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Od Redakcji
Artykuły i materiały zebrane w prezentowanym zeszycie koncentrują się wokół istotnych problemów kulturowych i egzystencjalnych człowieka dawniej i dziś (pragnienie życia w idealnym świecie,
problem podziału dóbr, kwestia statusu społecznego). Pierwsze ogniwo prezentowanych dociekań naukowych koncentruje się wokół zagadnienia utopii i pejzażu w tekstach kultury. Drugi dotyczy kwestii
edukacji nie tylko w kontekście historii i współczesnego prawa, ale też
popkultury i kultury konsumpcji.
W niniejszym numerze pokazujemy też zorientowaną zwłaszcza na horyzont wschodnioeuropejski twórczość prozatorską i poetycką autorów współczesnych.
Siedlce, w maju 2017 r.
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Maxim Shadurski
(Siedlce University, Faculty of Humanities)

Utopia and Landscape:
On the Convergence of Spatial Imaginaries
Abstract:
Utopia and landscape (re)present, in textual form, spatial phenomena that
are at once real and imagined. Just as utopia draws on existing socioeconomic relations for the purpose of their critique and subsequent reconstitution, landscape provides an index to the condition of society, frequently attesting to the need of change.
This essay traces the etymological and historical origins of utopia and landscape to
a nascent form of capitalism in sixteenth-century England, and posits the legacies of
land enclosure as a defining presence unresolved by spatial imaginaries. Further,
utopia and landscape are situated in the context of theoretical designations of space
and place. Insofar as utopia and landscape share a common commitment to space as
a becoming and coexistence of stories, and place as a largely conflicted concretization
of spatial relations, they produce (re)presentations of alterity that simultaneously
stay within and go against, as well as beyond, the status quo. The essay concludes by
discussing the functional interchanges between utopia and landscape. It contends
that the two concepts deliver use value for spatial reconstitution, so long as this process is guided by a robust sense of the real in unison with an empowered and educated imagination.
Key words: utopia, landscape, space, place, representation

Utopia and landscape have conceptual, semantic and functional
kinship. Primarily, they are textual (verbal, pictorial, cinematic, musical) phenomena, premised on an ascertainable idea of space, which
makes them at once real and imagined. The convergence of utopia
and landscape may be registered at several levels: etymology and historical provenance, theoretical designation and use value. Place underpins the etymology of utopia (from the Greek ‘topos’), just as the
etymology of landscape pivots on land, area or region (from the
Dutch ‘landschap’ or the German ‘Landschaft’).1 Whereas ‘utopia’ denotes a place which is either non-existent or good, ‘landscape’ derives its meaning from an indivisible view of the land. In historical
Denis E. Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape (Madison: The University of Wisconsin Press, 1998), 21; Don Mitchell, ‘Landscape’, in David Atkinson
[et al.], eds., Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts (London: I. B. Tauris, 2005), 51; Stephen Siddall, Landscape and Literature (Cambridge: Cambridge
University Press, 2009), 7.
1
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perspective, the spatiality of said concepts is no coincidence. Both
utopia and landscape evolved, in their own peculiar ways, as reactions
to a nascent form of capitalism. The two words entered the English
language in the sixteenth century, a time when England was developing a legal and economic framework of land enclosure, which, following the Reformation, continued to reconfigure church and monastic
land ownership. The spatial legacies of those transformations still
shape much of the English landscape. Some of them are celebrated as
national heritage, while others play into the hands of new enclosing
practices, and many remain what they have long been – off-limits.
Thomas More’s Utopia (1516) provides a symptomatic and
prefigurative exploration of the nexus between utopia and landscape.
Karl Marx famously alluded to men-eating sheep in A Contribution to
the Critique of Political Economy (1859) and Capital: Critique of Political Economy (1867) to record the effects of land enclosure on the
privileges of sheep over people. The first part of Utopia contains the
oft-cited reflection that English ‘sheep that were wont to be so meek
and tame and so small eaters, now [...] become so great devourers and
so wild, that they eat up and swallow down the very men themselves’.2
By contrast, the second part of the text mounts an alternative to what
we may imagine as a depopulated and enclosure-riven landscape of
England. Hythloday, Utopia’s main narrator, recalls the Utopian
landscape:
They set great store by their gardens. In them they have vineyards, all manner
of fruit, herbs, and flowers, so pleasant, so well furnished, and so finely kept
[...]. Their study and diligence herein cometh not only of pleasure, but also of
a certain strife and contention that is between street and street concerning the
trimming, husbanding, and furnishing of their gardens, every man for his own
part. And verily you shall not lightly find in all the city anything that is more
commodious, either for the profit of the citizens or for pleasure. And therefore
it may seem that the first founder of the city minded nothing so much as these
gardens.3

To be sure, Hythloday revisits an urban landscape, as gardens constitute a feature in Utopian cities. Such gardens exist within a wider infrastructure of communal, rather than private, land ownership. On
this score, the passage above anticipates the work-pleasure principle,
advocated in William Morris’s News from Nowhere (1890), alongside
a vision of England as a garden ‘where nothing is wasted and nothing
Thomas More, Utopia, trans. Ralph Robinson, in Susan Bruce, ed., Three Early
Modern Utopias: Utopia, New Atlantis, The Isle of Pines (Oxford: Oxford World’s
Classics, 1999), 21-2.
3 Ibid., 54.
2
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is spoilt’.4 However, Hythloday’s view of the Utopian landscape equally reveals its imbrication with emerging capitalist relations. Utopian
gardens may be communal, but they are maintained for the sake of
competition and profit, rather than for the livelihood of all. If we accept the claim that Utopia, as well as utopia, prefigures and participates in the production of capitalist modernity,5 we should be ready to
discern in More’s prefiguration a landscape that remains fragmented,
yet involved in the overarching networks of competitive and profitdriven production. Utopia thus heightens a sense of socioeconomic
alterity; yet it largely pleads allegiance to its self-consciously ‘witty’
tonality. The Utopian order struggles to think against and beyond an
enclosed landscape, granting only a partial view of a (non-existent or
good) place, which is utopia.
Theoretical enquiry into the convergence of utopia and landscape posits questions about their conceptual designation within current understandings of space and place. Further to these questions,
the functioning of utopia and landscape as simultaneously real and
imagined phenomena begs attention. Ever since the ‘spatial turn’ in
the Humanities, inaugurated by Michel Foucault’s essay ‘Of Other
Spaces’ (‘Des espaces autres’, 1967), the idea of space as a surface and
empty container has been firmly rejected. Space has come to be theorized as always relational and constantly being made of a multiplicity
of coexisting stories. Along these lines, any cross-section through
space reveals not only a setting-up of new relations, but also a becoming of previously established ones. 6 Place, in turn, has been seen as
a concretization of spatial relations. Unlike space, place is geographically meaningful and practically valuable, so long as it marks a pause
in the constant making of space.7 Most recently, David Bell has argued
in Rethinking Utopia: Place, Power, Affect (2017) that utopia should
be understood in close association with place, rather than space.
A place-bound concept of utopia would permit us to concretize our
transformative praxis, avoiding thus the deadlocks of both an indeterminate nowhere and a phantasmal elsewhere, yet privileging

William Morris, News from Nowhere, in Selections from William Morris (Moscow:
Foreign Languages, 1959), 367.
5 Phillip E. Wegner, Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spatial
Histories of Modernity (Berkeley: University of California Press, 2002), xvi-xvii;
Robert T. Tally, Utopia in the Age of Globalization: Space, Representation, and the
World System (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), 67.
6 Doreen Massey, For Space (London: Sage, 2014), 9, 106.
7 Ibid., 66.
4
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a place which is ‘within, against and beyond this (and any) present’. 8
In locating utopia within the specificity of spatial relations, Bell
demonstrates that place is an equally dynamic site of conflict and
change, which demands an expansion of utopia. He concedes that
place-bound utopia can face the problem of closure and, by extension,
degeneration.9 However, an element of closure might be needed strategically in order to cultivate ‘an internal openness’ further.10
This recommendation, along with contemporary theorizations
of space, conduces to a revision of the concept of landscape. Historically, landscape emerged as a form of control. Being a framed and
frozen view of the land, carved out from ‘nature’ and absorbed into
‘culture’, landscape was long thought to arrest space and deaden
place.11 In other words, landscape would allegedly flatten out the texture of spatial relations into a surface, as well as neutralize the political that informs the dynamism of place. However, if seen as but one
instance in the multiplicity of coexisting and becoming stories that
constitute space,12 landscape acquires as much openness as is required of utopia. Like utopia, landscape (re)presents a specific and
bounded place, yet this place always takes shape at the intersections
of ongoing global-scale practices.
In For Space (2005), Doreen Massey has dubbed said practices
‘stories-so-far’, construing their nature as both real and imagined. 13
This construction finds its precedents in the earlier work of Henri
Lefebvre and Edward Soja, who propose to treat space as a trialectics
comprised of a perceived (real), a conceived (imagined) and a lived
(real-and-imagined) order.14 Expanding on Lefebvre’s theory, Soja
posits lived space, or the ‘Thirdspace’, as a combination of the real
and the imagined. The Thirdspace deconstructs and reconstitutes the
seeming totalization of socioeconomic practices occurring in space, as
well as challenges the arrangement and design imposed on space.
Subsequently, the Thirdspace produces ‘an open alternative that is
both similar and strikingly different’, creating a site of hybridity with,
David M. Bell, Rethinking Utopia: Place, Power, Affect (Abingdon: Routledge,
2017), 63.
9 David Harvey, Spaces of Hope (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002), 183,
185.
10 Bell, 122.
11 Cosgrove, 16, 22.
12 Massey, 28.
13 Ibid., 9.
14 Henri Lefebvre, The Production of Space, trans. Donald Nicholson-Smith (Oxford:
Blackwell, 1991), 61; Edward W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and
Other Real-and-Imagined Places (Oxford: Blackwell, 1996), 66-7.
8
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and resistance to, the dominant spatial organization.15 Utopia and
landscape lend themselves quite productively to the latter designation. Unlike other forms of the fantastic, utopia rarely transcends the
laws of gravitation and anatomy that govern space (provided these
laws define what is real).16 Yet utopia seeks to undercut the order of
socioeconomic practices, (re)presenting them in the form of alternate
places.17 Landscape, in turn, registers the features of the land which
may be real (in the sense of being governed by the laws of gravitation
and anatomy), but these features become a landscape solely in our
imagination.18 An alpine valley is no more real or imagined than its
photograph, painting or poetic description. For such (re)presentations of landscape to produce a lived (real-and-imagined) space, they
need to do justice to the constant becoming of stories-so-far, which
brings out dissonance as a marker of place and opens up new possibilities for change. Utopia and landscape share a common commitment
to space and place, in whose production they play a most active part.
However, that part should adopt an even stronger self-questioning
cadence, disrupting further the very terms on which utopia and landscape pretend to allow a panoptic view of lived space. Any such view
reneges on the idea of space as a meeting-up of stories; it also muffles
the hereto unresolved questions of race, gender and class, as well as
the split of ‘nature’ from ‘culture’. 19 As imaginaries of lived space, utopia and landscape should hold the panoptic view suspect, in order to
avoid a reversal to the deadness of a framed representation.
Utopia and landscape converge in delivering use value for spatial and, by implication, socioeconomic reconstitution. Their wider
convergence takes on the form of a functional interchange. Expanding
on John Ruskin’s idea of a minatory vantage point, landscape supplies

Soja, 61.
Maxim Shadurski, Utopiia kak model’ mira: granitsy i pogranich’ia literaturnogo
iavleniia = Utopia as a World Model: The Boundaries and Borderlands of a Literary
Phenomenon (Siedlce: IKR[i]BL, 2016), 32; Ruth Levitas, Utopia as Method: The
Imaginary Reconstitution of Society (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), xi.
17 Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination, ed. Raffaella Baccolini (Oxford: Peter Lang, 2014), 6, 25; Zorica ÐergovićJoksimović, Utopija, alternativna istorija (Beograd: Geopoetika, 2009), 22.
18 Stephen Daniels and Denis Cosgrove, ‘Introduction: Iconography and Landscape’,
in Denis Cosgrove and Stephen Daniels, eds., The Iconography of Landscape: Essays
on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments (Cambridge:
Cambridge University Press, 1992), 1; Simon Schama, Landscape and Memory (London: Fontana Press, 1996), 6-7.
19 Bell, 143.
15

16
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utopia with an index to the current condition of society.20 Utopia uses
that index to articulate a sustained critique, which enables revision,
search and, ultimately, change of the status quo. The process and outcome of such change affect the whole fabric of a place, finding a contained (and frequently dissonant) expression in its landscape. Even
though landscape may gradually become an index of reconstitution,
utopia should never give up on its ‘desire for a better way of living and
being’,21 which is an ever open horizon. Living and being in such
a landscape presupposes a constant balancing-out of distance and
proximity, observation and participation, critique and action, solidarity and initiative. In order to ensure the continuing work of utopia in
a landscape, a robust sense of the real must accompany an empowered and educated imagination.
***
The collection of four essays contained in this rubric of the
journal is the result of students’ coursework for the module ‘Landscapes of Utopia: Ecology and Politics in Literature and Film’. This
module was taught to MA students majoring in English in the spring
term of 2016, during their final year of studies at the Institute of
Modern Languages and Interdisciplinary Research of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Siedlce, Poland). At the end
of term, students were given a choice of four essay questions, which
invited them to discuss the concept of utopia, notions of landscape
and space/place, landscape and belonging, and post-capitalist imaginaries. The essay questions stipulated a primary focus on studied literary texts, films, and critical readings, even though the course materials had included a much wider range of textual genres and media.
Twenty-nine students submitted their essays for examination, six of
which were marked as ‘excellent’, based on the evaluation of content
and argument, expression, and formal presentation. Four out of those
initial six students have expressed interest and willingness to put
their first academic work out in the open, having gone through the
stringent processes of revision, review, and editing. This is no ordinary achievement, and my congratulations are due to each one of our
contributors.
The collection of essays opens with an exploration of utopia as
method, whose applications, particularly in historical and contempoSimon Grimble, Landscape, Writing and ‘The Condition of England’ – 1878-1917,
Ruskin to Modernism (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2004), 2.
21 Ruth Levitas, The Concept of Utopia (London: Philip Allan, 1990), 8.
20
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rary praxis, are shown to both inspire hope and provoke reservations.
Michał Goławski argues that every social, political and economic action ought to be predicated on responsibility, which will guarantee an
incremental realization of utopia. The second essay revises the idea of
belonging to landscape by commenting on the received wisdom of
emotional attachment and property rights. Iwona Wielgosz suggests
that, because globally economic factors produce the most decisive
anthropogenic impact on landscape, it rarely belongs to us, common
people. In the third essay, Emilia Woźniak draws on current theories
of space as a coexistence and becoming of stories, which permits her
to endorse the centrality of human agency to story-telling. She maintains that the uncaring attitude exercised by humans towards the environment threatens to eliminate that agency and enable the colonization of space by more mutually supportive species, such as lichens.
The concluding essay inspects two post-capitalist scenarios, which
demonstrate, in their own unique ways, the effects of rest and excessive over-production on social progress. Maciej Sidorowicz finds either scenario unconvincing and proceeds to offer his own terms of
a better and more fulfilling society. That version of society strikes
a balance between the ultimate need to develop human potentialities,
explore space and cure disease, on the one hand, and the uneasy consciousness of the Earth’s exhaustible resources to sustain such development, on the other.
The essays in this collection, as all good essays should, pose unanswered (and not-yet answerable) questions. Informed by their authors’ social and intellectual positions, this collection opens up fresh
perspectives on how space and place could be otherwise.
Bibliography:
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Abstrakt:
Utopia i krajobraz są pojęciami połączonymi przez semantykę i funkcjonowanie. Ich konwergencja podlega opisaniu na następujących poziomach: etymologicznym, historycznego pochodzenia, teoretycznego stosowania i wartości użytkowej.
Autor niniejszego eseju stoi na stanowisku, że oba te pojęcia uczestniczą w rekonstytucji przestrzeni i powiązanych z nią stosunków społeczno-ekonomicznych. Proces
takiej rekonstytucji musi kierować się solidnym poczuciem rzeczywistości w jedności
z rozbudzoną i światłą wyobraźnią.
Słowa kluczowe:
Utopia, krajobraz, przestrzeń, miejsce, reprezentacja
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Michał Goławski
(Siedlce University, Faculty of Humanities)

Utopia as a Means to a Better Society
Abstract:
The term ‘utopia’ enjoys common currency nowadays. Used by politicians,
philosophers, commentators and critics, as well as ordinary people in everyday parlance, utopia frequently occurs in adverse contexts, especially as something ridiculous
and undesirable. This essay offers a critical analysis of utopia as a means of improving society. It investigates both positive and negative features of utopia, as well as
constitutive elements of utopian method, such as critique, compensation and change.
The essay concludes that utopia is a powerful instrument which should be used with
certain reservations.
Key words: utopia, method, critique, change

Utopia is a term which presently enjoys common currency. It is
used by politicians, philosophers, commentators and critics, as well as
ordinary people in everyday parlance. The term ‘utopia’ was coined by
Thomas More in 1516 for the purpose of his eponymous book. Based
on the original use of the term and context in which it appeared, one
might propose that utopia consists of two elements. To use Tom Moylan’s words, utopia ‘tells us what is wrong with the world as it is’, and
‘it does so by evoking a totally transformed society’. 1 These two aspects – critique of the status quo, on the one hand, and the imagination of another, better and completely different yet possible world
model, on the other – constitute the notion of utopia. The latter aspect is crucial here, because, unfortunately, to quote Gregory Claeys,
‘by and large it is “no place” which has predominated in commonlanguage definitions of “utopia”’.2 Even though ‘utopia’ was introduced in a literary text, one should avoid restricting it only to literature. As Claeys further reminds us, ‘utopianism consists of three components, the literary utopia, utopian ideologies and communal
movements’.3 This essay will refer to utopia as ‘good place’, rather
than ‘no place’. In doing so, it will draw on the ideas of Ruth Levitas,
Tom Moylan, ‘To Stand with Dreamers: On the Use Value of Utopia’, The Irish Review 34 (2006), 4.
2 Gregory Claeys, ‘News from Somewhere: Enhanced Sociability and the Composite
Definition of Utopia and Dystopia’, History 98 (2013), 152.
3 Ibid., 146.
1
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who has defined utopia as method involving three elements: critique,
compensation and change.4 For us, utopia constitutes a means to
a better society whose articulations can be found in literature, ideology and social action. Such articulations must be necessarily marked by
dynamism and (self-)critique, which will ensure progress towards
a better society, or – if put metaphorically – keep the horizon of
change open.5
Encouraging us to dream and hope of a better world, utopia
guides our dissatisfaction with society through compensatory imaginings towards the imagination and enactment of change. As Claeys has
noted, ‘imagining good places, and particularly more equal societies,
functions as a compensatory safety-valve for those suffering under the
duress of grievous social inequality and exploitation’. 6 A valid example illustrating the ways in which dreams become the stuff that
change is made on brings back the dream of Martin Luther King.
Even in the past century, racial segregation was excessively strong in
the USA. Afro-American citizens suffered much injustice and experienced segregation in the spheres of education, health care, employment, and housing because of their skin colour. Special seats designated for the ‘colored’ in public transport, cinemas and theatres, as
well as city districts for the ‘white’, are but two manifestations of racial discrimination which characterized everyday life in the USA, and
which Martin Luther King and others of his ilk tried to overcome. Up
until recently, especially in the election of Barack Obama as US President, we witnessed significant strides being made by King’s dream.
However, the more recent reversals to racist rhetoric in political discourse, particularly in the US, have signalled a gradual undoing of
change. This culminated in Donald Trump’s decision to divide immigrants from the Middle East into categories and restrict immigration
from several countries from that region, as well as a plan to build
a higher fence on the Mexican border. It may be said that utopian
hope has made radical changes in society, but a just and equal society
will continue to recede if action remains dream work, if change means
promises.

Ruth Levitas, Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), xviii.
5 Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination, ed. Raffaella Baccolini (Oxford: Peter Lang, 2014), 27, 38-9; Maxim Shadurski,
Utopiia kak model’ mira: granitsy i pogranich’ia literaturnogo iavleniia = Utopia as
a World Model: The Boundaries and Borderlands of a Literary Phenomenon
(Siedlce: IKR[i]BL, 2016), xviii.
6 Claeys, 149.
4
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Another example which illustrates the power of compensatory
dreaming and ensuing action is a feminist movement around the
world. Women’s disenfranchised and subsidiary position in society
has been undergoing a notable change since the early twentieth century. Today, we frequently take it for granted that women go to university, are elected to parliament, act as company managers, and are
family breadwinners. However, we should remember that it was only
in the twentieth century that European women won the right to vote.
What is more, we tend to think that nowadays higher education is
available to anyone regardless of gender. Yet bastions of discrimination are gradually falling, even among the world’s leading universities.
Oxford opened up its last remaining college to mixed-gender admission in 2015!7 As with race, gender equality has been brought forth.
Yet the horizon of change remains open, so long as patriarchal attitudes persist and gender discrimination is a common practice not
only in the Arab world. So far, a woman has not been elected President of the US. In many countries, as in Poland, a mother who does
not work because she runs the house or takes care of disabled children does not have any pension entitlement. Russell Jacoby warns us
that without critique of such existing relations, and without dreams
and impulses for change (which are the work of utopia), the future
will look gray.8
Apart from emancipatory movements, communal experiments
have played an important role in utopian praxis. Historically, such
experiments were often underpinned by religion; to name only a few,
these included the Shakers, the Moravians, the Hutterites, the Quakers, the Amish, the Owenites, and many others. Their communities
formed utopian enclaves within a socioeconomic body, granting an
alternative way of living and being. However, unlike emancipatory
movements, these communal experiments had largely failed to challenge the status quo of economic production and resulting social inequities that were rampant outside their remit. From time to time,
there emerge fresh ideas about a communal way of life. The latest one
is Owenstown in Scotland, but, unfortunately, officials fail to accept
and support people’s demands for a better future.9 It is puzzling that
Jon Stone, ‘Gender Segregation Abolished at Oxford University after Last College
Turns Mixed-Gender’, The Independent 5 June 2015. Web. 2 March 2017. <http://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gender-segregation-abolished-atoxford-university-after-last-college-turns-mixed-gender-10299719.html>.
8 Russell Jacoby, ‘Somewhere over the Rainbow’, Los Angeles Times 8 April 2001.
Web. 20 May 2016. <http://articles.latimes.com/2001/apr/08/books/bk-48248>.
9 ‘Owenstown Plans Rejected’, 23 March 2015. Web. 2 March 2017. <http://www.
owenstown.org/ news/owenstown-plans-rejected>.
7
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in the past it was easier to implement large-scale communal experiments, and now, in what we believe to be democratic and libertarian
times, such attempts are on the losing side in the face of shorttermism and bureaucracy.
The profile of utopia presented so far suggests that critique,
compensatory dreaming and transformative action have a defining
impact on present-day reality. However, Moylan not only incites us to
cultivate utopian hope, but also alerts us to the misuses of utopia as
‘dangers of this ubiquitous aspect of human life’.10 Peter Weir’s film
The Truman Show (1998) offers helpful insight into the obverse side
of utopia. The film’s protagonist, Truman Burbank, lives in Seahaven,
an idyllic town ‘complete with friendly neighbors, healthy routines,
and maintained shrubbery’.11 The first few glimpses into Truman’s life
leave a superficial impression of a realized utopia, before we know
that this is a TV show whose main character is unaware of the fact.
For a moment, as Peter Marks records, we resemble the audiences
watching the show, for whom Truman’s life is a dream incarnate,
whereas for us this should be a dystopian vision. 12 Christof, the show’s
director and its demigod, clearly expresses the division between the
world in which Truman lives and the reality outside: ‘there’s no more
truth out there than there is in the world I created for you. Same lies.
The same deceit. But in my world, you have nothing to fear.’ 13 Yet
Truman makes an uneasy decision to escape from Seahaven in search
of something different, unknown and perhaps better. This thin borderline between utopia and dystopia is the most evident danger or
threat of utopianism. What for one would be a utopia, for another
would be a nightmare; ‘the leading attributes of both utopia and dystopia are so similar that just as one person’s freedom fighter is another’s terrorist, one person’s utopia is another’s dystopia’. 14 We see this
division in The Truman Show: Truman, who, at the beginning, does
not complain about his life, but later on wants to escape from
Seahaven into a ‘better’ world; people watching The Truman Show on
TV, who would like to swap with Truman; and finally us, those watching the film and interpreting it generally as a dystopia.

