gospodarczej. W perspektywie bli-
skiej ju¿ integracji ze strukturami europej-
skimi dobre kontakty s¹ szczególnie wa¿ne,
bowiem Komisja Europejska przy og³asza-
niu konkursów na dofinansowanie konkret-
nych projektów bardzo czêsto k³adzie na-
cisk na inicjatywy regionalne, które przy
planowaniu i realizacji wymagaj¹ wspó³-
pracy regionów z ró¿nych krajów Europy.

Pani Aneta Obara - obok przekazywa-
nia informacji z Brukseli do konkretnych
placówek i instytucji samorz¹dowych,
które mog¹ byæ zainteresowane danym
projektem - pomaga lubelskim instytucjom
i organizacjom w znajdowaniu partnerów
do realizacji konkretnych projektów,
w których wymagany jest partner z UE;
poszukuje unijnych programów pod k¹-
tem finansowania konkretnych projektów,
wreszcie interweniuje w przypadkach,
gdy opóŸniaj¹ siê przelewy p³atnoœci ze
strony Komisji Europejskiej. Je¿eli chodzi
np. o kwestie dotycz¹ce call for proposals,
czyli o to, jak powinien wygl¹daæ konkret-
ny wniosek aplikacyjny dotycz¹cy danego
grantu – rozmawiam z osob¹, która z ra-
mienia Komisji Europejskiej koordynuje
ten program.

Aneta Obara nie skar¿y siê na unijn¹
biurokracjê, o której w naszym kraju kr¹¿¹
legendy.  Chocia¿ czêsto nie mo¿e spo-
tkaæ siê z danym urzêdnikiem KE, który
nie znalaz³ czasu w napiêtym programie
zajêæ podkreœla, ¿e Komisja Europejska

jest zawsze otwarta na pytania ze strony
przedstawicieli biur regionalnych i nigdy
nie zostawia ich bez odpowiedzi. Nie
mo¿na jednak liczyæ na szybkie za³atwie-
nie spraw, które maj¹ krótki deadline, czy-
li termin ostateczny np. w przypadku z³o-
¿enia wniosku o grant. 

Pracownik lubelskiego biura czêsto
uczestniczy w spotkaniach z urzêdnikami
Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów
oraz przedstawicielami europejskich lan-
dów i prowincji. Dziêki temu mam mo¿li-
woœæ prezentacji profilu województwa,
omawiaj¹c jednoczeœnie konkretne projek-
ty i inicjatywy regionalne.

W szerokim spektrum zainteresowañ
lubelskiego biura regionalnego wa¿ne
miejsce zajmuje edukacja i kultura. Jednym
z moich obowi¹zków jest rozsy³anie infor-
macji dotycz¹cych m.in. propozycji wspó³-
pracy (partner search), które regularnie
otrzymujê od partnerów z ca³ej UE w ra-
mach programu Kultura 2000 (Culture).
Instytucje kulturalne i samorz¹dowe Lubel-
szczyzny, szko³y oraz stowarzyszenia kon-
taktuj¹ siê ze mn¹, poszukuj¹c partnerów
do realizowanych projektów b¹dŸ fundu-
szy, które potrzebne s¹ do sfinansowania
konkretnych dzia³añ edukacyjnych lub
kulturalnych. Niestety, program wspólnoto-
wy Kultura, do którego lubelskie instytucje
mog³yby sk³adaæ swoje propozycje, posiada
jeden, ale bardzo istotny, mankament –
wysoki próg wspó³finansowania projektu
(40 procent), siêgaj¹cy czasami kilkunastu
tysiêcy euro – generalnie zniechêcaj¹cy do
podejmowania dzia³añ w tym kierunku
z powodu k³opotów finansowych wielu pla-
cówek kulturalnych w regionie.

Gdy pó³tora roku temu w Lublinie
odby³o siê spotkanie pani Anety Obary
z dyrektorem Oœrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN” Tomaszem Pietrasiewiczem,
obie strony nie mog³y przewidzieæ, ¿e na-
wi¹zany kontakt bardzo szybko przynie-
sie konkretne efekty. – Pocz¹tkowo my-
œleliœmy o zorganizowaniu wystawy lub
prezentacji spektakli Oœrodka w Brukseli,
jako ¿e ta instytucja kulturalna prowadzi
szerok¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Realizu-
je z powodzeniem m.in. projekt „Zapo-
mniana Przesz³oœæ – Wielokulturowe Tra-
dycje Lubelszczyzny”, którego celem jest
przygotowanie m³odzie¿y do rozumienia
Ma³ej Ojczyzny i aktywnego uczestnictwa

MIÊDZY NAMI

Kultura, pieni¹dze
i wspólna Europa

Magdalena
Pokrzycka-Walczak

Lubelszczyzna jest jed-
nym z najs³abiej rozwi-
niêtych gospodarczo
regionów Polski.
W przysz³ej poszerzo-
nej Unii Europejskiej
bêdzie najbiedniejszym
regionem Wspólnoty.
Jednak to w³aœnie na
LubelszczyŸnie rodz¹
siê ciekawe inicjatywy
samorz¹dowe, które
zyskuj¹ uznanie w sto-
licy Europy. Trzy lata
temu samorz¹d woje-
wództwa, jako pierw-
szy w kraju, zdecydo-
wa³ o powo³aniu
w Brukseli biura regio-
nalnego Lubelszczyzny.
Niedawno Komisja Eu-
ropejska przyzna³a 10
tys. euro na projekt re-
alizowany przez lubel-
sk¹ samorz¹dow¹ in-
stytucjê kulturaln¹ -
Oœrodek „Brama
Grodzka-Teatr NN”. 
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w jej ¿yciu. Gdy jednak dowiedzia³am siê
o zaproszeniu ze strony Komisji Europej-
skiej do sk³adania  wniosków o dotacje
z zakresu tematyki ochrony miejsc o zna-
czeniu historycznym – nazistowskich obo-
zów zag³ady („projects to preserve the sites
of Nazi concentration camps as historical
memorials 2002”) – niemal od razu prze-
s³a³am opracowany przeze mnie formu-
larz wniosku, przet³umaczony na jêzyk
polski, do Oœrodka.  

WPISAÆ SIÊ W UNIJNY 
TOR MYŒLENIA...

Decyzja o uczestnictwie w konkursie
zapad³a w Oœrodku „Brama Grodzka-Teatr
NN” bardzo szybko. Unijna propozycja
by³a „po drodze” naszego programu – do-
skonale wpisywa³a siê w to, co zamierzali-
œmy zrobiæ – twierdzi dyrektor Tomasz
Pietrasiewicz. – Zak³adaliœmy, ¿e nasza
wystawa  – a planuj¹c j¹ zupe³nie nie
braliœmy pod uwagê starania siê o unijne
wsparcie – bêdzie wa¿nym g³osem w ob-
szarze problemu jak mówiæ o Holocauœcie,
o obozach zag³ady, o strasznej przesz³oœci,
która jest czêœci¹, czy tego chcemy, czy
nie, wspólnego dziedzictwa europejskiego.
Z zamiarem stworzenia ekspozycji „Utra-
cone dzieciñstwo” na terenie wspó³pracu-
j¹cego z nami Pañstwowego Muzeum na
Majdanku nosiliœmy siê ju¿ w po³owie
2001 roku. Po przeczytaniu pracy magi-
sterskiej doktorantki KUL Marty Grudziñ-
skiej, która w Oœrodku odbywa³a sta¿ ab-
solwencki, dyrektor Pietrasiewicz stwier-
dzi³, ¿e warto pomyœleæ o udostêpnieniu
tej wiedzy innym. Praca opisywa³a losy
dzieci w obozie koncentracyjnym na Maj-
danku – uzna³em, ¿e ta tematyka nie by-
³a, jak dot¹d, eksponowana i warto by by-
³o stworzyæ, w oparciu o zebrane przez
Martê materia³y, wystawê pokazuj¹c¹ hi-
storiê kilkorga konkretnych dzieci, które
by³y tu wiêzione.

Najwiêkszym problemem, z którym
musia³ zmierzyæ siê dyrektor Pietrasiewicz,
wype³niaj¹c aplikacjê wspólnie z Mart¹
Grudziñsk¹ i pracownikiem Oœrodka Mar-
cinem Skrzypkiem, by³a, jak wspomina
dzisiaj szef placówki, koniecznoœæ pozna-
nia intencji autorów projektuj¹cych formu-
larz wniosku. Trzeba by³o znaleŸæ drogê
wpisania siê w tor myœlenia unijnych urzê-
dników i ju¿ nim pod¹¿aæ do koñca –
twierdzi dyrektor Oœrodka. 

Napisanie dobrego projektu planowa-
nego przedsiêwziêcia to, zdaniem Pietra-
siewicza, dopiero pocz¹tek d³ugiej drogi
po dotacje z UE. Najwa¿niejsze i najtru-
dniejsze by³o dla nas konkretne nazwanie
tego, co planowaliœmy. A mieliœmy niewiele
czasu na przygotowanie wniosku – 6-8 ty-

godni do momentu z³o-
¿enia w Brukseli. Za-
wziêliœmy siê jednak –
precyzyjnie i bardzo
zwiêŸle przedstawiliœmy
nasz pomys³. Okaza³o
siê póŸniej, ¿e byliœmy
ju¿ w po³owie drogi do
sukcesu.

Kolejnym proble-
mem by³o dok³adne
wyszczególnienie pozy-
cji bud¿etowych. Unia
bezwzglêdnie wymaga
tzw. wk³adu w³asnego,
czyli gotowoœci do
wspó³finansowania pro-
jektu z konkretnym
wskazaniem Ÿród³a.
Naszym wspó³udzia³em
finansowym w przedsiê-
wziêciu by³o miejsce wy-
stawienia ekspozycji –
wyremontowany barak
na terenie by³ego hitle-
rowskiego obozu zag³a-
dy na Majdanku. Koszt
remontu miejsca, które
udostêpni³o wspó³pracuj¹ce z Oœrodkiem
Pañstwowe Muzeum na Majdanku, wy-
niós³ 100 tys. z³.

Gdy wniosek zosta³ z³o¿ony w Komisji
Europejskiej pozosta³o ju¿ tylko oczekiwa-
nie na decyzjê. Dobra informacja z Bru-
kseli nadesz³a bardzo szybko - pomys³
stworzenia wystawy i - na jej podstawie -
programu edukacyjnego dla szkó³ z wyko-
rzystaniem Internetu, znalaz³ uznanie unij-
nych urzêdników, którzy postanowili przy-
znaæ lubelskiej instytucji dofinansowanie
w wysokoœci 10 tys. euro.  

Z perspektywy czasu Pietrasiewicz widzi
wiele dobrych stron starania siê o unijne
wsparcie. Przede wszystkim jest to czysta sy-
tuacja – nie wchodzi tu w grê ¿aden lobby-
ing, znajomoœci, uk³ady. Unijni urzêdnicy
oddelegowani do obs³ugi naszego wniosku
wykazali siê wielkim profesjonalizmem
i zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹. W pewnym
momencie odnios³em wra¿enie, ¿e im chyba
tak¿e zale¿y na powodzeniu naszego projek-
tu. A to doda³o nam skrzyde³... 

Zdaniem dyrektora Oœrodka „Brama
Grodzka-Teatr NN” ka¿dy, kto ma dobry
pomys³ „wpisuj¹cy siê” w dany program
oferowany przez UE, ma szanse na po-
prawne wype³nienie wniosku i potencjalne
dofinansowanie. Trzeba pamiêtaæ jednak
o tym, ¿e dobry pomys³ to nie wszystko.
Unia premiuje nowatorskie spojrzenie na
dany temat, po³¹czone z realizacj¹, która
wykorzystuje najnowsze techniki multime-
dialne. Same schematy i ogólnikowoœæ ska-
zuj¹ nasz¹ ideê na niepowodzenie. Pietra-
siewicz podkreœla, ¿e idea, któr¹ chcemy

Tomasz Pietrasiewicz
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Wszystko w Wielkiej Brytanii, jak mówi
znana piosenka, „zatrzymuje siê na herbat-
kê”. Jest to niew¹tpliwie najpopularniejszy
napój w Brytanii, o wiele bardziej popular-
ny  ni¿ kawa, tak faworyzowana w pozosta-
³ej czêœci Europy i Stanach Zjednoczonych. 
Holendrzy sprowadzili j¹ na Kontynent oko-
³o 1610, ale dopiero w 1658 ukaza³o siê

pierwsze og³osze-
nie dotycz¹ce her-
baty w jednej
z londyñskich ga-
zet. Do po³owy
osiemnastego
wieku herbata by-
³a ju¿ wiod¹cym
napojem w Wiel-
kiej Brytanii, mi-
mo ¿e funt najtañ-
szej herbaty ko-
sztowa³ oko³o jed-
nej trzeciej tego,
co móg³ zarobiæ
wykwalifikowany
pracownik w ci¹-
gu tygodnia.
W tym czasie by³a
ona ostro¿nie wy-
dzielana przez pa-
ni¹  domu i trzy-

mana w specjalnych metalowych pojemni-
kach, czêsto zamykanych na klucz.
Stopniowo picie herbaty przeobrazi³o siê
w modny towarzyski rytua³, a herbaciane
ogrody rozkwit³y w takich miejscach jak
Vauxhall i Marylebone w Londynie, gdzie
po po³udniu mo¿na by³o spacerowaæ i roz-
koszowaæ siê fili¿ank¹ herbaty z chlebem,
z mas³em, ciastem. Herbaciane przyjêcia
by³y równie¿ popularne w domach
i wkrótce rytua³ popo³udniowej herbatki
zagoœci³ tam na dobre. Dzisiaj równie¿ we
wszystkich sklepach z herbat¹ i hotelach
w Wielkiej Brytanii istnieje zwyczaj prze-
rwy na herbatkê i pozostaje on osobliwo-
œci¹ ka¿dego meczu krykieta i ka¿dej let-
niej uroczystoœci. Podwieczorek z daniem
miêsnym (High Tea), popularny w pó³noc-
nej Anglii i Szkocji, jest doœæ obfitym posi³-
kiem wieczornym, który zastêpuje kolacjê.
Herbata w Wielkiej Brytanii jest tradycyjnym
zwyczajem parzona w porcelanowym im-
bryczku – jedna pe³na  ³y¿eczka na osobê
i jedna dodatkowa „na imbryczek”. Wiêk-
szoœæ ludzi w Brytanii pija po¿ywn¹ i moc-
n¹ fili¿ankê herbaty z mlekiem i cukrem.

Opracowano na podstawie „The United
Kingdom – 100 questions answered” – t³u-
maczy³ Marcin ¯uk
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zrealizowaæ, musi byæ zgodna z prioryteta-
mi zawartymi przez stronê unijn¹ w spe-
cjalnych regulaminach dotycz¹cych ubie-

gania siê o dotacjê.  – Dobry pomys³ i kon-
kretne przedstawienie jego realizacji to po-
³owa sukcesu. Drug¹ jest kwestia bud¿etu
i tzw. wk³adu w³asnego, który przy ró¿-
nych programach dotacyjnych ustalany jest
na innym poziomie (zazwyczaj od 20 do
40 procent wartoœci projektu).  

Dyrektor Pietrasiewicz pracuje ju¿ nad
kolejnymi pomys³ami, które – byæ mo¿e –
ponownie zaowocuj¹ unijnym wsparciem.
To czysta pragmatyka, ale i wielka przy-
jemnoœæ - twierdzi. Aneta Obara z biura
regionalnego w Brukseli cieszy siê z suk-
cesu lubelskiej samorz¹dowej instytucji
kultury, która, jako pierwsza w regionie,
otrzyma³a dotacjê wprost z Komisji Euro-
pejskiej. Myœlê, ¿e sukces, który sta³ siê
udzia³em Oœrodka „Brama Grodzka-Teatr
NN” powinien zachêciæ inne placówki, tak-
¿e instytucje pozarz¹dowe z regionu lubel-
skiego, do aktywnego uczestniczenia
w programach wspólnotowych UE. Trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e doœwiadczenia zdobyte
dzisiaj, bêd¹ procentowaæ ju¿ wkrótce, gdy
bêdziemy pe³noprawnym cz³onkiem euro-
pejskiej Wspólnoty.

MIÊDZY NAMI

Magdalena Pokrzycka-Walczak 
jest dziennikark¹, specjalizuje siê
w tematyce integracji europejskiej,
w grudniu 2002 roku uczestniczy³a
w misji studyjnej do Brukseli, orga-
nizowanej przez Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, Fundacjê
„Unia&Polska” oraz Klub Dzienni-
karzy Europejskich SDP.

Brytyjczycy lubi¹ herbatê

Aneta Obara

W sklepie z herbat¹.
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Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest
samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹
w Lublinie na Starym Mieœcie. Siedzib¹
Oœrodka jest XIV wieczna Brama Grodzka,
bêd¹ca dawniej przejœciem pomiêdzy mia-
stem chrzeœcijañskim i nieistniej¹cym ju¿ dzi-
siaj miastem ¿ydowskim. W swoich progra-
mach artystycznych i edukacyjnych Oœrodek
nawi¹zuje do historycznego i symbolicznego
znaczenia tej Bramy, jako miejsca ³¹cz¹cego
ró¿ne narody, tradycje i religie.

U Ÿróde³ powstania Oœrodka le¿y dzia³a-
lnoœæ artystyczna Teatru NN. W miarê up³ywu
czasu jego twórcy zaczêli realizowaæ równie¿
inne - pozateatralne przedsiêwziêcia
o charakterze spo³ecznym i edukacyjnym.
Wykroczy³y one daleko poza sztukê. Odbu-
dowuj¹c swoj¹ siedzibê i prowadz¹c w niej
dzia³alnoœæ animatorsk¹ Oœrodek wpisuje siê
aktywnie w proces o¿ywiania i ratowania
lubelskiego Starego Miasta. 

Poprzez dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i artysty-
czn¹ Oœrodek tworzy warunki do twórczego
uczestnictwa m³odzie¿y w ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym lubelskiej „Ma³ej Ojczyzny”. 

Programy Oœrodka krystalizuj¹ siê wokó³
zagadnieñ zwi¹zanych z problemem Pamiêci.
W oparciu o zbierane materia³y archiwalne
takie jak zdjêcia, relacje mówione i doku-
menty powsta³a wystawa tworz¹ca sta³¹ aran-
¿acjê wnêtrz siedziby Oœrodka. Opowiada
ona o zapomnianym, przedwojennym polsko
- ¿ydowskim Lublinie.

Bardzo wa¿nym projektem Oœrodka wy-
korzystuj¹cym nowoczesn¹ technologie jest
projekt internetowy „Zapomniana przesz³oœæ
– wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”.
Buduje on podstawy do wykorzystania pro-
gramów edukacyjnych realizowanych w Oœ-
rodku w sieci WWW a jednoczeœnie wspó³-
tworzy promocjê kulturaln¹ Lublina i regionu.

Od wielu lat prowadzony jest w Oœrodku
program „Spotkania Kultur” prezentuj¹cy

dorobek artystów z Europy Œrodkowo –
Wschodniej i Zachodniej. Program ten nawi¹-
zuje do po³o¿enia Lublina na pograniczu
Wschodu z Zachodem – do jego wielokultur-
owych tradycji. Uczestnikami Spotkañ Kultur
byli artyœci z Bia³orusi, Czech, Litwy, Niemiec
Polski, S³owacji, Ukrainy i Wêgier oraz Izraela.

W ramach dzia³alnoœci Oœrodka odbywaj¹
siê: spotkania autorskie, wyk³ady, sesje,
prezentacje przedstawieñ teatralnych, wys-
tawy (fotografia, malarstwo, grafika), projekc-
je filmów, warsztaty artystyczne, szkolenia.

Brama Grodzka oraz przyleg³e kamienice - siedziba Oœrodka.

O WYDAWCY

OŒRODEK 
„BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
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POLITYCY staraj¹ siê przekonaæ obywa-
teli, ¿e Europa powinna mieæ dla nich
pozytywne konotacje. Maj¹ równie¿
nadzieje, i¿ ich wysi³ki przybli¿aj¹ Pola-
kom pozytywny obraz Europy. Ich  dys-
kusje na temat Europy i miejsca w niej
Polski wp³ynê³y zapewne na pogl¹dy
Polaków. Jednak weryfikacja takiej hi-
potezy wymaga³aby porównania opinii,
jakie prezentowali Polacy na pocz¹tku
okresu transformacji ustrojowej i dziœ.
Oczywiœcie badañ na temat postaw wo-
bec Europy jest w ostatnim okresie wie-
le, rzadziej jednak s¹ to porównania
grup obejmuj¹ce d³u¿szy okres.

Pocz¹tek lat 90-tych przynosi³ donie-
sienia o tym, i¿ polska m³odzie¿ „postrze-
ga zjednoczon¹ Europê jako wspólnotê
wszystkich krajów po³o¿onych w jej geo-
graficznych granicach”1. Jednoczeœnie
m³odzie¿ mia³a poczucie znacznego dy-
stansu kulturowego wobec mieszkañców
Europy Zachodniej, zw³aszcza Niemcy
okreœlani byli jako odlegli kulturowo2.
W tym okresie niska by³a te¿ identyfikacja
m³odzie¿y polskiej z pojêciem „Europej-
czyk”3, co nie przeszkadza³o bar-
dzo przychylnej postawie wobec
Unii i zjednoczenia z ni¹4.