Moylan, ‘To Stand with Dreamers’, 3.
Dusty Lavoie, ‘Escaping the Panopticon: Utopia, Hegemony, and Performance in
Peter Weir’s The Truman Show’, Utopian Studies 22 (2011), 53.
12 Peter Marks, ‘Imaging Surveillance: Utopian Visions and Surveillance Studies’,
Surveillance & Society 3 (2005), 227.
13 The Truman Show, dir. Peter Weir; perf. Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney,
Noah Emmerich, and Natascha McElhone (Paramount Pictures, 1998).
14 Claeys, 168.
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Critics of utopia, such as Mark Kelly, hold that it fails to produce
a full description of a new society. Utopia does not ‘tell us how the
whole society would operate under the posited conditions, because of
the complexity of interactions entailed’; as a result, ‘what might seem
as an attractive and desirable state of affairs could be a nightmare in
practice because of all kinds of unimagined side effects’. 15 The oftcited examples of utopia’s failure to serve as a means to a better society highlight the outcomes of the Arab Spring of 2011.16 Thus, the assassination of Muammar Gaddafi in Libya brought down an atrociously oppressive regime. However, the latter event has not opened
up a horizon of change. On the contrary, the country has descended
into political chaos from which only the new economic elites may be
benefiting.
Perhaps this failure of the Arab Spring is unjustly put on utopia’s doorstep. Maybe the Libyans were mobilized not by their own
utopian impulse, but by the empty promises to achieve a fairer society
without solving the problems of wealth distribution and accountable
government. Perhaps the Libyans’ euphoria of political overthrow
eclipsed their utopian imagination, an imagination that demands
a continuing quest for what is next. However, one should not forget
that there were Libyan activists who dreamt of radical change in that
society and with the help of certain NATO member states decided to
put their dreams into action. Their plan failed for various reasons,
mostly because of the functional aspects of Libyan society within
a capitalist framework. However, nobody took responsibility for that
failure.17
Following in the footsteps of Karl Popper, critics of utopia frequently bracket it together with events and practices whose outcomes
fall far short of utopian hope. These include abuses of power and
mass murder committed in the name of a better future. The most obvious example is the Russian Revolution of 1917 and attempts to imMark Kelly, ‘Against Prophecy and Utopia: Foucault and the Future’, Thesis Eleven
120 (2014), 110.
16 Michel Chossudovsky, ‘Destroying a Country’s Standard of Living: What Libya had
Achieved, What has been Destroyed’, Global Research 20 Sep. 2011. Web. 20 April
2016.
<http://www.globalresearch.ca/destroying-a-country-s-standard-of-livingwhat-libya-had-achieved-what-has-been-destroyed/26686>; Mustafa Fetouri, ‘What
did Libyans Gain from the Revolution?’, Al-Monitor 24 Feb. 2015. Web. 15 Feb. 2016.
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/02/libya-after-revolution-socialeconomy-political-gaddafi.html>.
17 Adam Taylor, ’Gaddafi died 3 years ago. Would Libya be better off if he hadn’t?’,
The Washington Post 20 Oct. 2014. Web. 10 Jan 2017. <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/10/20/gaddafi-died-3-years-ago-would-libyabe-better-off-if-he-hadnt/>.
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plement communism (or rather its Leninist interpretation) in Russia,
the Soviet Union and satellite states. Cheka and its successors were
responsible for terror, tortures, summary and executions. These actions were in accord with the Soviet officials and Lenin himself, who,
‘there is no doubt about it, controlled Dzerzhinsky for the whole
time’.18
In assessing the legacies of the Russian Revolution and the Soviet regime, one needs to take into account the fact that Soviet ideologues treated utopia quite negatively. Like Engels, Lenin rejected
utopia, perceiving it as wishful dreaming. He condemned utopia as an
element of the bourgeois imagination, which had to be disparaged
and held suspect. The regime also targeted utopia’s defining features,
such as critique (in the form of dissent and freedom of speech), compensatory dreaming (in the form of state-sponsored social realism)
and transformative change (in the form of totalitarian control). This
attitude to utopia was symptomatic of the regime’s profound insecurities. Yet, even though Soviet ideologues distanced themselves from
utopia, they justified their actions in the name of social revolution and
a better future. If some forms of communitarianism or social change
are counted as utopia, despite the fact that people might not have
been familiar with that term or even rejected it, one should not be
afraid to say that ‘communism similarly functioned as a utopian excuse in the Soviet Union’, despite the fact that Engels and many of his
followers denounced utopia.19 We must openly admit that in many
cases the vision of an equal and just society imposed violence and
terror on that society. Without that awareness and acceptance of these facts, it will be almost impossible to ensure radical but responsible
changes in the present-day world. What is more important is that the
opponents of these changes will continue to mount strong arguments
against the idea of a better society.
To sum up, utopia is a powerful instrument by which the world
may be changed. It is born of humanity’s inherent feature – hope.
Without hope, it would not be possible to realize our dreams and constantly improve our conditions. However, before proceeding from
critique to change, we should thoroughly censor our compensatory
(and frequently ideological) dreams, alongside their positive and negative impact on society, as well as we should never act in accordance
with the motto ‘the end justifies the means’. Moreover, we should be
Paweł Wieczorkiewicz, ‘Twórca WCzK.’ Polskie Radio. 7 Dec. 2013. Web. 10 Jan.
2017. <http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/739569,Feliks-Dzierzynski-dlaczego-to-on-stanal-na-czele-Czeka>.
19 Kelly, 111.
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very careful to take responsibility for our actions and their outcomes.
Otherwise, we may fear to land in dystopia. Living in dystopia may
produce an unquestionable faith that the painted wall designates the
limits of the possible and that the status quo is the end in itself.
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Abstrakt:
Utopia jest pojęciem, które cieszy się sporą popularnością w obecnych czasach. Terminu tego używają politycy, filozofowie, komentatorzy, krytycy, jak również
zwykli ludzie w codziennych dyskusjach. Jednakże w większości przypadków utopia
występuje w negatywnym kontekście, przeważnie jako coś niedorzecznego i czego
należy unikać. Niniejszy esej zawiera krytyczną analizę utopii, jako jednego ze sposobów na poprawę funkcjonowania społeczeństw. W tym celu autor rozpatruje pozytywne i negatywne cechy utopizmu. W konkluzji stwierdza, że utopia jest narzędziem
z mnóstwem potencjału, lecz należy jej używać z zachowaniem pewnych obostrzeń.
Słowa kluczowe: utopia, metoda, krytyka, zmiana.
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Landscape and Belonging
Abstract:
This essay considers the problem of landscape belonging, focusing primarily
on Patrick Keiller’s documentary film Robinson in Ruins. Keiller raises the question
of how landscape belongs to us, not how we belong to it. On the one hand, common
sense makes believe that people are owners of landscape, so long as they perceive and
change it in many ways. On the other hand, though, examples that testify to the contrary are not only convincing, but also disturbing. Humans are often powerless and
have limited rights, even (and especially) when they do not realize this. This essay
does not grant a definitive answer to the questions posed above, but it leads to
a deeper consideration of landscape belonging.
Key words: landscape, belonging, place, space, Patrick Keiller

Patrick Keiller and his co-authors of Robinson in Ruins (2010),
a third documentary film in the Robinson series, have proposed to ask
of landscape not how we belong to it, but how it belongs to us. 1 It is
very hard to agree or disagree completely with this statement, as there
is no one definitive answer. Zev Naveh and Arthur S. Lieberman write
in Landscape Ecology: Theory and Application (1994) that ‘Landscape is perceived both as a tangible spatial-visual reality and as an
intangible, mental, spiritual and artistic experience’. 2 In order to answer the question about belonging, we must understand the deeper
meaning of landscape. One can say that, on the one hand, landscape
belongs to us but, on the other hand, we belong to it. Miloslav Lapka,
Jan Vávra and Zdenka Sokolíčková contend:
If we prioritise human dominance upon nature, two interpretations come forward: the successful story of anthropocentrism or humans as the great villain
abusing innocent nature. On the other hand, if we prioritise nature, mankind

‘Panel Discussion: Patrick Keiller, Doreen Massey, Patrick Wright and Matthew
Flintham, on Their Project The Future of Landscape and the Moving Image’, in Robinson in Ruins, dir. Patrick Keiller, nar. Vanessa Redgrave (BFI, 2010).
2 Zev Naveh and Arthur S. Lieberman, Landscape Ecology: Theory and Application,
2nd ed. (New York: Springer, 1994), 70.
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can be perceived as a victim of biological laws (from genes to Gaia) without
any possibility to oppose natural forces and without any responsibility.3

At the beginning, one must stress that landscape is a visual perception of what we can see in the land. To that end, Lapka et al. observe that ‘there could be no landscape without any (culturally determined) perception of it’.4 Taking into account this observation, we can
easily say that landscape belongs to us. We can command a view of
the land from different perspectives or positions. Moreover, we can do
so whilst in motion, which will produce a parallax view. According to
affordance theory, our observation of landscape is always mobile,
even when we sit: we still move our head and/or eyes.5 By this logic,
we are the ones who decide about the ways in which we want to perceive the land. At the same time, the natural environment, of which
landscape is but one representation, is not only a matter of perception, as it exists outside our consciousness. Yet our impact upon the
environment has become increasingly transformative, for better or
worse. Humans reassert their ownership of landscape through varied
activities, either mindful of its health and integrity or complicit with
the irresponsible demands our economic system makes. Conservation
projects, such as administered by the UNESCO Man and Biosphere
Programme, have been going ahead simultaneously with destruction
of natural habitats and depletion of natural resources.6
Belonging to landscape may be better understood through the
distinctions being made between the notions of space and place. Thus,
Marcel Hunziker, Matthias Buchecker and Terry Hartig explain: ‘An
important use of landscapes is as a physical “space” for living but also
as a “place” with its meanings and contributions to societal identity’. 7
In the space mode, ‘people perceive the landscape primarily in terms
of their biological needs; that is, they focus on the (instrumental) use
of the landscape’.8 In the place one mode, on the contrary, ‘people
perceive the landscape primarily in terms of self-reflection (experiences, achievements) and social integration (values, norms, symbols,
Miloslav Lapka, Jan Vávra and Zdenka Sokolíčková, ‘Cultural Ecology: Contemporary Understanding of the Relationship between Humans and the Environment’,
Journal of Landscape Ecology 5.2 (2012), 21.
4 Ibid., 22.
5 Jay Appleton, The Experience of Landscape (Chichester: Wiley, 1996), 77.
6 Lapka et al., 21.
7 Marcel Hunziker, Matthias Buchecker, and Terry Hartig, ‘Space and Place – Two
Aspects of the Human-Landscape Relationship’, in Felix Kienast, Otto Wildi, and
Sucharita Ghosh, eds., A Changing World. Challenges for Landscape Research
(Dordrecht: Springer, 2007), 47.
8 Ibid., 49.
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meanings)’.9 Along these lines, we need space in order to function;
space permits us to carve out place where we may realize our sense of
belonging. People acquire that sense in the complexity of connotations surrounding the ideas of home and identity, in their literal and
symbolic meaning.
Belonging can sometimes be synonymous with ownership.
Tracts of land may be rented or purchased, inherited or disowned.
However, such forms of land appropriation are heavily regulated by
law, for most of us at least. When we set out to create our place, for
example by building a house with a garden, we have to deal with numerous formalities. We have to get leave to build and develop the
land. In this case, one can say that we are only a part of the landscape
that belongs to somebody else. Whereas regulations concerning private estates may be ultimately protective of the environment at large,
the building of motorways to traverse villages and the expansion of
airports pursue strictly commercial purposes, denying us the right to
regulate what belongs to us on a symbolic level. The latter scenario
puts enormous pressures on our sense of belonging to landscape.
Our belonging to landscape is equally a matter of how we comprehend, and relate to, the forces that make it. These involve a confluence of local and global elements, such as custom, socioeconomic hierarchies, and governance, circumscribed by the global market economy. Lapka et al. have noted:
Historically, people are used to living in particular local landscapes, and perceive their changes and adapt to them. Today, however, this sensibility (toward global changes manifested in local landscapes) seems to be weakened,
probably also due to the substitution of local resources by the global economic
system.10

From the above quotation, it follows that we belong to a landscape
more than it belongs to us, as our lives depend on the overlapping of
local and global practices.
Keiller’s Robinson in Ruins problematizes the question of belonging as a confluence of land ownership, global economy and wider
socio-political forces. The film’s protagonist goes on a journey
through the English landscape. In the words of Doreen Massey,
Robinson keeps running up against exclusion and a landscape shaped and
used by wider forces, experienced as absent presences: big systems, huge infrastructural networks, the military, the financial crisis itself, closing in as the

9

Ibid.
Lapka et al., 22.
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spider weaves its web. The complexities of global capital; the pretensions and
attendant subordinations of geopolitics. 11

The film presents a series of landscapes, such as marked by a road
sign covered in lichens, a disused US military base, and a blooming
poppy field. Robinson frequently ventures into what lies off-limits,
illuminating us about both the natural forces at work in a landscape
and the wider global infrastructure in which England is involved.
Hardly does any such landscape belong to either England or the English people.
The film’s opening scene, as well as a few other intermittent episodes, zooms in on lichens. These organisms are comprised of bacteria, algae and fungi, which cooperate on the principle of mutual aid,
rather than competition. Such cooperation guarantees them survival
in the direst conditions, regardless of the effects of the Anthropocene.
The film leaves us with an uneasy realization: if mutual aid ensures
the survival of lichens, something is profoundly wrong with the workings of human society in the context of global capitalism. Lichens can
be compared to most common people who do not own a landscape,
yet they may constitute a visible presence in it. Like lichens, most of
us live in demanding circumstances and therefore must rely on mutual aid in order to survive.
According to Naveh, ‘humans are not apart from nature or even
above nature. They form together with their total environment an
indivisible and coherent co-evolutionary geo-bio-anthropological entity.’12 In this sense, our belonging to landscape is a given formed in
our consciousness. Landscape’s belonging to us is a more complicated
question of profit-making and power politics. Before I started writing
this essay, I was convinced that landscape belongs to people, but now
I realize that ordinary people have limited rights and are only a part of
the landscape.
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Abstrakt:
Celem tego eseju jest przybliżenie czytelnikom zagadnienia przynależności
ludzi i krajobrazu na podstawie filmu Robinson in Ruins oraz innych utworów. Reżyser Patrick Keiller zwraca uwagę nie na przynależność ludzi do krajobrazu, lecz odwrotnie. Istnieje wiele powodów, dla których możemy stwierdzić, że krajobraz należy
do nas; możemy zmieniać i odbierać go na wiele sposobów. Jednakże łatwo odnaleźć
przykłady zaprzeczające temu stwierdzeniu. Ludzie żyją tylko chwilę – to niewiele
biorąc pod uwagę długowieczność krajobrazu – dlatego też możemy być postrzegani
jako jego niewielka część, posiadająca ograniczone prawa i często będąca bezsilna
wobec jego wielkości. Esej nie daje jasnej odpowiedzi na temat przynależności ludzi
i krajobrazu, ale skłania do głębszej refleksji na ten temat.
Słowa kluczowe: krajobraz, przynależność, miejsce, przestrzeń, Patrick Keiller
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Landscape as Coexistence
and Becoming of Stories
Abstract:
The purpose of this essay is to show that landscape is a dynamic, unlimited
collection of coexisting stories. They reflect not only natural, but also anthropogenic
factors and processes that have shaped a landscape. Historical buildings have become
tourist attractions and combine stories from the past with stories brought in by tourists. The film director Patrick Keiller demonstrates that landscape also reflects a current political and socioeconomic situation in the world. In addition, each one of us
can contribute to the variety of stories told by a landscape. To understand the complexity of stories, the experiences of landscape from the perspective of an internal
participant and external observer should be compared.
Key words: landscape, palimpsest, coexistence, becoming, old architecture

The European Landscape Convention defines landscape as ‘an
area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors’.1 This definition
not only designates human and wildlife as being integral to landscape,
but it also foregrounds the dynamic impact that both humans and
other living species produce on the land. That impact, in addition to
landscape’s own geological development, may be perceived as a record of stories lived and created by those inhabiting a particular area.
Nowadays, a story of landscape cannot be told without reference to
the ways in which humans have made it – through their immediate
actions, as well as in wider contexts of land ownership, exploitation of
natural resources, economic over-production and waste. Along these
lines, landscape is both a palimpsest, a collection of stories, and
a process, ‘a simultaneity of stories-so-far’, as Doreen Massey has
insightfully proposed.2 Ivan Mitin, a specialist in human geography,
grants a similar understanding whereby he defines landscape as
‘a multilayered structure that emphasizes the coexistence of multiple

Ian Thompson, Peter Howard, and Emma Waterton, eds., The Routledge Companion to Landscape Studies (London: Routledge, 2013), 1.
2 Doreen Massey, ‘Landscape/Space/Politics: An Essay’, in Robinson in Ruins (BFI,
2010), 8.
1
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visions and impacts of different cultures’. 3 Our essay discusses the
notion of landscape through the prism of such definitions, emphasizing the socio-political resonance of its constituent stories.
Landscape is a semantically complex phenomenon. This complexity stems from landscape’s interdisciplinary character as a research category. Barbara Bender has noted: ‘Landscapes refuse to be
disciplined. They make a mockery of the oppositions that we create
between time (History) and space (Geography), or between nature
(Science) and culture (Anthropology).’4 Similarly to Massey, Bender
opens up landscape as a coexistence of stories, specifically defined as
epistemological narratives within and across the disciplines.
Largely, the coexistence and becoming of stories in a landscape
is contingent on how we believe these stories are experienced – objectively or subjectively. In The Experience of Landscape (1996), Jay
Appleton maintains that ‘landscape is a kind of backcloth to the whole
stage of human activity’.5 He explains that, in order to attain a comprehensive perception of landscape, we need to combine the experiences of a participant and those of an observer. Thus, the physical
experience of landscape, be it measured with our feet or by means of
scientific tools, is as one-sided as the intellectual and emotional response that representations of the land engender. Our perception of
landscape is also shaped by our relationship to what we experience –
whether and how it belongs to us. Kurt Viking Abrahamsson has recorded: ‘A landscape belongs to those who belong to it’. 6 Here, the
idea of belonging derives directly from life and work on the land.
However, this idea should equally involve another important aspect:
landscape is primarily a view of the land resulting from observation
and contemplation.
Massey understands the term ‘story’ as ‘the history, change,
movement of things themselves’.7 In For Space (2005), she provides
an interesting example of a coexistence and becoming of stories, referring to her train journey from London to Milton Keynes through
Berkhamsted. This town is special because of the remains of a Norman castle and a nineteenth-century railway station. According to
Massey, going by train to this place allows travellers to experience
Ivan Mitin, ‘Palimpsest’, in Barney Warf, ed., SAGE Encyclopedia of Geography
(Thousand Oaks, CA: Sage, 2010), 20.
4 Qtd. in Doreen Massey, ‘Landscape as a Provocation: Reflection on Moving Mountains’, Journal of Material Culture 11.1-2 (2006), 34.
5 Jay Appleton, The Experience of Landscape (Chichester: Wiley, 1996), 2.
6 Kurt Viking Abrahamsson, ‘Landscapes Lost and Gained: On Changes in Semiotic
Resources’, Human Ecology Review 6.2 (1999), 53.
7 Doreen Massey, For Space (London: Sage, 2014), 12.
3
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a variety of intermixed stories of which it is made. She claims that this
experience allows her to not only observe the stories of the castle and
the railway station, but also contribute to them. During the Norman
era, the castle served as a palace and prison and it was passed between monarchs and aristocracy. Eventually, it was dismantled, giving way to a mansion. Even though the castle does not perform its
original function any more, its story is not finished. The passing train
gives passengers a glimpse into the castle’s story, as it cross-cuts the
landscape.8 However, Massey is aware that the latter experience is
more gratifying than what the castle offers tourists. As a tourist attraction, the castle brings stories to an end. For Tim Edensor, stories
told by ruins ‘have become conventional, familiar and mostly uncontested; they offer “arrested” versions of history we associate with the
sanitized sites and spaces of the heritage industry’.9 Even ruins, once
inscribed as heritage with added value, fail to ensure a further coexistence and becoming of stories.
Landscape is not only a collection of stories from the past, but it
also communicates the political and socioeconomic stories of the present. This is shown vividly in Patrick Keiller’s documentary Robinson
in Ruins (2010). The film politicizes landscape by making no distinction between rural England and the global economy. Robinson visits
the place where the British weapons expert, David Kelly, committed
suicide. Because Kelly worked in Iraq and was interested in biological
warfare, the place of his death reminds us of the motives explaining
the conflict in Iraq.10 One other scene closes up on a spider making a
web, while the narrator speaks about the banks that recently collapsed. The intricacies that constitute a spider’s web are made to coalesce with the construction of a financial system. They may seem fragile, yet create a totalizing trap.
By contrast, Robinson in Ruins shows that the principles of
symbiosis, mutualism and biophilia underpin the politics and economy of nature. Keiller uses lichens, ‘the dominant life form on large
areas of the planet’, to illustrate said principles at work in a landscape.11 These organisms are very old and have survived all anthropogenic factors. For example, the film zooms in on images of lichens
growing on a road sign. According to Daryl Martin, their existence
Ibid., 117-20.
Qtd. in Daryl Martin, ‘Translating Space: the Politics of Ruins, the Remote and
Peripheral Places’, International Journal of Urban and Regional Research 38.3
(2014), 1104.
10 Nina Power, ‘Ghost of the Fields: An Interview with Patrick Keiller’, Film Quarterly
64.2 (2010), 44.
11 Mark Fisher, ‘English Pastoral: Robinson in Ruins’, Sight & Sound 20.11 (2010), 23.
8
9
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reminds us that there are non-human life forms ready to colonize
every recess of human culture in case of environmental crisis.12 They
are self-sufficient and exist regardless of human impact. If lichens are
the fittest to survive even in the direst conditions, their life principles
of symbiosis, mutualism and biophilia should become foundational to
the collective life of humanity.
A coexistence and becoming of stories can be further illustrated
by an example of the Grodzisk landscape. Grodzisk is a village situated by the river Liwiec within Węgrów County in Masovian Voivodship in east-central Poland. The place is meaningful to me, as my
mother comes from there. This is an area of special interest because
of the remains of a fortified medieval settlement. In the Middle Ages,
Grodzisk was an important centre of local administration. Nowadays,
it looks abandoned, as many people have moved out. However, its
stories continue. Presently, one experiences the Grodzisk landscape as
a site of quiet country life, with cattle still grazing in the fields nearby,
and as a tourist attraction, with forest paths, medieval remains, and a
river suitable for kayaking and fishing. The ruins provide a panoramic
view of the surrounding area which is always alive and full of stories.
Soil erosion, alongside beaver colonies, presents a major concern to
the local authorities, whereas the recent discovery of two old cemeteries in the woods awaits documentation. Clearly, new stories will be
born out of these developments and will only enrich our understanding of the Grodzisk landscape as an ever dynamic formation.
Every landscape consists of an unlimited number of elements.
Each one of them has its own story to tell. These stories exist and become simultaneously. On the one hand, they refer to the geomorphological and historical past of a place; on the other, they reflect the
political and socioeconomic situation of a country in which a particular landscape is located. It is worth remembering that landscape is
dynamic. It can be transformed by weather conditions and natural
processes, as well as political and socioeconomic practices. Some elements of the landscape are thus added, whereas others are removed
or reshaped. Resulting from various kinds of changes, new stories are
constantly being created. The existence of human consciousness may
only ensure an unveiling and survival of such stories.
Bibliography:
Abrahamsson, Kurt Viking. ‘Landscapes Lost and Gained: On Changes in Semiotic
Resources.’ Human Ecology Review 6.2 (1999): 51-61.
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Abstrakt:
Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że krajobraz stanowi dynamiczny
i nieograniczony zbiór wzajemnie przenikających się historii. Odzwierciedlają one
zarówno naturalne, jak i antropogeniczne czynniki i procesy, które ukształtowały
krajobraz na przestrzeni wieków. Dawne budowle stając się atrakcjami turystycznymi,
łączą w sobie historie z przeszłości oraz historie odwiedzających je turystów. Reżyser
Patrick Keiller pokazuje, że krajobraz odzwierciedla także aktualną sytuację polityczną na świecie. Dodatkowo sami możemy dopisywać kolejne historie poprzez dodawanie nowych elementów, czy też modyfikowanie już istniejących. Aby w pełni zrozumieć wielość historii, których zbiorem jest krajobraz, należy porównać doświadczenia
zarówno jego uczestnika, jak i zewnętrznego obserwatora.
Słowa kluczowe: krajobraz, palimpsest, współistnienie, dawna architektura
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To Produce or Not to Produce:
A Dilemma of Post-Capitalist Prefiguration
Abstract:
The essay discusses the dilemma of productivity in a post-capitalist society.
Based on the ecological and scientific awareness we now possess, that society might
need to be less productive. Drawing on Aldous Huxley’s Brave New World and William Morris’s News from Nowhere, the essay explores two strands of post-capitalist
prefiguration, highlighting the limitations of such visions, as well as positing several
probable solutions to the possibility of catastrophic demise. These range from finding
alternative sources of energy to envisaging radical changes in the human perceptions
of rubbish.
Key words: environment, post-capitalist society, over-production, William Morris,
Aldous Huxley