Badania przeprowadzane w kil-
ka lat póŸniej przynosz¹ pewn¹
zmianê postaw wobec Europy i Unii
Europejskiej, przy jednoczesnym za-
znaczeniu, i¿ brak g³êbokiego ich
zakorzenienia. Daje to szansê na
kszta³towanie tej postawy, ale mo¿e
to byæ zarówno kszta³towanie po-
staw pro- jak i antyeuropejskich. Opisywa-
ne w doniesieniach naukowych koñca stu-
lecia przekonanie o ¿yczliwym stosunku
Unii Europejskiej do Polski, a szczególnie
Niemców, sprzyja kszta³towaniu siê posta-
wy proeuropejskiej. Zmiana polega na
skróceniu dystansu jaki zaznaczany by³ po-
miêdzy Polsk¹ a Europ¹. W badaniach
z tego okresu Polacy czuj¹ siê znacznie
bardziej Europejczykami5. 

Analiza stanu badañ postaw wobec Eu-
ropy doprowadzi³a mnie do przekonania,
¿e dotycz¹ one ró¿nych grup spo³ecznych,
badanych ró¿nymi metodami, przez ró¿-
nych badaczy. Ujednolicenie grupy ba-
dawczej i zastosowanie tych samych me-

tod badañ pozwoli³o mi na uzyskanie
obrazu zmiany, jaka zasz³a w obrêbie po-
stawy wobec Europy z wykluczeniem in-
nych zmiennych. W³aœnie takiego porów-
nania dokona³am dziêki badaniom prze-
prowadzonym na pocz¹tku okresu trans-
formacji i powtórzonym w latach 2001-02.
Wybrana przeze mnie grupa badawcza to
studenci Katolickich Uniwersytetów w Lu-
blinie i Eichstatt (Niemcy). 

Badaniami objê³am m³odzie¿, ponie-
wa¿ ujmowana jest ona jako „fenomen
spo³eczno-kulturowy, który w swych prze-
jawach podporz¹dkowany jest czynnikom
historyczno-spo³ecznym”6, st¹d uzna³am,
¿e w³aœnie próba ukazania opinii m³odych
najbardziej wyraziœcie przedstawi dokonu-
j¹ce siê w Polakach przemiany. Socjologo-
wie okreœlaj¹ nawet m³odzie¿ mianem ba-
rometru przemian, który ujawnia ukryte
lub przysz³e problemy ca³ego spo³eczeñ-
stwa7. Szczególnie interesuje mnie, jak
zmienia siê emocjonalny obraz Europy
w oczach m³odzie¿y polskiej. Odpowiedzi
na to pytanie poszukujê w porównaniu
opinii z lat 1991/92 i 2001/02.

Przedstawiam tu równie¿ wyniki badañ
grupy studentów niemieckich. Dziêki temu
mogê dokonaæ porównania pomiêdzy po-
stawami studentów polskich i niemieckich,
którzy s¹ reprezentantami du¿ego, licz¹ce-
go siê i „zasiedzia³ego” w Unii Europej-
skiej kraju. 

Zanim rozpocznê analizê postaw wobec
Europy, chcia³abym zatrzymaæ siê przy sa-
mym pojêciu postawy. Szczególnie intere-
suj¹ce jest jej ujêcie jako wzglêdnie trwa³ej
dyspozycji do oceniania i emocjonalnego
reagowania na przedmiot. Tak widz¹ j¹
psychologowie poznawczy8.

Jak wynika z powy¿szej definicji, po-
stawê konstytuuj¹ trzy komponenty: emo-
cjonalny, oceniaj¹cy i behawioralny.

MIÊDZY NAMI

Europa
w oczach studentów

El¿bieta 
Trubi³owicz

Ostatnie miesi¹ce wy-
pe³nione s¹ zarówno
w dyskusjach medial-
nych, jak i towarzysko-
rodzinnych, perspekty-
w¹ wejœcia Polski do
Unii Europejskiej. Jed-
nym z poruszanych
problemów jest poszu-
kiwanie odpowiedzi,
czym jest Europa, jaka
jest, jakiej spodziewa-
my siê dla siebie? Czy
nasz odbiór Europy jest
specyficzny dla Pola-
ków czy te¿ bardziej
uniwersalny? Prze³om
1989 roku rozpocz¹³
proces integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹. Od
ponad dziesiêciu lat
ró¿ne ugrupowania
i centra opiniotwórcze
kszta³tuj¹ nasze
postrzeganie Europy. 

Od ponad dziesiêciu lat
ró¿ne ugrupowania 
i centra opiniotwórcze
kszta³tuj¹ nasze postrze-
ganie Europy. 
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Pierwszy mówi o emocjonalnych reakcjach
wobec przedmiotu postawy, drugi o my-
œlach i przekonaniach na temat przedmio-
tu postawy, zaœ trzeci o daj¹cym siê zaob-
serwowaæ zachowaniu wobec przedmiotu
postawy9. W analizie postawy wobec Eu-
ropy chcia³abym oprzeæ siê na ukazaniu
komponentu emocjonalno-oceniaj¹cego,
który ujmuje zarówno zintelektualizowane
oceny, jak „m¹dry – g³upi” lub dodatnie
i ujemne emocje wywo³ane przez przed-
miot postawy, jak „radosny – smutny”. Za-
równo oceny, jak i emocje, posiadaj¹
okreœlony kierunek i intensywnoœæ10.

W psychologii wyró¿nia siê dwa zna-
czenia pojêæ. Ka¿de pojêcie obok znacze-
nia denotacyjnego, wyznaczaj¹cego zakres
danej nazwy, ma równie¿ znaczenie kono-
tacyjne, które okreœla jego treœæ, sens, jest
zbiorem cech ³¹cznie przez ni¹ wspó³okre-
œlanych.11. W³aœnie wyznaczenie obszaru
konotacyjnego, jaki niesie pojêcie „Euro-
pa” dla studentów daje szansê na uchwy-
cenie emocjonalno-oceniaj¹cego kompo-
nentu postawy. Badania na ten temat
przeprowadza³am w trzech grupach. Dwie
badane by³y w latach 1991 – 92 , nato-
miast trzecia w latach 2001 –2002. 

Pierwsz¹ z badanych grup stanowili
studenci KUL badani w roku akademickim
19991/92, druga to studenci niemieccy stu-
diuj¹cy w roku 1991 w Katolickim Uniwer-
sytecie w Eichstatt w Bawarii – Niemcy,
trzecia to znów studenci KUL, lecz badani
w latach 2001 – 2002.

W ka¿dej grupie zachowana by³a zasada
badania studentów I, III i V roku, ka¿dy
z tych roczników reprezentowany jest przez
oko³o 50 studentów w po³owie mê¿czyzn
i kobiet, co daje po 150 respondentów
w ka¿dej z badanych grup (75 kobiet i 75
mê¿czyzn). Dobór próby by³ losowy, przy
zachowaniu reprezentatywnoœci dla ca³ej
populacji danej uczelni poprzez proporcjo-
naln¹ do liczby studiuj¹cych na danym kie-
runku iloœæ badanych z wszystkich sekcji.

Oczywiœcie badanie studentów tylko
dwóch, przy tym katolickich uczelni nie
uprawomocnia do ekstrapolacji wyników
tych badañ na wszystkich polskich i nie-
mieckich studentów. W opisie wyników
pozostajê jednak przy okreœleniach „stu-
denci polscy i niemieccy”, gdy¿ pomimo
œwiadomoœci ograniczeñ tej próby, wszy-
scy badani pozostaj¹ jednoczeœnie repre-
zentantami swoich krajów. 
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Wyniki badañ ilustruje wykres, którego
nawet pobie¿na interpretacja pozwala na
dostrze¿enie przesuniêcia wykresu dla
wszystkich badanych w lew¹ stronê, czyli
w tym kierunku, gdzie umiejscowiono po-
zytywne bieguny skal. Zauwa¿ymy rów-
nie¿, ¿e w wiêkszoœci skal najbardziej po-
zytywne wyniki uzyska³y badania studen-
tów niemieckich, natomiast opinie studen-

tów polskich s¹ prawie wszêdzie zbie¿ne.
Tyle interpretacji „na pierwszy rzut oka”.

Dla sprawdzenia, jak wygl¹da, rzeczy-
wiœcie Europa w opinii studentów obliczy-
³am zale¿noœci statystyczne, które pozwoli-
³y na okreœlenie, w obrêbie jakich par
przymiotników ró¿nice pomiêdzy badany-
mi grupami osi¹gaj¹ istotnoœæ statystyczn¹.
Po przeprowadzeniu obliczeñ wy³ania siê
nastêpuj¹cy obraz Europy widzianej ocza-
mi polskich i niemieckich studentów.

„Europa” jest bardzo podobna dla pol-
skich studentów XXI wieku i tych m³od-
szych o 10 lat. Podobna i... wzbudzaj¹ca
doœæ pozytywne uczucia. Postrzegaj¹ j¹ ja-
ko aktywn¹, demokratyczn¹, piêkn¹, kolo-
row¹, bardzo ró¿norodn¹, twórcz¹, rozwi-
jaj¹c¹, nowoczesn¹ i ciekaw¹. 

Zaskakuj¹ce, ¿e obraz Europy zmieni³
siê tak niewiele na przestrzeni dziesiêcio-
lecia. Napisano i powiedziano przecie¿
miliardy s³ów, które mia³y zmieniæ wizeru-
nek Europy w oczach Polaków, a okazuje
siê, i¿ m³odzie¿ polska zmieni³a swoje
zdanie w bardzo niewielkim stopniu. Je-
¿eli przeœledzimy wykres, okazuje siê, ¿e
krzywe wykreœlaj¹ce opinie obu polskich
grup prawie siê pokrywaj¹, a ró¿nic istot-
nych z punktu widzenia statystyki jest
bardzo ma³o.

Jedynie w dwóch skalach wyst¹pi³y
ró¿nice, które uznaliby za istotne statysty-
cy. Dotyczy to skal „swojski – obcy” i „no-
woczesny – przestarza³y”.

Wspó³czeœni studenci KUL odbieraj¹
„Europê” jako bardziej obc¹ ni¿ oceniali to
ich starsi o 10 lat koledzy. Trudno siê te-
mu dziwiæ, skoro wszystkie strony poli-
tycznych scen staraj¹ siê przekonaæ do
swoich „europogl¹dów”. Jedyny wspólny
komunikat, jaki zdaje siê p³yn¹æ w tej

sprawie do przeciêtnego Polaka jest nastê-
puj¹cy: „Europa to nie jest to, co widzisz
za oknem”. Ukazywany w to miejsce
obraz jest kusz¹cy lub przera¿aj¹cy w za-
le¿noœci od kreuj¹cej go opcji politycznej.
Zawsze jednak akcentuje siê ró¿nice.

Oczywiœcie zdarzaj¹ siê równie¿ g³osy,
rzadko artyku³owane w mediach, ¿e Europa
to przecie¿ w³aœnie „my” a nie jedynie kraje

le¿¹ce na zachód od Odry. Jed-
nak podkreœlanie „swojskoœci”
Europy nie jest najwyraŸniej no-
œne medialne, bowiem niewiele
takich informacji dociera do czy-
telników i s³uchaczy, a najmniej
do telewidzów. Nie powinno
wiêc dziwiæ wzrastaj¹ce poczu-
cie obcoœci wobec Europy. Dru-
ga z istotnych statystycznie ró¿-
nic wskazuje, ¿e wspó³czeœni
studenci widz¹ nie tylko Europê
bardziej obc¹, ale te¿ bardziej
nowoczesn¹. 

Byæ mo¿e przyczyna le¿y
w tym, i¿ na pocz¹tku prze³omu zach³y-
œniêci wolnoœci¹, z gorliwoœci¹ neofity po-
czuliœmy siê zjednoczeni i upodobnieni do
Europy. Przez tych dziesiêæ lat trochê bar-
dziej poznaliœmy Europê i okaza³a siê bar-
dziej obca i bardziej nowoczesna ni¿ siê
przed 10 laty wydawa³o.

Przyjrzyjmy siê teraz, czy to podobieñ-
stwo w opiniach polskich studentów mo¿-
na równie¿ rozszerzyæ na pogl¹dy studen-
tów niemieckich. Badana przeze mnie
grupa studiowa³a (tak jak polscy badani)
na uniwersytecie katolickim, równie¿
wszystkie pozosta³e kryteria doboru bada-
nych by³y identyczne. Jednak pomimo
podobieñstwa badanych grup, ich emo-
cjonalna ocena Europy jest bardzo ró¿na.  

Dla studentów niemieckich Europa jest
piêkniejsza, bardziej kolorowa, otwarta
i bardziej usamodzielniaj¹ca. Jak widaæ, po-
zytywny obraz, jaki nakreœli³am opisuj¹c
pogl¹dy na temat Europy polskich studen-
tów, zyska³ jeszcze bardziej dodatni wymiar
w opisie grupy niemieckiej. M³odzi Niemcy
postrzegaj¹ te¿ Europê jako istotnie mniej
pe³n¹ napiêæ ni¿ okreœlaj¹ j¹ studenci pol-
scy. Odczuwanie napiêcia jako opozycji do
spokoju to jedyna negatywna skala spoœród
wszystkich opisuj¹cych Europê, która poja-
wia siê u wszystkich badanych. W pewnej
mierze mo¿na j¹ prawdopodobnie odczyty-
waæ jako przejaw permanentnego ¿ycia
w napiêciu „w tym zwariowanym œwiecie”,
gdy¿ „pe³en napiêæ” to skala o wysokim
nasyceniu we wszystkich badanych przeze
mnie pojêciach innych ni¿ „Europa” (takich
jak „moja rodzina, moja Ojczyzna, moja
uczelnia, ja, nauka itd.”).

Inna ró¿nica, która oddziela naszych
studentów od niemieckich rówieœników,
to fakt, i¿ Europa postrzegana jest przez

MIÊDZY NAMI

„Europa” jest bardzo podobna dla pol-
skich studentów XXI wieku i tych m³od-
szych o 10 lat. Podobna i... wzbudzaj¹ca
doœæ pozytywne uczucia. Postrzegaj¹ j¹
jako aktywn¹, demokratyczn¹, piêkn¹,
kolorow¹, bardzo ró¿norodn¹, twórcz¹,
rozwijaj¹c¹, nowoczesn¹ i ciekaw¹.
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Polaków jako bardziej okreœlona ni¿ przez
m³odzie¿ niemieck¹. Mo¿na by to interpre-
towaæ jako dowód sta³oœci pogl¹dów wo-
bec niej, gdy¿ skoro widzimy j¹ tak „okre-
œlon¹” nie ma powodu, aby obraz Europy
ewoluowa³. Przyjmuj¹c tak¹ interpretacjê,
powody do radoœci mieliby euroentuzjaœci,
bo przecie¿ kreœlony przez polskich stu-
dentów obraz Europy jest pozytywny. 

Wprawdzie pozytywny, lecz jednak
mniej dodatni ni¿ widziany przez m³odych
Niemców. Studenci polscy okreœlili „Euro-
pê” jako „piêkn¹ i kolorow¹”, jednak
istotnie mniej „piêkn¹” i mniej „kolorow¹”
ni¿ studenci niemieccy. Czy nale¿y siê
w tym doszukiwaæ szansy, i¿ Europa je-
szcze nam „wypiêknieje”, by by³a taka jak
dla studentów niemieckich? Byæ mo¿e,
jednak trochê niepokoi, i¿ kolejn¹ istotn¹
ró¿nic¹ pomiêdzy tymi grupami jest skala
„otwarty – zamkniêty”. M³odzie¿ niemiec-
ka ocenia Europê jako znacznie bardziej
„otwart¹” ni¿ spostrzegana jest ona z pol-
skiej perspektywy.

Czy wobec tego mo¿emy mieæ nadzie-
jê, ¿e uka¿e nam swoje walory ? A mo¿e
z chwil¹ wejœcia do Unii Europejskiej po-
czucie zamkniêcia ust¹pi miejsca otwarto-
œci? Przecie¿ pod wieloma wzglêdami Eu-
ropa jest dla nas rzeczywiœcie w tej chwili
niedostêpna, co ma zmieniæ podpisanie
uk³adu zjednoczeniowego.

W podobny sposób mo¿emy popa-
trzeæ na analizê skali „usamodzielniaj¹cy –
uzale¿niaj¹cy”. M³odzi Niemcy widz¹
w Europie szansê na usamodzielnienie,
natomiast Polakom kojarzy siê ona raczej
z uzale¿nieniem. Czy to poczucie minie

wraz z wejœciem do Unii? Euroentuzjaœci
s¹ przekonani, ¿e tak. Eurosceptycy twier-
dz¹, ¿e tylko siê spotêguje, gdy¿ przyna-
le¿noœæ do krajów Wspólnoty nak³adaæ
bêdzie na nasze pañstwo szereg zobowi¹-
zañ, uzale¿niaj¹cych od pozosta³ych
cz³onków. Takie interpretowanie faktów
psychologicznych jest prawdopodobnie
atrakcyjne dla polityków, pozostawmy to
wiêc politykom.

Zaprezentowane wyniki badañ pozwalaj¹
na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:

- konotacyjne znaczenie pojêcia Euro-
pa dla polskich studentów zmieni³o siê
bardzo nieznacznie i wci¹¿ pozostaje
umiarkowanie pozytywne. 

- zmiany, jakie zachodz¹ w obrêbie
grup polskich wskazuj¹ na niewielkie
przesuniêcie prawie wszystkich ocen
wspó³czesnych studentów w stronê bar-
dziej pozytywnych, nie s¹ to jednak zmia-
ny istotne statystycznie. Towarzyszy temu
wzrastaj¹ce, a¿ do poziomu istotnego sta-
tystycznie, odczucie obcoœci, œwieckoœci
i nowoczesnoœci Europy.

- profil Europy wykreœlony opini¹ stu-
dentów niemieckich jest bardziej pozytyw-
ny ni¿ postrzegany przez polskich rówie-
œników. Pojawiaj¹ce siê ró¿nice dotycz¹
obu polskich grup w tym samym stopniu
i w obrêbie tych samych skal. 

Mo¿na to interpretowaæ jako kolejny
dowód na sta³oœæ opinii polskich studen-
tów. W³aœnie ta stabilnoœæ jest najbardziej
wyrazistym i doœæ zaskakuj¹cym efektem
moich badañ. Otwarte pozostaje pytanie
o przyczyny tego faktu. 

Przypisy:

1  Jastrz¹b – Mrozicka M.,Kulpiñska J.,Najduchow-

ska H.,Œwierzbowska –Kowalik E., Wilska-Du-

szyñska B.,Wnuk-Lipiñska E., 1993, Tolerancja

i uprzedzenia m³odzie¿y. Raport z badañ., Wy-

dawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,

Warszawa. 

2  tam¿e

3  22,4% wg Wilskiej-Duszyñskiej,tam¿e

4  tam¿e

5  Grabowska M., Kose³a K., Szawiel T.,1998, Eu-

ropejska to¿samoœæ Polaków w perspektywie

zjednoczenia z UE., Instytut Badañ nad Pod-

stawami Demokracji, Warszawa. Polska lokal-

na wobec integracji europejskiej., 2002, (red)

Mach Z.,NiedŸwiedzki D., Universitas, Kraków.    

6  Griese H., 1996, Socjologiczne teorie m³odzie¿y.,

Impuls, Kraków.

7  Mariañski J., 1999,Miêdzy nadziej¹ i zw¹tpie-

niem, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

8  Teorie postaw.,1973, (red.)Nowak S.,PWN, War-

szawa.

9  (Aronson E.,Wilson T.D.,Akert R.M., 1997,Psy-

cholgia spo³eczna. Serce i umys³., Zysk i S-ka,

Poznañ.

10  Morody M., 1976, Sens teoretyczny a sens

empiryczny pojêcia postawy, PWN, Warszawa.

11  Skrzyñski W., 1978, Znaczenie konotacyjne wy-

branych pojêæ z zakresu œwiatopogl¹du u studen-

tów religijnych i niereligijnych. Roczniki Filozoficz-

ne, 26,s.133-151.
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MO¯E W£AŒNIE z powodu wieloznacz-
noœci odniesieñ kryj¹cych siê za tymi
s³owami, nale¿y i o polityce i o warto-
œciach rozmawiaæ. Jest to temat, który-
choæ niew¹tpliwie trudny i dra¿liwy-
przez intelektualistów i przez samych
polityków nie powinien byæ unikany.
Z takiego za³o¿enia wyszed³ te¿ zapew-
ne Instytut Niemiecko - Polski z Darm-
stadt, który wybra³ has³o: „Polityka
i Wartoœci” jako temat listopadowej,
kolejnej ju¿ (szóstej) polsko- niemiec-
kiej dyskusji panelowej organizowanej
przez tê instytucjê.