The totality of global capitalism has inspired at least two strands of
post-capitalist prefiguration. One strand offers disturbing depictions of
the pervasive power of capital, spelling out the possibility of its catastrophic demise; the other strand provides contrary, albeit rare, glimpses
of hope. To illustrate the workings of such prefigurations, this essay will
first look at the versions of a post-capitalist society, presented in the
work of William Morris and Aldous Huxley. These two versions will
be contextualized in present-day debates about the environment, economic productivity, and the good society. This essay argues that if
there is to be a post-capitalist society, it will be a society of profound
ecological and scientific awareness and responsibility. Perhaps this
will need to be a less economically productive society, but one wherein human potentialities will achieve a much fuller realization.
In his famous Brave New World (1932), Aldous Huxley highlights a number of post-capitalist features, regardless of a more general and frequently obscene triumph of capitalism. One such feature
involves lack of competition. The Brave-New-Worldians do not have
to compete because their social status and place in society are largely
predetermined in hatcheries and conditioning centres. Later in life,
people feel no need for competition, as they constantly indulge themselves in numerous mind-numbing entertainments. In addition,
machines do much of the boring manual work for them. However,
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lack of competition, coupled with an ensuing absence of social conflict, does not engender ecological awareness among the citizens of
the World State; instead, they adhere to one of their hypnopaedic
wisdoms: ‘Ending is better than mending’.1 No matter how effective the
latter principle is for keeping the production line running, it does irreparable damage to the ecosystem of our planet. In its crudest form, incessant capitalist production transforms the world into an enormous
heap of rubbish. Unsurprisingly, Huxley describes the green of London’s suburbs as being ‘maggoty with fore-shortened life’.2 Nowadays
we have hardly any doubts as to the exhaustibility of the Earth’s natural
resources: our planet will not endure the current rate of (over)production. Capitalism’s productivity has turned against itself, and its
former triumphs spell its doom.
In an attempt to avert ecological disaster, a number of environmentally conscious projects have been under way. One such example
includes the Archipelago of Tokelau in New Zealand, where four
thousand solar panels satisfy the population’s electricity needs. 3 Another example of a self-sufficient environment is El Hierro Island in
Spain. The island’s hydro-wind power station provides enough power
to sustain a population of over ten thousand inhabitants.4 Thus, some
solutions to existing ecological problems have already found their way
into our contemporary practices. However, efforts to create sustainable environments oddly coexist with rather irresponsible multi-billion
acts, such as The Palm Islands and the World Islands off the coast of
Dubai. At a time when whole regions are in desperate need of drinking water and electricity, we witness the production of artificial oases
whose sustainability is no more than an illusion. Clearly, such acts
instil much despair.
In order to succeed in our least desperate prefigurations of postcapitalist society, we must also act personally, with a global perspective in mind. Personal acts will not demand considerable financial
investments; they will only require that we make informed choices. If
one wants to decorate their living room, what do they do? They go to
the nearest vendor and buy a product available. There is a great
chance that the items on sale are not made of local materials or by
local manufacturers; more often than not, they come from large factories situated in industrial countries like China. Even though said
Aldous Huxley, Brave New World. Brave New World Revisited (London: Heron
Books, 1968), 54, 57.
2 Ibid., 66.
3 Acciona: Sustainability for All, 2012. Web. 12 December 2016. <http://www. activesustainability.com/top-self-sufficient-places>
4 Ibid.
1
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items might be cheaper in price, the cost of transportation and other
resources involved in their transit outweigh the low price in a moral
sense. By buying goods made by local manufacturers and of local materials, one not only supports a regional economy, but also refuses to
invest in the exploitation of natural and human resources necessary to
the delivery of the product.
According to the most recent Eurostat report, transportation
consumes the greatest amount of energy, which depletes our natural
resources.5 In order to combat the latter tendency, new vehicles have
come into action, alongside a growing awareness that economical alternatives will ensure a sustainable environment. Hybrid and electrical cars are becoming popular and more accessible. Maglev trains are
coursing through Japan and Germany, while China has used the Maglev technology to make plans for its own Maglev Buses. In addition,
the first solar-powered carbon-fibre aeroplane has circled the Earth.
In the near future, all such development may lead to huge energy savings. Even the latest trend to create a system of city bike rentals
makes an immense difference on a larger scale. If for one day all people were to commute to work or school by bike or simply walk, we
would save an enormous amount of energy that might be used later
for various purposes, such as water treatment and supply.
In considering sustainable scenarios for the future, we should
not fall prey to the notion of nature as a paradise devastated by human hubris. In his section of Examined Life: Philosophy is in the
Streets (2008), Slavoj Žižek construes ecology as a new opium of the
people, precisely because it rarely challenges an existing economic
status quo and brings out false dreams of a caring and wise Mother
Nature. Žižek uses rubbish as a way of getting to terms with our present-day condition; he argues that we must accept the rubbish we are
producing just as a lover accepts the flaws of their loved one. The idea
of rubbish returns us to what we tend to repress – to the fact that capitalism leaves behind formidable waste. We may, as we do, get our
hands dirty by segregating our own rubbish, acting in the best faith
that we are helping the environment. However, these efforts will not
resolve, only contribute to, capitalist over-production. Therefore we
should stay in the rubbish of our own making: only then will we be
able to comprehend the consequences of our actions and realize what

‘Archive: Transport Energy Consumption and Emissions’, Eurostat: Statistics Explained 21 November 2013. Web. 12 December 2016. <http://ec.europa.eu
/eurostat/statistics-explained/ index.php/Archive:Transport_energy_consumption_
and_emissions>
5
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ought to be done. This realization may eventually enable a new economic system wherein production leaves little or no waste.6
William Morris has laid out some of the premises of such a postcapitalist society in his News from Nowhere (1890). Nowhere presents itself as ‘an epoch of rest’. The idea of rest pertains here to lack
of competition, which, in turn, results from the fact that overproduction has been abolished. Because the Nowhereans do not produce more than they need, they have more free time to develop artisan skills. Less work and more freedom to pursue hobbies brings out
the work-pleasure principle which underpins Nowhere’s economy.
The Nowhereans are aware that scarcity of work, not its excess, provides a source of pleasure. Hammond, a Nowherean elder, tells William Guest, the novel’s protagonist: ‘there is a kind of fear growing up
amongst us that we shall one day be short of work. It is a pleasure
which we are afraid of losing, not a pain’. 7 The fear of having nothing
to do strikes a resonant chord with our earlier remark that presentday ecologists have been alerting us to the exhaustibility of our planet’s resources. When these have been used up to the full, what will we
do? Morris’s recommendation about having ‘an epoch of rest’ ought to
be taken literally. In addition, Nowhere may be seen to speak directly
to what we understand nowadays as the Anthropocene, humanity’s
totalizing impact on the Earth’s climate, biodiversity and natural resources. At the same time, one cannot but notice the Nowhereans’
own anxiety that their socioeconomic arrangements will not last. This
anxiety begs attention in the context of today’s world.
The ‘epoch of rest’, proclaimed in Nowhere, may indeed help us
and our planet to save the resources that otherwise go to waste. However, rest may hamper progress. There is no denying the fact that
over-production must stop, but this should not mean a complete cessation of tedious work that is necessary to make our own lives more
sustainable and ensure humanity’s survival in the face of a galactic
catastrophe. From this perspective, the Nowhereans’ rest looks nearly
as irresponsible as the Brave-New-Worldians’ overindulgence. They
both focus on the here and now, neglecting the future, as though there
is no tomorrow and our galaxy will never expire. Steps need to be taken to rid ourselves of the Brave New World of sensual pleasures and
consumerism before we arrive at the Nowhere of responsible rest.
This will be a more economical society, one that revises the terms of
Examined Life: Philosophy is in the Streets, dir. Astra Taylor (Zeitgeist Films,
2008).
7 William Morris, News from Nowhere, in Selections from William Morris (Moscow:
Foreign Languages, 1959), 266.
6

42

Inskrypcje. Półrocznik

its interaction with the environment. There is still space for humanity
to evolve and for our civilization to develop. On the Kardashev scale
ranging from type 1 to type 5, our society is at type 0.7. 8 Further expansion of knowledge may lead to the improvement of that position.
We already do what our ancestors could only dream of – explore the
Universe, harness certain natural forces and cure diseases previously
thought to be terminal. With all that, human potentialities are unlimited; perhaps one day humanity will be able to assume divinity. In
that state, rest will not be divine, but work will achieve an equilibrium
between ecology and economy.
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Abstrakt:
W eseju poruszony został problem produktywności w pokapitalistycznym
społeczeństwie. Posiadając dzisiejszą naukową i ekologiczną świadomość, wiemy, iż
może to oznaczać świat mniej produktywny. Na podstawie dzieł Aldousa Huxleya
Nowy Wspaniały Świat oraz Wieści znikąd Williama Morrisa opisane zostały potencjalne zagrożenia dla przetrwania ludzkości. Esej wyjaśnia mankamenty w wyżej
wymienionych wizjach społeczeństw, jednocześnie dostarczając nam przykłady możliwych rozwiązań oraz alternatywne metody rozwikłania problemu. Przykłady owych
rozwiązań to między innymi alternatywne źródła energii, radykalne zmiany i rekonstytucja krajobrazu, a nawet całkowita zmiana postrzegania odpadów kumulowanych
przez ludzkość.
Słowa kluczowe: środowisko, społeczeństwo postkapitalistyczne, nadprodukcja,
William Morris, Aldous Huxley
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Rola metod innowacyjnych w edukacji
Abstract:
Over the last two decades the educational system in Poland has been changing, often
provoking severe criticism. The aim of the given article is to present the problem of
innovations and their importance for education. The author discusses the introduction of changes and the results of empirical research regarding their reception among
the participants of the educational process.
Key words: education, innovation, language teaching

W ostatnim dwudziestopięcioleciu system edukacji w Polsce
na wszystkich poziomach ulegał nieustannym zmianom, podlegającym częstokroć surowej krytyce1. Tak się bowiem składa, że sfera edukacji dotyczy wszystkich obywateli Polski i ma wpływ na ich życie; są
oni bowiem uczniami, rodzicami lub dziadkami uczniów, nauczycielami lub szeroko pojętymi interesariuszami tego systemu (np. pracodawcami absolwentów różnych szkół). Obecnie znajdujemy się w
przededniu kolejnych zmian i modyfikacji przyjętych rozwiązań,
zwłaszcza tych, które spotkały się z krytyką społeczeństwa i nie zyskały aprobaty wśród uczestników procesu edukacji. Tym razem zmiany
mają być dokonane holistycznie i w sposób zintegrowany, tj. zarówno
na poziomie szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego i wyższego jednocześnie, gdyż segmenty te są ze sobą nierozerwalnie związane
i nie należy ich analizować osobno (co dotychczas miało miejsce).
Zmiany będą dotyczyć zarówno samej organizacji procesu edukacji
w Polsce, jak i szczegółowym rozwiązaniom przyjmowanym na poszczególnych etapach (nastąpi choćby poważna modyfikacja podstawy
programowej wszystkich przedmiotów, rewizji ulegną egzaminy zewnętrzne). Planowana jest także zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym.

1

Prezentowany artykuł jest częścią większej całości, która zostanie opublikowana jako
książka: Innowacyjna rola Krajowych Ram Kwalifikacji w kształceniu filologów
(Siedlce 2017).
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Celem pierwszego z planowanego cyklu artykułów na temat
innowacji w polskim systemie edukacji jest przybliżenie czytelnikowi
samej problematyki innowacji i ich znaczenia dla edukacji. W dalszych częściach cyklu pisząca te słowa przedstawi wprowadzane zmiany oraz wyniki badan empirycznych na temat ich recepcji wśród
uczestników procesu edukacji.
1. Innowacja – definicja zjawiska i jego typologia
Według słownika wyrazów obcych (Kopaliński: 2008) innowacja to wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona; nowość; reforma. Etym. – póżn. łac. innovatio „odnowienie”, od łac.
innovare „odnawiać”. Termin innowacja funkcjonuje w wielu dziedzinach życia i na różnych poziomach abstrakcji. Innowacje stanowią
przedmiot zainteresowania rożnych nauk, co ma wpływ na sposoby
ich definiowania. Sztandarowe definicje innowacji, reprezentujące
rożne aspekty tego zagadnienia, jakie stanowią punkt wyjścia naszej
dyskusji, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1.
Innowacja to:
Wszelka myśl, zachowanie się lub rzecz
jakościowo różna od istniejącej dotychczas.
Wprowadzenie wynalazku stanowiącego
część niewykorzystanej wiedzy technologicznej.
Nowe zastosowanie starej lub nowej
wiedzy do procesu produkcji inicjującej
zastosowanie wynalazku.
Nowe kombinacje zachodzące w określonych przypadkach.
Zamierzona nowatorska zmiana, która
ma szansę poprawić osiągnięcia celu
systemu.
Wprowadzenie do szerokiego użytku
nowych produktów, procesów lub sposobów postępowania.
Pierwsze zastosowanie wynalazku.
Zmiany celowo wprowadzone przez
człowieka lub zaprojektowane przezeń
układy cybernetyczne, które polegają na
zastępowaniu dotychczasowych stanów
rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w
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Nazwisko autora definicji, data
opublikowania
Homer G. Barnett (1953: 7-8)
Charles F. Carter i Bryan R. Williams
(1958: 29)
Simon Kuznets (1959: 30)
Joseph A. Schumpeter (1960: 104)
Matthew B. Miles (1964: 211)
Joel A. Allen (1966: 7)
Edwin Mansfield (1968: 1)
Zbigniew Pietrasiński (1970: 9)
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świetle określonych kryteriów i składających się w sumie na postęp.
Wartość kulturowa (materialna np. narzędzie lub niematerialna np. metoda
pracy, która w danych warunkach czasowych jest postrzegana jako nowa.
Nie tylko to, co jest absolutną nowością
w skali światowej, ale to co jest nowością
dla danego społeczeństwa.
Każda modyfikacja bazująca na asymilacji przekazywanej wiedzy.
Zdolność przekształcania kreatywności w
rzeczywistość.
Zmiana wartości i zaspakajania potrzeb
konsumenta przez wykorzystanie określonych zasobów.
Zmiana występująca w przedziale czasu 1
i 2 wymagająca ludzkiej interwencji.
Twórcze zmiany w systemie społecznym,
w strukturze gospodarczej, w technice
oraz w przyrodzie.
Wszelkie zmiany, które w danych warunkach przestrzennych i czasowych postrzegane są jako nośniki nowości dotyczące w równej mierze wytworów kultury
materialnej jak niematerialnej.
Proces obejmujący wszystkie działania
związane z kreowaniem pomysłu, powstawaniem wynalazku, a następnie
wdrażaniem nowego, lub ulepszonego
produktu, procesu lub usługi.
Pomysł, działanie lub przedmiot postrzegany jako nowość przez jednostkę lub
inne podmioty, które je przyjmują.
Innowacja to wprowadzenie zmian do
układów gospodarczych i społecznych,
których efektem jest wzrost użyteczności
produktów i usług (…), lepsza komunikacja międzyludzka, oraz ostatecznie poprawa życia zawodowego jak i prywatnego społeczeństwa.

Wiesława Marczyk (1971: 26)

Józef Pajestka (1975: 179-180)
Percy R. Whitfield (1979: 26)
Genrich S. Alsthuller (1984: 98)
Peter Drucker (1992: 42)
Ron V. White (1993: 224)
Stefan Marciniak (1997: 8)
Mirosław Haffer (1998: 27)

Andrzej Pomykalski (2001: 25)

Everett M. E.M. Rogers (2003: 12)
Lidia Białoń (2010: 18)

W prezentowanych definicjach znajdujemy głównie odniesienie do nauk technicznych i ekonomii, gdyż nauki humanistyczne
i społeczne, zwłaszcza w Polsce, rzadziej podejmowały ten temat. I tak
na przykład (za: Miodunka: 2013) terminu innowacje nie objaśnia
Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego Aleksandra Szulca
(1984), zaś Encyklopedia języka polskiego pod redakcją Stanisława
Urbańczyka (1994: 125) sprowadza innowacje do innowacji językowej
(neologizmu) i innowacji w dialektach. Inaczej natomiast rzecz się ma
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w zagranicznych słownikach dydaktyki języków obcych lub językoznawstwa stosowanego, np. w Dictionnaire de didcatique du francais
langue etrangere et seconde pod redakcją Jean-Pierre Cuqa (2003:
131), czy też w Encyclopedic Dictionary of Applied Lingusitics pod
redakcją Keitha Johnsona i Helen Johnson (1999: 170-173). W obu
tych publikacjach odnajdujemy definicje nawiązujące do znaczenia
innowacji w procesie nauczania języków obcych.
Osobna część artykułu poświęcona jest ze zrozumiałych względów innowacjom edukacyjnym, jednak koncepcje odnoszące się do tej
dziedziny wiedzy i sfery ludzkiej działalności opierają się na wcześniej
stworzonych koncepcjach ogólnych i stąd wynika konieczność ich
chociażby pobieżnej prezentacji.
Jak wynika z analizy wybranych definicji, badacze kładą akcenty na inne aspekty zagadnienia, a także interpretują je w wąskim
znaczeniu tak jak na przykład Charles. F Carter i Bryan. Williams czy
Simon Kuznets, podkreślający znaczenie wiedzy w procesie wprowadzania innowacji w życie, w przeciwieństwie do Mirosława Haffera
i Everetta. M. E.M. Rogersa, którzy rozpatrują je w szerszym filozoficznym ujęciu.
Interesująca wydaje się koncepcja Genricha S. Altshullera, który podkreśla szczególnie związek innowacji z kreatywnością. Uważa
on, że kreatywność to zjawisko złożone, zbiór pewnych umiejętności
pozwalających na inne postrzeganie świata, a zatem innowacja to wynik zdolności przekształcania kreatywności w rzeczywistość, czego
wynikiem jest innowacja.
Element kreatywności występuje również w definicji Stefana
Marciniaka (1997) który definiuje innowację jako twórcze zmiany
w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, w technice oraz
w przyrodzie.
Niektórzy badacze dokonują rozróżnienia pomiędzy innowacją, a innym typem zmiany. Dla Rona V. White’a kwestią kluczową
jest tu intencyjność lub jej brak, gdyż innowacja wymaga ludzkiej interwencji. Kwestia intencyjności pojawia się również u Zbigniewa Pietrasińskiego i Matthew B. Milesa.
Autorzy definicji różnią się też pod względem podejścia do innowacji jako nowości; E. Mansfield, J.A. Schumpter, P.R. Whitfield
podkreśla, że innowacja jest to pierwsze zastosowanie wynalazku,
podczas gdy D.M. E.M. Rogers, W. Marczyk, R. Rothwell, H.G. Barnett, J. Pajestka są zdania, że innowacje nie muszą być nowością
w skali światowej, wystarczy aby były tak postrzegane przez jednostki
lub społeczności.
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Należy tu jednak zauważyć, że w definicji H. G Barnetta brak
bardziej precyzyjnego scharakteryzowania istoty innowacji, podczas
gdy u innych jest ona bardziej szczegółowo definiowana.
1.1. Typologia innowacji
Zbigniew Pietrasiński dzieli innowacje ze względu na oryginalność, złożoność procesu innowacyjnego, dziedzinę działalności.
I tak analizując innowacje pod kątem pierwszego kryterium
możemy je podzielić na:
- oryginalne (twórcze) i nieoryginalne. Do innowacji
twórczych należą takie innowacje, które są oryginalnymi wytworami
danej jednostki lub zespołu. Natomiast nieoryginalne polegają na rozpowszechnieniu oryginalnych pomysłów innych twórców często przy
tym eliminując stare elementy. Wśród innowacji nieoryginalnych wyróżniamy innowacje naśladowcze i odtwórcze. Innowacje naśladowcze
polegają na powtarzaniu poznanej innowacji, innowacje nieoryginalne
odtwórcze to takie, w których stosuje się rozwiązanie już wcześniej
przez kogoś zaproponowane lub zastosowane w praktyce.
Innowacje oryginalne i naśladowcze dzieli bardzo wąska granica, którą stanowią drobne ulepszenia stanowiące elementy oryginalności.
Jeśli chodzi o złożoność procesu innowacyjnego to zależy
on od liczby osób uczestniczących w danym przedsięwzięciu i to kryterium stanowi dalszego podziału innowacji na sprzężone i niesprzężone. Innowacje niesprzężone mogą być wprowadzane prze
jedną osobę i nie potrzebują współdziałania innych ludzi, w związku
z tym nie powodują skutków dla innych osób.
Innowacje sprzężone wymagają natomiast współpracy i zainteresowania większej ilości ludzi. Wprowadzone zmiany sprzężone
można podzielić ze względu na kierunek ich sprzężenia względem
osoby, która bezpośrednio jest nimi zainteresowana – w górę (zależnie od wyższych instancji), w dół ( zależnie od podległych jednostek),
poziomo (zależnie od jednostek równorzędnych), wielokierunkowo
(łącznie w kilku wymienionych kierunkach).
Największa swoboda realizacji występuje w przypadku zmian
niesprzężonych i zmian sprzężonych w dół.
Jeśli chodzi o podział innowacji względem dziedzin działalności, Zbigniew Pietrasiński wyróżnia innowacje w sferze życia
prywatnego, którymi zajmują się moraliści, lekarze i etycy oraz innowacje w sferze życia publicznego, stanowiące przedmiot zainteresowania polityków, socjologów i ekonomistów.
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Dla celów niniejszej publikacji należy przytoczyć zarys typologii innowacji zaprezentowany przez Lidię Białoń (2010: 21- 22), która
wykorzystuje koncepcję Pietrusińskiego, dodaje nowe kryteria podziału, oraz dzieli innowacje w zależności od
- obiektu: (innowacje produktowe, technologiczne, organizacyjne, społeczne, marketingowe);
- skali zmian: innowacje wielkie (przełomowe), średnie
(przyrostowe) i drobne (przyrostowe).;
- stopnia oryginalności (kreatywne, imitujące, pozorne);
- stopnia złożoności: innowacje wiązane i izolowane;
- sposobu finansowania: innowacje inwestycyjne i bezinwestycyjne;
- stosunku do środowiska przyrodniczego
- uczestników procesu innowacji: innowacje sprzężone
(realizowane przez zespół, zwykle interdyscyplinarny) i niesprzężone
(realizowane przez pojedyncze osoby).
1.2 Innowacje edukacyjne w oczach badaczy polskich.
W rozważaniach badaczy polskich odnajdujemy głównie próby
sformułowania definicji edukacyjnych oraz propozycje ich podziału.
Jak celnie zauważa W. T. Miodunka (2013), w Polsce rzadziej niż na
świecie podejmowano temat innowacji w kontekście edukacji i pedagogiki. Tym cenniejsze wydają się przedstawione niżej propozycje.
1.2.1. Definicje innowacji edukacyjnych
Wyraźne odniesienia do pedagogiki zawiera stwierdzenie Romana Schulza (1996: 52), który zauważa, że „innowacje powstają za
sprawą działań określanych mianem twórczości pedagogicznej, postępu pedagogicznego, nowatorstwa”. Wincenty Okoń (1998) określa
innowację pedagogiczną jako „zmianę struktury systemu szkolnego
(dydaktycznego, wychowawczego) jako całość struktury ważnych jego
składników w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym.
Zmiany te mogą dotyczyć pracy nauczycieli (metody, środki) jak również uczniów, treści programowych bądź warunków materialnospołecznych pracy szkolnej.
Użyteczna dla edukacji wydaje się też definicja Czesława i Małgorzaty Kupisiewiczów ( 2009: 67), w której czytamy, że innowacja
pedagogiczna to istotna zmiana jakiegoś systemu czy instytucji oświatowej w celu jej ulepszenia, np. zmodernizowania dotychczasowych
planów i programów nauczania, metod, form organizacyjnych czy
środków pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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Bazując na definicji Czesława i Małgorzaty Kupisiewiczów oraz
propozycji Lidii Białoń (tabela 1) interesującą propozycję innowacji
dla celów glottodydaktyki polonistycznej składa Władysław T. Miodunka (2013: 24). Czytamy w niej:

Innowacja to idea, produkt albo metoda, postrzegane jako nowe i stworzone
świadomie w celu wypełnienia jakiegoś braku lub poprawienia funkcjonowania jakiegoś procesu. Zapotrzebowanie na innowacje jest efektem ewolucji
potrzeb społecznych w określonej epoce, a same innowacje powstają w wyniku nowych badań naukowych, zmian technicznych i technologicznych, ale
także zmian organizacyjnych, pedagogicznych, dydaktycznych i metodologicznych w procesie nauczania języków obcych.