Sala widowiskowa heskiego teatru
w Darmstadt by³a wype³niona. Zaintereso-
wanych przyci¹gn¹³ nie tylko temat, ale
i osoby prelegentów. Stronê niemieck¹ re-
prezentowali przedstawiciele ¿ycia poli-
tycznego - dr Heiner Geißler, by³y minister
federalny oraz Hans Koschnick, by³y bur-
mistrz i obecny prezydent Instytutu Nie-
miecko - Polskiego w Darmstadt. Z Polski
zostali zaproszeni dla odmiany - przedsta-
wieni przez prowadz¹cego tê dyskusjê Ba-
sila Kerskiego, redaktora naczelnego pol-
sko-niemieckiego magazynu „Dialog”- dwaj
intelektualiœci: Adam Michnik, redaktor na-
czelny „Gazety Wyborczej” oraz  ks. prof.
dr hab. Józef ¯yciñski, arcybiskup lubelski.

Zazwyczaj to pierwsza wypowiedŸ
ukierunkowuje dalsz¹ wymianê myœli.
Rozpocz¹³ Adam Michnik od swych osobi-
stych wspomnieñ o Willym Brandcie i jego
wizycie w Polsce w 1970 roku. Adam
Michnik wyzna³, i¿, mimo uznania dla za-
s³ug na polu normalizacji stosunków pol-
sko- niemieckich (Ostpolitik), nie mo¿e
wybaczyæ Brandtowi, ¿e identyfikowa³
wówczas Polskê z rz¹dami komunistycz-
nymi (Realpolitik).

Kolejny mówca, arcybiskup Józef ¯y-
ciñski, pchn¹³ rozwa¿ania polityczno-
etyczne na nieco ogólniejsze tory. Spróbo-
wa³ mianowicie, na przyk³adzie Lublina,
zaakcentowaæ demokratyczno-niezawis³¹
tradycjê Rzeczpospolitej.  Podkreœli³, i¿
Polska powinna wypracowaæ taki styl de-
mokracji, w który wpisany bêdzie szacu-
nek dla wartoœci religijnych (przyk³ad:
USA), a nie tendencja do podkreœlania
ró¿nic i opozycji (przyk³ad: Francja). Kate-

goryczne odrzucenie relatywizmu i rozpa-
sanego kapitalizmu powinno pomóc
w odnalezieniu nieprzekraczalnych granic
wyznaczaj¹cych œwiat uniwersalnych,
chrzeœcijañskich wartoœci. 

Podobnego zdania, aczkolwiek w bar-
dziej zlaicyzowanej wersji, by³ dr Geißler.
Ten doœwiadczony uczestnik ¿ycia publicz-
nego zwróci³ uwagê na panuj¹cy we
wspó³czesnej polityce chaos, który przeno-
si siê na obszar etyki. W zwi¹zku z tym
postulowa³, by wypracowaæ od podstaw
obraz cz³owieka (Menschenbild) wolnego
od narodowych, rasowych, klasowych czy
p³ciowych klasyfikacji. Cz³owiek to przede
wszystkim istota spo³eczna- podkreœli³ dr
Geißler (by³o to jednak raczej siêgniêcie
do tradycyjnych korzeni europejskiej cywi-
lizacji ni¿ nowatorski program). Taki punkt
wyjœcia daje- zdaniem dr Geißlera- podsta-
wy do budowania spo³eczeñstwa wielokul-
turowego.  To bli¿ej niesprecyzowane,
a ostatnio bardzo popularne wyra¿enie,
sta³o siê tematem wewnêtrznej niemiecko-
niemieckiej dyskusji miêdzy dr Geißlerem
a Hansem Koschnickiem. W Niemczech ¿y-
je obecnie ok. 8 mln obcokrajowców,
a pytanie: jak z nimi wspó³istnieæ?- jest ci¹-
gle aktualne. Obaj panowie  próbowali
wyjaœniæ sobie wzajemnie definicje takich
pojêæ jak: wielokulturowy, miêdzykulturo-
wy czy wielonarodowoœciowy. Na koniec
zarzucili retorykê kulturow¹, by osi¹gn¹æ
concensus w postaci pojêcia: Verfassung-
spatriotismus (w wolnym t³umaczeniu: pa-
triotyzm wzglêdem konstytucji) jako wy-
znacznika dla to¿samoœci obywatelskiej. 

Nie uda³o siê, niestety, unikn¹æ podzia-
³u dyskusji na sekcje narodowe, roztrz¹sa-
j¹ce typowo niemieckie czy typowo pol-
skie tematy, które tak ze sob¹, jak i z mo-
tywem przewodnim wieczoru, niewiele
mia³y wspólnego. Unaoczni³y siê przy tej
okazji naturalne sk¹din¹d ró¿nice oraz spe-
cyfika problemów nurtuj¹cych obecnie oba
kraje. W Niemczech beztroskie, bo dotych-
czas bez zarzutu funkcjonuj¹ce „samozado-
wolone spo³eczeñstwo”, stanê³o w obliczu
socjalnych, kulturowych i gospodarczych
problemów. Niew¹tpliwie potrzebuje ono
precyzyjnie okreœlonych wspó³rzêdnych,
które wytycz¹ nowe, a mo¿e- stare, kryte-

MIÊDZY NAMI

Polityka 
i

wartoœci

Dominika
Jakubiak

„Polityka i wartoœci”-
czy mo¿na takie zesta-
wienie traktowaæ po-
wa¿nie? W obiegowych
opiniach s³owa te wy-
kluczaj¹ siê wzajemnie,
wywo³uj¹c ironiczne
komentarze. Politycy
chêtnie odwo³uj¹ siê do
etyki, szukaj¹c w niej
oparcia dla w³asnych
pogl¹dów. Trudno siê
dziwiæ takim sk³onno-
œciom, skoro ju¿ staro-
¿ytni próbowali powi¹-
zaæ politykê z wy¿szy-
mi wartoœciami, by
dziêki temu ugrunto-
waæ niepodwa¿alnoœæ
w³adzy jako wyk³adni-
ka jedynie s³usznej
prawdy (nieœmiertelny
Platon). Ta ostatnia jest
niestety nie do zidenty-
fikowania w systemie
demokratycznym,
gdzie pluralizm poli-
tyczny uzasadnia etycz-
ny relatywizm.
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ria wartoœci. Polska- kraj w stanie perma-
nentnej transformacji, skazana jest na ci¹-
g³e poszukiwania w³asnej to¿samoœci. Roz-
darcie pomiêdzy silnym, zorientowanym
na Zachód parciem do przodu, a nieustan-
nym rozliczaniem siê ze sw¹ przesz³oœci¹,
wywo³uje w ludziach lêk, niepewnoœæ
i frustracjê. Fakt ten jest niestety czêsto wy-
korzystywany przez polityków do w³a-
snych rozgrywek politycznych.

Do bardziej ogólnych rozwa¿añ po-
wróci³ dr Geißler wskazuj¹c na problemy
socjalne jako na najwiêksze zagro¿enie dla
stabilnoœci wspó³czesnej Europy i œwiata.
Odpowiedzi¹ na biedê i wyzysk XIX wie-
ku by³ socjalizm, zaœ w wieku XX - dwa
systemy totalitarne. Jakie przedsiêwzi¹æ
kroki, by zach³anny kapitalizm, polityka
wielkich koncernów i globalizacja nie do-
prowadzi³y do tragedii w XXI wieku? Trze-
ba zmieniæ ca³¹ Weltpolitik (politykê œwia-

tow¹) i przywróciæ Weltethos
(etos œwiatowy)!- za tê recep-
tê dosta³ dr Geißler oklaski
od czujnej publicznoœci.
Adam Michnik- jako dzienni-
karz i intelektualista, te¿ do-
strzega aktualne zagro¿enia
i to te o wiele bardziej kon-
kretne: fundamentalnym,
wed³ug niego, wspó³czesnym
niebezpieczeñstwem nie jest
turbokapitalizm, ale antyame-
rykanizm, który jest równo-
czeœnie skierowany przeciw
idei demokracji i ca³ej cywili-
zacji judeochrzeœcijañskiej.

Temat „Polityki i Wartoœci” zosta³ na
scenie teatru w Darmstadt ujêty tak szero-
ko i uniwersalnie, ¿e- gdyby nie wisz¹cy
nad g³owami szanownych prelegentów na-
pis- trudno by³oby odgadn¹æ myœl prze-
wodni¹ odbywaj¹cej siê w³aœnie dyskusji.
Ani razu nie pad³y s³owa: korupcja, intere-
sy polityczne, kampania wyborcza, ani te¿:
uczciwoœæ, odpowiedzialnoœæ polityczna
czy wiernoœæ pogl¹dom. Byæ mo¿e s¹ to
zbyt trywialne wyra¿enia, by u¿ywaæ ich
jeszcze w powa¿nych debatach po 11
wrzeœnia... A mo¿e dla „polityki” i „warto-
œci” nie ma po prostu wspólnego mianow-
nika? Spo³eczeñstwo nie mo¿e siê jednak
obejœæ bez tych dwóch czynników. Ktoœ
musi nadaæ mu ramy organizacyjne,
w obrêbie których pewne wartoœci bêd¹
powszechnie akceptowane i przestrzega-
ne. Jakaœ umowa spo³eczna przecie¿ ci¹-
gle nas obowi¹zuje.

Dominika Jakubiak 
jest studentk¹ V roku europeistyki
UMCS w Lublinie, stypendystk¹ 
KAAD na Uniwersytecie w Meinz.

S³awomir Sowiñski, Rados³aw
Zenderowski, Europa drog¹ Koœ-
cio³a. Jan Pawe³ II o Europie
i europejskoœci, Wroc³aw 2003

„Pragnieniem moim – jako naj-
wy¿szego Pasterza Koœcio³a powsze-
chnego, który pochodzi ze wschodniej
Europy i zna aspiracje ludów
s³owiañskich, tego drugiego „p³uca”
naszej wspólnej europejskiej ojczyzny
– jest to, by Europa suwerenna i wy-
posa¿ona w wolne instytucje rozsze-
rza³a siê kiedyœ a¿ do granic, jakie
wyznacza jej geografia, a bardziej
jeszcze historia. Jak¿e mia³bym tego
nie pragn¹æ, skoro inspirowana wiar¹
chrzeœcijañsk¹ kultura tak g³êboko
naznaczy³a dzieje wszystkich ludów
naszej Europy, ludów greckich i ³a-
ciñskich, germañskich i s³owiañs-
kich.” Jan Pawe³ II, Przemówienie
w Parlamencie Europejskim w Stras-
burgu, 11.10.1988 r.

POLECAMY
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LALIBELÊ, po³o¿on¹ na wysokoœci ok.
2500 m. n.p.m. ³¹czy z ca³¹ reszt¹
œwiata jedna, wij¹ca siê wœród gór dro-
ga. W czasie pory deszczowej zalewa j¹
kilkunastocentymetrowa warstwa b³o-
ta, któr¹ mog¹ pokonaæ tylko napêdza-
ne na cztery ko³a samochody tereno-
we. Podró¿ ze stolicy trwa niemal
dwie doby - pamiêtaj¹cy czasy króla
Hajle Sellasje niebieski autobus musi
pokonaæ kilkanaœcie zapieraj¹cych
dech prze³êczy. Przed zapadniêciem
zmierzchu autobus zatrzymuje siê
w Desie. Owiniêci p³achtami pasa¿erowie
biegn¹ w strugach wieczornego deszczu
w stronê pobliskich hotelików. Dworzec
stanowi centrum tego ma³ego, tranzytowe-
go miasteczka, zastêpuj¹c niejako targowi-
sko. W dalsz¹ drogê do Lalibeli autobus
ruszy przed œwitem, chocia¿ nikt nie wie,
o której godzinie. SpóŸnienie oznacza ko-
niecznoœæ spêdzenia w miasteczku kilku
lub kilkunastu godzin, a byæ mo¿e ca³ej
doby, albo paru dni, w zale¿noœci od te-
go, czy uda siê znaleŸæ kierowcê, który
nie ma kompletu pasa¿erów.

Ostatnie dwadzieœcia cztery kilometry
drogi dojazdowej do Lalibeli, bêd¹ce jed-

noczeœnie odcinkiem ³¹cz¹cym wioskê
z wybudowanym w latach 90. lotniskiem,
pokrywa asfaltowa nawierzchnia. Kilka ra-
zy w tygodniu kursuje têdy prywatna ta-
ksówka, która za cenê równ¹ wielotygo-
dniowym dochodom przeciêtnej etiopskiej
rodziny, przewozi nielicznych podró¿nych. 

Ka¿dy przyje¿d¿aj¹cy z Bahar Daru czy
Desie autobus oblegany jest przez t³um
kilku- i kilkunastoletnich, mówi¹cych ³a-
man¹ angielszczyzn¹ „przewodników”, go-
towych ju¿ za 1 birra (równowartoœæ ok.
60 gr.) oprowadziæ przybysza po miastecz-
ku. Dzieci zarabiaj¹ce na utrzymanie wie-
loosobowych rodzin, bezwzglêdnie rywali-
zuj¹ o klientów - tych spoœród farend¿i,
którzy nie zdecydowali siê na wynajêcie
drogiego licencjonowanego przewodnika.
Brak wiedzy nadrabiaj¹ gorliwoœci¹ i hu-
morem, pokazuj¹c sekretne przejœcia i od-
s³aniaj¹c znane wy³¹cznie dzieciom taje-
mnice kamiennych œwi¹tyñ.

Lalibela, nazwana przez XVI-wieczne-
go podró¿nika Francisco Alvareza „No-
wym Jeruzalem”, podzieli³a losy wielu œre-
dniowiecznych centrów kultu religijnego,
w których czêsto jedynym œladem dawnej
œwietnoœci pozosta³a góruj¹ca nad miejski-
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LALIBELA
ÓSMY CUD NA KOÑCU ŒWIATA

Marta
Kubiszyn

Jak g³osi legenda,
jedenaœcie koœcio-
³ów Lalibeli, niewiel-
kiego miasteczka
w pó³nocnej czêœci
Etiopii, wyciêto
w wulkanicznym tu-
fie na wzór Niebie-
skiego Jeruzalem.
Z polecenia samego
Boga, przez dwa-
dzieœcia cztery lata
pracowali przy ich
budowie anio³owie
i ludzie.

Tradycyjne chaty tulku wtapiaj¹ siê w górzysty pejza¿ Lalibeli.

nr_12_2002.qxd  2003-10-18  11:44  Page 26    (Black plate)



Nr 12-13 zima-wiosna 2003

27

mi zabudowaniami romañska lub gotycka
katedra. Niegdysiejsza stolica królestwa,
podobnie jak inne spoœród wielu oœrod-
ków nawiedzanych dawniej przez rzesze
pielgrzymów, Lalibela zosta³a zdegradowa-
na do roli nêdznie prosperuj¹cej wioski.
Jedenaœcie monumentalnych koœcio³ów
wykutych przed oko³o siedmiuset laty
w wulkanicznym tufie wtapia siê w górski
krajobraz. Widoczne z daleka elementy to
zbudowane wspó³czeœnie, wsparte na me-
talowych konstrukcjach drewniane dachy,
maj¹ce chroniæ kamienne kolosy przed ni-
szcz¹c¹ si³¹ tropikalnych deszczów. 

Z powstaniem koœcio³ów wi¹¿e siê le-
genda o królu Lalibeli, na czeœæ którego
przemianowano dawne Roha - stolicê dy-
nastii Zagwe. Pewnego dnia, gdy przysz³y
król by³ jeszcze m³odzieñcem, nad jego
g³ow¹ pojawi³ siê rój pszczó³. Jego matka
odczyta³a to jako zapowiedŸ koronacji - do
dziœ dnia Etiopczycy traktuj¹ sen o pszczo-
³ach jako przepowiedniê rych³ego bogac-
twa, awansu i sukcesu. Ówczesny król rz¹-
dz¹cy w Roha - starszy brat Lalibeli, posta-
nowi³ zg³adziæ ch³opca. Jednak¿e podana
trucizna zamiast uœmierciæ, wprowadzi³a La-
libelê w trwaj¹cy trzy dni stan œpi¹czki.
W tym czasie anio³ zabra³ jego duszê do
nieba, gdzie przysz³y król ogl¹da³ wspania-
³e budowle. Po powrocie Lalibeli do docze-
snoœci, król abdykowa³ na rzecz cudownie
uzdrowionego brata, b³agaj¹c go o wyba-
czenie. Przez kolejne lata wspólnie rz¹dzili
miastem, sprowadzaj¹c z Egiptu najznamie-
nitszych budowniczych i artystów, którzy
kieruj¹c grup¹ czterdziestu tysiêcy robotni-
ków wznosili œwi¹tynie, na wzór tych,
które Lalibela ogl¹da³ w zaœwiatach. W ten
sposób królewska rezydencja sta³a siê naj-
wa¿niejszym oœrodkiem religijnym ówcze-
snej chrzeœcijañskiej czêœci kraju.

Trzeba podejœæ bardzo blisko, aby zo-
baczyæ te ukryte wœród wzgórz kamienne
wyznania wiary. Dziesiêæ koœcio³ów zbu-
dowano w dwóch grupach - pó³nocnej
(Bet Medhane Alem, Bet Maryam, Bet Ma-
skal, Bet Danaghel, Bet Debre Sina i Bet
Golgota) oraz po³udniowej (Bet Emanuel,
Bet Mercurios, Bet Abba Libanos, Bet Ga-
briel Rufael). Jedenasty z koœcio³ów - Bet
Giorgis - wyciêty w formie greckiego
krzy¿a o krótkich, szerokich ramionach
le¿y samotnie w po³udniowo-zachodniej
czêœci wioski. Legenda g³osi, ¿e przy tym
w³aœnie koœciele wiele czasu spêdza³ król
Lalibela, medytuj¹c nad sprawami ludzi
i anio³ów.

Kilka spoœród budowli to wyciête
w tufie monolity imituj¹ce swym wygl¹-
dem „prawdziw¹” architekturê, oddzielo-
ne od otaczaj¹cych ska³ g³êbokimi tune-
lami. Najokazalsza spoœród nich - Bet
Medhane Alem, otoczona wieñcem wy-
ciêtych w skale ciê¿kich, pozbawionych
baz i kapiteli filarów dŸwigaj¹cych pseu-

dobelkowanie, swym wygl¹dem przypo-
mina nieco doryck¹ œwi¹tyniê. Pozosta³e
koœcio³y, w wiêkszym lub mniejszym
stopniu stopione z macierzyst¹ gór¹,
przybra³y formê po³¹czonych korytarza-
mi grot, uformowanych zgodnie z natu-
ralnym ukszta³towaniem ska³. W œcia-
nach budowli, jak równie¿ w zakamar-
kach ³¹cz¹cych je tuneli i dziedziñców,
wyciêto niezliczon¹ iloœæ niewielkich
wnêk. Te dawne miejsca pochówków,
wyœcielone traw¹, s³u¿¹ obecnie przyby-
waj¹cym œwieckim pielgrzymom i mni-
chom za miejsca do spania. 

Œwi¹tynie ¿yj¹ w³asnym ¿yciem, roz-
brzmiewaj¹c co niedziela dŸwiêkami
œpiewów i modlitw. Wiernym ³atwiej jest
przetrwaæ wielogodzinne nabo¿eñstwa
dziêki rozdawanym na pocz¹tku mszy
specjalnym kijom zakoñczonym metalo-
w¹ ga³k¹, na których mo¿na siê wes-
przeæ stoj¹c i klêcz¹c. W œwi¹tyniach
przechowywane s¹ rytualne krzy¿e.
W ich formach oraz w zawi³ej, wyrafino-
wanej ornamentyce, wtajemniczeni po-
trafi¹ odnaleŸæ symbolikê odwo³uj¹c¹ siê
do tajemnicy Trójcy Œwiêtej, Dwunastu

A¿urowe konstrukcje chroni¹ kamienne kolosy przed deszczami tropikalnymi
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PODRÓ¯E

Aposto³ów czy mêki Chrystusa. Ich mi-
niaturowe kopie mo¿na kupiæ w sklepi-
kach z pami¹tkami w ka¿dym zak¹tku
Etiopii.

Za ziemskie pierwowzory œwi¹tyñ
z Lalibeli historycy uznaj¹ kamienno-
drewnian¹ architekturê pa³acow¹
z Axum (pó³nocna Etiopia), po³¹czon¹
z form¹ wczesnochrzeœcijañskiej trójna-
wowej bazyliki. Zgodnie z tradycj¹ œwi¹-
tynie zbudowane s¹ na osi wschód - za-
chód, a do ka¿dej prowadz¹ trzy wej-
œcia. Ch³odne, mroczne wnêtrza, oœwie-
tlone zielonkaw¹ poœwiat¹ jarzeniówek,

posiadaj¹ oszczêdn¹ dekoracjê. Znajduj¹-
ce siê gdzieniegdzie malowid³a pocho-
dz¹ z póŸniejszego okresu (XV, XVII
i XVIII w.) i zdradzaj¹ œlady wp³ywów
bizantyñskich. 

Wyg³adzone tysi¹cami stóp mnichów
i pielgrzymów kamienne posadzki przy-
krywaj¹ tradycyjne pasiaste dywany. Naj-
wa¿niejszym elementem ka¿dego koœcio³a
jest znajduj¹cy siê na o³tarzu tabot -
drewniana lub kamienna p³yta symbolizu-
j¹ca moj¿eszowe tablice dziesiêciu przy-
kazañ. Wed³ug legendy, syn króla Salo-
mona i Królowej Saby - Menelik I, uwa-

WyrzeŸbione w tufie œwi¹tynie imituj¹ „prawdziw¹ architekturê”.

Œwi¹tynie nadal pe³ni¹ funkcjê sakraln¹ - codziennie odbywaj¹ siê w nich nabo¿eñstwa.
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¿any za pierwszego w³adcê Etiopii, przy-
wióz³ z Jerozolimy Arkê Przymierza za-
wieraj¹c¹ tablice i umieœci³ je w Axum,
bêd¹cym stolic¹ dynastii Solominickiej,
gdzie, jak wierz¹ Etiopczycy, znajduje siê
do tej pory.

Wiêkszoœæ mieszkañców Lalibeli ¿yje
w tradycyjnych lepiankach nazywanych
tukule, pobudowanych na stokach wznie-
sieñ poprzecinanych pl¹tanin¹ stromych
œcie¿ek. Po obu stronach g³ównej ulicy
stoi kilkanaœcie elegantszych domów
o drewnianej konstrukcji i œcianach ule-
pionych z gliny zmieszanej ze s³om¹.
Przy rynku mieszcz¹ siê trzy kawiarenki -
dwie chrzeœcijañskie i jedna muzu³mañ-
ska. W³aœciciel tej ostatniej zainstalowa³
telewizor.  Jeœli akurat nie ma przerwy
w dostawie pr¹du, mê¿czyŸni schodz¹ siê
tu ogl¹daæ wiadomoœci i mecze mi-
strzostw pi³ki no¿nej. Wieczorami roz-
brzmiewaj¹ wœród gór wiwaty na czeœæ
ka¿dej strzelonej bramki. „Poland” brzmi
podobnie do „Holand”, a ¿e dru¿yna

z Holandii jest faworytem w mistrzo-
stwach i ulubieñcem wielu kibiców, tury-
œci z Polski witani s¹ z du¿ym entuzja-

zmem, który nieco s³abnie po wyjaœnie-
niu nieporozumienia.

Raz w tygodniu miasteczko o¿ywa na
kilka godzin - zaludniaj¹ siê ulice, a na
puste na co dzieñ targowisko schodz¹ siê
ubrani w surowe zawoje ch³opi z okolicz-
nych wiosek, przynosz¹c na w³asnych
barkach wi¹zki chrustu, m¹kê, olej, œwie-
¿e warzywa, buty zrobione ze starych
opon, lampy i garnki wykonane z puszek
oraz ubrania uszyte z worków. Tu nie
zmarnuje siê ¿adna butelka, s³oik, ani na-
wet pokrywka od s³oika - wszystko ma
swoj¹ wartoœæ i mo¿e zostaæ sprzedane,
wymienione lub powtórnie wykorzystane
w sposób niejednokrotnie daleki od pier-
wotnego przeznaczenia. 

Miasteczko odwiedza niewielu turystów,
w³aœciciele sklepów z pami¹tkami handluj¹
pieczywem, a kilkunastu spoœród piêædzie-
siêciu licencjonowanych przewodników wy-
jecha³o do stolicy w poszukiwaniu pracy.
Do po³o¿onej wœród górskich szczytów Lali-

beli nie docieraj¹
wprawdzie odg³osy to-
cz¹cej siê w pobli¿u
wojny, ale nieustanne
przesuwanie siê linii
frontu, podobnie jak
doniesienia o trwaj¹cej
suszy i g³odzie, sku-
tecznie odstraszaj¹ za-
chodnich podró¿ni-
ków. Wydaje siê, ¿e
Anio³y zapomnia³y
o Lalibeli, lub te¿ - byæ
mo¿e - troskliwie ukry-
waj¹ one wyj¹tkowoœæ
tego miejsca, tak jak
król Lalibela ukry³ nie-
gdyœ w skalnych zbo-
czach swoje bezcenne
œwi¹tynie.

Zdjêcia: Marta Kubiszyn

Marta Kubiszyn
jest historykiem sztuki, fotogra-
fem, dziennikarzem i podró¿ni-
kiem, mieszka w Lublinie, pracuje
w Oœrodku „Brama Grodzka – 
Teatr NN”.

Na kamiennych dziedziñcach zawsze mo¿na spotkaæ mnichów  studiuj¹cych œwiête ksiêgi.

¯ycie w Lalibeli toczy siê na podwórkach i na ulicy.

Miasteczko o¿ywa raz w tygodniu - ch³opi z okolicznych wsi przychodz¹ na targ.

nr_12_2002.qxd  2003-10-18  11:44  Page 29    (Black plate)



Nr 12-13 zima-wiosna 2003

30

Tych, którzy cenili „Scriptores Schol-
arum - kwartalnik uczniów i nauczycieli
oraz ich Przyjació³” pragnê uspokoiæ: zbie-
¿noœæ tytu³ów nie jest przypadkowa. Wrêcz
przeciwnie, „Scriptores” stanowi kontynu-
acjê tamtego pisma (st¹d niniejszy zeszyt
nosi numer kolejny po ostatnim, 26.
numerze „Scriptores Scholarum”, który
ukaza³ siê jesieni¹ 2000 roku). Kontynuacj¹
by³a przerwa w jego wydawaniu, reforma
szaty graficznej i wszelkie inne zmiany.

Jedn¹ z podstawowych zmian w piœ-
mie by³a rezygnacja z wysuwania na plan
pierwszy stricte oœwiatowych ambicji na
rzecz bardziej uniwersalnej edukacji spo-
³ecznej oraz ca³kowite zwi¹zanie pisma
z dzia³alnoœci¹ wydawcy, Oœrodka „Brama
Grodzka - Teatr NN”, który od pocz¹tku
istnienia pozostaje wierny tytu³owi swo-
jego pierwszego programu „Pamiêæ - Miej-
sce - Obecnoœæ'. Choæ Oœrodek prowadzi
wiele ró¿norodnych projektów, zawsze
mo¿na je usytuowaæ miêdzy tymi trzema
pojêciami. Tworz¹ one ca³oœæ, swoisty
„ideogram”, trójk¹t wzajemnego przenika-
nia siê i relacji. Co prawda trzywyrazowe
tytu³y s¹ doœæ popularne, ale rzadko który
bywa odkrywczy i wnosi coœ nowego.
Próba czasu, jak¹ z powodzeniem przesze-
d³ ten program w Oœrodku, dowodzi, ¿e
has³o „Pamiêæ - Miejsce - Obecnoœæ” nie
tylko ³adnie brzmi. S¹dzê, ¿e wyznacza

ono trzy osie, trzy wymiary tej samej,
odrêbnej i realnej przestrzeni aksjologi-
cznej, która z ró¿nych wzglêdów jest
szczególnie wa¿na w naszej czêœci œwiata
i momencie historii. Zg³êbianiem tej
przestrzeni chcielibyœmy siê zaj¹æ w „Scri-
ptores”. Czytelnik lubi¹cy mniej abstrak-
cyjny jêzyk znajdzie na stronie tytu³owej
uproszczon¹, ale bardziej konkretn¹ wer-
sjê podtytu³u pisma: „laboratorium pamiêci
- ma³e ojczyzny - spotkania kultur”. Na
pewno znajdzie siê wiele okazji, aby bli¿ej
omówiæ te has³a. Gdzieœ pomiêdzy nimi
sytuuje siê tematyka, która równie¿ bêdzie
siê przewijaæ w „Scriptores”, zwi¹zana
z samorz¹dnoœci¹, mediami i edukacj¹,
tymi bardzo ju¿ namacalnymi wymiarami,
które daj¹ o sobie znaæ, gdy pomys³y
zwi¹zane z pamiêci¹, miejscem i obecnoœ-
ci¹ chce siê wprowadziæ w czyn.

Pierwszy z dwóch zeszytów „Scrip-
tores” poœwiêconych polsko-¿ydowskiemu
Lublinowi. Numer jest przeznaczony dla
wspó³czesnego polskiego czytelnika i ma
charakter edukacyjny. Jego celem jest
zwrócenie uwagi na ¿ydowsk¹ spo³ecz-
noœæ, która przez ponad 400 lat by³a czêœ-
ci¹ Lublina, wspó³tworzy³a to miasto (oraz
setki jemu podobnych miast i miasteczek),
w czasie wojny zosta³a zniszczona, a dziœ
jest ca³kiem zapomniana. Niew¹tpliwie
sta³o siê tak ze wzglêdu na polityczn¹
sytuacjê Polski, luki w nauczaniu historii
i resentymenty, ale dziœ ten stan jest umac-
niany przez wp³yw masowej kultury me-
diów, która nie sprzyja rozwojowi to¿sa-
moœci opartej na historii miejsca, w którym
siê ¿yje.

Jest prawd¹ czêsto przypominan¹,
¿e „przez ponad 400 lat  stanowili oni
prawiê po³owê mieszkañców miasta”.
Co jednak ten fakt oznacza³ w prak-
tyce? Kim byli owi „Lubelscy ¯ydzi”?
Czy moglibyœmy - przeprowadzaj¹c
swoisty eksperyment mentalny - zna-
leŸæ z nimi wspólny jêzyk?

Wydawc¹ pisma jest Oœrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN”. Jego dzia³alnoœæ
inspirowana jest histori¹ Bramy Grodzkiej,
bêd¹cej niegdyœ przejœciem z miasta
chrzeœcijañskiego do ¿ydowskiego.

Marcin Skrzypek

Format B5, ponad 200 stron, cena 15
z³ + koszty przesy³ki. Kontakt z redakcj¹:
Marcin Skrzypek, Lublin, ul. Grodzka 21,
20-112 Lublin, tel. 81-532-58-67, faks:
534-61-10, marcin@tnn.lublin.pl,
www.scriptores.tnn.lublin.pl Na stronach
s¹ zamieszczone m.in. opisy do wszyst-
kich tekstów.

PROMOCJA
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FOTO GALERIA „OBYCZAJÓW”

Andrzej Misztal, (rocznik 1964), Lublinianin, jest

fotografem z wykszta³cenia, zawodu i zami³owania. Naj-

bardziej interesuje go fotografia krajoznawcza i portre-

towa. Dla uzyskania oryginalnych efektów, w swojej pracy

stosuje on specjalne techniki fotograficzne. Jako nasto-

latek przemierzy³ Tatry, Roztocze i Beskid Niski, organi-

zowa³ plenery fotograficzne m.in. nad jeziorem Bajka³.

W foto-galerii „Obyczajów” mo¿na zobaczyæ zdjêcia zro-

bione przez A. Misztala w Chinach. Kilka lat temu wraz

z trójk¹ kolegów przemierzy³ Pañstwo Œrodka z pó³nocy

na po³udnie - zaczynaj¹c od Harbinu w prowincji

Helongjiang przez Pekin i Kanton a¿ do Sanya - miasta

le¿¹cego na po³udniowym skraju wyspy Hainan - najdalej

na po³udnie wysuniêtego punktu kraju. I chocia¿ zasad-

niczym celem wyprawy by³a podró¿ sama w sobie, jej

plonem jest kilka fotoreporta¿y pokazuj¹cych ¿ycie co-

dzienne ulic chiñskich miast i miasteczek. M. K. Zaciekawione dzieci chêtnie pozuj¹ do zdjêæ

C
H
I
N
Y
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W Pekinie i Kantonie nadal najpopularniejszym œrodkiem transportu jest rower.

W Pekinie, w jednym z roz³o¿onych na chodniku maleñkich warsztacików, 
od rêki mo¿na naprawiæ rower lub wymieniæ siode³ko.

W³aœciciel tego zak³adu w Kantonie wybija rêcznie w twardej blasze
pojedyncze zêby pi³y poprzecznej.

zdjêcie w tle: Opera chiñska, fot. LPS
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Na targu w Kantonie mo¿na kupiæ wszystko –
owoce morza, przyprawy i warzywa, ¿ywe
zwierzêta, a tak¿e radia i zegarki elektroniczne
sk³adane z czêœci na oczach klientów.

Trzcinê cukrow¹ je siê tutaj, a w zasadzie ssie,
zamiast s³odyczy.

Wyspa Hajnan s³ynie z produkcji trzciny cukrowej. 
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UBIÓR SPODNI – ¿upan – zmienia³ sw¹
d³ugoœæ: od siêgaj¹cej kostek do ledwie
zakrywaj¹cej kolana. Urozmaicono tak-
¿e wygl¹d jego rêkawów: w I po³owie
XVIII wieku by³y one bufiaste u góry
i zwê¿one od ³okcia do d³oni, zaœ
póŸniej odznacza³y siê umiarkowan¹
szerokoœci¹. Na w¹skim, stoj¹cym ko³nie-
rzu ¿upana pojawi³ siê w tym czasie wy³o-

¿ony nañ niewielki ko³nierzyk bia³ej koszuli
– spinany by³ bi¿uteryjn¹ spink¹, podobnie
jak wywiniête przy d³oniach, w¹skie man-
kiety koszuli. Ca³y splendor ubioru szla-
checkiego zale¿a³ jednak od wierzchniego
kontusza. Jego d³ugoœæ równie¿ ulega³a

zmianom, podobnie jak fason ko³nierza,
który d³ugo pozostawa³ w¹ski, szalowy, by
w IV æwierci XVIII wieku zmieniæ siê na
wy³o¿ony, stoj¹cy, otaczaj¹cy szyjê. Po-
wszechnie ju¿ noszono przy kontuszach
rozcinane rêkawy – wyloty, zwisaj¹ce po
bokach postaci b¹dŸ malowniczo odrzuca-
ne na plecy. Najwiêksz¹ ozdob¹ kontusza
by³ wi¹zany w talii pas kontuszowy, tkany

z jedwabiu
w pasia-
sto–kwieciste
wzory, czê-
sto z dodat-
kiem z³otych
lub srebr-
nych nici
(zwany
wówczas
„z³otolitym”

lub „srebrnolitym”). Pasy kontuszowe nie
tylko sprowadzano ze Wschodu, ale tak¿e
zaczê³y je od lat czterdziestych XVIII stule-
cia produkowaæ polskie persjarnie w S³uc-
ku, Grodnie, Krakowie, podwarszawskich
Koby³kach i Lipkowie.

Ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz,
autor znakomitego
„Opisu obyczajów za
panowania Augusta
III”, poœwiêci³ w swym
opracowaniu wiele
miejsca mêskiemu ubio-
rowi narodowemu. Au-
torytatywnie stwierdzi³,
i¿: „Kontusz, ¿upan,
pas, spodnie czyli portki
i boty, czapka, to by³o
ca³ym ubiorem publicz-
nym Polaka, szlachcica
i mieszczanina”. Istot-
nie, w³aœnie za panowa-
nia Sasów ukszta³towa-
³y siê w Polsce kano-
niczne formy sarmac-
kiej mody, ulegaj¹cej
tylko nieznacznym mo-
dyfikacjom w ci¹gu ca-
³ego stulecia.

DOM

Anna
Sieradzka

OSTATNIE SPLENDORY
UBIÓR NARODOWY 

W XVIII WIEKU

Moda polska

Nawet zwolennicy francuskich peruk
i angielskich fraków, respektowali
w swych strojach, zak³adanych na sej-
mowe obrady, kolorystykê zalecan¹
do oficjalnego ubioru narodowego.

Szlachta w mundurach wojewódzkich, pocz. XIX w., nieokreœlony malarz polski.
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Uzupe³nieniem narodowego ubioru
by³y nadal buty z wysokimi cholewami,
przewa¿nie ¿ó³te lub czerwone. Ubo¿si
szlachcice i mieszczanie, których nie by³o
staæ na drogie obuwie z barwnego safia-
nu, musieli siê zadowoliæ pospolitymi bu-
tami z taniej, czarnej skóry. St¹d wziê³o siê
ówczesne szydercze powiedzenie: „Poznaæ
pana po cholewach”.

Fryzury, zarost i nakrycia g³owy Pola-
ków ho³duj¹cych narodowej modzie nadal
wyraŸnie ró¿ni³y siê od pudrowanych pe-
ruczek, g³adko wygolonych twarzy
i sztywnych, sk³adanych kapeluszy, prefe-
rowanych przez zachodnioeuropejskich
elegantów. Mê¿czyŸni wci¹¿ nosili mocno
podgolone w³osy i bujne w¹sy. Najpopu-
larniejszym nakryciem g³owy sta³a siê su-
kienna czapka o prostok¹tnym denku,
z barankowym otokiem, zwana konfede-
ratk¹ lub rogatywk¹.

Reprezentacyjny polski ubiór narodowy
by³ kosztowny, stosowano w nim bowiem
najchêtniej jedwabne, czêsto z³otolite tkani-
ny. Tote¿ ze wzglêdów ekonomicznych,
a przede wszystkim patriotycznych (wobec
coraz wiêkszej popularnoœci mody zacho-
dniej), za czasów ostatniego króla Polski,
Stanis³awa Augusta (1764-1795), starano siê
uczyniæ go tañszym i bardziej praktycznym.
W tym celu sejm uchwali³ w 1776 roku
(a w roku 1780 znowelizowa³) ustawê
o mundurach wojewódzkich, czyli o ubio-
rach dla szlachty reprezentuj¹cej poszcze-
gólne ziemie Rzeczypospolitej. Mia³y byæ
one uszyte wy³¹cznie z krajowego sukna,
a kontusze i ¿upany utrzymane w okreœlo-
nych, kontrastowych barwach. I tak np. po-

s³om województwa krakowskiego przynale-
¿a³y amarantowe kontusze i bia³e ¿upany;
województwa p³ockiego – kontusze jasno-
szafirowe i ¿upany o s³omkowej barwie,
zaœ pos³owie województwa wileñskiego
przywdziewali granatowe kontusze do kar-
mazynowych ¿upanów. Mundury woje-
wódzkie, propagowane m.in. przez obrazy
– wzorniki, by³y przez szlachtê powszech-
nie aprobowane. Nawet zwolennicy francu-
skich peruk i angielskich fraków respekto-
wali w swych strojach, zak³adanych na sej-
mowe obrady, kolorystykê zalecan¹ do ofi-
cjalnego ubioru narodowego, czego dowo-
dem s¹ portrety uczestników Sejmu Cztero-
letniego z lat 1788-1792.

Po utracie niepodleg³oœci w 1795 roku
polski mêski ubiór narodowy sta³ siê relik-
tem przesz³oœci i symbolem przywi¹zania
do tradycji. By³ czêsto przedstawiany w ma-
larstwie historycznym i opiewany w poezji,
zarówno przez znakomitych twórców (Ada-
ma Mickiewicza, Wincentego Pola, Jana Le-
chonia), jak i przez anonimowych autorów.
Jeden z nich takim oto wierszykiem odda-
wa³ ho³d symbolowi polskoœci i niepodle-
g³oœci – ubiorowi narodowemu:

„Gdzie siê podzia³ ten wiek z³oty i te
dawne czasy
Gdzie kontusze celowa³y i z³ociste pasy,
Spinka z³ota u koszuli, w¹s w górê
skrêcony,
Karabela ko³o boku i bucik czerwony”.    

Anna Sieradzka
jest profesorem w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje siê
g³ównie sztuk¹ polsk¹ XIX i XX wieku oraz
kostiumologi¹ i rzemios³em.

¯upan i kontusz, pas kontuszowy. Portret Wac³awa
Rzewuskiego, hetmana wielkiego koronnego, 

1773-1774 malarz nieokreœlony.