Cytowana definicja obejmuje cały szereg czynników, jakie nie
są obecne w definicji Czesława Kupisiewicza i Małgorzaty Kupisiewicz,
innowacja „występuje w niej jako abstrakcyjny pomysł, konkretny,
szeroko rozumiany produkt albo metoda nauczania”.
Należy zwrócić uwagę, że można ją odnieść nie tylko do glottodydaktyki polonistycznej czy glottodydaktyki w ogóle, lecz do całego
systemu edukacji.
1.2.2 Podział innowacji edukacyjnych
Roman Schulz (1996: 52-53) dokonuje podziału innowacji na
czynnościowe i rzeczowe. W ujęciu czynnościowym innowacja to proces tworzenia i przyswajania nowych rozwiązań, planowaniem i realizacją zmiany, czyli procesem wprowadzania i zastosowania nowości,
np. wprowadzania do praktyki nowych przedmiotów nauczania i nowych treści programowych. W ujęciu rzeczowym innowacja jest wytworem aktywności twórczej, programem zmiany, treścią innowacji,
np. nowa ustawa oświatowa, nowy edukacyjny program komputerowy. By pełniej zilustrować swoje poglądy Schulz posługuje się metaforą, w której przedstawia innowacje pedagogiczne rozumiane rzeczowo: to nowe cegiełki, z jakich budowany jest gmach pedagogicznego
doświadczenia. Natomiast innowacje czynnościowe to operacje budowy nowego gmachu. Istotnym podziałem wydaje się również klasyfikacja innowacji dokonana przez Wincentego Okonia (1998). Są to:
innowacje metodyczno-organizacyjne, dotyczące metod i form pracy
oraz środków dydaktycznych, innowacje ustrojowe dotyczące przebudowy systemu szkolnego, czyli tzw. „ustroju szkolnego, innowacje
systemowe, które odnoszą się do całości systemu edukacyjnego
w państwie.
Dorota Ekiert-Grabowska (1997: 34) dzieli innowacje pod kątem dziedziny działalności oraz na ich źródła. I tak ze względu na
dziedzinę działalności innowacje dzielimy na: innowacje dotyczące
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organizacji szkolnictwa, innowacje dotyczące procesu dydaktycznowychowawczego, innowacje dotyczące kadry pedagogicznej.
Ze względu na źródła innowacji można je podzielić na zewnętrzne (najczęściej proponowane przez władze oświatowe o różnym
zasięgu i zakresie, nawet makrosystemowym) i wewnętrzne (mikrosystemowe, inspirowane przez nauczycieli wewnątrz szkoły).
Warto w tym miejscu wspomnieć o koncepcji pedagogicznych
innowacji mikrosystemowych Juliana Radziewicza (1992; 144-148),
który stwierdza, że mikrosystemowe innowacje pedagogiczne podejmowane są na ogół przez samych nauczycieli, z udziałem rodziców,
uczniów i środowiska lokalnego. Celem tak pojmowanych innowacji
jest rozwiązywanie rzeczywistych trudnych problemów edukacyjnych,
dostrzeżonych w najbliższym środowisku. Innowacje mikrosystemowe
wymagają zespołowej pracy nauczycieli.
Do podziału na innowacje makrosystemowe i mikrosystemowe
nawiązuje koncepcja innowacji całościowych i wycinkowych (Kupisiewicz 2009: 67), którzy uważają, iż z innowacją całościową mamy do
czynienia wtedy, gdy dotyczy czynników zewnętrznych (np. struktury
systemu szkolnego) i wewnętrznych (np. programu nauczania).
Z innowacją wycinkową spotykamy się wówczas, gdy zmiany dotyczą
tylko jednego z czynników (np., stosowanych środków nauczania).
Julian Radziewicz (2003, s. 83-90) zestawiając funkcjonujące
w literaturze stanowiska, po dokonaniu wyboru tych, które jego zdaniem są najistotniejsze, a także określeniu możliwości w zakresie ich
realizacji, przedstawia następujące warunki podejmowania pedagogicznych decyzji innowacyjnych:
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Każda innowacja pedagogiczna ma swojego autora (autorów
może być również wielu). Rozwiązanie takie jest efektem po
pierwsze czyjegoś pomysłu, po drugie zaś czyjejś pracy nad
wdrożeniem tego pomysłu do praktyki edukacyjnej. Działaniom
takim towarzyszy podjęcie ryzyka przez konkretnego pedagoga.
W większości przypadków jest tak, że wprowadzając innowację
jej autor korzysta z wcześniejszych osiągnięć, wzorów i inspiracji, nierzadko przenosi rozwiązania funkcjonujące w innych,
pokrewnych dziedzinach wiedzy, dostosowując je do wymogów
uprawianej dyscypliny. Jednakże nie powoduje to ograniczenia
waloru oryginalności innowacji, natomiast może służyć zmniejszeniu poczucia niepewności co do jej powodzenia.
Każda innowacja jest wyrazem niezadowolenia z dotychczasowego stanu rzeczy. Należy wszakże pamiętać o tym, że sensem
wprowadzenia innowacji pedagogicznej jest skuteczność. Wo-
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bec tego mija się z celem taka zmiana, która wypiera stare, dotychczas stosowane i sprawdzone, co więcej efektywne metody
– wprowadzając w ich miejsce nowe, niekoniecznie lepsze
rozwiązania.
Każda innowacja pedagogiczna wyrasta z koncepcji o charakterze prakseologicznym. Jednak zmiany w kategoriach czynności, metod, technik, oddziaływań, czy organizacji, powinny
być poprzedzone namysłem w kategoriach aksjologicznych
i teleologicznych. Innowacja powinna być nie tylko sensowna,
opłacalna, czy sprawna – ale przede wszystkim skierowana na
osiągnięcie pewnego, wyznaczonego i uznanego celu.
Każda innowacja pedagogiczna jest wprowadzana w warunkach niepewności. Powodów tego upatrywać należy w następujących czynnikach:
a. Innowacja pedagogiczna jest wprowadzana
przez człowieka, z ludźmi, dla ludzi i często
wbrew ludziom. Nierzadko ludzkich reakcji na
zaistniałe sytuacje przewidzieć się nie można,
w związku z czym także konsekwencje podejmowanych innowacji są trudne do przewidzenia.
b. Poza tym występują tutaj liczne zmienne kontekstowe – społeczne, ekonomiczne, administracyjno-organizacyjne, prawne, materialne,
ideologiczno-polityczne, ekologiczne, kulturowe, religijne itd., z czego wynika, że nie można
przewidzieć skutków działania, jeśli nie można
określić, co i kiedy wpłynie na modyfikację podejmowanego przedsięwzięcia innowacyjnego.





Każda innowacja pedagogiczna powinna być kontrolowana
w toku jej realizacji. Chodzi tutaj o to, aby pedagog-eksperymentator nieustannie czuwał nad przebiegiem wprowadzanej
zmiany, pozwoli to na wycofanie się w porę z przedsięwzięcia,
które mogłoby szkodzić uczniom. Ocena innowacji dokonana
w kategoriach etycznych jest bardzo ważnym warunkiem podejmowania decyzji innowacyjnych w pedagogice.
Każda innowacja pedagogiczna jest podejmowana z myślą o jej
kontynuacji. Nauczyciel bardzo rzadko podejmuje decyzję innowacyjną, z intencją o jej jednorazowym zastosowaniu. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że to co przyniosło pożądane
efekty w miejscu pracy i działalności jednego innowatora, mo-
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że okazać się mało wydajne lub zupełnie nieskuteczne w pracy
innego nauczyciela.


1.3 Innowacje edukacyjne w oczach badaczy anglojęzycznych
W badaniach anglojęzycznych na temat innowacji edukacyjnych ważne miejsce zajmuje ich dyfuzja. Punktem wyjścia są jednak
próby zdefiniowania zjawiska bazującego, podobnie jak dokonania
polskie na osiągnięciach badaczy procesów innowacji zachodzących
w innych dziedzinach.
1.1.1.

Definicje innowacji w publikacjach badaczy anglojęzycznych

Numa Markee (1993) jest zdania, że już od lat siedemdziesiątych w glottodydaktyce obserwowano rozwój innowacji w nauczaniu,
co zbiega się wyraźnie z wprowadzeniem podejścia komunikacyjnego
i nauczania zadaniowego w glottodydaktyce. Niemniej jednak badania
naukowe związane z implementacją innowacji rozpoczęły się dopiero
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z wyjątkiem Rona
V. White’a (1988) i L.E. Henrischena (1989) – pionierów w dziedzinie
badan nad innowacją, niewielu badaczy zajmowało się innowacjami
w kontekście glottodydaktycznym, co z pewnością odbija się niekorzystnie na rozwoju tej dyscypliny. Glottodydaktycy mogą czerpać
z doświadczeń badaczy innowacji na polu edukacji (Fullan 1982, Miles
1964, Nicholls 1983, Rudduck 1991), na polu socjologii (E.M. Rogers
1983), planowanie miejskiego Lambright and Flynn 1980), i planowanie językowego (Cooper 1989). Dlatego definicję innowacji N. Markee opiera na definicji Alex Nicholls, która stwierdza, że innowacja
jest to idea, przedmiot lub praktyka postrzegana jako nowa przez jednostkę lub jednostki, mająca w zamierzeniu spowodować poprawę
stanu rzeczy w zakładanym zakresie, z natury istotna, planowana
i zamierzona (1983: 4). N. Markee uważaj jednak, że definicja A. Nicholls nie jest wystarczająca w kontekście nauczania języków obcych
i dlatego proponuje definicję innowacji, w której określa innowację
jako propozycję zmiany jakościowej w materiałach pedagogicznych,
podejściu i wartościach postrzeganych jako nowe przez jednostki tworzące system edukacji.
1.1.2. Dyfuzja/implementacja innowacji w kontekście jej atrybutów
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Zrozumienie wśród uczestników projektu jest kluczem do
wprowadzenia udanej innowacji programowej, a skuteczna implementacja innowacji edukacyjnej opiera się na strategicznym podejściu do
zarządzania zmianą, których wprowadzenie trwa zawsze dłużej aniżeli
w założeniu. Co gorsza, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że
animatorzy zmian nie spotkają się ze zrozumieniem, dlatego ważne, by
animatorzy zmian współpracowali ze środowiskami opiniotwórczymi,
które mogą wpływać na innych.
Definiując uczestników dyfuzji innowacji N.Markee (1993:
230) wyróżnia pięć kategorii – są to adoptujący, implementatorzy,
klienci, dostawcy i animatorzy zmiany, wzorujący się na koncepcji
Henry’ego Lambrighta i Paula Flynna (1980), którzy stosowali taki
kategorie w odniesieniu do planowania miejskiego. W edukacji terminologię tę wykorzystał Chris Kennedy (1986, 1988), który podkreślał
(1988: 332) jak ważne dla implementacji innowacji jest jej zaaprobowanie na poziomie klasy.
Za równie ważne uważa także czynniki wymienione przez P. J.
Kelly’ego (1980: 65-80), który sądzi, iżby zwiększyć szanse na skuteczne wdrożenie innowacji, należy przed jej wprowadzeniem wziąć pod
uwagę kryterium „wykonalności”, „potrzeby” i „akceptowalności”, a zatem kompatybilności tej innowacji z istniejącą filozofią edukacyjną.
Chris Kennedy wymienia cały szereg zasad, jakie należy przyjąć, by skutecznie wprowadzać innowacje. Za Robertem Chinem
i Kennethem Bennem (1970) definiuje trzy główne rodzaje strategii
implementacji innowacji: wymuszone przez władzę, racjonalno-empiryczne, normatywno-reedukacyjne.
Sama nazwa strategii „wymuszona przez władzę” implikuje
zmiany oparte na pewnego rodzaju sankcjach, które zmuszają ludzi do
takiego, a nie innego sposobu postępowania. Taka strategia jednak
powinna być stosowana wyłącznie w sytuacji, gdy inercję panującą
w systemie mogą przezwyciężyć jedynie nakazy.
Należy jednak zawsze brać pod uwagę to, że tego rodzaju polityka może nie przynieść efektu bez poparcia opinii publicznej. Wprowadzenie zmiany jest bardzo trudne, kiedy nawet mimo potencjalnie
groźnych sankcji zmiana napotyka na opór, ponieważ grupa, przeciw
której owe sankcje są skierowane, może sama się uciec do strategii
wymuszeń, co automatycznie generuje konflikt.
Strategie racjonalno-empiryczne oparte są na przeświadczeniu, że ludzie są bytami kierującymi się rozumem i wprowadzą te
zmiany, które przyniosą im korzyści. Problem polega jedynie na przekazaniu im prawidłowej informacji o planowanych zmianach. Tego
rodzaju strategia przynosi największe efekty, jeśli od początku spotyka
się z pozytywnym nastawieniem odbiorców. Strategia normatywno57
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reedukacyjna zakłada, że zmiana to zjawisko o wiele bardziej skomplikowane, a ludzie postępują zgodnie z wartościami dominującymi w danym społeczeństwie lub kulturze, zaś zaakceptowanie zmiany może wymagać przewartościowań w głęboko zakorzenionych poglądach i zachowaniach.
Dwie pierwsze strategie zakładają jednokierunkowe wprowadzanie zmian, pierwsza siłowe, druga perswazyjne, natomiast trzecia
wymaga wspólnie wypracowanego podejścia, polegającego na tym, że
wszyscy potencjalni uczestnicy zmiany podejmują swoje własne decyzje co do stopnia.
Wśród innowacji mikrosystemowych wyróżnić należy: usprawnienia (dotyczące działań powtarzających się i polegają na zwiększeniu
ich skuteczności), modernizacje (formy unowocześniania materialnoorganizacyjnego pracy pedagogicznej) i nowatorstwo (polegające na złożonej działalności innowacyjnej nauczyciela).
W procesie edukacyjnym strategia implementacji edukacji polegająca na wymuszaniu przez władzę stosowana jest głównie w systemach scentralizowanych i zwykle przysparza problemów (nowości
bywają ignorowane, jeśli poza nakazem ich stosowania, nie otrzymują
żadnych dodatkowych informacji). Strategie racjonalno-empiryczne
stosowane są w formie seminariów, okólników i innych środków rozprowadzających informacje na temat innowacji i mogą się okazać bardzo inspirujące, ale rzadko skuteczne, ponieważ podobnie jak strategia omawiana powyżej (choć z innych powodów) nie angażują w proces implementacji innowacji jej uczestników. Zatem jedynie trzecia
strategia ma szanse na pełne powodzenie, ponieważ przenosi odpowiedzialność za stopień, do jakiego innowacja zostaje wdrożona na
nauczyciela. Taka strategia2a przyczynia się również do rozwoju materiałów dydaktycznych i samych nauczycieli.
Warunki sprzyjające wdrażaniu innowacji określa również Michael Fullan (1991: 72). Wymienia wśród nich potrzebę (czy nauczyciele lub inni potencjalni implementatorzy dostrzegają potrzebę proponowanej zmiany), jasność (czy potrafią zidentyfikować cechy zmiany, złożoność (jakiego typu umiejętności wymaga wprowadzenie innowacji, jakie zmiany zachodzą w przekonaniach, strategiach i materiałach wskutek jej wprowadzania, jakość i praktyczność rozumiana
poprzez określenie na ile innowacja odpowiada sytuacji nauczyciela
i czy zawiera stosowne instrukcje co do jej wprowadzania).
Uzupełnia tym samym listę atrybutów innowacji E. M. Rogersa
(1983), który uwzględnił na niej: względną korzyść, kompatybilność,
złożoność, możliwość wypróbowania i zauważalność.
Lista atrybutów została początkowo sporządzona przez E.M
Rogersa i Floyda Shoemakera (1971) po przeanalizowaniu 1500 opra58
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cowań zarówno o charakterze empirycznym, jak i nieempirycznym.
Z tych badań E.M. Rogers wyłonił wyżej wymienione atrybuty, uznając, iż cechuje je najbardziej ogólny i wyrazisty charakter.
Lynn E. Henrichsen uzupełnia listę o sześć kolejnych atrybutów innowacji. W pierwszym rzędzie rozważa jej oryginalność, a zatem kwestię, czy dana innowacja jest całkowicie oryginalna na obszarze jej wprowadzania, czy też korzysta ze starszych modeli wprowadzonych wcześniej gdzie indziej, czy jest może adaptacją znanych pomysłów.
Kolejne kryterium L.E. Henrischena to status determinowany
przez to, na ile zaangażowały się we wprowadzenie innowacji elity
intelektualne (cecha szczególnie istotna w kręgach akademickich).
Stan sprawy wymaga osobnego prześledzenia. Elastyczność i adaptowalność to atrybuty, dzięki którym można ustalić, czy dana innowacja
może być dostosowana przez użytkowników do konkretnej sytuacji.
Ostatnim omawianym przez L.E. Henrischena kryterium jest
forma. Rozpatrując ten aspekt, L.E Henrischen uwzględnia, czy dana
innowacja pozostaje w fazie teoretycznej, czy też towarzyszą jej konkretne materiały (dzięki innowacjom tego typu wydawcy promują
podręczniki, krzewiąc jednak jednocześnie filozofię przyświecającą
wprowadzeniu innowacji). W przypadku Nowej Matury nowe materiały pojawiły się zarówno w formie sylabusów i informatorów opisujących jej zasady, jak i w formie licznych materiałów dydaktycznych.
Fredericka L. Stoller (1994) rozszerza pole badania innowacji
o nowe zmienne; niezadowolenie poprzednich działań, ich poprawę i
użyteczność. Jest zdania, że akceptowalność innowacji zależy od
trzech czynników. Pierwszy to jej wykonalność, drugi to niezadowolenie, a trzeci zrównoważony czynnik równowagi złożony z wielu elementów takich jak stopień złożoności, elastyczność, oryginalność,
jasność, które mogą pełnić w jej wdrażaniu rolę zarówno pozytywną,
jak negatywną w zależności od momentu jej wprowadzania. I tak innowacja zarówno zbyt oryginalna, jak i zbyt mało oryginalna może
zniechęcić osoby mające za zadanie jej wdrożenie, zatem udana innowacja musi się zmienić w bezpiecznej strefie między „nie nazbyt
oryginalną i zbyt mało oryginalną”.
Zestawienie opinii badaczy prezentuje Diane Wall ( 2005).

Cecha

Tabela 3
Zestawienie opinii badaczy na temat innowacji
E.M. Rogers i Fullan
Henrischena
Schumaker 1971, 1991
E.M.
Rogers
1983, 1995

Markee

Stoller
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Oryginalność

*
(rozumiana
jako kompatybilność)

*

*

*
*
*

*
*
*

*
(rozumiana jako
kompatybilność)
*
*
*

Złożoność
Jasność
Względna
korzyść
Możliwość
wypróbowania
Zauważalność
Status
Praktyczność
Elastyczność
Prymat

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
* (potrzeba)

* + jakość

*
*
*

Michael Fullan i Suzan Stiegelbauer (1991) są zdania, że implementatorzy zmian mają znacznie większe szanse na skuteczne ich
wprowadzenie, działając w ramach koalicji z innymi animatorami tych
zmian. Wyróżniają cztery wyraźne fazy procesu zmiany: inicjację, implementację kontynuację i wynik.
Na inicjację wpływają takie czynniki jak jakość innowacji, dostęp do innowacji, poparcie władz centralnych, poparcie nauczycieli,
zewnętrzni animatorzy zmian.
Implementacja wiąże się z kolei ściśle z charakterystyką wprowadzanej zmiany, czynnikami lokalnymi (charakterystyką szkół na danym terenie) oraz czynnikami zewnętrznymi (np. działaniami rządu).
Kontynuacja to decyzja o instytucjonalizacji innowacji oparta na
reakcji na zmianę, pozytywnej lub negatywnej. Kontynuacja zależy od
tego, czy zmiana zostaje skutecznie wpleciona w istniejącą strukturę,
a na co z kolei wpływ ma polityka prowadzona w stosunku do tego
obszaru budżet i plan wprowadzania zmiany. Ważnym czynnikiem
wprowadzenia innowacji jest również i to, czy wzbudziła krytykę
wśród osób odpowiedzialnych za jej implementację, a także i od tego,
czy opracowano procedury, dzięki którym będą mogły one liczyć na
pomoc w jej wdrażaniu.
Z kolei na wynik wprowadzania innowacji należy patrzeć
z perspektywy interakcji inicjatorów jej wprowadzenia ze środowiskiem, które ją wdraża. Pod uwagę trzeba brać również takie elementy
jak presja, by ją wprowadzać i negocjacje co do jej kształtu. Z innowacjami wiążą się również zmiany w umiejętnościach, sposobie myślenia
i działaniu.
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Michael Fullan (1993) uważa, że nie można nakazywać czegoś,
co jest istotne, a mianowicie zmiany umiejętności, sposobu myślenia.
Nakazy są na ogół traktowane przez implementatorów innowacji jako
konieczność ponownej analizy własnych działań. Zmiana jest podróżą,
pociąga za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Należy
traktować problemy z jej wprowadzaniem jak przyjaciół, gdyż konflikt
stanowi bazę wszelkich skutecznych działań. Wizje i planowanie strategiczne nadchodzą później, ponieważ proces łączenia, opracowywania wspólnych wizji wymaga czasu, zatem należy doceniać zarówno
myślenie zespołowe i jednostkowe. Wprowadzania innowacji nie ułatwia szczególnie ani system centralny, ani zdecentralizowany, oba
wzajemnie się uzupełniają. Niezwykle ważny jest kontakt ze społecznością, której innowacja dotyczy, ponieważ skuteczne wprowadzanie
innowacji łączy się zawsze i z presją, i ze wsparciem. Co więcej –
należy patrzeć na jednostki jako na animatorów zmian. Tylko pojedyncze działania mogą skutecznie zmienić otoczenie.
Michael dostrzegał ogromną złożoność zmian edukacyjnych
i dlatego uważał, że nie tyle należy kontrolować zmianę, ale ją pilotować, nie zapominając, że wszystkie zamierzenia moralne mogą być
poddane pod wątpliwość. Wprowadzając zmiany trzeba pamiętać, że
teorie edukacyjne i teorie innowacyjne są komplementarne, a konflikt
i różnorodność należy traktować jak sprzymierzeńców. M. Fullan wyraża również opinię, że wprowadzanie innowacji oznacza działanie na
krawędzi chaosu. Przywiązuje też wagę do roli inteligencji emocjonalnej jako tej, która zawsze niesie ze sobą niepokój i jednocześnie ten
niepokój wzbudza, dlatego nie należy się obawiać własnych opinii
i podejmowania działań, świadczących o krytycznym nastawieniu do
realizowanych projektów.
W przeciwieństwie do M. Fullana, który postrzega wszystkich
uczestników edukacji jako animatorów zmiany E.M. Rogers (1995)
uważa, że animator zmiany realizuje zmiany wyłącznie w kierunkach
pożądanych przez jej twórców i dlatego stawia wyraźną granicę pomiędzy animatorem zmiany i jej beneficjentem.
Według E.M. Rogersa należy wyróżnić pięć etapów wprowadzania innowacji: wiedza, perswazja, decyzja, implementacja i umocnienie. Dzieli zatem fazę inicjacji M. Fullana na trzy podetapy: wiedzy,
perswazji i decyzji. Na etapie wiedzy należy wziąć pod uwagę, kto dowiaduje się o innowacji i jaki typ wiedzy znajduje się tym samym
w jego posiadaniu.
E.M. Rogers rozgranicza pomiędzy świadomością istnienia
zmiany, wiedzą o tym, jak ją wdrażać i znajomością pryncypiów. Uważa, że najpowszechniejsza na tym etapie jest świadomość istnienia
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innowacji, natomiast wiedza o tym, jak ją wdrażać przychodzi czasem
znacznie później.
W mniemaniu E.M. Rogersa na etapie perswazji kwestia decydującą jest sposób, w jaki innowacja jest postrzegana, ponieważ jej osoby ją przyjmujące poszukiwać będą głownie informacji, na podstawie
których stanie się możliwa jej ewaluacja. Główny problem to przewaga
innowacji nad poprzednimi rozwiązaniami, niezwykle istotna w fazie
decyzji. Przy wdrażaniu innowacji istotne jest, czy można ją wypróbować na mniejszą skalę.
E.M. Rogers wskazuje również na fakt, że innowacja w fazie implementacji często ulega zmianom lub modyfikacjom. Dzieje się tak
z różnych przyczyn – albo w wyniku niedostatecznej wiedzy na jej temat
lub przeciwnie – konieczności przystosowania innowacji do lokalnych
potrzeb.
Na etapie potwierdzenia jednostki poszukują informacji, które
pozwoliłyby im utrzymać poprzednią decyzję lub ją odwrócić.
L. E. Henrischen (1989) stworzył hybrydowy model procesu
dyfuzji/implemenatacji oparty na innych, które uznał za niewystarczające. Model składa się z trzech części, na które składają się: antecedencje, proces i konsekwencje.
Rysunek 3
Model L.E. Henrischena

Czynniki ułatwiające lub utrudniające zmianę to omawiane
wyżej atrybuty innowacji, czynniki wynikające z systemu zamierzonego
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użytkownika takie jak położenie geograficzne, centralizacja władzy
i administracji, rozmiar jednostki przyjmującej, orientacja grupy,
otwartość, czynnik nauczyciela, możliwości, filozofia edukacyjna i egzaminy. Środki i zasoby to struktura, czyli koordynacja pracy w ramach
systemu i jej postrzeganie przez uczestników, otwartość na potrzeby
uczestników i harmonia społeczna w ramach systemu. Potencjał uznany za jeden tych czynników należy tu rozumieć jako zdolność do zbierania i przekazywania informacji, pozyskiwanie jej źródeł oraz wpływ
na ewentualnych przyjmujących. Ostatnim elementem utrudniających
lub ułatwiającym wprowadzenie zmiany są interakcje między wyżej
wymienionymi systemami, ilość zachodzących między nimi kontaktów, związki (między systemem zasobów i systemem użytkownika,
a przede wszystkim synergizm rozumiany jako „liczba, częstotliwość,
różnorodność i wytrwałość sił, jakie można zmobilizować, by uzyskać
efekt utylizacji wiedzy”).
W omawianym w modelu L.E. Henrischen wskazuje na możliwości zmian decyzji i jej wyniku o przyjęciu lub odrzuceniu innowacji.
Do takich decyzji nawiązuje również E.M.Rogers, tworząc własny model.
Rysunek 4
Model E.M. Rogersa
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1.4. Pojęcia związane z innowacją.
Pojęciu innowacji, zwłaszcza innowacji edukacyjnej towarzyszy
cały szereg pojęć komplementarnych lub wynikających z teorii innowacji. Pojęcia te ułatwiają pragmatyczne zastosowanie rozważań teoretycznych do edukacji.
1.4.1. Rzeczywistość obiektywna i znaczenie subiektywne.
Najważniejszym rozróżnieniem wyłaniającym się z rozważań
o teorii innowacji jest porównanie między rzeczywistością obiektywną
i subiektywnym znaczeniem. W interpretacji M. Fullana (1991:37)
rzeczywistość obiektywna odnosi się zamierzonych zmian w trzech
obszarach; wykorzystaniu nowych lub poprawionych materiałów,
przyjęciu nowych technik edukacyjnych i zmiany przekonań.
Znaczenie subiektywne to znaczenie innowacji dla jednostki,
na którą edukacja ma wpływ.
M. Fullan rozumie, że pewne zmiany, jakie muszą nieuchronnie nastąpić w trzech sferach są łatwiejsze do osiągnięcia niż inne,
choć powinny następować równolegle, ponieważ tylko w taki sposób
można osiągnąć zamierzony cel edukacyjny. Badacz uważa, że stosunkowo najłatwiejsza jest zmiana materiałów, ta jednak wydaje się być
najbardziej powierzchowna. Zdaniem M. Fullanaa najtrudniejsza do
osiągnięcia jest zmiana w podejściu nauczycieli do zadań edukacyjnych, a jej osiągnięcie to proces niezwykle skomplikowany, uzależniony od wielu czynników (choćby czasu, jaki mają na wdrożenie danej
innowacji, innych codziennych zadań i wielu innych).
Zatem koszty osobiste wprowadzania zmian dla nauczycieli są
zwykle bardzo wysokie, zwłaszcza, że jak twierdzi cytowany przez M.
Fullana Ernest House (1974:73) są „aktem wiary”. House omawia
również takie problemy, jak związek wyizolowania ekonomicznego
środowisk nauczycielskich, które często determinuje ich opór lub
w najlepszym wypadku pasywną rolę we wprowadzaniu innowacji,
bada również drogę zawodową, jaką muszą przebyć, by innowacje
wprowadzić.
1.4.2. Fałszywa klarowność i bolesna klarowność
Często pojęcia wyjaśniające zachowania nauczycieli wprowadzających zmiany innowacyjne w edukacji to fałszywa i bolesna klarowność.
Wspomniany wyżej nadmiar obowiązków nauczycielskich może doprowadzić do tzw. „fałszywej klarowności” lub nawet „bolesnej
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klarowności”, John I. Goodlad (1970), która zachodzi zawsze wtedy,
gdy zmiany, jakie dokonują się w klasie mają charakter wyłącznie powierzchowny. Przejawia się to na przykład zmianą materiałów, lecz
nie technik nauczania.
Chris Kennedy (1989: 329) posuwa się dalej, twierdząc, że nawet zmiany zachowań „są zjawiskiem wyłącznie zewnętrznym”,
a prawdziwa zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy dokonuje się
zmiana w sposobie myślenia. By taka zmiana mogła jednak nastąpić,
musi się spotkać z pełnym zrozumieniem i akceptacją środowiska.
Dlatego wprowadzanie innowacji edukacyjnych traktować należy jako złożony, wieloaspektowy proces uwzględniający konieczność
szerokich konsultacji społecznych. Proces wprowadzania innowacji
edukacyjnych ze względu na ich kluczowy charakter wymaga precyzyjnych, szerokich badań empirycznych na każdym etapie wdrażania.
Badania takie i ich opublikowane wyniki mogą przyczynić się w pozytywny sposób do rozwiązań promujących skuteczne działania edukacyjne, a zwłaszcza dokonywanie niezbędnych przewartościowań
w zakresie celów nauczania oraz dróg ich osiągnięcia.
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“Good” Teachers in Hollywood Productions
Abstract:
Teachers have been depicted in a great number of ways in commercial Hollywood films through decades. In this article there are explored the implications of
the ways educators can influence and eventually revise those portrayals. What follows
is a discussion of representations of teachers in films, such as Dead Poets Society or
Mona Lisa Smile. The journey of researching these depictions is one way to think
about the production of the curriculum spaces of being a ‘good’ teacher. Moreover, it
disposes a rational contemplation over the fact, that the repeatedly projected idealized models of teacher-student relationships, which portray ‘good teachers’ the way
Hollywood producers want us to see them, influence our observance of the problem.
This analysis also creates the opportunity to notice and list the most common patterns of teachers presented in Hollywood productions. There are various notions of
what it takes to be a good teacher embedded in such films, as the reflection of the
populist knowledge about teachers that swirls around us on our daily basis. Thus, it
can be admitted, that the problem portrayed in Hollywood films reveal and conveys
the social vision of the era.
Key words: good, teacher, Hollywood, film, analysis

In the process of watching a number of films with teachers it is
noticeable prima facie that there can be found a variety of themes presented, like: sport – The Freshman (1925), The Sophomore (1929), Yes,
Sir, this is my baby (1949), gender problems – Oleanna (1994), sexual
orientation – When Night Is Falling (1995), race and ethnicity – The
Human Stain (2003), The Great Debate (2007), social class – Educating Rita (1983), teacher-student attraction/affair – Teacher's Pet
(1958), Mona Lisa Smile (2003), Larry Crowne (2011), solitude –
Finding Forrester (2000), fatal disease – Love Story (1970), Wit
(2001). On the other hand, after thinking it over deeply the viewer may
notice many limitations and common patterns repeated over and over.
In this essay, I will look at the dominant modes of representation of teachers, students and schools in commercial Hollywood films,
and will explore the implications of these depictions. In the end, I will
turn to ways educators can influence and eventually revise those portrayals. What follows is a discussion of representations of teachers in
films. The journey of researching these texts is one way to think about
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the production of the curriculum spaces regarding the phenomenon
of “a good teacher”.
In the further part of this work I will write about films such as
Dead Poets Society (1989) and Mona Lisa Smile (2003), which are
widely recognized and have firmly established conventions. ‘Good
teacher’ movies have become such a staple of Hollywood production
that cycles of the genre now includes a parody, e.g. High School High
(1996). This complete set of generic cycles suggests that the good
teacher movie has reached maturity as a genre because parody cannot
exist unless they reference a basic form. David Denby, a movie critic,
once noted, that genre films wouldn’t survive if they didn’t provide
emotional satisfaction to the people who make them and to the audiences who watch them (Denby 1999, 94).
As part of that form there is a set of common characteristics
that defines the good teacher in movies. Basically, this model constructs the good teacher as the outsider who is not liked by other
teachers; as someone involved with students on a personal level; as
someone who learns from students; as someone who personalizes the
curriculum to meet everyday needs in students’ lives and as someone
who does not get along well with administrators (Dalton, 2004).
Some critics say schools have not changed over time; that students and teachers will always be the same, since the job of a teacher
is to teach and that of a student is to learn. However, the way teachers
affect students’ learning has changed from the passive to the active
mode (Goldblatt 2005, 41).
Hollywood’s good teachers are generally not presented as part
of the institutionalized curriculum – that is precisely what makes
them “good” – but neither are they able to escape that dominant system. Dalton claims that it is necessary to look further at the deep
structures in these films and to recognize that good teachers in the
movies are often presented as “radicals” who challenge the system
while they are, in fact, not in the least bit radical and win only the
occasional symbolic victory while effectively changing nothing about
the corrupt infrastructures of the educational institutions depicted in
these films (Ayers 1993).
Teachers may be presented in films as superficially liberal or
progressive. This is especially true when certain stories are repeated
over and over again so that the central themes of those narratives are
reinforced and tacitly accepted as true (Dalton 2006, 31). Ever since
the classic Goodbye, Mr Chips, originally released in the late 30s,
there has been a film about teachers every decade that captures the
public’s imagination. The appetite for such films is obvious there, but
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beyond being entertaining, they also reflect the changing nature of
education and the perception of teachers (Rappaport 1990, 12).
What’s challenging for movie makers is that the kind of great
teaching going on in classrooms today generally happens offstage, in
lesson prep. The best teaching does not showcase a heroic protagonist, because the best teachers are generally not entertainers yammering away at the front of the room, but are more often found almost
invisible, coaching from the back. Truly great teaching is less about
the performing teacher and more about the performing student
(Gillard 2012).
Dalton (1995) lists most common patterns of teachers presented in Hollywood creations:
Teacher as outsider
The fact that these teachers are portrayed as situated outside
the mainstream should not come as a surprise. After all, Hollywood
has built its fortunes on rugged cowboys, the detectives of film noir,
underdogs or anti-heroes. The movies have traditionally championed
individualism. Good teachers while being outsiders are disliked by
other teachers and administrators who perceive them as threats to the
status quo.
Personally involved with students
These teachers are frequently more closely aligned with their
students than with other adults in the school. The teacher-student
relationship as portrayed in films vary in their degree of intimacy but
often involve some sort of breaking the rules. Let’s start with Robin
Williams who plays John Keating in Dead Poets Society. When one of
his students at a prestigious Northeastern prep school wants to try
out for a production of a Midsummer Night’s Dream despite his father’s disapproval, Keating’s challenge to “Seize the Day!” outweighs
paternal admonitions with dire consequences.
Tension between the Teacher and Administrators
The very best example of the antagonistic relationship between Hollywood teachers and administrators probably comes from
another film, Lean on Me. Here Morgan Freeman plays crazy Joe
Clark, the highly publicized principal with a bullhorn and baseball bat
brought in to bring order to Eastside High School in Paterson, New
Jersey. The film opens with a twenty years younger Clark teaching
a class full of white students. He has an afro and uses games to encourage the students in the classroom to learn history. He is energetic
in the classroom but is eventually sold-out and transferred because he
is a troublemaker. Clark comes back there twenty years later, when
the new image of school has completely replaced the old one. The students are almost all people of colour. Joe Clark in now a principal –
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an autocratic nightmare who blames teachers for poor test scores and
poor control over students. His single mission is to raise test scores so
that the state does not take over the school from the municipality.
Perhaps the most telling episode in the film is the way Clark fires the
music teacher who does not interrupt her class quickly enough when
the principal appears. He fires her in the halfway for “rank insubordination” (Dalton 1995, 30).
Most of the teachers in the movies have conflict with administrators over unorthodox teaching methods and their reluctance to come
under their supervisor’s control. Some of the teachers lose, quit or are
close to lose their jobs. Describing Joe Clark was a good example to
show that he as a young teacher would never tolerate the brutality of
Joe Clark as a principal, and a principal Joe Clark would never have
tolerated the free spirit of Joe Clark as a teacher. The starkness of the
contrast makes this an exceptional example (Dalton 1995, 31).
A personalized curriculum
In the Hollywood model teachers frequently use everyday
events to personalize the curriculum for their students. In some cases
there is a teaching methodology that reveals a teacher’s underlying
curricular philosophy.
While teachers in the movies do serve as mediators who prepare students to meet the world that exists beyond the classroom, or
as buffers that enable students to grow stronger before meeting that
larger world, as the world is represented in these movies by hierarchical administrative and institutional structures.
Most teachers try to transform their school’s curriculum into
the one that better meets the needs of their students. Many take risks
of one sort or another to try to connect with students on a personal
level. Still, these Hollywood teachers are working only on easing transitions for their students between school and the world outside classroom walls instead of participating in transformations that could radically recreate schools and other societal institutions as agencies invested creating in justice (Dalton 1995, 41).
Bulman seems to criticize Dalton’s analysis of films that focus
on teachers. He claims that while Dalton recognizes differences between films that depict “good teachers”, her analysis does not exploit
the tendency of “good teacher” films to be based in schools with poor
and working-class students (Bulman 2002, 252).
Our knowing and wondering about teachers is shaped by iconic film representations of the ‘good’ and virginal individual who wants
to save and heal the sick youth of today. There are so many notions of
what it takes to be a good teacher embedded in such films – as a reflection of the populist knowing of teachers that swirls around us in
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everyday life. Of course, heroes and heroines so exist in these representations – conflicted yet dedicated to the profession and to their
students. Dead Poets Society (1989) is a fine example of the inspirational and mystical elements of teaching. However, the trick here in
using film is not to be realistic in the discussion of who the teacher is
in the film and how that connects or disconnects with the viewer’s
image of a teacher. Rather, the idea here is to reveal the Curriculum
Spaces that are produced through the representations of populist,
societal, institutional and local knowledge of that subject position
(Cary 2007, 122).
John Keatling, as a good passionate teacher, played by Robin
Williams, encourages his pupils in this film to seize the day and he
says:
Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to
begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said, "Most men lead
lives of quiet desperation." Don't be resigned to that. Break out!
Now we all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled
with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are
what we stay alive for.

Conscientious teaching walks a fine line to teach students to be
suspicious readers, insiders in a hermeneutics of incredulity; teach
them to read between the lines, to be critical of everything, foster selfreliance and independence; teach them to build their own knowledge
of critical thinking on the backs of what has been said before (Dunne
2013, 628).
While talking about Dead Poets Society one could rather reductively ask of this film: “is the whole story not a kind of build-up to
the final pathetic crescendo when the pupils defy the school authorities and express their solidarity with the fired teacher by standing on
their benches?” (Žižek 1992, 23)
Dead Poets Society is by no means the film to encourage people into the profession – or to deter them. The story is certainly compelling as is the acting. And visually the film is almost irresistible.
Gideon Rappaport writes that Dead Poets Society angered him. He
claims that though the film pretends to inspire idealistic rebellion
against the evils of society, in reality it is a melodramatic indoctrination in the romantic clichés that have brought our society to the brink
of dissolution. The film's obvious manipulation of the audience did
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not in itself offend. It has little to do with the music of words, still less
with truth or beauty or any other reality that may lie outside the poet's emotions. It owes nothing to imagination or to the inspiration of
the muse. Above all, it has nothing to do with thought, form, readers,
or literary tradition. Poetry, according to this teacher, is purely a matter of inner feeling, impulse, and self-expression--just those things the
adult society in the film is in the business of stifling. Indeed, the film
is not concerned with actual poems at all. It uses the idea of poetry
solely as a metaphor for the individual's relation to society (Rappaport 1990, 12).
In “good teacher” movies, it is frequently a measure of the
teacher’s success that he or she must breakthrough to ‘reach’ a very
difficult or withdrawn student. That process invariably involves
a complicated dance with steps forward offset by steps backward. The
breakthrough can come only when the student and teacher develop
sufficient trust – when the student realizes that the teacher really
cares about the student (Dalton 1995, 28).
It is surely a commonplace to assume that most people’s idea
of what a teacher is and ought to be is gleaned from popular filmic
interpretations. Good teachers seen through the lens of Hollywood
giants have not only let impression on today’s student bodies concerning expectations of teacherly practice, it has formed that practice
via fixation, affective interpellation and refracted desire. Representations of college professors in films from Chips to Keating have reinforced models of what effective professional performance should look
like. Student and teacher’s expectations are similarly formed in the
matrix of a populist iconography that prizes entertainment value over
and above everything else, including educational effectiveness (Dunne
2013, 630).
For the most part, Hollywood films depict education as a vehicle for “finding oneself” and developing skills appropriate to pursuing
one’s professional ambitions. What tends to be left unchallenged
though are broader social issues of privilege issuing from class, race,
gender and economic stability. These films, in short, tend to reinforce
hegemonic and elitist attitudes by uncritically reflecting the status
quo. This way of thinking, which puts the burden on individuals to
enhance dramatic tension while precluding collective action that
might lead to real change, reflects a strand of discourse embedded in
most Hollywood films privileging the individual over collective (Dalton 2006, 32).
The question of “good teachers” is the question not of how
they transmit knowledge but how they are able to suspend knowledge.
But positive ignorance, the pursuit of what is forever in the act of es74

Inskrypcje. Półrocznik

caping, the inhabiting of that space where knowledge becomes the
obstacle to knowing – that is the pedagogical imperative we can neither fulfill nor disobey (Johnson 1988, 85). The talented teacher
blends her/his aim for knowledge with student needs and desires so
students have freedom to learn through problem-solving. (Wellington
and Wellimgton 1958, 14).
Hollywood’s good teacher becomes involved with students on
a personal level, encouraging their intellectual growth or, more fundamentally, interceding with families to keep at-risk students in
school. Hollywood dichotomizes teachers and teaching into the
“good” and the “bad”. In the case of good teachers they are often main
characters who are presented as a ‘good force’ in the movies, painted
against a backdrop of institutional and societal woe and positioned as
markedly different from most of the other teachers and virtually all of
the administrators (Dalton 2014, 22).
Another example of a ‘good teacher’ movie, although much different, less pathetic than Dead Poet’s Society, is Mona Lisa Smile.
Robin Harper (2015) writes about that it is a pop culture’s attempt to
understand women's colleges and coming of age in the 1950s as feminists. Julia Roberts plays a newly appointed junior professor, Katherine Watson, who is challenged by amazing students. She is overwhelmed. Watson pushes her students to think critically about art
and, more important, women's roles in society.
Katherine sets her own rules for romantic pursuits as well as
academic endeavors. Because of this, she is beloved by her students
but chastised by the power structure at Wellesley, which condemns
her to supervision if she wishes to continue teaching there the following semester. Rather than succumb, she leaves her dream job to pursue something else - we never find out what it is. The great question
mark: Is there life after academe? If your students love you, see you as
a “good teacher”, shouldn't that be enough? In Kant's time, when professors had to find their own students to earn their salary, students'
adoration would have been enough. In today's films, students' evaluations follow the needs of the institution and the petty needs of the
other faculty (Harper 2015).
Summing up, to the casual viewer, a film about high school or
university may be nothing more than simple entertainment. When the
films are viewed collectively, however, the high school film genre reveals patterns that transcend entertainment and teach deeper lessons
about American culture and how Americans view “good teachers”
through Hollywood motion pictures. Those films do not necessarily
reflect the high school experience accurately. Hollywood routinely
twists and shapes reality to maximize dramatic or comic effects. Films
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must also frame complicated social relationships. Even if they are not
precise social documents of real high schools and real adolescents,
these high school films are still culturally meaningful. That is, they
have something about how Americans make sense of education and
adolescence (Bulman 2002, 251).
Caring and dedicated teachers seem to be more important
than curriculum and financial resources in motivating students and
securing desired educational outcomes. Teachers who represent the
Hollywood model may be not that challenging to the status quo while
just on the screen, but if they were placed at real schools they could
probably disrupt the efficiency of the system. It is no accident that
current educational policies and practices limit the power of individual teachers (Dalton 2006, 30). The narratives we see on screen provide us a construction of our individual identities and the sense of
both the possibilities and limitations of the teacher’s job. We must
accept that the Hollywood curriculum exists and exerts power over
our expectations by repeatedly projecting an idealized model of
teacher-student relationships and depict “good teachers” as they want
us to see them. It is obvious that the simple solutions presented in
mainstream films will never solve complex problems in real schools.
It is worth then to reimagine the images while comparing them
against reality.
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Abstrakt:
Nauczyciele przez dekady byli przedstawiani na wiele sposobów w komercyjnych filmach tworzonych w Hollywood. Artykuł ukazuje możliwości, dzięki którym
nauczyciele w filmach rewidują i wpływają na sposoby ich przedstawiania, a także
interpretacji. W dalszej części ma miejsce dyskusja na temat reprezentacji nauczycieli
w takich filmach, jak Stowarzyszenie umarłych Poetów, czy Uśmiech Mony Lizy.
Droga do zbadania różnorodności sylwetek nauczycieli prezentowanych w filmach
jest sposobem na przemyślenie przestrzeni zawartych w programach nauczania, dotyczących bycia ‘dobrym’ nauczycielem, jak również na uświadomienie sobie wpływu
producentów z Hollywood, którzy niejednokrotnie ukazują ‘dobrego’ nauczyciela w
sposób, w jaki chcą abyśmy go postrzegali, a przez to wpływają na nasze postrzeganie
problemu. Niniejsza analiza daje również sposobność zauważenia i wyliczenia najczęściej spotykanych wzorców nauczycieli prezentowanych w hollywoodzkich kreacjach.
Istnieją różnorodne wyobrażenia zawarte w tego typu filmach o fenomenie dobrego
nauczyciela, będące odzwierciedleniem populistycznej wiedzy krążącej wokół nas
w codzienności na temat nauczycieli. Można w związku z tym przyznać, iż filmy
z Hollywood uwidaczniają i oddają społeczne postrzeganie tego problemu w danej
epoce.
Słowa kluczowe: dobry, nauczyciel, Hollywood, film, analiza
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Barbara Bandzarewicz
(WH UPH, Siedlce)

Dualizm kobiecej natury.

Casus Anny Iwaszkiewiczowej
jako „niepokornej” muzy Jarosława Iwaszkiewicza
Abstract:
The autobiographical text under discussion performs different functions,
one of which is construction of identity. The aim of the article is to show Anna
Iwaszkiewiczowa as a woman, whose personality displays contradictory elements,
which represent the duality of her complicated nature.
Key words: autobiography, identity, diary, women, Iwaszkiewiczowa