Portret Stanis³awa Kublickiego, pos³a na Sejm Czteroletni, 
malowa³ J. Peszka, 1790-1791
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DOM

WYTWARZANIE ich w obrêbie w³a-
snych posiad³oœci stanowi³o koniecz-
noœæ – do miasta by³o z regu³y daleko,
a i drogi pozostawia³y wiele do ¿ycze-
nia. Towary kupowane za gotówkê sta-
rano siê ograniczaæ do niezbêdnego
minimum, czyli: soli, artyku³ów kolo-
nialnych (kawy, przypraw, rodzynek,
migda³ów…), cenionych alkoholi i cu-
kru, których to rezerwy uzupe³niano
kilka razy do roku. Wielkoœæ zakupów
uzale¿niona by³a od zamo¿noœci kupuj¹ce-
go. Ka¿dy dwór ¿y³ w³asnym rytmem wy-
znaczanym przez codzienne zajêcia do-
mowników i zmieniaj¹ce siê pory roku.
Zjadano to, co w danym momencie by³o
najlepsze, najœwie¿sze, dbaj¹c przy tym
o staranne i rozwa¿ne gromadzenie zapa-
sów. Pieczywo wypiekano przewa¿nie raz
w tygodniu. Ciasto chlebowe przygotowy-
wano na zakwasie, bez u¿ycia dro¿d¿y,

st¹d te¿ zostawiano zawsze trochê rozczy-
nu chlebowego, by dodaæ go do nastêp-
nego wypieku. Wyrabiano je w dzie¿y,
najlepiej starej, gdy¿ w takiej lepiej siê za-
kwasza³o i „piêknie wyrasta³o”. Dzie¿y nie
wolno by³o myæ, lecz jedynie wyskroby-
waæ. Uformowane bochenki uk³adano na
dêbowych lub kapuœcianych liœciach
i wk³adano do odpowiednio nagrzanego
pieca. Jego temperaturê sprawdzano wsy-
puj¹c do jego wnêtrza, po wymieceniu
popio³u, garœæ otrêbów lub m¹ki. Jeœli spa-
la³y siê szybko – by³ za gor¹cy, jeœli zaœ je-
dynie zbr¹zowi³y – w sam raz. Upieczone
bochny chleba wêdrowa³y najczêœciej na
strych lub do spi¿arni, gdzie zawieszano je
w specjalnie do tego przeznaczonych siat-

kach. Pieczono te¿ ró¿nego rodzaju ciast-
ka, rogaliki, biszkopciki, bu³eczki… 

Raz, dwa razy w tygodniu ubijano
w kierzankach mas³o. Gotowe bry³ki te-
go t³uszczu umieszczano w specjalnych
foremkach z drzewa bukszpanowego, co
nadawa³o im fantazyjne kszta³ty. Dodat-
kowo z mleka uzyskiwano œmietanê
i wytwarzano ró¿nego rodzaju sery, tak
do u¿ytku codziennego, jak i do d³u¿sze-
go przechowywania. Najwiêcej zapasów
nabia³owych przygotowywano w lecie
i na jesieni, gdy udój by³ du¿y. Mas³o so-
lono i ubijano w drewnianych faskach.
Silnie odciœniêty twaróg obtaczano w ma-
ku lub soli i suszono w s³omianych lub
lnianych siatkach, zawieszanych na prze-
wiewnych strychach i w specjalnie do te-
go przeznaczonych sernikach. By³y to
drewniane pomieszczenia przypominaj¹-
ce go³êbniki, ustawiane na wysokich pa-

lach. Wchodzi³o siê do
nich po drabinie.
Z mocno osolonego
bia³ego sera z dodat-
kiem kminku i innych
zió³ robiono równie¿
tak zwane gomó³ki,
które nastêpnie suszo-
no w letnich piecach. 

Poniewa¿ nie po-
siadano lodówek, stara-
no siê, szczególnie
w ciep³ych miesi¹cach,
ubijaæ tylko tyle zwie-
rz¹t, ile mo¿na by³o
spo¿yæ w krótkim cza-
sie. Jakikolwiek nad-

miar miêsa przechowywano w otrêbach
lub m¹ce (mia³y one zapobiec jego gniciu,
nie dopuszczaj¹c doñ powietrza) czy te¿
w zsiad³ym mleku (nale¿a³o je codziennie
wymieniaæ). Przy niektórych dworach by³y
sytuowane specjalne lodownie, do których
zim¹ znoszono ca³e tafle lodu wykorzysty-
wane póŸniej w lecie do ch³odzenia po-
traw i przechowywania niektórych miê-
snych pokarmów. Na œwiêtego Marcina za-
bijano tuczone gêsi, z których przyrz¹dza-
no wyœmienite pó³gêski - z gêsi usuwano
koœci, krojono j¹ na pó³, zwi¹zywano i wê-
dzono. Przysmak ten pokrojony w plastry
s³u¿y³ jako doskona³a zak¹ska do alkoholu.
Przed Bo¿ym Narodzeniem i po raz drugi

Anna
Pachocka

Stó³ polski

Chlub¹ ka¿dego
XIX-wiecznego dwo-
ru czy dworku by³a
jak najdalej posu-
niêta samowystar-
czalnoœæ. Za najbar-
dziej godne podziwu
uznawano siedziby,
które wed³ug stare-
go porzekad³a mia-
³y: „³¹kê, m¹kê, ry-
by, grzyby” jak od-
notowa³ w XIX wie-
ku Natalis Sulerzyñ-
ski. Jako ¿e jeszcze
na pocz¹tku oma-
wianego stulecia ja-
dano du¿o i kopia-
œcie, a liczba sa-
mych domowników
rachowana by³a
doœæ d³ugo na dzie-
si¹tki, zu¿ywano co-
dziennie wiele ró¿-
norakich surowców. 

Ka¿dy dwór ¿y³ w³asnym rytmem
wyznaczanym przez codzienne
zajêcia domowników i zmienia-
j¹ce siê pory roku. Zjadano to,
co w danym momencie by³o
najlepsze, najœwie¿sze, dbaj¹c
przy tym o staranne i rozwa¿ne
gromadzenie zapasów.

¯YCIE DWORU

O D  K U C H N I
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na Wielkanoc bito wieprze, wyrabiaj¹c
z nich ró¿norakie wêdliny. W marcu zaœ
rozprawiano siê z tuczonymi wo³ami,
z miêsa których przyrz¹dzano miêdzy in-
nymi wêdzone ozory i ubijane w becz-
kach, mocno solone miêso (tzw. pekelfle-
isz). Od czasu do czasu przeznaczano ca³e-
go wo³u na przygotowanie bulionu.
W tym celu sporz¹dzano z miêsa
i przypraw wywar, gotowany na-
stêpnie tak d³ugo, a¿ osi¹gn¹³ stan
ci¹gn¹cej siê, kleistej masy, któr¹
studzono i krojono na czêœci.

Ubit¹ zwierzynê leœn¹ przed
u¿yciem zawieszano na specjalnej
szubienicy usytuowanej w pobli¿u
kuchni lub owiniêt¹ p³ótnem zako-
pywano w ziemi, wszystko to po
to, by skrusza³a, i patroszono j¹ do-
piero po tym ceremoniale.

Przyrz¹dzano wiele przetwo-
rów z owoców i warzyw, natural-
nie samodzielnie wyhodowanych.
Zawsze posiadano niema³y zapas
suszonych grzybów, owoców ogrodowych
i leœnych. Œliwki nadziewano migda³em
w miejsce pestki lub nabijano rzêdem na
tak zwane ro¿enki (s³omki), posypuj¹c je
z wierzchu obficie kminkiem. Osuszano je
w letnim piecu. Czasem uciekano siê te¿
do bardzo pracoch³onnego sposobu
przed³u¿ania stanu œwie¿oœci owoców
przez powlekanie ich pojedynczych oka-
zów roztopionym woskiem.

Sporz¹dzano ró¿norakie marynaty,
miêdzy innymi z: szalotek, ma³ych kolb
kukurydzy, ró¿yczek kalafiorów i broku-
³ów, melonów, orzechów w³oskich (bêd¹-
cych jeszcze w zielonych ³upinach), na-
sion nasturcji (zastêpowano nimi kapary),
grzybów. Przygotowywano tak¿e tak zwa-

ne konserwy – obgotowane warzywa
wk³adano do naczyñ z osolon¹ wod¹ i na
powierzchniê p³ynu wlewano ostro¿nie
roztopiony barani ³ój, który- nie dopu-
szczaj¹c powietrza- mia³ chroniæ je przed
zepsuciem. Innym sposobem by³o konser-
wowanie ¿ywnoœci w szklanych naczy-
niach zalepianych pêcherzem zwierzêcym
albo korkowanych i lakowanych, po czym
poddawanych d³ugotrwa³emu gotowaniu.

Tak jak ambicj¹ dobrej pani domu by³a
œwietnie wyposa¿ona spi¿arnia, tak my-
œli pana domu i jego rezydentów za-
prz¹ta³y sprawy dotycz¹ce zaopatrze-
nia piwniczki. Tu w³aœnie przechowywa-
no wiêkszoœæ trunków: zapasowe becz-
ki piwa, wêgrzyna, butelkowane wina
francuskie, niemieckie, hiszpañskie.

„Silnie odciœniêty twaróg w specjalnie do tego przeznaczonych sernikach.”
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Pocz¹tkowo nie posiadano s³oi, st¹d umie-
szczano warzywa w butelkach, co nastrê-
cza³o wiele trudnoœci (tak z umieszcze-
niem, jak i wydostaniem). Dawnym zwy-
czajem kiszono te¿ du¿o kapusty (za
szczególny rarytas uchodzi³y faszerowane
g³¹by kapuœciane) i ogórków w beczkach,
które zatapiano w stawach, gdzie przetrzy-
mywane by³y do wiosny.

Wraz z rozpowszechnieniem siê cukru,
po dworach zaczêto wyrabiaæ du¿e zapasy
konfitur (wczeœniej zajmowa³y siê tym
przede wszystkim klasztory, u¿ywaj¹c do
ich dos³adzania miodu). Przyrz¹dzanie ich
by³o bardzo d³ugotrwa³e – zajmowa³o naj-
czêœciej kilka dni, poniewa¿ nale¿a³o je
wielokrotnie podgotowywaæ i studziæ, za-
chowuj¹c przy tym wyznaczone odstêpy
czasu. Powstawa³y w ten sposób konfitury
z agrestu, truskawek, ró¿y, cytryn, gru-
szek, g³ogu, ananasów i wiele innych. Ra-
rytasem by³y tak¿e sma¿one w cukrze
p³atki ró¿, fio³ki, skórki i kwiaty pomarañ-
czy. Jesieni¹, w równie pracoch³onny spo-
sób, przygotowywano powid³a ze œliwek.
Jedna z pañ, przytaczaj¹c ten proces, no-
towa³a: „Sma¿enie powide³ trwa kilka dni
i jest to praca doœæ uci¹¿liwa. [...] Trzy ko-
biety musz¹ stale mieszaæ owoc w trzech
kot³ach wielkimi drewnianymi kopyœciami,
uwa¿aj¹c pilnie, aby œliwki nie przypali³y
siê na ogniu. Cukru w ogóle nie u¿ywam
do powide³. Kiedy powid³a s¹ ju¿ gotowe,
przek³ada siê je do glinianych garnków,
stawia do pieca chlebowego po pieczeniu,
aby dobrze obsech³y, przykrywa pergami-
nowym papierem i umieszcza w ch³odnej
suchej spi¿arni.” (Fedorowicz J., Konopiñ-
ska J., Marianna i ró¿e. ¯ycie codzienne w
Wielkopolsce w latach 1890-1914 z tradycji
rodzinnej, Warszawa 1974, s. 64-5.)

Zapasy przechowywane by³y w aptecz-
kach, spi¿arniach i piwnicach. Apteczk¹
nazywano obszern¹ szafê b¹dŸ drewnian¹
klatkê (ze szczebelkami rozmieszczonymi
w taki sposób, by nie mo¿na by³o
w otwory miêdzy nimi zmieœciæ nawet ma-
³ej rêki), któr¹ ustawiano w spi¿arni lub
kredensie i dodatkowo zamykano na
klucz. Jej zawartoœæ stanowi³y cenne przy-

prawy, oliwa z oliwek i oliwki, drogie ma-
rynaty (na przyk³ad z trufli), przysmaki
w postaci œliwek na ro¿enku czy wosko-
wanych pojedynczych owoców (szczegól-
nie cytrusowych), konfitury kijowskie. Na-
zwa tych ostatnich utworzona zosta³a od
miejsca pochodzenia, spotykane by³y pod
dwoma postaciami: p³ynn¹ i such¹. P³yn-
ne, by³y to ca³e owoce lub ich kawa³ki za-
nu¿one w zagêszczonej zalewie, suche zaœ
przypomina³y dzisiejsze owoce kandyzo-
wane. W apteczce swoje miejsce znajdo-
wa³y tak¿e rodzynki jasne i ciemne, mig-
da³y s³odkie i gorzkie, kawa, herbata, kru-
che ciasteczka przechowywane w pu-
szkach, w³oskie makarony, nalewki, butel-
ki z rumem i arakiem (popularne zw³a-
szcza w pierwszej po³owie omawianego
okresu), a w bogatych domach równie¿
kasztany jadalne. Innym chowanym tam
specja³em by³ cukier. Zrazu by³ to sprowa-
dzany z Wysp Kanaryjskich cukier z trzci-
ny cukrowej, zwany kanarem. Nawet jed-
nak, gdy zaczêto go wytwarzaæ z buraków
na ziemiach polskich, uchodzi³ za taki ra-
rytas, ¿e przechowywano go w cukiernicz-
kach zamykanych na kluczyk! Na pocz¹t-
ku XIX wieku w niektórych dworach mo¿-
na by³o spotkaæ jeszcze dwie apteczki:
przyjemn¹ i lecznicz¹. Pierwsza zawiera³a
smako³yki. W drugiej przechowywano zio-
³a, w tym herbatê, traktowan¹ pocz¹tkowo
jako panaceum na ró¿ne dolegliwoœci,
ró¿nego rodzaju leki, nalewki „na trawie-
nie i bóle ¿o³¹dka” i inne tym podobne
specyfiki. W ci¹gu XIX stulecia zaczêto
jednak odchodziæ od posiadania szaf ap-
tecznych, adaptuj¹c do przechowywania
ich dotychczasowych zawartoœci i warto-
œciowej zastawy sto³owej osobny pokój,
znajduj¹cy siê w pobli¿u komnaty pani
domu b¹dŸ jej zaufanej pomocnicy.

Spi¿arnia by³o to pomieszczenie nie

ogrzewane, najczêœciej bez okna lub z do-
k³adnie zakratowanym otworem, przez
który nie móg³by siê przedrzeæ ¿aden in-
truz. Pod³ogê stanowi³a tu zwykle kamien-
na posadzka. Wzd³u¿ œcian wznosi³y siê
szafy z szufladami i przegródkami, pó³ki

DOM

Maselnica korbowa.

Tasak.
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i skrzynie. Wype³nia³y je ró¿norakie prze-
twory: soki, naczynia z konfiturami, mary-
naty, worki z suszem i tym podobne. Na
pod³odze sta³y skrzynie z przegrodami na
liczne gatunki kasz, m¹ki, suszonego gro-
chu, maku, du¿e gary z powid³ami, beczki
z sol¹, beczu³ki z solonym mas³em czy ubi-
tym miêsem wo³owym (pekelfleiszem).
U sufitu zaczepiano dr¹gi i haki, na których
zawieszano po³acie s³oniny, pêta kie³basy,
ró¿ne wêdliny, kawa³ki wêdzonego miêsa,
pó³gêski, wianki grzybów, cebuli i inne.

Tak jak ambicj¹ dobrej pani domu by³a
œwietnie wyposa¿ona spi¿arnia, tak myœli
pana domu i jego rezydentów zaprz¹ta³y
sprawy dotycz¹ce zaopatrzenia piwniczki.
Tu w³aœnie przechowywano wiêkszoœæ
trunków: zapasowe beczki piwa, wêgrzy-
na, butelkowane wina francuskie, niemiec-
kie, hiszpañskie. Tu mo¿na by³o znaleŸæ
jeszcze niekiedy omsza³e butelki syconego
miodu. W piwnicy trzymano równie¿, jak
podaje El¿bieta Kowecka, „jarzyny na zimê
przemyœlnie wetkniête w bia³y piasek
rzeczny”. (Kowecka E., W salonie
i w kuchni, Warszawa 1989, s. 46).

Przepisy na udane przetwory, sekret-
ne sposoby naprawiania nadpsutego miêsa
czy pozbywania siê robactwa z gomu³ek
przekazywane by³y z pokolenia na poko-
lenie. Mia³y one nieocenion¹ wartoœæ
w czasach, gdy o wiêkszoœæ rzeczy nale¿a-

³o zatroszczyæ siê samodzielnie. Kunszt
przygotowywania i przetwarzania uzyski-
wanego w obrêbie maj¹tków dworskich
jedzenia rozwiniêty zosta³ do miary sztuki.
Wiedza i pracowitoœæ pañ domu, przeró¿-
nych domowych rezydentek, ochmistrzyñ,
kucharek i kucharzy decydowa³a o jakoœci
wy¿ywienia mieszkañców siedzib szla-
checkich. Zapasy odgrywa³y w nim bardzo
du¿¹ rolê. Na nich przecie¿ bazowano
przy przyrz¹dzaniu posi³ków podczas zi-
my, zw³aszcza na tak zwanym „przednów-
ku”, gdy jeszcze nie by³o œwie¿ych plo-
nów a krowy i owce dostarcza³y niewiele
mleka. Spi¿arnie wype³niane by³y przeró¿-
nymi przetworami konserwowanymi
z u¿yciem nieraz bardzo wymyœlnych
i pracoch³onnych metod, bez stosowania
chemicznych œrodków. Praca w kuchniach
ma³ych i du¿ych dworów wrza³a przez ca-
³y rok. Dawne „rz¹dne gospodynie” nie
mog³y pozwoliæ sobie na ¿adne zaniedba-
nie – do sklepów by³o na ogó³ daleko,
a przy tym rzadko komu przychodzi³o do
g³owy kupowanie rzeczy, które móg³ sa-
modzielnie wytworzyæ. Na wsi, na której
swoje dni spêdza³a wiêkszoœæ szlachty, ¿y-
cie p³ynê³o w³asnym rytmem, wyznaczo-
nym przez naturê. O tym, jak w praktyce
wykorzystywano te dobra i jak wygl¹da³
codzienny jad³ospis szlachty, opowiada³
bêdzie nastêpny artyku³.

Anna Pachocka
absolwentka europeistyki,
doktorantka w Instytucie
Historii UMCS. Zajmuje siê
kultur¹ XIX w. 

Fons Trompenaars i Charles Hampden-Turner,
Siedem wymiarów kultury, Kraków 2002

Popularna dziœ teoria g³osi, ¿e globalizacja gospodarki
doprowadzi do wykszta³cenia siê jednej kultury, wspólnej
dla ca³ego œwiata. Fons Trompenaars i Charles Hampden-
Turner nie zgadzaj¹ siê z t¹ teori¹. Wed³ug nich globaliza-
cja nie jest niczym wiêcej jak czêœciowym ujednoliceniem
pewnych zewnêtrznych przejawów kultury – zró¿nicowa-
nie wartoœci, norm i postaw wcale nie zanika, a organizac-
ja idealna, sprawdzaj¹ca siê w ka¿dych warunkach kulturo-
wych, jest tylko teoretyczn¹ u³ud¹. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e
kluczem do sukcesu jest rozumienie w³asnej kultury oraz
naszych oczekiwañ dotycz¹cych tego, jak inni ludzie powi-
nni myœleæ i postêpowaæ. Pomóc ma w tym teoria siedmiu
wymiarów kultury. Ka¿dy z tych wymiarów to szerokie
spektrum mo¿liwych postaw okreœlanych przez:

... stosunek do zasad etycznych, prawnych i wyni-
kaj¹cych ze zobowi¹zañ miêdzyludzkich,

... stosunek do jednostki i grupy,

... sposób zachowania,

... sposób postrzegania œwiata,

... sposób wyznaczania statusu spo³ecznego,

... stosunek do czasu,

... stosunek do otoczenia.
Prezentowane koncepcje, bêd¹ce wynikiem obserwacji

i badañ, s¹ zilustrowane barwnymi i pouczaj¹cymi przyk³a-
dami z ¿ycia. Ksi¹¿ka zainteresuje zarówno wyk³adowców
i studentów zarz¹dzania, kulturoznawstwa, socjologii i psy-
chologii, jak i osoby, które w swojej dzia³alnoœci zawodo-
wej bezpoœrednio doœwiadczaj¹ opisanych w niej zjawisk.

POLECAMY
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NIEDZIELA PALMOWA, poprzedzaj¹ca
Wielkanoc, nazywana by³a te¿ Wierzbn¹
lub Kwietni¹. Przypada ona w pierw-
szym dniu wiosennej pe³ni Ksiê¿yca.
W kulturze chrzeœcijañskiej obchodzi
siê Niedzielê Palmow¹ dla upamiêtnie-
nia wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
Witaj¹ca go ludnoœæ pozdrawia³a Jezusa
zielonymi, palmowymi ga³¹zkami. Obcho-
dom Niedzieli Palmowej od IV wieku towa-
rzyszy³y uroczyste procesje. PóŸniej,
w V i VI wieku, procesje te przyjê³y siê
w Koœciele Zachodnim, sam zaœ zwyczaj
œwiêcenia ga³¹zek zielonych – palm wielka-
nocnych wprowadzono do liturgii w XI w. 

Najstarsza i najprostsza polska palma to
g³ównie ga³¹zka wierzbowa. Wierzbê od
dawien dawna uwa¿ano za roœlinê „mi³uj¹-
c¹ ¿ycie”. Wyrasta bowiem w ka¿dych wa-
runkach szybciej ni¿ inne roœliny, nawet
z ga³¹zek wsadzonych bezpoœrednio w zie-
miê. Zieleni siê g³ównie nad wodami.

Zielona ga³¹Ÿ by³a od wieków symbo-
lem ¿ycia, si³ witalnych i corocznej odno-
wy roœlin. W nauce koœcio³a chrzeœcijañ-
skiego wierzba symbolizowa³a zmartwy-
chwstanie i nieœmiertelnoœæ duszy. St¹d
mo¿e przekonanie o magicznej mocy ga-
³¹zek wierzbowych œwiêconych w Nie-
dzielê Palmow¹.

Ga³¹zka wierzbowa znana jest rów-
nie¿ w obrzêdowoœci wielu ludów Euro-
py, podczas rozmaitych œwi¹t i zwycza-
jów dorocznych.