Swoistość autobiografizmu
Mając na uwadze ważność oraz doniosłość, jakie w kształtowaniu świadomości kulturowej1 odegrały wszelkie „teksty autobiograficzne”2, pewnym anachronizmem może wydawać się stwierdzenie
German Ritz we wstępie do pracy Magdaleny Marszałek „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: „Dzienniki” 1899-1954, podkreśla, iż: „Żaden
inny gatunek literacki nie odniósł w XX w. takiego triumfu jak autobiografia. Z obrzeży literatury wkroczyła w sam jej środek, konkurując, a ściślej: wchodząc w relacje intensywnych wzajemnych oddziaływań z literaturą narracyjną, która od XIX w. bezspornie zajmowała ową pozycję centralną”. German Ritz: Między autentyzmem a literaturą.
Tekst autobiograficzny. W: Magdalena Marszałek: „Życie i papier”. Autobiograficzny
projekt Zofii Nałkowskiej: „Dzienniki” 1899-1954. Kraków 2004, s. 7.
2 Terminem „teksty autobiograficzne” posługuję się za wybitnym znawcą autobiografizmu i diarystyki – Philippem Lejeunem. Jak pisze Regina Lubas-Bartoszyńska:
„Mianem tym ogarnia autor zarówno różnego typu autobiografie referencjalne (autobiografie w wąskim znaczeniu, pamiętniki, dzienniki, autoportrety, wyznania, podróże), jak i autobiografie literackie, czyli teksty, w których referencjalność zostaje pomieszana z wieloznacznością właściwą literaturze”. (Regina Lubas-Bartoszyńska:
Między autobiografią a literaturą. Warszawa 1993, s. 11). W tym kontekście warte
odnotowania (oprócz wspominanej już publikacji Magdaleny Marszałek) są również
parce Romana Zimanda, Ryszarda Nycza, Małgorzaty Czermińskiej, Tatiany Czerskiej
oraz Ingi Iwasiów (jako redaktorki tomu), w których autorzy proponują własną kategoryzację wszelkich tekstów autobiograficznych. Jednakże w niniejszym szkicu się do
założeń do założeń Philippa Lejeune’a. Por. Roman Zimand: Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990; Ryszard Nycz: Tropy „ja”: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2 (26); Małgorzata Czermińska:
Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000; Tatiana
Czerska: Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w
1
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Jerzego Lisa, iż: „Kto wie, czy dziennik nie należy do form pism najbardziej fałszywych, której strategia polega na grze ze sobą samym
i z czytelnikami […]”3. Zadziwiający jest tutaj fakt, że reprezentowana
przez badacza konstatacja jest rozpowszechniona w środowisku badawczym i, co więcej – nierzadko uznawana za właściwą. Jak zauważa
literaturoznawca i kulturoznawca Paweł Rodak: „Widzi się w nich
[dziennikach osobistych – przyp. B. B.] gatunek pisarstwa autobiograficznego, którego dominujące cechy stanowią konstrukcja i kreacja
przeciwstawiane prawdzie i szczerości” 4. Błąd aksjologiczny polega
zatem na przeświadczeniu, iż skoro dzienniki osobiste to teksty literackie, a więc pewne konstrukcje narracyjne, to wyrażanie w nich jakiejkolwiek prawdy nie jest możliwe. „Dzienniki i szerzej pisarstwo
autobiograficzne sytuują się zatem «między fałszem a kreacją»”5.
Oczywiście – nie jesteśmy w stanie w pełni zweryfikować informacji
zawartych w tekstach o charakterze autobiograficznym6, powinniśmy
mieć jednak na uwadze, że ta kwestia jest nieco mniej istotna, dopóki
nie badamy chociażby dziennika stylizowanego (na przykład Dziennik
1954 Leopolda Tyrmanda) czy powieści w formie dziennika.
Gdy lektura autobiograficzna wychodzi z założenia, iż tekst
wskazuje na świat rzeczywisty – przyjemność czytania pochodzi z nakierowania całej uwagi na tropienie prawdy w jego treści. Jeśli zatem
podmiot tekstu jawi się nam jako jakieś „Ja”, to logiczne wydaje się, że
jednostką sprawczą pisania jest empirycznie istniejąca osoba, co ma
swój wyraz w pozostawieniu śladu, jaki obserwujemy nie tylko na
przestrzeni tekstu, lecz także w materialności dziennika. Dlatego też
pisanie diarystyczne warto rozpatrywać jako jedną z „kulturowych
technik produkowania tożsamości”. Przy czym ważną rolę pełni tu
wyznaczenie pisaniu, rozpatrywanego jako zjawisko, które jest obdaPolsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej. Szczecin 2011; Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Red.: Inga Iwasiów. Szczecin 2011.
3 Cyt. za: Paweł Rodak: Prawda w dzienniku osobistym. „Teksty Drugie” 2009, nr 4,
s. 23. Badacz wyjaśnia przy tym, iż chodzi mu jedynie o dzienniki pisarzy, którzy
cechują się wysoką kulturą oraz świadomością językową.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Problemu w aspekcie weryfikacji prawdy w tekstach autobiograficznych należy doszukiwać się w ich swoistej modyfikacji na przestrzeni lat. Jak konstatuje German
Ritz: „W trakcie tej ewolucji zmienia się morfologia tekstu autobiograficznego, powstaje hybrydyczna kombinacja narracji fikcjonalnej i autobiograficznej. Gatunkowe
definicje powieści i autobiografii w XX w. są od siebie wzajemnie uzależnione. Zbieżność gatunków widać zwłaszcza w fazie konstytuowania się nowoczesnej powieści
i nowoczesnej autobiografii na przełomie wieków. W horyzoncie sztuki życia tekst
autobiograficzny odchodzi od formuły journal intime i staje się dziennikiem jawnym
[…]”. German Ritz: Między autentyzmem….W: Magdalena Marszałek, dz. cyt., s. 7.
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rzone preformatywną siłą, przeistaczania „pisania o sobie” w „pisanie
siebie”7.
Działanie tekstów autobiograficznych określają ich wielorakie
funkcje, z których jako tę konstytutywną wymienia się funkcję konstruowania tożsamości8. Powołując się na ustalenia Pawła Rodaka,
możemy mówić jeszcze o innych, równie istotnych, tj.: terapeutycznej, autodyscyplinującej, memoryzacyjnej, buchalteryjnej, medytacyjnej9. Istnieją jeszcze tak zwane funkcje profesjonalne, na przykład
dziennik jako narzędzie pracy intelektualnej czy jako warsztat twórczy
pisarza10.
Wszystkie wskazane wyżej role w całości organizują dzienniki
Anny Iwaszkiewiczowej, sprawiając przy tym, że ich lektura wywołuje
w czytelniku rozmaite emocje – od niepohamowanego entuzjazmu,
podziwu, aż po zagubienie i konsternację, co stanowi (między innymi)
o ich wyjątkowości.
Trzeba sobie uświadomić, iż o randze zapisków Iwaszkiewiczowej świadczą również inne aspekty, które w toku niniejszych dociekań niewątpliwe się unaocznią. Jednakże zasadniczym celem obecnego szkicu jest ukazanie diarystki jako kobiety, której osobowość
przejawia – sprzeczne w swej istocie – pierwiastki, będące wyrazem
dualizmu jej nader skomplikowanej natury. Nim jednak stanie się to
przedmiotem analizy, należy poświęcić chwilę kwestiom porządkującym niniejszy wywód.
Dzienniki i wspomnienia: studium kobiety w cieniu
Wydanie w 2000 roku poszerzonej edycji Dzienników i wspomnień Anny Iwaszkiewiczowej, jest niewątpliwie w dużej mierze zasługą jej pierwszej córki – Marii11. Dzięki niej obecnie dane jest nam śledzić losy i towarzyszącą im, aktualną kondycję fizyczną oraz psychiczną
żony jednego z najwybitniejszych polskich twórców literatury, Jarosława Iwaszkiewicza.
Nie do końca zatem można zgodzić się ze zdaniem Grażyny
Borkowskiej, piszącej, że dzienniki Anny: „Dalekie od oczekiwanej
Por. Magdalena Marszałek, dz. cyt., s. 59.
Zob. tamże.
9 Zob. Paweł Rodak: Prawda….. „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 25 i nast.
10 Zob. więcej w: Paweł Rodak: Dziennik pisarza. Między codzienną praktyką piśmienną a literaturą. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4.
11 Dzienniki Iwaszkiewiczowej opublikowane w 1993 roku przez „Twój Styl”, obejmowały zapiski tylko z lat 1915-1935 (Zob. Anna Iwaszkiewiczowa: Dzienniki. Warszawa
1993). Pominięto więc powojenne notatki Anny, będące istotnym świadectwem
kształtowania się diarystki jako córki, matki, żony, powierniczki, a wreszcie – kobiety.
7
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konfesyjności, dyskretne i oszczędne w słowach dają zaledwie nikłe
wyobrażenie o zewnętrznych kolejach życia ich autorki”12. Owszem –
istnieją dosyć duże partie tekstu o charakterze powściągliwym
(zwłaszcza te, które dotyczą wszelkich spraw powiązanych z macierzyństwem), ale trudno byłoby również sądzić, iż w taki sposób zorganizowany jest cały diariusz. Wszak na jego przestrzeni jesteśmy zdolni
odnaleźć pokaźną liczbę zapisków nacechowanych ekspresywnie,
szczególnie, jeśli dotyczą one aspektów związanych z zachwytem nad
szeroko pojętą sztuką, niemożnością własnej twórczości, lecz przede
wszystkim – z uczuciami żywionymi do męża, publicystki i recytatorki, Marii Morskiej oraz przyjaciela domu i poety – Antoniego Słonimskiego13. Warto przytoczyć kilka charakterystycznych wpisów. Pod
datą 27 lutego 1923 roku Anna notuje:
Wczoraj odbył się jubileusz Szyfmana, dziesięciolecie istnienia Teatru Polskiego. Przedstawienie świetnie. […]. Ale co za szopka! Te przemówienia, ten nastrój „podniosły”. Czyż może być coś bardziej śmiesznego jak tego rodzaju uroczystości, których nikt już nie bierze na serio?14

Parę lat później, 25 kwietnia 1927 roku, Iwaszkiewiczowa pisze:
Dzień dla mnie radosny. Wczoraj, nareszcie wczoraj poczułam się wolną od
gniotącej udręki, radość moja jeszcze więcej dowodzi, jak cierpiałam naprawdę! Nie ma lubowania się w cierpieniach, marzeniach, roztkliwianiu wspomnieniami, nie ma tego żalu, że „drogie cierpienie” już przeszło; jeśli cierpi się
naprawdę, to tego być nie może , wtedy uczucie, że nie ma cierpienia, nie ma
już powodu cierpienia, jest wielką, niesłychaną radością, jest nagłym, upajającym, szalonym uczuciem wolności!15
Grażyna Borkowska: Dzienniki Anny. W zbiorze: Anna Iwaszkiewiczowa – w setną
rocznicę urodzin. Red.: Alina Brodzka i in. Podkowa Leśna 1997, s. 45.
13 Wypowiedziami nacechowanymi ekspresywnie będą jeszcze te, które traktują
o aktualnej kondycji społeczeństwa, państwa (nie tylko Polski), a co za tym idzie –
także kwestii politycznych. Na przykład pod datą 8 października 1926 roku Iwaszkiewiczowa notuje: „Ohydny jest ten napad na Zdziechowskiego: ostatecznie, jeżeli tak
zacznie się załatwiać porachunki polityczne, to któż w końcu będzie się polityką zajmował! Wolę już po prostu strzał na ulicy czy rzucenie bomby, ale taki napad w dziesięciu na bezbronnego człowieka, to potworne. Źle się stanowczo w Polsce dzieje.
Natomiast 21 lutego 1934 roku konstatuje: „Co się jeszcze stanie w tym roku?! Od
czasu, kiedy zapisywałam te wypadki, były jeszcze straszne zajścia w Paryżu 6 lutego.
[…]. Strzelanie z armat do mieszkań robotniczych, co za ohyda! Nawet gdyby wiedzieli, że tam są składy amunicji. Okropną drogą idzie ten świat!” Anna Iwaszkiewiczowa:
Dzienniki i wspomnienia. Do druku podała Maria Iwaszkiewicz. Oprac. Paweł Kądziela. Warszawa 2000, s. 160 i 310. Wszystkie fragmenty dziennika pochodzą z tego
wydania. W kolejnych odniesieniach podaję stronę, z której pochodzi cytowany wpis
oraz jego datę (jeśli nie została podana w tekście głównym).
14 Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 16.
15 Tamże, s. 187.
12
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Warto podkreślić, że ilekroć Anna Iwaszkiewiczowa pojawiała
się w środowisku literackim, emanowała od niej niezwykła aura pewnej wyjątkowości. To właśnie jej zwykli zwierzać się wybitni twórcy
dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ była ich muzą, ją zwykli
prosić o rady w rozmaitych kwestiach, licząc się z jej zdaniem.
Z kolei w swoim drugim obliczu, Anna jawi się jako jednostka,
w której drzemie ponadprzeciętny potencjał artystyczny, wyrażający
się ogromną wrażliwością na pisarstwo i wszelką odmienną sztukę.
Diarystka posiadała zdolność do wyjątkowo trafnej interpretacji. Gdyby tylko nie tworzyła sobie rozmaitych barier, wówczas mogłaby zostać znamienitą eseistką i, co równie istotne – tłumaczką. A o tym
zdają się świadczyć nie tylko, będące przedmiotem niniejszej analizy,
dzienniki, lecz również jej przemyślenia dotyczące literatury francuskiej i niemieckiej (utwory Marcela Prousta, Josepha Conrada, a także
Thomasa Manna), opracowane i wydane jedynie pod pseudonimem
(Adam Podkowiński) oraz liczne próby przekładu twórczości takich
twórców jak: Michel Butor, Henri Alban Fourier, Juliusz Verne, czy
Thomas Morton. Podziw wzbudza również przeogromna wiedza Iwaszkiewiczowej w niemal każdej dziedzinie sztuki. Idealnie ilustrującym przykładem mogą być tutaj zapiski poświęcone muzyce, której
diarystka przeznaczyła szczególnie wiele miejsca w dzienniku. Mimo
iż nie miała w tym kierunku specjalistycznego wykształcenia, to jej
wypowiedzi cechują się swoistą wiarygodnością, wykazując przy tym
niemałe kompetencje w tymże zakresie16.
Nie ulega jednak wątpliwości pozycja Anny, osoby obserwującej
i działającej z drugiego planu, egzystującej na marginesie. W sensie
symbolicznym zatem musiała pozostać „niewidzialna” także i w przestrzeni publicznej. Annę zwykło się uznawać głównie za towarzyszkę
życia eminentnego pisarza, uczestniczkę życia literackiego, a także
świadka procesu tworzenia, a to z kolei – niewątpliwie jeszcze bardziej
– zintensyfikowało jej marzenia o własnej twórczości. Rola Iwaszkiewiczowej miała ograniczać się do wyżej wymienionych powinności,
a przejawy jakiejkolwiek innej aktywności były traktowane z nieufnością, o czym będzie mowa nieco później. Anna może się zatem jawić
czytelnikowi jako kobieta, której obraz jest rozproszony, i, na który
pozornie składają się rozmaite postaci ucieleśniające kobiecość niewinną oraz bezbronną.

O licznych i wielopostaciowych powinowactwach Anny z muzyką, ciekawie pisze
Alicja Matracka-Kościelny. Zob. Alicja Matracka-Kościelny: Muzyka w życiu i twórczości Anny Iwaszkiewiczowej. W zbiorze: Anna Iwaszkiewiczowa – w setną rocznicę urodzin. Red.: Alina Brodzka i in. Podkowa Leśna 1997.
16
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Śmiało zatem można pokusić się o stwierdzenie, iż dla czytelnika jednym z głównych przyczynków do sięgnięcia po Dzienniki
i wspomnienia Anny, jest ciekawość skierowana na osobę jej męża.
Dla niejednego odbiorcy diariusz, który jest przedmiotem analizy,
jawi się jako dodatkowe „kompendium” wiedzy o autorze Panien
z Wilka, będącym niewątpliwie ciekawszym i w większym stopniu
intrygującym, gdyż jest przedstawione z perspektywy kobiety. Można
zatem, za Hanną Kirchner, zapytać: „[…] cóż wie się bowiem poza
nielicznymi z jej kręgu, kim była ta kobieta o słodkim i bezbronnym
uśmiechu z portreciku Kramsztyka, skryta w cieniu potężnej – fizycznie i społecznie – sylwety swego sławnego małżonka?”17.
Utarte stereotypy: (nie)możność wyrażenia
Według Michelle Perrot, autorki Mojej historii kobiet: „Kobiety
pozostawiają po sobie niewiele bezpośrednich śladów, pisanych bądź
materialnych. Do literatury wchodzą późno. Sporządzone w domu zapiski zawieruszają się. One same je niszczą, przekonane o nikłej wartości
swych działań”18. Współcześnie mamy pełną świadomość, iż przełom
XIX i XX wieku zwykło uznawać się za punkt zwrotny w historii zdobywania przez kobiety obszaru literatury oraz godnej pozycji autora19.
W okresie Młodej Polski wytworzyła się nowa generacja kobiet, z powodzeniem spełniających się poprzez pisarstwo. Literatura przez nie
tworzona zaczyna oscylować wokół dylematu od mówienia o kobiecie
do mówienia jako kobieta20. Nie jest to jednakże przejście płynne, ponieważ koncepcja autora w modernizmie – nadal pozostawała koncepcją męską – mimo iż kobiety-pisarki śmiało zaczęły odrzucać ideę prywatnej twórczości, po to, by z sukcesem wejść na rynek literacki21.
Hanna Kirchner: Stłumiona. W zbiorze: Anna Iwaszkiewiczowa…., dz. cyt., s. 26.
Michelle Perrot: Moja historia kobiet. Tłum. Marta Szafrańska-Brandt. Warszawa
2009, s. 13.
19 Swoistą ewolucję polskiej literatury pisanej przez kobiety zaproponowała Grażyna
Borkowska w swojej prekursorskiej pracy – Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie
kobiecej. Badaczka konstatuje, iż pierwsze próby wzmożonej chęci do zaistnienia
kobiet na rynku literackim datuje się na połowę XIX wieku (przypadek Narcyzy Żmichowskiej); kolejna generacja, to autorki związane z emancypacyjnym programem
pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa); natomiast ostatnia opisywana przez Borkowską
fala, to pokolenie modernistek. Zob. więcej na ten temat w: Grażyna Borkowska:
Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996.
20 Por. German Ritz: Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej. “Teksty
Drugie” 1999, nr 1/2 (54/55), s. 165-174.
21 Jak pisze Magdalena Marszałek: „Próby przyswojenia/oswojenia i transformacji
dyskursu autorskiego przez piszące kobiety przebiegają dość dramatycznie i niosą za
sobą różne formy rodzajowego zamieszania”. Za Germanem Ritzem badaczka dalej
konstatuje: „[…] paradygmat trzech strategii zawłaszczania autorskiego głosu przez
17
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Jak zatem wobec tych przemian sytuował się światopogląd,
również (albo przede wszystkim) literacki, Anny Iwaszkiewiczowej?
Na pewno niejednolicie, dychotomicznie, był niewątpliwie uzależniony od sytuacji, w jakiej znajdowała się diarystka, a także – co może
najważniejsze – od jej aktualnej kondycji psychicznej.
Pojawienie się u kobiet fragmentarycznego poczucia tożsamości, sprawia, iż pewne zaburzenia stają się dla nich charakterystyczne.
Przykładem, który to unaocznia jest chociażby amnezja, osobowość
wieloraka lub połączenie tych zaburzeń z adekwatnym zachowaniem
motorycznym. Dochodzi zatem do fragmentacji bądź dezintegracji
„ja”. Jednostka rozpada się na części i zamiast jednego „ja”, mamy do
czynienia z całym ich szeregiem, ale żadne z nich – nie może być nią22.
W świetle powyższych ustaleń, Anna z kart dziennika to jednostka,
u której obserwuje się swoiste rozszczepienie „ja” koegzystującego
w świecie i zarazem „ja” piszącego, tworząc niejako „podwójną osobowość” diarystki. Oznacza to między innymi jej niemożność jednowymiarowego określenia siebie jako kobiety, będącej pewną własnych
przekonań i działań, mającej przy tym na uwadze również oczekiwania najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół) 23.
W tradycyjnej mentalności dziewiętnastego wieku, małżeństwo było bodaj jedynym sposobem kobiety na zaistnienie w społeczeństwie jako pełnowartościowej obywatelki (przynajmniej do pewnego stopnia). Sytuacja uległa zmianie dopiero w latach 20. XX wieku,
kiedy posiadanie męża, urodzenie dzieci i urokliwe przebywanie
w salonach, przestały być jej pierwotnymi powinnościami. Czasy
zatem diametralnie się zmieniły, lecz, co ważne, nie zmieniła się umysłowość zachowawczych grup, do których przynależały, wyjątkowo
odporne na ruchy emancypacyjne – konserwatywne ziemiaństwo
i zamożne mieszczaństwo.

piszące kobiety w polskim modernizmie: od maskowania kobiecego podmiotu w mistyfikacji męskiego autorstwa […], poprzez zajęcie przez podmiot kobiecy tekstowej
pozycji męskiego podmiotu wyobraźni sadomasochistycznej […], aż do nie tylko literackiej, ale również egzystencjalnej seksualnej transgresji […]. Magdalena Marszałek,
dz. cyt., s. 140.
22 Por. Ellyn Kaschak: Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Tłum.
Jadwiga Węgrodzka. Gdańsk 2001, s. 177-179.
23 Można przypuszczać, iż Anna miała w jakimś stopniu świadomość niejednolitości
własnej natury. Dostrzega to już w wieku 18 lat, co napawa ją swoistym niepokojem.
W pierwszym wpisie, z czerwca 1915 roku czytamy: „[Na osobnej kartce: Pierwsze lata
dojrzewania, pierwsze po dzieciństwie mgliste jeszcze. Rozwijało się poczucie jaźni,
ale egoistyczne, nie poczucie siebie jako ducha indywidualnego, ale i przez to samo
łączonego z Bogiem, ale zgłębianie się w przeżyciach swoich w wielkiej mierze jeszcze
iluzorycznych”. Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 11.
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Anna, urodzona tuż pod koniec XX wieku (1897 r.) jako córka
Wilhelma Lilpopa oraz Jadwigi ze Stankiewiczów, poprzez swoje korzenie rodzinne i kulturowe przywiązana była do trwałych i niezmiennych wartości. Małżeństwo jej rodziców zaaranżowane zostało przez
rodzinę i – niestety – nie należało do udanych. Anna miała tylko cztery lata, kiedy matka opuściła męża dla innego mężczyzny, co jeszcze w
owych czasach uchodziło za wyjątkowo rzadkie zjawisko, będące
skandalem. Diarystka została z ojcem, który powierzył opiekę nad nią
swojej młodszej siostrze, Anieli Pilawitzowej, osobie apodyktycznej
i władczej „[…] o słodkich manierach i żelaznym charakterze”24, której
metody wychowawcze były dosyć ortodoksyjne. To ona była także odpowiedzialna za wykształcenie Anny, wpajając jej w rezultacie tradycyjne powinności względem kobiety. Niektóre z nich na długo pozostały w świadomości diarystki, na przykład te dotyczące zamążpójścia,
traktowanego jako konieczność. Świadczy o tym wpis z 29 kwietnia
1923 roku: „Jak trudno jest jednak kobiecie niezamężnej urządzić
sobie życie tak, aby być szczęśliwą”25.
Nie należy pomijać wpływów ojca, które odegrały również niebagatelną rolę w ukonstytuowaniu się świadomości Anny, albowiem
można przypuszczać, iż również podyktował jej pewne zachowania,
wyznaczone przez stereotypy przypisane płci 26.
Trzyletni pobyt Anny w Moskwie (lata 1915-1918), niewątpliwie wywarł antynomiczne uczucia, ponieważ jej dotychczasowe wyobrażania dotyczące niemal wszystkich sfer życia, uległy swoistej
przemianie. Wtedy też po raz pierwszy zetknęła się z tamtejszym środowiskiem artystycznym, tym samym biernie w nim uczestniczyła.
Diarystka wspomina ten szczególny27 dla niej czas w sposób niezwykle
emocjonalny: „W Moskwie zaczyna się w tej cudownej, najszczęśliwszej dla mnie epoce życia okres przeżywania sztuki coraz głębiej, coraz
prawdziwiej. Otwierają się bramy piękna i ukazują treść – zrozumienie istoty sztuki”28. Od tej chwili Anna zacznie rozpaczliwie marzyć

Jarosław Iwaszkiewicz: Książka moich wspomnień. Warszawa 1994, s. 353.
Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 32.
26 Jak pisze Ellyn Kaschak: „Często wyobrażają sobie [ojcowie – przyp. B.B.], kim
będą ich dzieci jako dorośli, co w stosunku do chłopców oznacza fantazjowanie na
temat przyszłej kariery zawodowej, a w stosunku do dziewcząt – na temat ich urody
i romansów.” Ellyn Kaschak, dz. cyt., s. 120.
27 Później Anna wielokrotnie wspomina ten okres swojego życia z rozrzewnieniem.
Pod datą 30 maja 1923 roku, Anna zapisuje: „Najukochańsze, nad wszystko drogie,
z niczym nie zrównane wspomnienia moskiewskie. […]. Kocham te czasy nie tylko
dlatego, że były najpiękniejszą fazą mego życia, budzeniem się do wszystkiego, czym
jedynie żyć warto […]”. Tamże, s. 39.
28 Tamże, s. 11. [wpis z czerwca 1915 roku].
24
25
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o własnej twórczości, czego niejednokrotnie daje wyraz w dziennikach. W 1927 roku pisze:
Złote blaski, ostre jak sztylet, rozkosznie przeszywają serce, szalejąca pełnia,
pełnia rozkoszna, bolesna. Niechże wreszcie wydobędzie się krzyk, ten którego
pragnę, na który czekam. Czuję, czuję, że z mózgu poprzez ramiona do rąk
spływa strumień złoty, promień twórczy, ręce muszą tworzyć!!! Ale łzy, łzy tylko spływają…29.

W pracach badawczych poświęconych Iwaszkiewiczowej, często podkreśla się, iż nie zamierzała zostać „profesjonalną” pisarką 30,
a dziennik traktowała jedynie jako substytut własnej twórczości. Wydaje się to sądem nieco odbiegającym od prawdy. Takie wrażenie może towarzyszyć tylko w trakcie jego powierzchownej lektury. Jednakże
trzeba mieć również na uwadze, że podejście Anny do kwestii związanych z pisarstwem, a konkretniej – z kobiecym pisarstwem, wyraźnie
różnicuje się na przestrzeni lat.
Początki prowadzenia diariusza przedstawiają się w znacznym
stopniu dosyć tendencyjnie, można by w tym momencie nawet rzec za
Michelle Perrot: „Miecz i pióro dla mężczyzny. Dla kobiety igła i wrzeciono.[…]. Dla mężczyzny płody talentu. Dla kobiety uczucia serce” 31.
Anna, będąca jeszcze pod wpływem „nauk” ciotki Pilatwitzowej, choć
już powoli ustępującym, dystansuje się do roli pisarki, konstatując, iż:
„Kobieta jednak, […], nie jest, nie może być nigdy twórcą w najszerszym, prawdziwie wielkim tego słowa znaczeniu. Nie może zdobyć się
na to twórcze spojrzenie, na tę wizję pozaziemską […]. Kobieta może
intuicyjnie w stanach głęboko religijnych dosięgnąć tego świata, może
w nim żyć wewnętrznie, ale nie może tym przeżyciom nadać formy”32.
Diarystka znajduje chwilowe ukojenie, co ważne, w chwili pozornej
niemożności twórczej, analizując w pierwszej kolejności utwory męża
i innych członków Skamandra33, by jakiś czas później dokonać trafnej
Tamże, s. 93. [wpis z 7 października].
Taki sąd reprezentuje między innymi Marta Wyka. Zob. Marta Wyka: Zapiski Anny
Iwaszkiewicz. W zbiorze: Anna Iwaszkiewiczowa…, dz. cyt., s., 19-24.
31 Michelle Perrot, dz. cyt., s. 112.
32 Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 203. [wpis z 16 sierpnia 1927 roku].
33 Uwagi Anny dotyczące twórczości Skamandrytów, charakteryzują się zdumiewającym profesjonalizmem oraz trzeźwym spojrzeniem. Warto przytoczyć krótki fragment
wpisu z 19 marca 1923 roku, kiedy diarystka pisze: „Mówiliśmy z Jarosławem o tym,
że pewna epoka życia naszego kółka […], już ma się ku końcowi […], ale właściwie
powinien być to początek najsilniejszego indywidualnego rozwoju każdego z nich
z osobna […]. Co do Jarosława i Tolka Sł. jestem tego pewna, Tuwim, niestety, coraz
bardziej zatraca swój talent w pisaniu zarobkowym piosenek i revues kabaretowych…Jestem pewna, że to jest powodem, że nie pisze już i nie napisze może już nigdy takich głębokich, tak skończenie pięknych rzeczy jak w Czyhaniu na Boga i Sokra29

30
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(i niezwykle rzetelnej), interpretacji dzieł Marcela Prousta, Tomasza
Manna, a także Josepha Conrada34. Jej rozważania zawarte w tych
omówieniach nie są bezstronne i bezosobowe 35. Cechuje je raczej
wzmożona deklaratywność oraz nasycenie wartościującymi epitetami,
które zdają się uzasadniać emocjonalny stosunek do danego tekstu.
To osobliwe życie czyjąś spuścizną literacką, należy rozpatrywać jako
implikację wyobcowania Iwaszkiewiczowej, o czym wielokrotnie pisze
na kartach dziennika. Trzeba jednak zaznaczyć, iż zapiski Anny charakteryzuje jednocześnie niekonsekwencja w reprezentowanych przez
nią poglądach. Cudza twórczość w końcu budzi uczucie żalu, a przy
tym konsternuje ją własna nieproduktywność twórcza i bierność, będące jedynie przez nią wyabstrahowanymi36.
Notatka z 29 marca 1925 (z czasu pobytu w francuskim Beaulieu), potwierdza, że podejście Iwaszkiewiczowej do aspektów związanych z własną karierą literacką – niemal cały czas ulega zaskakującym
modyfikacjom: „Ja także czasami w cichości ducha marzyłam
o karierze literackiej, ale właściwie wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Głównie przerażała mnie myśl o tej pracy, tyle pisać, rozmów,
szczególnie rozmowy wydawały mi się nie do zwyciężenia. Poprzestałam więc na układaniu w głowie różnych nadzwyczajnych sytuacji
i planów powieści; pamiętam, że raz napisałam tylko jeden «fragtesie, którego odblaski, ale (dla mnie przynajmniej) już tylko odblaski teraz zawiera
jego czwarty tom poezji”. Tamże, s. 21 i nast.
34 Zob. w: Anna Iwaszkiewiczowa: Szkice i wspomnienia. Warszawa 1987. Tym, co
może nas intrygować w tych tekstach, to ogromna erudycja, wrażliwość na wszelkie
przejawy sztuki i potencjał intelektualny Anny. Mając na uwadze, że odebrała ona
tylko wykształcenie domowe i bazowała głównie na tejże wrażliwości, jej omówienia
budzą podziw. Dzięki nim możemy zrozumieć, dlaczego – mimo iż nie była „profesjonalna” pisarką – odgrywała niemal kluczową rolę w środowisku artystycznym dwudziestolecia międzywojennego. Mimo podejmowania niełatwych w odbiorze dla przeciętnego czytelnika zagadnień i tematów każde słowo jest zrozumiałe, a „wykładnia”
Prousta, Manna i Conrada jest zachętą, a nie przeszkodą w poznawaniu dzieł tychże
autorów.
35 Jerzy Domagalski w swojej publikacji o polskiej recepcji Marcela Prousta, docenia
w tekstach Anny jej wyobraźnię i wrażliwość krytyczną, podkreśla także, iż zawarte
w jej notatkach rozważania o autorze W poszukiwaniu straconego czasu, stają się
w pewnym momencie zinterioryzowanym „[…] myśleniem i odczuwaniem Prousta”.
Jerzy Domagalski: Proust w literaturze polskiej. Warszawa 1995. s. 58 i nast.
36 16 maja 1923 Anna pisze następująco: „Po prostu niemożliwe już jest to ciągłe gadanie Jarosławowi o Hilarym, a mnie: «czytaliśmy o pani (albo o tobie) w gazetach,
jak wyglądałaś w stroju góralskim!» itd. Jacyż ludzie są nudni. Dla Jarosława, który
Hilarego skończył już rok temu, który już odszedł od tego kompletnie, inne rzeczy już
pisał, inne ma na głowie, to ciągłe nagabywanie na ten temat i najczęściej bezsensowne komentowanie i komplementowanie jest wprost nieznośne. W ogóle ta pasja mówienia z artystami zawsze i ciągle tylko o ich twórczości jest już nie tylko naiwna, ale
czasami wprost brakiem taktu”. Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 36.
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ment», mianowicie zakończenie powieści pt. Żydówka […]”37. Diarystka oczywiście nadal dystansuje się od roli artystki, jednak jej motywacja może tutaj wydawać się nieco dychotomiczna. Powstrzymują
ją od tego nie tak silnie bronione idee, jakoby to kobieta nigdy nie
powinna była pisać, lecz odpowiedzialność, którą musiałaby ponieść,
decydując się na rozpoczęcie „profesjonalnego” pisarstwa. Późniejszy
wpis, z 5 maja 1932, zdaje się potwierdzać tę tezę: „Chce mi się pisać
i nie chce mi się, to jest chciałabym, żeby wszystko się samo opisało.
[…]. Trudno, mam tę pociechę, że chociaż w tym artykule o formie
Prousta, który Gryc przyjął i będzie drukować, udało mi się powiedzieć trochę rzeczy, które uważam za istotne […]38.
Anna wykazuje również brak konsekwencji, kiedy podejmuje
się dokonywania tłumaczeń, które świadomie zgodziła się opublikować mimo iż, jak sama pisze, jest to również sprzeczne z jej naturą:
[…] nie zrobię tego, bo po prostu jest sprzeczne przeciw moim „zasadom” dotyczącym tych rzeczy. Zawsze twierdzę, że tylko dobry pisarz może zrobić naprawdę dobry przekład, a już tym bardziej do Prousta nie powinien brać się
byle kto. Odrzucam tę pokusę, choć jest wielka i wiem, że tu leży dla mnie kopalnia radości, ucieczka od zmory nerwowej, która tak często jeszcze mnie
dręczy… Trudno, wolę brać się na razie do nie tak wielkiego i właśnie nie tak
specjalnie przeze mnie uwielbianego39.

Niejednoznacznie prezentują się również przekonania Iwaszkiewiczowej względem, spektakularnego podówczas, feminizmu, który
nieprzejednanie towarzyszył artystkom jej epoki. Z dziennika można
wywnioskować, że diarystka odnosi się do ruchu emancypacyjnego w
sposób chłodny, a nawet – ostentacyjnie potępia jego wszelkie idee. 16
lipca 1927 roku konstatuje, iż: „Feminizm jest dla mnie rzeczą zawsze
śmieszną i osłabia sytuację kobiety raczej niż ją wzmacnia, okazując
jej brak krytycyzmu, którego daje dowód broniąc tezy tak bezsprzecznie fałszywej” 40. Trzeba jednakże zaznaczyć, iż gdyby Anna konsekwentnie stosowała się do własnych zasad – zaniechałaby nawet spisywania diariusza, który w ostateczności (była tego świadoma), miał
zostać przeznaczony do druku.
Wracając na moment ściśle do tematu diariusza Anny, nie należy zapominać o tym, jak nietuzinkowo w tej kwestii przedstawia się
udział jej męża – Jarosława Iwaszkiewicza. To bowiem autor Brzeziny
ostatecznie przekonał żonę, by po ośmioletniej przerwie kontynuowała spisywanie dziennika. W przeświadczeniu twórcy, właściwą powinTamże, s. 108.
Tamże, s. 272.
39 Tamże, s. 235. [wpis z 1 marca 1929 roku].
40 Tamże, s. 204.
37
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nością dziennika Anny miało być (prócz formy autoterapii) „notowanie faktów”, które stanowiłby rodzaj swoistej kroniki życia literackiego
i towarzyskiego wybranych członków Skamandra. Tekst zorganizowany w taki sposób, spełniałby jedynie funkcję historyczną41, abstrahując
tym samym od osoby Anny, a właśnie na tym zależało jej mężowi
najmocniej. Iwaszkiewicz, ufając przeto żonie, przez jakiś czas zupełnie nie interesował się jej zapiskami. Jakże zatem duże musiało być
jego zdziwienie w chwili, gdy zdecydował się na ich lekturę. Okazało
się, że dziennik żony, jawiącej mu się jako kobiety uległej i pokornej,
odbiega w swej istocie od pierwotnego przeznaczenia, co więcej – jest
bogaty w notatki o charakterze dalekim od oczekiwanej subtelności.
Mamy tu do czynienia z kolejną dychotomią w zachowaniu
diarystki, która wbrew wszelkim konwenansom, a przede wszystkim –
swoim wewnętrznym ograniczeniom – sprzeniewierza się mężowi,
postanawiając tym samym prowadzić diariusz według własnych zasad
i przekonań. Trudno jest ocenić, czy Iwaszkiewicz, narzucając Annie
własną koncepcję tego, jak ma wyglądać dziennik, chciał stłumić
w niej pragnienie własnej twórczości, uważając, iż kobieta nie jest
w stanie stworzyć literatury godnej uwagi. Twórca Oktostychów mógł
także uważać, iż w ten sposób chroni swoją żonę, która z biegiem czasu miała coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym. To niewątpliwie temat intrygujący, jednakże należałoby poświęcić mu osobny szkic, gdyż wymaga wnikliwszej analizy.
Uwagi końcowe
Postać Anny Iwaszkiewiczowej nie jest współcześnie dostatecznie znana, nie wspomina się jej pisarskich osiągnięć, zasług czy też
potencjału intelektualnego. Kojarzona jest głównie jako towarzyszka
życia Jarosława Iwaszkiewicza i matka jego dzieci. W jeszcze większym stopniu nie dostrzega się dualizmu jej natury, który unaocznia
się nie tylko w omawianych na przestrzeni niniejszego szkicu, aspektach. Nie należy bowiem całkowicie pomijać nader skomplikowanego
życia uczuciowego diarystki, o którym pisze w sposób daleki od spodziewanej powściągliwości, a dodatkowo budzącym w jakimś stopniu
kontrowersje. Fascynacja Iwaszkiewiczowej kobietą, poznaną w trakcie wiosennego pobytu we Francji (rok 1925), recytatorką i publicystTo paradoksalnie druga część dziennika (zapiski z lat 1939-1951), zbliża się do swojego właściwego przeznaczenia, bo chociaż istnieje w nim wiele „prywatnych” notatek,
to ma on charakter kroniki z czasów wojny, a więc w jeszcze większym stopniu pełni
funkcję historyczną. Paradoksalnie, bo Anna nabierając doświadczenia i samodzielności, powinna wyswobodzić się z wszelkich narzuconych jej schematów.
41
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ką, piękną Marią Morską – w znacznym stopniu komplikuje jej sytuację psychiczną. Już od pierwszego spotkania Anna z nostalgią rozpamiętuje wspólnie spędzone chwile, przeżywa katusze, kiedy przypadkiem usłyszy od kogoś nazwisko ukochanej42. Mamy więc przykład
miłości pozamałżeńskiej, niepokojącej Annę, która dąży do tego, by
wyzwolić się od niej. Alegorią zmagań ciała i ducha diarystki jest sen
o świętej Cereidzie zakochanej w jeleniu, popełniającej w ostateczności samobójstwo po to, by uniknąć hańby. Dla Anny taką infamią była
właśnie biseksualność.
Warto także nadmienić, iż to, czym dla Iwaszkiewiczowej jest
macierzyństwo, odznacza się, podobnie jak poprzednie omawiane
aspekty, dychotomią. Będąc w pierwszej ciąży, Anna konsekwentnie
milczy na temat tego, że spodziewa się dziecka, owiewając swój stan
nimbem tajemnicy, bodaj po raz pierwszy wspomina o nim dopiero na
cztery miesiące przed samym rozwiązaniem 43. Macierzyństwo ma być
dla diarystki swoistym substytutem twórczości, jednakże nie do końca
spełnia powierzoną mu rolę, gdyż rozpaczliwie pragnienie tworzenia,
powraca do niej ze zdwojoną siłą w momencie narodzin drugiej córki
– Teresy. Istotny jest również fakt, iż Anna odważnie pisze o ciąży,
a więc jej sposób myślenia ma w pewnym stopniu charakter sfeminizowany, co z kolei jest sprzeczne z zapatrywaniami na kwestię, tak
atakowanego przez nią, feminizmu.
Pozornie można twierdzić, że ślady w polskiej kulturze, które
pozostawiła bohaterka niniejszego szkicu, nie są istotne, jednakże to
powierzchowny ogląd. Bo przecież kim byłby Jarosław Iwaszkiewicz
bez Anny? Jak przedstawiałaby się jego spuścizna literacka i jak wyglądałoby całe jego życie? W jaki sposób potoczyłyby się losy Skamandra? Andrzej Mencwel pisał kiedyś, iż Dzienniki Iwaszkiewiczowej nie
mieszczą się w szeregu książek napisanych przez żony wielkich twórców literatury44. Trudno nie przyznać racji badaczowi, wszak jej zapiski przynależą do kategorii twórczości samoistnej, zasługującej przeto
Iwaszkiewiczowa pisze o Marii zadziwiająco odważnie, opis ich pierwszego spotkania (na niemal pięć stron), pełny jest emocji, które nie wyrażają przyjaźni między
kobietami, lecz rodzące się w nich uczcie. Tu znowu mamy kolejny przykład dychotomii w zachowaniu diarystki, albowiem, gdyby Anna faktycznie była tak konserwatywna, na jaką sama pragnęła się wykreować – nie rozprawiałaby na ten temat w taki
sposób. Zob. Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 109-114.
43 11 października 1923 roku, Anna pisze: „Dotąd nie pisałam o rzeczy będącej dla nas
tak wielkim szczęściem, o tym, że już prawie za cztery miesiące przyjdzie na świat
nasze dzieciątko. […]. Między znajomymi dużo osób jeszcze nic o tym nie wie, naprawdę sama zdumiona jestem nie widząc żadnej zmiany w sobie. Mogę więc dłużej
jeszcze trzymać to w tajemnicy”. Anna Iwaszkiewiczowa, dz. cyt., s. 61.
44 Por. Andrzej Mencwel: Bajecznie kolorowe. „Polityka” 1993, nr 31 [dodatek „Kultura” nr 7].
42
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na najpilniejszą uwagę, gdyż pełne są licznych inspiracji. Dzienniki
Anny są również świadectwem dojrzewania duchowego, stanowi swoistą biografię intelektualną osoby, która pragnie odczuwać kobiecość
i nie uchyla się – wbrew wszelkim przekonaniom – od funkcji swojej
płci.
Anna Iwaszkiewiczowa była niezwykle ważną osobowością,
przynależącą do polskiej literatury i kultury. Mimo iż nie jest odpowiednio ceniona przez współczesnych, należy pamiętać, że miała niemały wpływ na życie literackie, muzyczne, umysłowe i religijne dwudziestowiecznej Polski. Z kolei rozmaite ograniczenia są dosyć oczywiste – jej granice nie tylko zostają ustalone z zewnątrz jako negatyw
granic mężczyzny, ale jeszcze na dodatek zmieniają się każdorazowo
wraz z wkroczeniem Anny w nową sytuację, co oddaje niemal każdy
kolejny wpis do dziennika.
Abstrakt:
Tekst autobiograficzny ujawnia różnorakie funkcje. Jedną z nich jest konstruowanie tożsamości. Celem artykułu jest ukazanie Anny Iwaszkiewiczowej jako
kobiety, której osobowość odsłania w takim tekście sprzeczne pierwiastki, pokazując
zarazem„dwoistość” jej natury.
Słowa kluczowe: autobiografia, tożsamość, dziennik, kobieta, Iwaszkiewiczowa
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Marek Tomasiak
(WH UPH, Siedlce)

Kultura konsumpcji w dobie globalizacji.
O imporcie samochodów/odpadów
Abstract:
The article deals with the problems of legal regulations and police competence regarding the used cars import from the perspective of consumerist culture of
the present. The author focuses on the reasons for the import of waste cars. The
growing market for used cars in Poland causes import of cars qualified as waste. The
author discusses the existing practices in this field in search for the source of the
problem.
Key words: man, consumerism, globalization, ecology, pollution

Wstęp
Podmiotową, egzystencjalną potrzebą człowieka jest bezpieczeństwo, rozumiane jako stan gwarantujący istnienie i zapewniający
możliwość rozwoju1. Zygmunt Freud określił bezpieczeństwo substytutem szczęścia, do którego dążyli ludzie już pierwotni2 . W ostatnich
latach szczególnego znaczenia nabrało bezpieczeństwo personalne,
bezpieczeństwo człowieka jako jednostki, jego komfort życia i możliwość swobodnego, a zarazem zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój rozumiany jest w perspektywie wpływu
człowieka na kształtowanie bezpieczeństwa ekologicznego, co wyraża
się w powstaniu różnych ruchów proekologicznych, promocji zdrowego stylu życia, nakłanianiu do podejmowania działań przyjaznych środowisku. W epoce globalizacji, której jedną z cech jest konsumpcjonizm, człowiek jednak nie zawsze potrafi znaleźć równowagę między
nieograniczoną potrzebą konsumowania dóbr, do których zresztą posiada swobodny dostęp, a działaniami przyjaznymi środowisku, które
w większości przejawiają się właśnie w ograniczaniu konsumowania.
1Autor

artykułu jest biegłym sądowym w dziedzinie wypadków komunikacyjnych,
funkcjonariuszem Służby Celnej, doktorantem Wydziału Humanistycznego UPH,
przygotowuje rozprawę doktorską na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Artykuł oparty jest w dużej mierze na doświadczeniach zawodowych Autora.
2Z. Freund: Kultura jako źródło cierpień. W: Pisma społeczne. Tłum. Robrt Reszke.
Warszawa 1998, s.204.
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Wzrost tempa życia i zmiana postaw konsumpcyjnych
Wraz z towarzyszącą globalizacji zmianą tempa życia, „wyścigiem szczurów”, konkurencyjnością na rynku pracy, człowiek potrzebuje narzędzi, które ułatwiają mu szybkie przemieszczanie się na dalekie odległości. Internet w mobilnych urządzeniach takich jak smartfon, tablet czy laptop pozwala człowiekowi na szybki kontakt. Nieodzownym narzędziem do fizycznego pokonywania odległości jest
samochód. Nowoczesne samochody są na ogół przyjazne środowisku.
Kondycja finansowa wielu ludzi nie zawsze jednak pozwala na posiadanie nowoczesnego auta. Zakup kilkunastoletniego używanego samochodu nie zawsze jest ciosem wymierzonym środowisku. Zdarza
się jednak, ze na teren kraju wwożone są zakwalifikowane w kraju
pochodzenia odpady, które po odpowiedniej „obróbce” stają się samochodami dopuszczonymi do ruchu. Dlatego niezbędna jest kontrola
jakości wwożonych towarów i ich odpowiednia selekcja.
Transport samochodów z zagranicy w świetle obowiązującego prawa
Uprawnienia do kontroli nad obrotem odpadami posiadają
funkcjonariusze Służby Celnej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji. Obejmują one obrót odpadami na terenie Polski, import, eksport, tranzyt i ruch transgraniczny. Podstawowym
aktem prawnym regulującym transgraniczne przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych jest Konwencja Bazylejska o kontroli trans granicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych3, ratyfikowało ją 175 państw. Według Konwencji odpady
zostały podzielone na dwie listy: lista A (tzw. wykaz bursztynowy) –
odpady niebezpieczne; lista B (tzw. wykaz zielony) – odpady inne niż
niebezpieczne.
Główne postanowienia Konwencji Bazylejskiej określają:
- zezwolenie na przemieszczanie odpadów następuje tylko w przypadku, gdy o przemieszczaniu zostały wcześniej powiadomione
wszystkie zainteresowane państwa i wyraziły na nie zgodę,
- określenie zasady samowystarczalności w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w zakresie każdego z państw, które powinno samo zagospodarowywać odpady,
3http://www.forum-dyrektorow.pl/prawo/prawo_unia/Dyrektywy_UE/21993A0

216%2802%29.pdf
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- ustanowienie zakazu przemieszczania odpadów do państw niebędących stronami Konwencji (wyjątek: umowy dwustronne lub wielostronne) np. Kosowo,
- określenie zasad reimportu odpadów w przypadku przemieszczeń
nieudanych lub nielegalnych, co oznacza, że państwo konwencji winno odebrać to, co zostało wyeksportowane, a ostatecznie okazało się
odpadem,
- przestrzeganie przepisów w/w konwencji przez państwo eksportujące,
- zobowiązania kraju eksportu w zakresie wydania dokumentów zgłoszenia i przesyłania zgłoszeń celnych o przemieszczeniu odpadów
w formacie wskazanym w Konwencji Bazylejskiej.
Międzynarodowa konwencja dookreślona została w aktach
prawnych Unii Europejskiej w sprawie kontroli transgranicznego
przemieszczania odpadów. Wiodącym dokumentem jest tutaj Rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów 4.
Rozporządzenie określa procedury i systemy kontroli w zakresie
przemieszczania odpadów, w zależności od ich pochodzenia, przeznaczenia i trasy przemieszczania, a także rodzaju przesyłanych odpadów
oraz przewidzianego trybu postępowania z nimi w miejscu przeznaczenia.
Powyższy dokument ma zastosowanie w stosunku do przemieszczania odpadów pomiędzy państwami członkowskimi, jak również przywożonych z państw trzecich i wywożonych do państw trzecich, a także przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium
Wspólnoty.
Przedmiotowo stosuje się powyższy dokument w zakresie: wyładowywania na wybrzeżu odpadów wytworzonych w trakcie eksploatacji statków i platform przybrzeżnych; odpadów wytworzonych na
pokładach pojazdów, pociągów statków powietrznych i pływających;
odpadów radioaktywnych; produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego; odpadów wynikających z poszukiwania, wydobywania lub
przetwarzania zasobów mineralnych; ścieków; zdetonowanych materiałów wybuchowych, przywozu do Wspólnoty odpadów wytworzonych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe podczas sytuacji
kryzysowych, wysyłki CO2 dla celów geologicznych (dyrektywa
2009/31/WE). Z dokumentacji wynika jasno definicja „odpadu”, czyli
substancji lub przedmiotu (co w omawianym kontekście dotyczy
sprowadzanych, dopuszczanych do ruchu i eksploatowanych w Polsce

4Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej 12.7.2006 z póź. zm.
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samochodów), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć
lub do których pozbycia się został zobowiązany5 .
Posiadacz auta – świadomy czy nieświadomy konsument?
Ze statystyk wynika, że średni wiek samochodów poruszających się po polskich drogach to 15 lat, z czego większość ma ponad 10
lat, przy czym na 1000 mieszkańców przypada w Polsce 599 aut, czyli
o 35 więcej niż wynosi średnia europejska6. Z powyższego płynie prosty wniosek – nad Wisłą poruszamy się mocno używanymi autami,
które w zachodniej Europie uznane są za odpad wycofany z obiegu.
W kategoriach odpadów (kwalifikacja Q14) mieszczą się bowiem produkty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania,
ze względu, iż nie spełniają one już funkcji użytkowej. Jeśli odpad
stanowi zagrożenie dla środowiska, istnieje obowiązek pozbycia się
go, chyba, że zagrożenie może zostać wyeliminowane zgodnie z prawem o odpadach w sposób zgodny z przepisami i bezpiecznie zostanie
on poddany odzyskowi w sposób niezagrażający dobru ogólnemu.
Jeżeli jest to niemożliwe, odpad należy wyeliminować z ponownego
odzysku.
Możliwość prawna wykorzystania ponownego aut wycofanych
z obiegu, nie godząca w dobro człowieka ani nie stwarzająca zagrożenia dla środowiska naturalnego, to uznanie ich za odpad wymagający
naprawy lub przeznaczony do demontażu na części. W tym kontekście
używane auta poddawane są takim samym kryteriom jak odzież używana, która nadaje się do wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem poprzez jej odsprzedaż w cenie detalicznej w sklepach.
Dotyczy to również używanych opon, mebli, sprzętów AGD i RTV, czy
innych „gadżetów” przeznaczonych do odsprzedaży. Konsument zdaje
sobie sprawę, iż nabywa produkt używany, co pozbawia go w myśl
prawa konsumenckiego gwarancji i rękojmi sprzedaży. Być może jest
to produkt wymagający naprawy lub możliwy do ponownego użycia
tylko na części. Klient nie może wymagać absolutnej sprawności towaru, ale nabywając taką używaną rzecz musi mieć gwarancję, ze w jakiejś części będzie ona przez niego „skonsumowana”. Z definicji odzysk to wszelkie działanie, które nie stwarzając zagrożenia dla życia,
zdrowia ludzi lub dla środowiska, polega na wykorzystaniu odpadów
w całości lub w części. Dlatego słusznie, w myśl definicji, mówimy
o samochodach z odzysku.
5Definicja

zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/12/WE;
samochodów jeździ po świecie. I czy Polak rzeczywiście jest zmotoryzowany?,
„Newsweek.pl”, wersja online, z dn. 31.07.2016, (dostęp z dn. 20.02.2017).
6Ile
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Weryfikacja i kwalifikacja sprowadzanych towarów
Decyzja Komisji Europejskiej nr 2000/532/WE z dnia 3 maja
2000 r. ustanowiła wykaz odpadów, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W oparciu o decyzję powstał Europejski Katalog Odpadów (EWC – European Waste Catalogue), dzielący je na grupy, podgrupy i rodzaje. Z treści tego dokumentu wynika, że określone rodzaje
odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie określone warunki:
przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych
celów, istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na
nie, dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania określone
w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu, zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
Analizując powyższe w odniesieniu do używanych aut, można
wywnioskować, że istnieje podstawa do ich wykorzystywania zgodnie
z procedurami, istnieje bowiem potężny rynek zbytu takich przedmiotów, adekwatny do popytu na nie, co implikuje powszechne stosowanie tych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem (mogą też być
odzyskiwane części recyklingowanych aut i przeznaczone do odsprzedaży oraz ponownego montażu w autach dopuszczonych do ruchu),
funkcjonują przepisy i normy zezwalające na poruszanie się tych pojazdów po drogach (stacje kontroli pojazdów i sporządzane przez nie
świadectwa dopuszczenia oraz okresowe przeglądy techniczne).
Importowanie tych towarów do Polski wiąże się z procedurami
obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej (Rozporządzenie WE nr
1013/2006), które nakładają na wysyłającego i odbiorcę obowiązek
sporządzenia stosownej dokumentacji (treść jej określa Załącznik VII
do Rozporządzenia nr 1013/2006). Osoba organizująca przemieszczenia odpadu winna podpisać ten dokument przed wszczęciem czynności związanych z przemieszczeniem. Odbiorca w chwili odbioru zobowiązany jest również do podpisania tego dokumentu. Dokonanie
przemieszczenia odpadów bez wymaganego dokumentu jest naruszeniem przepisów rozporządzenia, czyli tzw. przemieszczeniem nielegalnym. Przemieszczeniem nielegalnym jest również przemieszczenie
w sposób inny, niż wskazany w wymaganym dokumencie. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacji, gdy strony świadomie zamierzają wykorzystać przemieszczany przedmiot niezgodnie z jego definicją, na przykład pojazd nienadający się do odzysku wprowadzić na rynek.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż podstawową formułą realizacji funkcji kontrolnej dotyczącej przemieszczania odpadów jest tzw.
procedura notyfikacji (procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia
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i zgody), która zawarta została w rozdziale I tytułu II rozporządzenia
1013/2006. Procedura ta obejmuje dokonanie zgłoszenia do właściwego organu wysyłki (w Polsce jest to Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska) poprzez wypełnienie dokumentu zgłoszeniowego – wzór
w załączniku I do rozporządzenia 1379/2007 zm. R. 1013/2006 oraz
dokumentu przesyłania – wzór w zał. II do rozporządzenia 1379/2007
zm. R. 1013/2006. Organ wysyłki przekazuje zgłoszenie do organu
miejsca przeznaczenia oraz kopie do organów tranzytu. W ciągu 30
dni organy te wydają decyzję pozytywną (zgodę) w formie tzw. zgody
milczącej (przez 30 dni organ nie wypowiada się) lub w formie pisemnej (zezwolenie). Organ może też udzielić zgody pod warunkiem lub
zgłosić sprzeciw zgodnie z art. 11 i 12 rozporządzenia 1013/2006.
Jeżeli w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych przez
organ celny lub inne służby zaistnieje domniemanie, że towar może
stanowić odpad, a nie towarzyszą mu wymagane dokumenty (lub są
źle wypełnione), zawiadamiają one Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska o nielegalnym obrocie odpadami, przesyłając kompletną
dokumentację sprawy oraz informację o podjętych działaniach. Kiedy
zaś organ celny lub inne służby nie są pewne czy przemieszczane towary stanowią odpad, zwracają się one do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii (przesyłając niezbędną dokumentację oraz zdjęcia). W przypadku,
gdy warunki w jakich przemieszczane są odpady zagrażają środowisku, organ celny obowiązany jest zabezpieczyć odpady przed ich oddziaływaniem na środowisko (art. 27 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów). Z uwagi na to, iż na przykład Służba
Celna nie posiada odpowiednich „narzędzi” do prawidłowego zabezpieczenia odpadów przed ich oddziaływaniem na środowisko, winna
ona zawiadomić odpowiednią jednostkę Państwowej Straży Pożarnej
(zalecana jest także konsultacja z WIOŚ). Dalsze czynności organu
celnego lub innych służb będą uzależnione od decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Organ celny na podstawie decyzji
GIOŚ nadaje jedno z dopuszczalnych przeznaczeń celnych określonych w WKC. W przepisach szczegółowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6
lit e) ustawy o Służbie Celnej7 jednym z zadań jej funkcjonariuszy jest
realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie
i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4 i 5 Kodeksu Karnego oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zdarzenia te zostały ujawnione przez Służbę Celną. Zapo7