W Niemczech w dniu œw. Marcina cho-
dzi po domach przebrany pasterz, który
darowuje ka¿demu tzw. ró¿d¿kê œw. Mar-
cina uwit¹ tak¿e z ga³¹zek wierzbowych
(b¹dŸ brzozowych). Obdarowywaniu to-
warzysz¹ ¿yczenia udanych plonów, p³od-

nego byd³a. Na nowy rok chodz¹ z kolei
m³odzi ch³opcy z ga³¹zk¹ wierzbow¹ przy-
bran¹ jab³kami, ciastkami, œwiecide³kami
i wst¹¿kami.

Wierzba wystêpuje równie¿ u Czechów
i Ukraiñców podczas obrzêdów kupalnoc-
ki (sobótki). U Czechów wierzba i trzy
„prêciki” bia³ego orzecha pe³ni¹ tak¹ funk-
cjê, jak u nas kwiat paproci - pomagaj¹
w odnalezieniu zaklêtych skarbów.
W Grecji zaœ przy pomocy ga³¹zki wierz-
bowej raz do roku „wypêdzano” uroczy-
œcie g³ód z domu. 

W polskiej obrzêdowoœci rola wierzby
wysuwa siê na plan pierwszy g³ównie
w palmie wielkanocnej. Nie wszêdzie jed-
nak palmy uk³adane s¹ jednakowo. Zna-
ne s¹ te¿ palmy wykonywane z innych
surowców, jak: leszczyna, sosna, ja³o-
wiec, modrzew i winoroœl. Do palmy do-
daje siê tak¿e inne roœliny „wiecznie zie-
lone”, np. cis, któremu niegdyœ przypisy-
wano tak¿e w³aœciwoœci lecznicze, ponad-
to ga³¹zki borówek, bukszpanu, barwi-
nek, tujê. Wed³ug cytowanego Glogera,
ju¿ „we Wstêpn¹ Œrodê wycinano zwykle
rózgi wierzbowe albo z malin czy porze-
czek i wstawiano do dzbanuszka z wod¹,
by rozwinê³y siê w mieszkaniu na Palmo-
w¹ Niedzielê”.

Nie nale¿a³o jedynie ob-
cinaæ w tym celu ga³¹zek
osiki. Wed³ug legendy, gdy
po œmierci Jezusa ca³a
przyroda pogr¹¿y³a siê
w ¿alu, tylko osika nie
okaza³a smutku. Za tê po-
stawê zosta³a skazana na
wieczne dr¿enie.

Inna legenda t³umaczy
z kolei pozytywn¹ wartoœæ
wierzby. Otó¿ wierzba ba-
biloñska, pos³yszawszy stra-

szn¹ wieœæ z Golgoty, westchnê³a: „On
umar³, teraz smutne moje ga³êzie zwie-
szaæ siê bêd¹ zawsze ku wodom Eufratu
i p³akaæ ³zami jutrzenki.” To tajemnicze
drzewo zas³u¿enie wiêc zosta³o w³¹czone
do tradycji chrzeœcijañskiej. Jego ga³¹zki
okrywaj¹ce siê na wiosnê zieleni¹ jako
jedne z pierwszych, ciesz¹ siê w okresie
Œwi¹t Wielkanocnych szczególn¹ sympati¹
œwiêtuj¹cych.

DOM

ZIELONA 
GA£¥Z ¯YCIA

Halina
Solecka

Wielkanoc to naj-
wa¿niejsze dla
chrzeœcijan œwiêto
religijne. Koñczy siê
czas wielkiego po-
stu, a rozpoczyna
okres radoœci. Ob-
chodom tych œwi¹t
towarzyszy wiele
symboli podkreœla-
j¹cych pogodny na-
strój. Szczególnie
radosne s¹ zwycza-
je zwi¹zane z Nie-
dziel¹ Palmow¹,
a zw³aszcza z nie-
od³¹cznym jej atry-
butem, jakim jest
palma wielkanocna. Zielona ga³¹Ÿ by³a od wieków

symbolem ¿ycia, si³ witalnych
i corocznej odnowy roœlin.
W nauce koœcio³a chrzeœci-
jañskiego wierzba symbolizo-
wa³a zmartwychwstanie i nie-
œmiertelnoœæ duszy.

,

nr_12_2002.qxd  2003-10-18  11:44  Page 40    (Black plate)



Nr 12-13 zima-wiosna 2003

41

Na HuculszczyŸnie w „Beczkowu nedi-
lu”, s³u¿ba cerkiewna rozk³ada³a wi¹zki
wierzbowych ga³¹zek (béczka) przed car-
skimi wrotami. Po poœwiêceniu ich jeszcze
przed msz¹, ksi¹dz namaszcza³ czo³a wier-
nych œwiêconym olejem i rozdawa³ ka¿de-
mu po ga³¹zce wierzbowej.

Natomiast lud polski, uznaj¹c ga³¹zkê
wierzbow¹ za bazê konstrukcyjn¹ dla bu-
dowy palmy wielkanocnej, opracowa³ cha-
rakterystyczne dla poszczególnych regio-
nów typy palm.

Palmy kurpiowskie wykonywane s¹
z ga³¹zek wierzby, berberysu, oleandra,
wrzosu i ozdobione kwiatami: suszonymi
lub z kolorowego papieru. Czasem docho-
dz¹ do 4 i wiêcej metrów wysokoœci. Na
Kurpiach palmy wykonywano dawniej
g³ównie z ga³¹zek sosnowych lub plecio-
no je na d³ugich prêtach leszczynowych
z borówek i ró¿nych zió³ leœnych.

Jeszcze wy¿sze bywaj¹ palmy s¹dec-
kie. Wykonuje siê je g³ównie z kwiatów
bibu³kowych, czêsto woskowanych, lub
z krepiny i mocuje na dr¹¿ku.

Po II wojnie œwiatowej w ca³ym kraju
pojawi³y siê tzw. palmy wileñskie, wywo-
dz¹ce siê z Wilna i jego okolic. Sprowa-
dzone zosta³y do Polski przez repatrian-
tów i rozpowszechnione przez Cepeliê.
Palmy wileñskie wyró¿niaj¹ siê bogac-
twem zdobnictwa. Palmy te wykonuje siê
z suszonych i czêœciowo podbarwionych
traw i mchu, tak¿e leœnych zió³, ziela bo-
rówki, ja³owca. Konstrukcjê dla tych palm
stanowi patyk lub ³odyga trzciny, wokó³
której uk³ada siê przeró¿ne, misterne nie-
raz wzory. Ca³oœæ wi¹¿e siê niæmi. Czubek
palmy stanowi wiecha z kwiatu trzciny,
traw, ga³¹zek wierzbowych. Czasem te¿
do suszonych kwiatów daje siê barwinek.

Na LubelszczyŸnie wielu twórców wy-
specjalizowa³o siê w wykonywaniu ró¿-
nych wzorów tych palm. Najwiêcej palm
wileñskich, czêsto w systemie rodzinnym,
wykonuj¹ twórcy z okolic Lubartowa.

Ró¿norodnoœæ zestawów kolorystycz-
nych zastosowanych surowców oraz ich
u³o¿enie, czêsto w misterne uk³adanki na
wzór kobierców, zale¿y od pomys³owoœci
i poczucia piêkna wykonuj¹cych palmy
twórców.

S³oweñcy w po³udniowej Styrji pletli
z kolei palmy w rodzaju wieñca. Zwano je
„preswiec”. Palmê tak¹ plot¹ dziewczêta,
a czasami pasterze.

Tak okazale wykonane palmy niesie
siê do poœwiêcenia, które z regu³y kap³an
dope³nia³ przed nabo¿eñstwem. Zanim po-
œwiêcona palma spocznie za obrazem czy
belk¹, jest przedmiotem wielu praktyk,
które maj¹ zapewniæ wszelkiego rodzaju
powodzenie.

W uroczyst¹ Niedzielê wskazane by³o
jak najwczeœniej wstaæ i z „palm¹” w rêku

budziæ domowników i s¹siadów. Przy tym
¿artobliwie ch³ostano palm¹ œpiochów,
wo³aj¹c:

„Wierzba (lub palma) bije, nie ja bijê,
Za tydzieñ – Wielki dzieñ,
Za szeœæ nocy – Wielka noc.”
Najwa¿niejsze w³aœciwoœci przypisywa-

ne poœwiêconej palmie to g³ównie jej
dzia³anie lecznicze i czarodziejskie. Przy-

niesionymi z koœcio³a palmami kropiono
powszechnie dom, obejœcie, byd³o w obo-
rze. W okolicach Iwonicza zanotowano
zwyczaj obchodzenia z palm¹ trzy razy
dooko³a domu i uderzanie trzy razy
o ka¿dy wêgie³ i k¹ty, nastêpnie omiata-
nie ich, aby siê w domu robactwo nie za-
lêg³o. Wierzbowe witki utrudniaj¹ przy-

U Czechów wierzba i trzy „prêciki”
bia³ego orzecha pe³ni¹ tak¹ funkcjê,
jak u nas kwiat paproci - pomagaj¹
w odnalezieniu zaklêtych skarbów.
W Grecji zaœ przy pomocy ga³¹zki
wierzbowej raz do roku „wypêdzano”
uroczyœcie g³ód z domu. 

„Na wiosnê”, rys. Soko³owskiego, repr. „K³osy” nr 388.
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stêp z³ym duchom do ludzi i byd³a, dlate-
go te¿ zawiesza siê je czêsto na drzwiach
obory i stajni.

W Krakowskiem ga³¹zki „bagniêcia”
postawione na krzy¿ w oknach broni¹ od
„mamun”, czyli „baginek” lub „wieszczyc”,
które mog³yby „uszkodziæ ma³e dziecko”.

Palma œwiêcona odgrywa du¿¹ rolê
przy zabezpieczaniu od z³ego ¿ywego in-
wentarza i zasiewów. Szczególnie znane
jest uderzanie palm¹ byd³a po raz pierw-
szy na wiosnê udaj¹cego siê na pastwisko.
W tym celu k³adziono te¿ ga³¹zki œwiêco-
ne pod próg, a sznurkiem, którym by³a
zwi¹zana palma, obwi¹zywano szyjê by-
d³u, aby siê nie bod³o. W Starej Wsi na
Podgórzu po powrocie z koœcio³a miesza-
no poœwiêcon¹ ga³¹zkê wierzbow¹ z pal-
my w ¿³obach zwierz¹t, b¹dŸ jedn¹ baŸkê,
zwan¹ „bagni¹tkiem” dawano krowom do
po³kniêcia. Palmowymi ga³¹zkami g³adzo-
no te¿ boki krów, a nad ich g³owami czy-
niono znak krzy¿a, by „dobytek” nie uleg³
chorobie i zarazie. Wierzono, ¿e po pê-
dzeniu biczyskiem wierzbowym krów, gdy
pierwszy raz na wiosnê wychodz¹ na pa-
stwisko, wzmaga siê ich mlecznoœæ. Trza-
skanie zaœ nad nimi z bicza odpêdza dia-
b³a i czarownice. 

Na Pomorzu i Kaszubach wk³adano
u³amki palm lub „bagni¹tka” do gniazd gê-
sich i kaczych, a tak¿e pod daszki uli „od
czarów i wszelkiego z³a”. W intencji bez-
piecznych i obfitych po³owów rybacy
przywi¹zywali tak¿e kawa³ki palm wielka-
nocnych do swych sieci.

Praktykom ochronnym z u¿yciem pal-
my podlegaj¹ równie¿ zasiewy i ziarno.
Palma by³a bowiem dawniej symbolem

p³odnoœci i urodzaju. Bazie wierzbowe
zmieszane ze zbo¿em do dzisiaj maj¹ za-
pewniaæ obfitsze plony. Kawa³ki palm i ba-
zi z palmy podk³adano pod lemiesz p³uga
w pierwsz¹ zaoran¹ skibê. Na ziemi S¹dec-
kiej, w Tarnowskiem, w okolicach Bochni
i Wieliczki z rozebranych palm robi siê
kropide³ka do œwiêcenia pól i krzy¿yki
wbijane w skibê. Zabiegi te maj¹ zapewniæ
urodzaj i zabezpieczyæ przed gradobiciem
i burzami. W regionach tych zwyczaj ten
kultywuj¹ do dzisiaj nawet ci gospodarze,
którzy maj¹ jedynie ogródki przydomowe. 

W Ropczyckim zatykaj¹ palmê miêdzy
kapust¹, by nie jad³y jej g¹sienice. Zabieg
zatykania palmy w polu znaj¹ równie¿
Czesi. Na Kurpiach szczêœcie i pomyœlnoœæ
przynosi palma, która po posadzeniu
w ziemi puœci korzonki i wyroœnie z niej
krzak, drzewo. 

Wiara w magiczn¹ moc palemek wiel-
kanocnych jest pozosta³oœci¹ z czasów
przedchrzeœcijañskich i obecnie ju¿ zanika.
Aczkolwiek znane jest do dzisiaj przekona-
nie, zw³aszcza na wsiach, ¿e palma po-
œwiêcona i zawieszona na œcianach domu
i budynków gospodarczych chroni przed
chorobami i wieloma nieszczêœciami. W³o-
¿ona pod strzechê chroni od piorunów.
Dlatego te¿ w czasie potê¿nej burzy oka-
dzano dawniej palmami domostwa. I tak
np. w Krakowskiem podczas burzy jeszcze
na prze³omie XIX i XX w. „zapalaj¹” lub
„kurz¹ bagniêcia”, aby odegnaæ grzmoty
i b³yskawice. W tym samym celu poœwiê-
con¹ palmê stawiano w oknie lub zatyka-
no na szczyt domu. Podczas burzy palono
wierzbê œwiêcon¹ w kominie, aby dym
rozpêdzi³ chmury. Równie¿ w wierzeniach

DOM

Palmowa niedziela, rysunek Andriollego.
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czeskich wierzba, rzucona pod wiatr, mia³a
odpêdziæ burze, a rzucona w p³omienie
po¿aru, zmniejsza³a je i gasi³a.

Natomiast lecznicze w³aœciwoœci po-
œwiêconej palmy w stosunku do ludzi, ¿ar-
tobliwie opisywa³ w „Postylii” Miko³aj Rej
z Nag³owic: „W kwietniow¹ Niedzielê, kto
„bagni¹tka”, czyli kotki, tj. p¹czka z palmy
wielkanocnej nie po³kn¹³, ten ju¿ zbawie-
nia nie otrzyma³.” Wierzono bowiem, ¿e
po³kniêcie „p¹czka wierzbowego” z palmy
zdrowie przynosi, zapobiega chorobom
gard³a, p³uc i wszelkim bólom. Równie¿
przeciw zimnicy – febrze, pito odwar
z bazi wierzbowych, pochodz¹cych z po-
œwiêconej palmy. Czêsto te¿, (o czym ju¿
w podobnym kontekœcie wspomniano),
tym razem ju¿ po powrocie z koœcio³a
z poœwiêconymi palmami, ch³ostano siê
nimi dla zdrowia, powtarzaj¹c:

„Nie ja bi³em – wierzba bi³a!
Ju¿ za tydzieñ Zmartwychwstanie!
Jak na rzece lodu bry³a,
Niech siê zdrowie krzepkie stanie!”
Powy¿sze w³aœciwoœci poœwiêconych

palm wielkanocnych, by³y te¿ pewnie po-
wodem funkcjonowania powszechnego
w naszym kraju zwyczaju obdarowywania
siê nimi. W Niedzielê Kwietn¹ palmami
obdarowywano dostojników duchownych
i œwieckich, np. w³aœcicieli domów. Do
dzisiaj palmy bywaj¹ ofiarowywane naj-
m³odszym – ma³ym dzieciom. Zwyczaj ten
zwany jest na Kurpiach, miêdzy innymi
w miejscowoœci £yse w Puszczy Zielonej,

gdzie wykonuje siê najwiêksze i najbar-
dziej strojne palmy. Im mniejsze dziecko
w rodzinie, tym na palmie (czêsto ponad
kilku metrowej) zawiesza siê d³u¿sz¹
wstêgê, ¿eby dziecko id¹ce z rodzicami
w procesji, mog³o jej dosiêgn¹æ r¹czk¹.
Kurpie wierz¹, ¿e wysmuk³a palma doda
dziecku strzelistoœci i urody.

Z palm snuje siê te¿ wiele wró¿b. I tak
w Jurkowie nad Dunajem dziewczêta licz¹
bazie na ga³¹zkach wchodz¹cych w sk³ad
palmy. Jeœli uzyskaj¹ liczbê parzyst¹, to
pewne jest zam¹¿pójœcie jeszcze w tym ro-
ku. Charakter matrymonialny maj¹ równie¿
wró¿by z p¹czków bazi stosowane w Po-
znañskiem. W dzieñ Wielkiej Nocy dziew-
czêta zrywaj¹c tam p¹czki, nadaj¹ im imio-
na ch³opców, po czym rzucaj¹ je do wody.
Zatoniêcie p¹czka Ÿle wró¿y imiennikowi,
mówi siê, ¿e mo¿e umrzeæ w ci¹gu roku.

Palmy, z którymi obecnie chodzimy do
koœcio³a w Niedzielê Palmow¹, s¹ g³ównie
kupowane wczeœniej na targowiskach,
a nawet w sklepach z rêkodzie³em czy
kwiaciarniach. Jedynie na wsi wiele osób
wykonuje jeszcze palmy samodzielnie,
ozdabiaj¹c je wed³ug dawnych wzorów.
Czêsto te¿ i dzisiaj kultywuje siê stare
praktyki, g³ównie hodowlane i rolnicze
z u¿yciem palmy wielkanocnej. Mieszkañ-
cy miast zaœ ustawiaj¹ poœwiêcone palmy
w wazonie, gdzie g³ównie dla celów de-
koracyjnych stoj¹ do nastêpnych œwi¹t.
Czasem ktoœ, dla ¿artów raczej – po³knie
kosmat¹ baziê.

mgr Halina Solecka 
jest kustoszem Muzeum Regionalne-
go PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej
w Pu³awach

NORMAN DAVIES, EUROPA. 
ROZPRAWA HISTORYKA Z HISTORI¹, KRAKÓW 2002

„To jedna z najwa¿niejszych ksi¹¿ek historycznych, jak¹ kiedykolwiek wyda³
Oxford”

The Independent

„Ci, którzy mówi¹, ¿e historia jest nudna, po lekturze „Europy” musz¹ zmie-
niæ zdanie.”

The Daily Telegraph

„Ta wa¿¹ca prawie dwa kilo ksiêga obejmuje dzieje Europy od staro¿ytnej
Grecji po upadek imperium sowieckiego. Davies, niczym sprawny reporter,
uwiecznia w ci¹gu migawek najwa¿niejsze momenty historii Starego Konty-
nentu.

The Economist

„Brytyjski historyk stworzy³ imponuj¹ce dzie³o, o którym historycy og³osili
werdykt: lektura obowi¹zkowa.”

The Times

„Przepisy kulinarne z epoki kamienia ³upanego, kawa³y opowiadane przez
staro¿ytnych Greków, pocz¹tki prezerwatywy – to tylko niektóre smakowite
k¹ski z ca³ej plejady wydarzeñ, które mia³y wp³yw na dzieje Europy.”

Wall Street Journal

„Od epoki lodowcowej po zimn¹ wojnê, od Lublina do Dublina, od króla
Minosa po Margaret Thatcher – te i wiele innych faktów, postaci i wydarzeñ
Norman Davies zdo³a³ pomieœciæ w jednym tomie swej historii Europy.”

Panzerfaustinum Verlag

POLECAMY

nr_12_2002.qxd  2003-10-18  11:45  Page 43    (Black plate)



Nr 12-13 zima-wiosna 2003

44

LAKOFF zmieni³a ten stan, wprowa-
dzaj¹c pojêcie „jêzyk kobiet” i przypisu-
j¹c mu takie cechy, jak unikanie bezpo-
œrednich i mocnych stwierdzeñ oraz
wykorzystywanie form znamionuj¹-
cych wahanie i brak pewnoœci. W prak-
tyce oznacza to m.in. czêstsze siêganie
przez kobiety po formu³y grzecznoœcio-
we, zwroty os³abiaj¹ce si³ê stwierdzenia
oraz - w przypadku angielszczyzny - po
charakterystyczne dla tego jêzyka „que-
stion-tags”, czyli pytania wywo³uj¹ce
potwierdzenie wypowiedzi, odpowiada-
j¹ce polskiemu „nieprawda¿?”. Te spo-
strze¿enia zaowocowa³y dalszymi badania-
mi empirycznymi, uwieñczonymi syntez¹
„cech jêzykowych wypowiedzi kobiet
i mê¿czyzn”. W myœl tych ustaleñ cechy
wypowiedzi mêskich to: d³u¿sze s³owa,
stosowanie zaimka „ja”, u¿ywanie czasu te-
raŸniejszego, wokalizacja pauz
(„hmmm…”, „eee…”), b³êdy gramatyczne,
czasowniki w stronie czynnej, przymiotniki
oceniaj¹ce oraz odniesienia do ludzi -
„wiêkszoœæ ludzi”, “wszyscy wiedz¹, ¿e…”.
Z kolei cechy wy-
powiedzi kobiet
to: przys³ówkowe
rozpoczynanie
zdañ („Jak…”,
„Gdzie…”, „Kie-
dy…?”), stosowa-
nie opozycji, py-
tania retoryczne,
odniesienia do
stanów emocjo-
nalnych, stosowa-
nie przerywni-
ków, czasowniki
ruchu, d³u¿sze
zdania, negacje i intensyfikatory przys³ów-
ków (np. „naprawdê du¿y”).1

Tego typu podejœcie rejestrowa³o po-
wierzchowne cechy mówienia mêskiego
i kobiecego, nie zadaj¹c pytania ani
o przyczyny zaistnienia ró¿nic ani o ich
ewentualne zró¿nicowanie funkcjonalne.
Odmienn¹ perspektywê umo¿liwi³o
uwzglêdnienie ca³oœciowego kontekstu
wypowiedzi stanowi¹cej element rozmo-
wy. Na ów kontekst sk³adaj¹ siê takie
okolicznoœci jak: kto mówi do kogo, z ja-
k¹ intonacj¹, jaki poziom oficjalnoœci obo-
wi¹zuje podczas danej wymiany zdañ oraz
jaki typ dyskursu jest aktywizowany, np.

dyskusja, k³ótnia czy opowieœæ osobista.
Uwzglêdnienie ca³oœciowego kontekstu
uzmys³owi³o, i¿ wspominane wczeœniej
„question-tags” wykorzystywane s¹ przez
kobiety (wraz z innymi jêzykowymi i po-
zawerbalnymi zabiegami) przede wszyst-
kim jako sposoby na  podtrzymywanie
i u³atwianie rozmowy.

Do niewerbalnych œrodków s³u¿¹cych
temu samemu zaliczyæ mo¿na: czêste kie-
rowanie spojrzeñ ku rozmówcy, potwier-
dzania odbioru wypowiedzi poprzez np.
kiwanie g³ow¹, dŸwiêki paralingwistyczne
typu „mm hmm”, czy po prostu uœmiech.

Uwzglêdnienie szerszego kontekstu po-
zwoli³o lepiej zrozumieæ zjawisko jedno-
czesnego wypowiadania siê. Dane empi-
ryczne dowodz¹, i¿ jest to praktyka czêsto
stosowana, i to przez obie p³ci – w zasa-
dniczo odmiennych jednak celach. W przy-
padku kobiet zachodzi tzw. „overlaps”,
czyli symetryczne, obustronnie stosowane
nak³adanie siê wypowiedzi. Choæ zacho-
wanie to ma z pozoru wiele wspólnego
z przerywaniem, w rzeczywistoœci stanowi

formê wspó³pracy konwersacyjnej oraz wy-
raz entuzjastycznego udzia³u w rozmowie.

W przypadku mê¿czyzn mówienie rów-
noczesne s³u¿y przerwaniu wypowiedzi in-
terlokutora i interpretowane bywa jako
podwa¿anie niepisanej zasady, obowi¹zuj¹-
cej rozmówców („W danym czasie g³os za-
biera tylko jedna osoba”). Istnieje jednak
mo¿liwoœæ innego wyt³umaczenia takich za-
chowañ: w przerywaniu wypowiedzi od-
czuwanej jako „za d³uga” ujrzeæ mo¿na
próbê swoiœcie pojmowanego „naprawie-
nia” rozmowy. U podstaw przerywania le-
¿a³aby wówczas intencja zwrócenia roz-
mówcy lub rozmówczyni uwagi na ³amanie

DOM

Agnieszka
Kluba Kobieta i mê¿czyzna

w rozmowie
Porównywanie sposo-
bów mówienia kobiet
i mê¿czyzn ma d³ug¹
tradycjê. Najd³u¿sz¹
metrykê maj¹, rzecz ja-
sna, stereotypy ujmuj¹-
ce to zagadnienie: przy-
pisuj¹ one kobietom
mowê bardziej emocjo-
naln¹, a mê¿czyznom
– bardziej rzeczow¹.
Badania na ten temat
podjêto dopiero po tek-
œcie Robin Lakoff
z 1975 roku, zatytu³o-
wanym Language and
Women’s Place. Wcze-
œniej mêski styl mówie-
nia traktowano jako
neutralny.

D³u¿sze milczenie jest sygna³em za-
k³ócenia: oznacza, ¿e s³uchacz nie
chce przej¹æ roli osoby mówi¹cej.
We wspó³czesnej socjolingwistyce
feministycznej takie zachowanie
traktowane jest wrêcz jako przejaw
werbalnej, a w zasadzie nie-werbal-
nej przemocy…
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przez niego / przez ni¹ innej niepisanej za-
sady („Nie b¹dŸ bardziej szczegó³owy, ni¿
jest to wymagane”). Nietrudno sobie wyo-
braziæ na tym tle konwersacyjny impas,
spowodowany konfliktem miêdzy zoriento-
wan¹ na podtrzymywanie rozmowy, czêsto
obfituj¹c¹ w detale, a tym samym odczuwa-
n¹ jako „za szczegó³owa” mow¹ kobiet
a obliczon¹ na jak najbardziej ekonomiczn¹
wymianê informacji mowê mê¿czyzn... 

Doszliœmy tym samym do kwestii nie-
powodzenia komunikacyjnego jako efektu
ró¿nic w mêskim i kobiecym mówieniu.
Wskazane w³aœnie odmienne interpretowa-
nie konwersacyjnych zobowi¹zañ, wywo-
³uje odrêbn¹ sferê potencjalnej konflikto-
woœci. Jest ni¹ odbiór ciszy w rozmowie
i – co siê z tym wi¹¿e – stosunek do obfi-
toœci s³ownej. Siêgnijmy do przyk³adu
z Alicji w Krainie Czarów:

“G¹sienica i Alicja patrzy³y na siebie
przez jakiœ czas w milczeniu: wreszcie G¹-
sienica wyjê³a cybuch z ust i odezwa³a siê
do niej mêskim choæ omdlewaj¹co sen-
nym g³osem:

- Ty kim jesteœ? – spyta³ G¹sienica.
Nie by³ to zachêcaj¹cy wstêp do rozmo-

wy. Alicja odpowiedzia³a doœæ nieœmia³o:
Ja… ja w³aœciwie nie wiem, proszê pa-

na, kim teraz jestem… to znaczy wiem,
kim by³am dziœ rano, kiedy wsta³am z ³ó¿-
ka, ale od tego czasu ju¿ chyba kilka razy
musia³am siê zmieniæ.

- Co ty wygadujesz? – powiedzia³ surowo
pan G¹sienica. – Proszê siê wyt³umaczyæ!

- Siê wyt³umaczyæ chyba nie potrafiê,
proszê pana – odrzek³a Alicja – bo ja, wi-
dzi pan, nie jestem sob¹.

- Nie widzê – rzek³ G¹sienica.
- Obawiam siê, ¿e nie potrafiê tego ja-

œniej wyraziæ – odpowiedzia³a mu bardzo
grzecznie Alicja – bo po pierwsze sama
nie rozumiem; i jak siê tyle razy w ci¹gu
jednego dnia zmienia swój rozmiar, to siê
mo¿na ca³kiem pogubiæ.

- Nie mo¿na – rzek³ G¹sienica.
- Tak, bo pan tego mo¿e jeszcze nie

prze¿y³ – powiedzia³a Alicja. – Ale jak siê
pan zmieni w poczwarkê – bo wie pan,
kiedyœ to musi nast¹piæ – a póŸniej w mo-
tyla, to bêdzie siê pan chyba czu³ trochê
dziwnie, prawda?

- Ani trochê – rzek³ G¹sienica.
- No, to mo¿e z panem jest inaczej –

odrzek³a Alicja. – w ka¿dym razie ja czu³a-
bym siê bardzo dziwnie.

- Ty! – wycedzi³ z pogard¹ G¹sienica.
– A kim ty jesteœ? 

W ten sposób wrócili do pocz¹tku roz-
mowy. Alicjê trochê ju¿ zirytowa³o, ¿e G¹-
sienica jej tak pó³gêbkiem odpowiada, jak
z ³aski, wiêc wyprostowa³a siê i rzek³a
z godnoœci¹:

- Chyba pan pierwszy powinien mi
siê przedstawiæ?

- Dlaczego? – spyta³ G¹sienica.
I znów k³opotliwe pytanie! a poniewa¿

nie umia³a znaleŸæ na nie rozs¹dnej odpo-
wiedzi, pan G¹sienica zaœ by³ najwyraŸniej
w bardzo nieprzyjemnym humorze, od-
wróci³a siê, ¿eby odejœæ.

- Wracaj! – krzykn¹³ G¹sienica. – Mam
ci coœ wa¿nego do powiedzenia!

Brzmia³o to doœæ obiecuj¹co. Alicja za-
wróci³a i znów do niego podesz³a.

- Czego siê irytujesz? – rzek³ G¹sienica.
- To wszystko, co pan mia³ do powie-

dzenia? – rzek³a Alicja, z trudem opano-
wuj¹c gniew.

- Nie – odpowiedzia³ G¹sienica.
Alicja pomyœla³a sobie, ¿e mo¿e pocze-

kaæ, bo i tak nie ma nic do roboty, a mo¿e
G¹sienica jej wreszcie powie coœ ciekawego.

A on przez kilka minut pyka³ z fajki
i nie odzywa³ siê; a¿ w koñcu rozplót³
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swe za³o¿one rêce, wyj¹³ cybuch z ust
i rzek³:

- Wiêc wydaje ci siê, ¿e siê zmieni³aœ?”2

Ta rozmowa ma swój ci¹g dalszy,
przerywam j¹ jednak w tym momencie,
¿eby uwyraŸniæ jej charakterystyczn¹ dwu-
dzielnoœæ. A¿ do momentu, odebranego
przez Alicjê jako powrót do punktu wyj-
œcia, bohaterka stosuje strategiê wyczerpu-
j¹cego odpowiadania na pytania, co jest
dla niej zadaniem tym trudniejszym, ¿e na
kwestie te nie zna odpowiedzi. Te starania
G¹sienica kwituje krótkimi zaprzeczeniami
jej s³ów, co Alicja kwalifikuje jako mówie-
nie „pó³gêbkiem” i „z ³aski” (co we wspó³-
czesnej socjolingwistyce okreœlane jest ja-
ko „minimal responses”). Stwierdziwszy to
postanawia zmieniæ strategiê: rezygnuje
z udzielania odpowiedzi i w zamian sama
formu³uje pytanie. Kiedy G¹sienica zamiast
spodziewanej odpowiedzi ponownie zada-
je pytanie, postanawia wycofaæ siê z roz-
mowy, uznaj¹c dodatkowo, ¿e jej roz-
mówca jest „najwyraŸniej w bardzo nie-
przyjemnym humorze”.  Zauwa¿my, ¿e
ocena humoru G¹sienicy jest wy³¹cznie
pochodn¹ odbioru jego postawy jako roz-
mówcy – postawy, która w odczuciu Alicji
œwiadczy o niechêtnym stosunku do jej
osoby. Oceny tej nie potwierdza dalsze
zachowanie G¹sienicy, który nie tylko po-
wstrzymuje Alicjê od odejœcia, ale w do-
datku wykazuje chêæ dalszej konwersacyj-
nej wspó³pracy, mówi¹c pojednawczo
i empatycznie zarazem: „Czego siê irytu-
jesz?”

Zauwa¿my te¿, ¿e tym razem to Alicja
reprezentuje postawê dalek¹ od chêci
wspó³pracy (przynajmniej wed³ug zasad,
którymi kierowa³a siê wczeœniej), ponie-
wa¿ pyta z irytacj¹, czy to wszystko, co
mia³ jej do powiedzenia. Zauwa¿my po-
nadto, ¿e ta oznaka empatii ze strony G¹-
sienicy nie przeszkadza mu w dalszej

przebiegu spotkania milczeæ przez kilka
minut, a przecie¿ d³u¿sze milczenie jest
sygna³em zak³ócenia: oznacza, ¿e s³uchacz
nie chce przej¹æ roli osoby mówi¹cej. We
wspó³czesnej socjolingwistyce feministycz-
nej takie zachowanie traktowane jest
wrêcz jako przejaw werbalnej, a w zasa-
dzie nie-werbalnej przemocy… 

Zauwa¿my wreszcie, ¿e Alicja akcep-
tuje owo kilkuminutowe milczenie, tzn.
(wspó³)milczy, nie usi³uj¹c wywo³aæ od-
powiedzi ze strony swojego rozmówcy.
Mo¿na postawiæ pytanie: czy jej
(wspó³)milczenie niweluje wspomniany
przed chwil¹ efekt przemocy? W dalszej,
nie cytowanej przeze mnie czêœci, jeszcze
dwukrotnie czeka – jak to ujmuje narracja
– cierpliwie, „kiedy mu siê zechce ode-
zwaæ”. Jej milczenie ma zatem charakter
pasywny i wtórny wobec milczenia G¹sie-
nicy. Jednak i Alicja siêga raz po strategiê
„karz¹cego” milczenia: zagniewana kolej-
n¹ krótk¹ i przecz¹c¹ reakcj¹ swojego
rozmówcy postanawia na ni¹ nie odpo-
wiadaæ („– Nie rozumiem – rzek³ G¹sieni-
ca. Alicja nie odpowiedzia³a: jeszcze nikt
w ¿yciu jej siê tyle nie sprzeciwia³ i po-
czu³a, ¿e z³oœæ j¹ ogarnia.”). 

Relacja postaw Alicji i G¹sienicy ujaw-
nia wzglêdnoœæ strategii stosowanych
w rozmowie oraz intencji im towarzysz¹-
cych; oczywiœcie nie mo¿na pomin¹æ fak-
tu, ¿e to Alicja wykazuje elastycznoœæ,
a G¹sienica jest tym, który kontroluje i na-
rzuca przebieg rozmowy.

Te obserwacje problematyzuj¹ nieco
kwestiê tzw. „dialektów p³ci”, pojmowa-
nych jako odmiany mówienia sztywno
przypisane danej p³ci. Ich istnienie wi¹zaæ
siê mia³o, jak zak³adano, z dorastaniem
dziewczynek i ch³opców w wydzielonych
grupach rówieœniczych, traktowanych jako
rodzaj osobnych subkultur, kieruj¹cych siê
w³asnymi normami, reguluj¹cymi równie¿
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Zdjêcie ze spektaklu „Strona zakwitaj¹cych dziewcz¹t”, Studio Teatralne KO£O w Warszawie.
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zwyczaje konwersacyjne. Podejœcie to spo-
tka³o siê z zarzutem wykorzystywania fa³-
szywej przes³anki: nie jest bowiem praw-
d¹, ¿e istniej¹ nie przenikaj¹ce siê nawza-
jem jêzykowe subkultury p³ci.

Z drugiej strony nie sposób zaprze-
czyæ istnienia pewnych prawid³owoœci:
dziewczynki organizuj¹c zabawê rzeczy-
wiœcie formu³uj¹ raczej proœby i propozy-
cje ni¿ rozkazy, tak, aby nie utrudniaæ po-
zosta³ym uczestnikom wyra¿enia preferen-
cji bez groŸby wywo³ania konfrontacji,
ch³opcy natomiast faktycznie chêtniej
mówi¹ innym, co maj¹ zrobiæ, podczas
gdy sami stawiaj¹ opór przed byciem in-
struowanym. Czêste wybieranie okreœlo-
nych strategii komunikacyjnych nie ozna-
cza jednak wcale nieumiejêtnoœci podej-
mowania innych: badacze podaj¹ w tym
momencie przyk³ad dziewczynek wciela-
j¹cych siê w zabawie w role nauczycielek
lub matek i z powodzeniem siêgaj¹cych
w takich sytuacjach po tryb rozkazuj¹cy. 

W tej perspektywie pos³ugiwanie siê
danym stylem konwersacyjnym nie by³oby
zatem ani prosto rozumianym efektem „wy-
uczenia siê” go, ani tym bardziej konse-
kwencj¹ „naturalnej” ró¿nicy p³ci, lecz skut-
kiem podejmowanego ka¿dorazowo wybo-
ru okreœlonej roli spo³ecznej oraz, co siê
z tym ³¹czy, rezultatem rozpoznania, w ja-
kiej relacji pozostaje owa rola do roli przy-
pisywanej przez dan¹ osobê jej rozmówcy. 

Najbardziej interesuj¹c¹ pozostaje jednak
sprawa relacji zachodz¹cych w rozmowie
miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹. Próbê ujêcia
tej kwestii stanowi¹ prace Debory Tannen,
z których a¿ trzy zosta³y przet³umaczone na
jêzyk polski. Ich niezaprzeczaln¹ wartoœci¹
jest zgromadzenie obfitego materia³u doku-
mentuj¹cego konflikty, do jakich dochodzi
w rozmowach prowadzonych miêdzy mê¿-
czyznami a kobietami. Trafne i cenne s¹
równie¿ jej wyjaœnienia mechanizmów po-
wstawania poszczególnych nieporozumieñ.
Jak zauwa¿a Tannen, w kobiecym œwiecie,
pojmowanym jako sieæ poziomych powi¹-
zañ, kluczem jest za¿y³oœæ i unikanie pozo-
rów wy¿szoœci, natomiast w mêskim œwie-
cie, okreœlonym przez hierarchiê i status,
stawk¹ jest niezale¿noœæ jako gwarancja
ochrony przed koniecznoœci¹ wykonywania
czyichœ poleceñ. «(…) za¿y³oœæ powiada:
„Jesteœmy sobie bliscy i tacy sami”, zaœ nie-
zale¿noœæ: „Jesteœmy oddzielni i ró¿ni”», st¹d
«zasadnicz¹ cech¹ uk³adu opartego na po-
wi¹zaniach jest symetria: ludzie s¹ tacy sami
i czuj¹ siê jednakowo bliscy wszystkim in-
nym, [natomiast] zasadnicz¹ cech¹ uk³adu
opartego na statusie jest asymetria: ludzie
nie s¹ tacy sami, znajduj¹ siê na ró¿nych
szczeblach hierarchii.»3

Na tym tle do dramatycznych skutków
dojœæ mo¿e potencjalnie w relacjach nieja-
ko odgórnie zaprojektowanych jako uk³a-
dy oparte na za¿y³oœci, tj. w przypadku

zwi¹zków intymnych realizuj¹cych wspó³-
czesny model partnerski. Przyk³ady Tan-
nen rzeczywiœcie w wiêkszoœci dotycz¹
nowoczesnych amerykañskich par. Teore-
tycznie „symetria powi¹zañ tworzy wspól-
notê: jeœli dwoje ludzi d¹¿y do zbli¿enia,
to oboje d¹¿¹ do tego samego”. Problem
pojawia siê w momencie, kiedy do g³osu
dochodzi asymetria statusu: dwie osoby
nie mog¹ mieæ jednoczeœnie przewagi, za-
tem d¹¿enie do statusu jest samo w sobie
dzia³aniem antagonistycznym4. 

Amerykañska badaczka konsekwentnie
dowodzi istnienia dwóch niezale¿nych
subkultur: mêskiej i kobiecej i uznaje to
wyjaœnienie za wystarczaj¹ce. Istnieje jed-
nak inne wyt³umaczenie: to, co odbywa
siê w damsko-mêskich rozmowach (ale
i mêsko-mêskich czy damsko-damskich)
przybiera czêsto postaæ wzajemnego de-
monstrowania tego, „co to znaczy byæ ko-
biet¹ i mê¿czyzn¹”.

W tym ujêciu zarówno kobieta, jak
i mê¿czyzna odgrywaj¹c kulturowo ustalone
role, podlegaliby w równym stopniu znie-
woleniu i ograniczeniu. Z drugiej strony ta
czytelnoœæ ról gwarantuje korzystn¹ auto-
prezentacjê i identyfikacjê, co miewa zna-
czenie np. w pocz¹tkach tych znajomoœci,
które rokuj¹ nadziejê na przekszta³cenie siê
w zwi¹zek: mê¿czyŸni staraj¹ siê okazaæ jak
najbardziej „mêscy”, a kobiety „kobiece”…

Przyj¹wszy perspektywê p³ci zdetermi-
nowanej kulturowo pamiêtaæ nale¿y, ¿e
to, co dzisiaj mieœci siê w obrêbie wy-
znaczników „kobiecoœci” lub „mêskoœci”,
jutro mo¿e zostaæ kompletnie przeformu-
³owane. W rzeczywistoœci ju¿ teraz, wiele
lat po feminizmie pierwszej i drugiej fali,
odczuwamy potrzebê ponownego zdefi-
niowania to¿samoœci kobiety i mê¿czyzny
(oraz - co za tym idzie - weryfikacji ich
obyczajów konwersacyjnych). 

To jednak temat na zupe³nie inn¹ roz-
mowê… Byæ mo¿e tak¹, o jakiej mówi
Theodore Zeldin, wieszcz¹cy, i¿ czeka nas
„nowa epoka mi³osnej konwersacji”.

Jak zauwa¿a, „wielk¹ ambicj¹ obecnej
generacji jest zapewnienie obu p³ciom
równych praw i poszanowania”. I dodaje:
„potrzebujemy wiêc modeli rozmów
kszta³tuj¹cych równoœæ, tworzonych
wspólnym wysi³kiem mê¿czyzn i kobiet.
(…) po raz pierwszy w historii mê¿czyŸni
i kobiety uzyskuj¹ takie samo wykszta³ce-
nie i pracuj¹ w takich samych zawodach.
Nie ma nic trudniejszego ni¿ osi¹gniêcie
pewnoœci siebie wolnej od arogancji. (…)
wspó³czesnym herosem nie jest jednostka,
lecz para, dwoje ludzi razem znacz¹cych
wiêcej ni¿ w rozdzieleniu. (…) [Ich] im-
prowizowane rozmowy mog¹ wzbudziæ
poczucie, ¿e ludzie s¹ nie tylko ¿a³osnymi
stworzeniami, (…) [ale potrafi¹] byæ inspi-
ruj¹cy, odwa¿ni, pe³ni nadziei.”5

Dr Agnieszka Kluba
jest adiunktem w Instytucie Badañ
Literackich Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie oraz wyk³adowc¹
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Za-
wodowej w Przemyœlu.
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A WIÊC LE¯A£EM korzystaj¹c z plusów
i dzielnie znosi³em minusy. Oczekiwa-
nie na sen umila³em sobie ws³uchiwa-
niem siê w równy oddech kobiety
obok, cykanie œwierszczy w malwach
za oknem oraz g³oœne uderzenia doj-
rzewaj¹cych jab³ek spadaj¹cych na zie-
miê w pobliskim sadzie, co g³uchym
echem odbija³o siê w dudni¹cej nocnej
bezdŸwiêcznoœci.

I wtedy zdarzy³o siê coœ, czego niena-
widz¹ ludzie pozbawieni dobrodziejstw ³a-
zienki. Fizjologia da³a znaæ o sobie. Po-
walczy³em jeszcze z piêtnaœcie minut,
spróbowa³em jednego boku, drugiego
i da³em za wygran¹. Po omacku, by nie
obudziæ towarzyszki, wci¹gn¹³em koszul-
kê, wymaca³em klapki i wyszed³em
w noc. Brocz¹c w trawie ³askocz¹cej piêty
dobrn¹³em do wygódki i nie zamykaj¹c za
sob¹ drzwi z serduszkiem (ignoruj¹c

ewentualnych podgl¹daczy z noktowizora-
mi) zasiad³em wygodnie. I spojrza³em
w górê. Niebo usiane by³o gwiazdami, a ja
siedz¹c w œrodku nocy poœród wiejskiej
g³uszy i obserwuj¹c gwiazdy przez otwarte
drzwi ustêpu – dozna³em objawienia. Ni-
czym Janek Pradera z H³askowej „Siekiere-
zady”, który za cud uzna³ fakt, ¿e po³o¿y³
siê wieczorem i obudzi³ rano, w czym zre-
szt¹ (przekonaniu o cudzie) utwierdzi³a go
Babcia Oleñka. Alleluja!!!

Oto by³ cud. Gwiazdy migota³y, mru-
ga³y wyraŸnie do mnie, a by³o ich istne
zatrzêsienie. Gêstwa niezmierna, a prze-
cie¿ jedna jest odleg³a od drugiej szmat
czasu. Prawdziwy porz¹dek rzeczy: ró¿no-
rodnoœæ w jednoœci niebosk³onu.
Odwieczna, tak kusz¹ca dla zmiennego
ludzkiego bydlêcia – sta³oœæ. 

Zdobycze cywilizacji s¹ naprawdê
bardzo przydatne, o ile¿ jednak zuba¿aj¹

ludzkie ¿ycie wewnêtrzne. Z trwog¹
uœwiadomi³em sobie, ¿e gdyby w tej
wiejskiej weekendowej chacie by³a ³a-
zienka, nie ujrza³bym gwiazd i nie prze-
¿y³ tego, co teraz czujê. Tak jest równie¿
z innymi „ulepszaczami” ludzkiej egzy-
stencji: np. samochód sta³ siê zgub¹ dla
zdrowia fizycznego i powodem braku
kontaktu z przyrod¹, telefon zabi³ sztukê
pisania listów, a co za tym idzie, znacz-
nie zubo¿y³ nas intelektualnie. Telewizja
to z kolei potworny po¿eracz czasu. Co
wiêcej, pogoñ za gad¿etami nowoczesno-
œci pcha ludzi w ko³owrotek pracy i pra-
gnienia coraz wiêkszego zysku. A prze-
strzega³ œw. Maksymilian Kolbe, ¿e pie-
ni¹dze (tu: dobra materialne) rodz¹
w cz³owieku nienasycenie pieniêdzy
i nieustann¹ za nimi pogoñ, w sumie
nigdy nie osi¹ga siê stanu zaspokojenia –
s³owem unieszczêœliwiaj¹. 

Z drugiej jednak
strony unieszczêœli-
wia równie¿ noto-
ryczny brak pieniê-
dzy. Jak wiêc pogo-
dziæ „byæ” z „mieæ”?
Jak zachowaæ ow¹
bosk¹ równowagê,
by nie zagubiæ siê
w wyœcigu szczu-
rów? Jak – to z ko-
lei w sferze ducho-
wej – wytrwaæ
w po³owie dystansu

miêdzy konserwatyzmem a d¹¿eniem do
zmian? Oto kilka pytañ, na które – oczy-
wiœcie – nie znam odpowiedzi. Ale gdy
wracam o zmroku zmêczony prac¹, gdy
padam z nóg i nie mam ju¿ cierpliwoœci
na zabawê z dzieæmi – wiem, ¿e coœ jest
nie tak. Gdy kupujê na Bo¿e Narodzenia
¿yw¹ choinkê, stawiam j¹ w pokoju
i w ogóle nie czujê jej zapachu (a mam
go przecie¿ w pamiêci z dzieciñstwa) –
wiem, ¿e coœ jest nie tak. Gdy spêdzam
Wielki Tydzieñ tylko na przygotowywa-
niu domu i ¿arcia na Niedzielê Wielka-
nocn¹ – wiem, ¿e coœ jest nie tak. Wiem
te¿, co jest nie tak. Normy s¹ nie tak. Ko-
le¿anka zaprasza nas na swojskie maliny.
Zaje¿d¿amy, patrzymy: wielkie, piêkne,
a smak... niemal bez smaku. I bez roba-
ków. Ani jednego. To jest nie tak! Kolega,
szczyc¹cy siê wiejsk¹ „dacz¹” z dzia³k¹

DOM

Open the door, 
open your mind

By³a to jedna z tych
dusznych sierpnio-
wych nocy na wsi,
kiedy kleisz siê do
poœcieli, do gor¹cego
cia³a le¿¹cego obok,
i nie mo¿esz zasn¹æ.
Mog³em co prawda
otworzyæ okno, by
wpuœciæ do pokoju
trochê œwie¿ego po-
wietrza ju¿ pachn¹ce-
go jesieni¹ i uzdrowiæ
nieco atmosferê sy-
pialni, ale mia³em do
wyboru: komary albo
duchota. Wybra³em to
drugie. W ka¿dym
wyborze s¹ plusy
i minusy, zdaje siê, ¿e
m¹droœæ ¿ycia polega
na tym, by plusów
by³o w sumie jednak
wiêcej ni¿ minusów. 

Dariusz
Magier

A przestrzega³ œw. Maksymilian
Kolbe, ¿e pieni¹dze (tu: dobra
materialne) rodz¹ w cz³owieku
nienasycenie pieniêdzy i nieustan-
n¹ za nimi pogoñ, w sumie nigdy
nie osi¹ga siê stanu zaspokojenia
– s³owem unieszczêœliwiaj¹. 
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warzywn¹ po dziadkach, podarowuje mi
wór ogórków. £adne, zielone, zdrowe.
Zakwaszam i czekam na swoje ulubione
ma³osolne. Po dwóch dniach – nic, trzy –
nic, cztery – nic. Po tygodniu w zalewie
nadal s¹ ³adne, zielone, zdrowe, ale nie
s¹ kiszone, ani nawet ogórkowe. To jest
nie tak.

Wspó³czesnoœæ niesie jednak równie¿
pozytywne konstatacje. Oto podczas jednej
z ostatnich podró¿y po naszym piêknym
kraju, w ma³ym œl¹skim miasteczku natkn¹-
³em siê na zagubiony w jakiejœ obskurnej
bramie, zupe³nie pozbawiony szyldu skle-
pik, wype³niony skrzynkami z piwem. Tam
po raz pierwszy od jakichœ 10 lat kupi³em
niepasteryzowane piwo. Wypi³em i za-
chwyci³em siê jego smakiem. Wiem te¿,
dlaczego by³o takie dobre, ¿e z trudem po-
wstrzymujê siê przed grzechem krypto-re-
klamy i podaniem marki oraz producenta.
I wiem równie¿, ¿e tylko jedna konkuren-
cja mo¿e puœciæ ten browar „z torbami” –
normy, które nie dopuszczaj¹ produkcji pi-
wa niepasteryzowanego.

Gwiazdy nadal mruga³y porozumie-
wawczo spogl¹daj¹c na mnie przez otwar-
te drzwi wiejskiego ustêpu, a ja poczu³em
w koñcu ch³ód nocy. Wkrótce ruszy³em
w powrotn¹ drogê do dusznego pokoju
i gor¹cego ³ó¿ka, omijaj¹c po omacku po-
krzywy czekaj¹ce na moje go³e ³ydki. Zja-
wisko minê³o, lecz refleksja zosta³a. Przez
uchylone drzwi umys³u wymknê³a siê
z celi wzniesionej na podobieñstwo ber-
liñskiego muru przez wszechobecne nor-
my i do dzisiaj t³ucze siê jeszcze pod mo-
j¹ czaszk¹. I ju¿ rozumiem, ¿e jeœli nie bê-
dê ¿y³ jak myœlê, to bêdê myœla³ tak, jak

¿yjê. Dla mnie odkrycie, a przecie¿ Plinio
C. de Oliveira napisa³ te s³owa ju¿ tak
dawno temu. Oby³o siê bez wywa¿ania
drzwi, które nie by³y zamkniête. Wystar-
czy³o pchn¹æ.

Dariusz Magier 
- archiwista w Archiwum Pañstwo-
wym w Lublinie; dr nauk humani-
stycznych; autor art. naukowych
i 2 ksi¹¿ek: „Szko³a i rewolucja.
Szkolnictwo w powiecie radzyñskim
w latach 1944 - 1961” oraz „Dan-
se macabre”; publicysta, wspó³pra-
cuje z pras¹ lokaln¹ i ogólnokrajo-
w¹ oraz magazynami internetowy-
mi; redaktor naczelny Radzyñskie-
go Rocznika Humanistycznego; ¿o-
naty, synowie Eryk i Miko³aj.
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S³ownik pojêæ i tekstów kultury,
red. Ewa Szczêsna, Warszawa 2002

Pomys³ S³ownika pojêæ i tekstów kultury zrodzi³ siê z refleksji nad sta-
nem wspó³czesnych przekazów kulturowych, z potrzeby zapisu zmian, jakie
siê w nich dokonuj¹. Rozwój technologiczny sprawia, ¿e ewoluuj¹ medial-
ne i odbiorcze uwarunkowania tekstu kultury. Coraz czêœciej podstawowym
Ÿród³em informacji, rozrywki, formami samokszta³cenia i komunikacji
spo³ecznej s¹ Internet, programy komputerowe i telewizyjne. Postêpuj¹ca
demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego, zacieranie siê granic
miêdzy tekstami nale¿¹cymi do ró¿nych dziedzin, wyra¿anymi za poœre-
dnictwem odmiennych mediów prowadz¹ do pytania o sposób odczytywa-
nia i wi¹zania ze sob¹ przekazów kulturowych.

Wyznacznikiem ograniczaj¹cym bardzo szeroki zakres tematyczny s³o-
wnika – zawarty w okreœleniu „teksty kultury” – jest s³owo (mówione i pisa-
ne). Tematyka s³ownika dotyczy wiêc zarówno literatury czy publicystyki,
gdzie s³owo jest jedynym lub dominuj¹cym medium, jak i komiksu,
plakatu, filmu, gdzie s³owu towarzysz¹ obraz, ruch i dŸwiêk.

Ewa Szczêsna

POLECAMY
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NA PEWNO nie m³odzi mieszkañcy
bloków ani bogatsi od nich rówieœnicy
ze wspó³czesnych pseudopa³aców bu-
dowanych na obrze¿ach miast. I jedne
i drugie, z zamys³u s¹ „nowoczesne”,
czyli funkcjonalne i sterylne. Nie prze-
widuje siê w nich miejsca na prawdzi-
we piwnice, to jest - na pomieszczenia
ze swojej natury skryte i ciemne.

Tradycyjne domy - do zajêcia, a nie
jedynie do przemieszkiwania w nich -
mia³y strukturê podobn¹ do ludzkiej psy-
chiki; tak¹, któr¹ odkry³ i opisa³ Zygmunt
Freud. G³ówna ich czeœæ - pokoje, izby,
salony (w dworkach szlacheckich), z sze-
roko otwieraj¹cymi siê drzwiami i prze-
szklonymi oknami odpowiada³a œwiado-
mej jaŸni - Ego.

Tu wszystko dzia³o siê jawnie, otwar-
cie. Dostêpne dla oczu domowników, go-
œci, a nawet przechodniów.

Piwnice skryte pod pod³og¹, etymolo-
gicznie rzecz bior¹c s³u¿¹ce do przecho-
wywania piwa, z czasem rozszerzy³y
swoje przeznaczenie. Gromadzi³o siê

w nich produkty spo¿ywcze wymagaj¹ce
ch³odu i ciemnoœci: kartofle, warzywa,
owoce. Latem gospodynie trzyma³y
w nich mleko, faski z zasolonym miêsem
i s³onin¹ .

By³a to „podœwiadomoœæ” domu, jego
„Id”. ¯yzne, p³odne, s³u¿¹ce podtrzymywa-
niu biologicznego ¿ycia, ale te¿ tajemnicze
i nie do koñca kontrolowane. Wkradali siê
tam bowiem czêsto nieproszeni wspólnicy
- szczury i wszelkiego rodzaju  „robale” -

œlimaki, pêdraki o niemi³ym wygl¹dzie.
Symetrycznie do piwnicznej „podœwia-

domoœci”, nad sufitem czy powa³¹, mieœci³
siê strych. Odpowiednik Super-Ego, nad-
œwiadomoœci.

Strych (nie umiem dla niego znaleŸæ
Ÿród³os³owu - chyba nie od „strach”?!), wy-
pe³niaj¹cy przestrzeñ ograniczon¹ dachem
i powa³¹, s³u¿y³ do przechowywania
przedmiotów, które ju¿ siê zu¿y³y albo
opatrzy³y. Nie na tyle jednak, aby je ska-
zaæ na œmietnik. Na strych wynosi³o siê
meble, ubrania, obrazy, ksi¹¿ki podni-
szczone, przestarza³e. Przedmioty wys³u¿o-
ne, kalekie, ale tak bliskie, ¿e trudno siê
by³o z nimi rozstaæ na zawsze, w nadziei,
¿e kiedyœ mo¿e jeszcze siê przydadz¹.

Strych by³ wiêc swego rodzaju mu-
zeum domowych pami¹tek. Grzebi¹c
w jego zawartoœci mo¿na by³o ze wzru-
szeniem przypomnieæ sobie w³asne dzie-
ciñstwo, a tak¿e m³odoœæ samego domu.
Zamyœliæ siê nad godzin¹ zaznaczon¹ na
„zepsutym zegarze”, nad nies³yszaln¹ ju¿
muzyk¹ „starych skrzypiec - pêkniêtych

bez grajka”. Wzruszyæ strona-
mi „¿ó³tej ksiêgi, gdzie nieza-
pominajka drzemie”.

Strych - pokoje - piwnice.
Ta architektonika odpowiada
nie tylko trójwarstwowej
strukturze psychiki cz³owieka,
ale tak¿e potrójnoœci czasu
ludzkiego ¿ycia. Czêœæ mie-
szkalna - to by³a przestrzeñ te-
raŸniejszoœci, tego, co dzieje
siê teraz, z dnia na dzieñ,

dzieñ po dniu.
W pokojach wisia³y zegary œcienne,

odmierzaj¹ce godziny i kwadranse. Ich po-
ganiane lub powstrzymywane wzrokiem
wskazówki wyznacza³y rytm oczekiwania,
têsknoty, niepokoju. Trzeba je by³o co-
dziennie nakrêcaæ, wprawiaæ w ruch wa-
had³o, podtrzymywaæ ich ruch, w zamian
za co wiernie towarzyszy³y tykaniem i bi-
ciem sprawom dnia i nocy, sumiennie od-
liczaj¹c godziny pracy i wypoczynku. Nie-

DOM

Jadwiga
Miziñska Piwnice i strychy

„Poezja starych studni, zepsutych zegarów,
Strychów i niemych skrzypiec - 

pêkniêtych bez grajka...”

Stare Studnie. Czy
dzieci i m³odzie¿
czytaj¹c piêkny
wiersz Leopolda
Staffa o dzieciñ-
stwie poety, o jego
zapachach, sma-
kach, strychach
i tajemnicach po-
trafi¹ dziœ prze³o-
¿yæ je sobie na
w³asne prze¿ycia?

Strych by³ wiêc swego rodzaju
muzeum domowych pami¹tek.
Grzebi¹c w jego zawartoœci mo¿-
na by³o ze wzruszeniem przypo-
mnieæ sobie w³asne dzieciñstwo,
a tak¿e m³odoœæ samego domu.
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kiedy wyskakiwa³y z nich weso³e kuku³ki,
czasem zegar zgrzyta³, trzeszcza³, jakby siê
wahaj¹c, czy warto liczyæ tak¿e z³e albo
bolesne czasy. Ten sam zegar, beznadziej-
nie ju¿ zepsuty, wêdrowa³ na strych jako
symbol przesz³oœci. Na strychu czas sta-
wa³, zatrzymywa³ siê, skupia³ w jedno nie-
zró¿nicowane „dawniej”. I natychmiast
niemal obrasta³ pajêczyn¹, tkanin¹ nostal-
gii i melancholii.

Stawa³ siê niemy - ale tylko dla g³u-
chych na poezjê. Dla obdarzonych s³u-
chem poetyckim, takim jak Leopold Staff,
strych szepta³ na ucho historiê domu, jego
zmar³ych mieszkañców, w³asnej, bezpow-
rotnie minionej m³odoœci. 

Przysz³oœæ reprezentowa³y piwnice
oraz spokrewnione z nimi spi¿arnie. Gro-
madzenie dóbr doczesnych: ziemniaków,
owoców, jarzyn, przetworów z miêsa, pie-
czywa, m¹ki, kasz, suszonych grzybów
i innych artyku³ów stanowi³o wyraz troski
o to, co jutro w³o¿yæ do garnka lub wy³o-
¿yæ na stó³. Im zasobniejsze piwnice i spi-
¿arnie, tym wiêksza wiara, ¿e przysz³oœæ
musi nieuchronnie nast¹piæ i nikt siê
o ni¹, prócz gospodarzy, nie zatroszczy.

Tak wiêc tradycyjny dom by³ harmo-
ni¹ tego co przesz³o i przyjdzie, tego, co
jawne i tego, co niejawne, tego, co zu¿yte
i tego, co jeszcze nietkniête. Tego, co za-
pomniane ale zachowane, i tego, co od³o-
¿one na przysz³oœæ.

W takim domu mo¿na by³o czuæ siê
bezpiecznie i spokojnie. Nawet strach, po-
trzebny dla utrzymania w czujnoœci, by³
w nim oswojony.

„Straszy³o” na strychu i w pomieszcze-
niach; to, co minê³o i to, co jeszcze nie
nadesz³o. Mo¿na by³o specjalnie udaæ siê
tam, by daæ siê wystraszyæ, ale zaraz po-
tem - wycofaæ siê do oœwietlonych pomie-
szczeñ na parterze. 

Stare domy, o których marzymy mie-
szkaj¹c w nowych i wygodnych przyci¹ga-
j¹ nas tym, ¿e daj¹ schronienie pamiêci.
Bloki to budynki z wyciêt¹ pamiêci¹. Za-
miast pamiêci oferuj¹ amnezjê.

Nic dziwnego, ¿e uciekaj¹ z nich m³o-
dzi, którzy nie maj¹ jeszcze w³asnych
wspomnieñ. Normalny cz³owiek nie mo¿e
¿yæ bez „strychów” i „piwnic”.

Bloki wypluwaj¹ na zewn¹trz swoje
dzieci. A doroœli nazywaj¹ ich zaraz „blo-
kersami”, piêtnuj¹cym s³owem, które po-
krywa strach i odrazê. A powinno wzbu-
dzaæ wstyd za to, ¿e okradli w³asne po-
tomstwo ze strychów i piwnic, z prze-
sz³oœci i przysz³oœci.

„Poezja starych studni, zepsutych zega-
rów, strychów” - nie dla nich. Ograbieni
z poezji, zbici w hordy rówieœnicze, „blo-
kersi” to wyrzut sumienia p³askich jak mar-
na proza bloków. Kto im przywróci dzie-
ciñstwo? Kto ich przeprosi za jego brak?

Jadwiga Miziñska 
jest profesorem filozofii w Instytucie Filo-
zofii UMCS, kierownikiem Zak³adu Socjo-
logii Wiedzy, autork¹ m.in. ksi¹¿ek
„Uœmiech Hioba” (1998), „Imiona Losu”
(1999), „Herbert – Odyseusz” (2001).
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