Ustawa z dn. o Służbie Celnej (Dz.U. 2015, poz.211).
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bieganiu dowolności i nadużyciom związanym z importem do Polski
złomu samochodowego służą akty prawne Rzeczypospolitej Polski w
sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)8 określa
środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi
wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2007 r. Nr 124
poz. 859) zobowiązuje organy właściwe do wykonania zadań z zakresu
międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.
Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1) oraz określa przewidywane kary za
naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Organem odpowiedzialnym za wykonanie Rozporządzenia nr 1013/2006, w rozumieniu art. 53 tego dokumentu jest
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, stanowiący organ właściwy
w sprawach przywozu odpadów na teren kraju, wywozu odpadów
poza teren kraju, tranzytu odpadów przez terytorium kraju9.
Współdziałanie przeciw „złym praktykom”
Służba Celna, Straż Graniczna i Inspekcja Transportu Drogowego wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska
współdziałają w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz zapobiegają nielegalnym działaniom.
Podstawową kwestią w imporcie samochodów spoza obszaru
Unii Europejskiej granicy UE oraz importu z państwa UE jest rozróżnienie pomiędzy odpadami w postaci pojazdów a pojazdami używanymi. Pojazd używany staje się odpadem, jeżeli jego posiadacz pozbywa się go, zamierza się go pozbyć lub do którego pozbycia jest zobowiązany. Pojazd używany klasyfikowany jest jako odpad, gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów: istnieje świadectwo
jego złomowania; pojazd został pozyskany w ramach systemu zbiórki
odpadów lub przetwarzania odpadów; pojazd jest przeznaczony do
demontażu i ponownego użycia części zamiennych lub do strzępienia/złomowania; wśród elementów składowych pojazdu obok rzeczy
osobistych znajdują się części, których usunięcie jest konieczne, lub
8Ustawa
9Ustawa

z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).
o ochronie środowiska.
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których wywóz jest zabroniony na mocy prawa Unii Europejskiej lub
krajowego (np. CFC HCFC zawarte w niektórych systemach klimatyzacji (przestarzałe systemy klimatyzacji, zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1005/2009; pojazd został skreślony z ewidencji lub nie nadaje się do drobnych napraw lub posiada znaczne uszkodzone istotne
części (np. w wyniku wypadku załamany dach) lub jest pocięty na kawałki. Dodatkowo, można uznać taki pojazd za odpad, kiedy nie przeszedł wymaganego krajowymi przepisami badania przydatności do
ruchu drogowego przez co najmniej dwa lata od wystąpienia wymogu
przeprowadzenia takiego badania; nie posiada numeru identyfikacyjnego VIN10, a jego właściciel jest nieznany; został przekazany do licencjonowanej instalacji tymczasowego magazynowania lub do uprawnionego zakładu przetwarzania odpadów; koszty jego naprawy przekraczają obecną wartość (z wyjątkiem samochodów lub pojazdów zabytkowych) oraz niemożliwe jest dokonanie wyceny naprawy (brak
katalogu części w systemie AUDATEX lub EUROTAX); pojazd nie jest
(był) odpowiednio chroniony przed uszkodzeniami podczas załadunku, transportu i wyładunku pojazd jest zaspawany lub zamknięty za
pomocą pianki izolującej.
Odpadem jest również auto, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub środowiska z powodu: nieprzytwierdzenia drzwi
do karoserii, uszkodzonych ostrych elementów karoserii, wycieku lub
parowania paliwa, wycieku w instalacji gazowej (nieszczelność), wycieku płynów eksploatacyjnych, znacznego zużycia hamulców i elementów układu kierowniczego.
Takie auta, zgodnie z przepisami, jak również zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie niepisanymi normami, nie powinien
poruszać się po drogach, gdyż uderza w dobre zasady relacji społecznych, stwarzając zagrożenie. Poruszanie się takim pojazdem jest również przejawem ignorancji. Nie każdy używany samochód jest rzecz
jasna odpadem nienadajacym się do użytku. Zgodnie z przepisami
pojazd używany nie jest uznawany za odpad, jeśli jest stale używanym
(w ruchu) eksploatowanym pojazdem; nadającym się do naprawy
w przypadku naturalnego zużycia części lub w sytuacji powypadkowej;
jeśli jest samochodem zabytkowym w myśl przepisów krajowych11.
10System

znakowania pojazdów VIN (17-znakowy symbol w którym 10-ty znak odpowiada rocznikowi produkcji) oparty o standardy ISO, funkcjonuje od lat 80. Jest
w większości państw i przez czołowych producentów pojazdów. Ma on zastosowanie
w pojazdach silnikowych, przyczepach, motocyklach i motorowerach. VIN identyfikuje każdy pojazd wyprodukowany na świecie w przeciągu ostatnich trzydziestu lat.
Producent jest odpowiedzialny za jednoznaczność oznakowania VIN.
11Pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, to
pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi
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W sytuacji, gdy nabywca/ posiadacz samochodu chce dokonać
przemieszczenia starego-eksploatowanego pojazdu lub pojazdu nowego, czy też prawie nowego nadającego się do naprawy, który według
niego nie jest odpadem, a właściwy organ (m.in. Służba Celna) ma
uzasadnione podejrzenia że jest inaczej, w celu weryfikacji może zażądać oprócz faktury zakupu (w oryginale) lub umowy kupna-sprzedaży
również zaświadczenia o przydatności pojazdu do ruchu drogowego
(badania techniczne) i pisemnego oświadczenia posiadacza pojazdu
który organizuje przemieszczanie transgraniczne, że pojazd nie jest
odpadem. W dokumentach krajów pojazdów najczęściej sprowadzanych do Polski można zdobyć informacje o klasyfikacji pojazdu 12.
Przy klasyfikacji pojazdu wiążąca jest opinia Rzeczoznawcy Samochodowego13, oparta na wartości pojazdu, która powinna zawierać pełną
identyfikację pojazdu z prawidłową ceną pojazdu bazowego, wyposażenie standardowe i dodatkowe, pełen opis uszkodzeń pojazdu
w przypadku samochodu do naprawy, wyliczenie wartości pojazdu
uszkodzonego przynajmniej dwoma metodami, to jest metodą stopnia
uszkodzenia pojazdu i metodą kosztów naprawy, załączenie kalkulacji
naprawy w systemie Audatex lub Eurotax (dla pojazdu uszkodzonego), prawidłową interpretację wartości pojazdu uzyskanymi dwoma
metodami. (zawsze wartość pojazdu jest wartością większą). Przy
ogólnych założeniach określania wartości rynkowej14 (WR) pojazdu
ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach, który ma co najmniej 40 lat lub co najmniej 25 lat pod warunkiem, że posiada większość oryginalnych części (minimum
75%, w tym główne podzespoły). Dodatkowo dany model samochodu musi być wycofany z produkcji od przynajmniej 15 lat. Może być to również pojazd uznany przez
uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
12 W Wielkiej Brytanii są to: Registration Certificate V5 (V5C), Certificate Permanent
Export V561, Vehicle salvage Export Certificate V963; W Niemczech: Zulassunggsbescheinigung Teil I (fahrzeugschein) + Zulassunggsbescheinigung Teil II; Fahrzeugschein wraz z Fahrzeugbrief. Odpad jest w przypadku świadectwa zniszczenia/złomowania (Verwertungsnachweis) (stempel w Z. Teil I i Z. Teil II), odcięty lewy dolny róg
dokumentu Zulassunggsbescheinigung Teil II (jak w nieważnym dokumencie tożsamości w Polsce), przypadek uznania szkody całkowitej (total loss, total schaden)
nie przesądza o uznaniu pojazdu za odpad, ponieważ na warunki Polskie samochód
nadaje się do naprawy przy zastosowaniu niższej stawki roboczogodziny (4-krotnie
niższe niż w Niemczech) oraz części do wymiany nieoryginalnych (zamienników)
o właściwościach technicznych porównywalnych do części oryginalnych
13Na podstawie Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
art. 79a z dnia 20 czerwca 1997 r. – listę Rzeczoznawców Samochodowych prowadzi
Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
14Zgodnie z art. 8 pkt 3 Ustawy z 28 lipca 1993 o podatku od spadków i darowizn
(tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) wartość rynkową rzeczy
i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej
miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem
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zakłada się, że strony transakcji są od siebie niezależne i działają
w sposób racjonalny i w swoim interesie oraz posiadają pełną informacje co do stanu (technicznego) samochodu strony nie działają w
sytuacji przymusowej, a cena pojazdu (wyrażona w pieniądzu) powinna oscylować wokół wartości rynkowej.
Przy określaniu wartości samochodu podstawową kwestią jest
ustalenie wartości bazowej pojazdu (WB), publikowanej w katalogach
Info-ekspert, Eurotax-Schwacke, w wypadku braku katalogu można
ustalić wartość bazową na podstawie notowań ofertowych internetowych – ale jest to metoda mało precyzyjna. Wyceny dokonywane są
z ustaleniem wartości rynkowej na terenie Polski. W związku z powyższym przy braku danych w katalogach i notowań internetowych
w Polsce, można jako metodę ostatniej szansy stosować ceny ofertowe
w innych krajach. W celu ustalenia wartości pojazdu identyfikuje się
w katalogach ze względu na miesiąc i rok WB pojazdu bazowego
(marki, typu, modelu, roku produkcji) – pojazd zarejestrowanego jako
nowy 15 maja) i z wyposażeniem standardowym. POJAZD BAZOWY
to samochód który posiada: wyposażenie standardowe, jest bez uszkodzeń (w dobrym stanie technicznym odpowiednim do wieku), posiada
aktualne dopuszczenie do ruchu, normatywny przebieg i ogumienie
zużyte w 50%. Przy ustaleniu wartości pojazdu nieuszkodzonego ważną korektą jest rynkowy ubytek wartości pojazdu na skutek wystąpienia uprzednio pierwszego uszkodzenia o charakterze kolizyjnym (utrata wartości samochodu prawidłowo naprawionego) – stosowany jako
rekompensata za utratę wartości15 np. w odszkodowaniach komunikacyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, samochody z odzysku
sprowadzane z zagranicy osiągają korzystne ceny na tzw. wtórnym
rynku, co sprawia, że na stałym poziomie utrzymuje się liczba ich nabywców. Szczególnie niskie ceny osiągają samochody użytkowanie
w nietypowych warunkach np. TAXI, samochody wykorzystywane
w szkołach kierowców, auta z wypożyczalni, lub inne służące do celów
zarobkowych. Zakup takich aut jest szczególnie korzystny w Polsce,
ponadto niektóre z nich charakteryzują się stosunkowo niewielkim
stopniem zużycia.

ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego.
15Instrukcja Określania Wartości Pojazdów 1/2009, Info-Ekspert – zależne jest od
stopnia uszkodzenia (samej) karoserii dla samochodów nie starszych niż 7 lat (84
miesiące).
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Konkluzje
Konkludując, można stwierdzić, iż import samochodów używanych do Polski, tak bardzo pożądany przez użytkowników dróg,
którzy poszukują taniego, dostępnego finansowo auta, jest dużym
problemem dla bezpieczeństwa ekologicznego, ale wynika z potrzeb
finansowych i jest pochodną pewnej kultury konsumpcji, która w sytuacji braku niewystarczających środków finansowych nakazuje poszukiwanie „dróg na skróty”, tańszych substytutów, zamienników czy
po prostu towarów second hand.
Problem, który wynika z nierespektowania przepisów związanych z transgranicznym przemieszczaniem tych towarów jest wyzwaniem dla instytucji, które działając z mocy ustawy wykonują czynności
proceduralne.
Popyt na importowane auta z odzysku nie spada, wciąż przybywa nowych (używanych), sprowadzanych z zagranicy samochodów.
Ich ceny odpowiadają oczekiwaniom nabywców, dlatego cieszą się
dużą popularnością konkurując z nowymi samochodami z salonu.
Większość tych samochodów spełnia standardy bezpieczeństwa. Niestety, zdarza się, że dążąc do maksymalizacji zysków importerzy prywatni sprowadzają do Polski odpad i nie przywracają jego pierwotnej
właściwości użytkowej, to znaczy, nie naprawiają starych zdezelowanych samochodów zgodnie z warunkami fabrycznymi, gdyż taki import byłby nie jednokrotnie nieopłacalny. Zawsze wpływa to niekorzystnie zarówno na bezpieczeństwo jazdy takiego pojazdu, jak i na
środowisko, zwłaszcza, gdy kilkunastoletnie samochody nie posiadają
katalizatorów. Eksperci z zakresu ochrony środowiska uważają, ze
taki import prowadzi po kilku latach eksploatacji aut w Polsce do zaśmiecania środowiska. Ale trudno wyeliminować problem, dopóki
kwitnie rynek zbytu i są klienci. Uświadamianie nabywców starych aut
w zakresie ekologii nie sprzyja kreowaniu nowych nawyków w obliczu
braku zasobnego portfela. W tej sytuacji jedynym ograniczeniem tego
procederu pozostają kroki prawne. Ważną kwestią jest prawidłowa
weryfikacja opinii Rzeczoznawcy Samochodowego przez Urząd Celny
przy przyjęciu wartości samochodów dla potrzeb akcyzowych i eliminowanie dopuszczenia do ruchu samochodów, które są odpadami.
Jest to jedyna poważna bariera dla samochodów, które są odpadami
i nie powinny być zarejestrowane w Polsce.
Kultura konsumpcji w Polsce z każdym rokiem poprawia się,
stajemy się bardziej świadomi swoich wyborów i coraz częściej sięgamy po towary i usługi, które nie wyrządzają szkody zarówno nam samym, jak i środowisku.
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Abstrakt:
W artykule omówiono problemy regulacji prawnych i kompetencji policji
w zakresie importu samochodów używanych w perspektywie współczesnej kultury
konsumpcji. Autor skupia się na powodach importu samochodów/odpadów. Rosnący
rynek samochodów używanych w Polsce powoduje wzrost importu samochodów
kwalifikowanych jako odpady. Autor omawia istniejące praktyki w tej dziedzinie
w poszukiwaniu źródła problemu.
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Andrzej Borkowski
(WH UPH, Siedlce)

Pieśń nowa żałosna
o pożarze wileńskim, który się przydał
dnia 11. czerwca roku 1645.
Kędy domów z kamienicami
na półtora tysiąca
i trzy kościoły zgorzały
Nota tej pieśni jako o Koreckim

Wszechmocny Panie z nieba wysokiego,
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Wszelkich dóbr dawco z Majestatu swego:
Ty królestwami na ziemi kierujesz
I rozkazujesz.
Ty dobrodziejstwa niewypowiedziane,
Dawasz człowieku mile pożądane:
Od ciebie wszytko obficie pochodzi,
Co ziemia rodzi.
Cokolwiek mają na ziemie królowie,
Książęta możne i wielcy Panowie:
Z twoich rąk Boskich jest wszytko na świe<cie>,
Zimie i lecie.
Złoto i srebro i wszelkie klejnoty,
Które w swej cenie mają wielkie cnoty:
I co pod niebem znajdować się może,
Ty dajesz Boże.
Z twojej dobroci wszyscy żywot mamy,
I z łaski twojej długich lat czekamy:
Ty z majestatu wysokiego nieba,
Dawasz co trzeba.
Ty sam dopuszczasz na swoje stworzenie,
Przypadki różne byś mu dał zbawienie:
Ty sam doświadczasz człowieka każdego,
Tobie <miłego>.
I próbujesz go, jako w ogniu złota,
Aby się jego cnotliwa robota
Jemu w twej chwale godnie nagrodziła
I wprowadziła.
Do twych pałaców mile ukochanych,
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Do których weźmiesz twych sług zawołanych,
Godnie im płacąc ich wierne zasługi,
Wieczny wiek długi.
Drugich za grzechy karzesz na tym świecie,
By się do ciebie w swoim młodym lecie
Złość opuściwszy, prędko porywali,
I żałowali.
Za swe występki: że cię Stwórcę swego
Odkupiciela i Boga wiecznego,
Dobroć przedwieczna w grzech obrażali,
Aby powstali.
Jakoś przepuścił czasy niedawnymi,
By twymi byli sługami wiernymi:
W Wilnie pożarze od ognia wielkiego,
I szkodliwego.
Piekarka jedna ogień zapuściła,
Który dla chleba pieczenia wznieciła.
Paliła dobrze, ale nieszczęśliwie,
Mówię prawdziwie.
To się przydało w sobotę bliskiego
Święta Najświętszej Trójcy rzeczonego,
W nocy ten ogień straszny się wydalił,
Co miasto spalił.
W dzień Trójcy Świętej przypadek takowy,
Przyszedł na miasto, a bardzo niezdrowy.
W wielki frasunek utrapieni weszli,
Szkodę odnieśli.
Na półtora tam tysiąca zgorzało
Kamienic, domów na popiół zniszczało,
I trzy kościoły, a bardzo wspaniałe,
I okazałe.
Ludzie strapieni z przypadku takiego,
By przedłużyli żywota swojego,
Do kościoła się jednego udali,
<Lecz świętowali>.
Bo się sklepienie prędko zawaliło,
Które pięćdziesiąt człowieka zabiło,
Smutek i z płaczem bardzo znamienity,
I żal obfity.
I drugi kościół karmelitańskiego
Zakonu zgorzał z przypadku takiego,
Wespół z klasztorem; bracia utrapieni
Szkodę podjeni.
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Trzeci u panien kościół jest zniszczony,
Przez srogi ogień wniwecz obrócony,
A panny w strachu wielkim zostawały,
75
I omdlewały.
I teraz smutek niemały ponoszą,
Wdóstwo cierpiąc; Pana Boga proszą,
Aby nie raczył przepuszczać takiego,
Gościa strasznego.
80
Szkody się wielkie mieszczanom podziały,
Wielkie dostatki ludziom pogorzały,
Szkodę nieznośną w ten ogień odnieśli.
W ubóstwo weszli.
Przeto nam trzeba prosić Pana Boga,
By nas mijała taka ciężka trwoga,
85
By raczył bronić od pożaru złego,
Człeka każdego.
Wielkie dwa ognie w tym roku się stały,
Które w Królestwie szkodę podziałały:
90
W Wielickich Żupach jako wielkie szkody,
Z takiej przygody.
Jeszcze był nie zgasł ten, a drugi znowu,
W Wilnie straszliwy, napadł pogotowu,
Brońże nas Panie od gościa takiego,
95
Nam szkodliwego.
W miłym pokoju racz ojczyznę chować,
Racz wszystko dobre z nieba nam darować,
Broń nas od miecza nieprzyjacielskiego,
Czasu każdego.
100 Broń od przypadków, broń od morowego
Powietrza Polskę; z daru Bóstwa twego,
Byśmy twą chwałę w zdrowiu rozsławiali,
I dziękowali.
Za dobrodziejstwa, których doznawamy,
105
Z łaski twej świętej wszytko dobre mamy,
Nie daj nam Panie, byśmy cię grzechami
Złymi sprawami.
Kiedy obrażać mieli Stwórcę swego,
Odkupiciela i Pana naszego.
110
Za grzechy na nas karanie przychodzi,
Które nam szkodzi.
I niewinnym się dla złego dostanie,
Gdy poczniesz karać sprawiedliwy Panie.
Zły jest przyczyną szkody niewinnego,
111

R. V 2017, z. 1 (8)

115

120

125

130

Dla grzechu swego.
Lecz miłosierny i Boże łaskawy,
Który poglądasz na wszystkich nas sprawy,
Racz nam przebaczyć z majestatu swego,
Nieba górnego.
Racz w dobrym zdrowiu Króla Jego Mości
Długo nam chować i Ojczyzny włości
W cale zachować; z łaski swojej świętej,
Nam niepojętej.
A my żyjący na ziemi w pokoju,
Uwolniwszy się od trwóg i od boju,
Tobie damy cześć, Panie nad niebiosy,
Wspólnymi głosy.
Cześć, chwała Bogu w Trójcy Jedynemu,
Synowi Jego; Duchowi Świętemu,
Na wieki wieczne niech oddana będzie,
Na ziemi wszędzie.
Amen

Pieśń nowa żałosna o pożarze wileńskim, który się przydał
dnia 11. czerwca roku 1645. Kędy domów z kamienicami na
półtora tysiąca i trzy kościoły zgorzały
Wskazówki bibliograficzne:
4/ Pieśń nowa żałosna o pożarze wileńskim, który się przydał
dnia 11. czerwca roku 1645. Brak miejsca druku. Egzemplarz PAN Kr.
Cim. 2332. Mikrofilm BN 30910. E. XXIV, LV. Tekst wydany po 11 VI
1645 r. Format 4°, knlb. 2. Dane bibliograficzne pochodzą z Cyfrowej
Biblioteki Druków Ulotnych.
w. 1-2. „Wszechmocny Panie z nieba wysokiego, / Wszelkich
dóbr dawco z Majestatu swego […]”. O dobrodziejstwach „[…] którym
nie masz miary” czytamy w pieśni „Czego chcesz od nas, Panie […]”
Jana Kochanowskiego (w. 2).
w. 21-22. „Ty sam dopuszczasz na swoje stworzenie, / Przypadki
różne byś mu dał zbawienie […]”. Aluzja do Księgi Hioba, gdzie bohater doświadczył z woli Boga nieszczęść wytrwawszy jednak w wierze.
W Pieśni I Mikołaj Sęp-Szarzyński zapisał: „Więc temu i to zdrowo, co
się zda, że szkodzi […]” (w. 7). Wers ten odsłania sytuację człowieka
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doświadczanego przez los, co jednak służy jego pożytkowi duchowemu.
w. 25. „I próbujesz go, jako w ogniu złota […]”. Aluzja do Księgi
Syracha – „Bo w ogniu doświadcza się złoto, / A ludzi miłych Bogu –
w piecu utrapienia” (Syr 2,6).
w. 45-46. „Piekarka jedna ogień zapuściła, /Który dla chleba
pieczenia wznieciła”. Sens – kobieta pracująca przy wypieku chleba
zaprószyła, jak wynika z tekstu, przypadkowo ogień, który wywołał
ogromny pożar w Wilnie.
w. 57-58. „Na półtora tam tysiąca zgorzało / Kamienic, domów
na popiół zniszczało […]”. Mowa jest tu o kosztach, jakie poniosła
ludność miasta w związku z tym wypadkiem.
w. 62. „Do kościoła się jednego udali […]”. Najpewniej chodzi
o Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Por. też wiersz
Nowiny pewne […], w. 65.
w. 69-71. „I drugi kościół karmelitańskiego / Zakonu zgorzał
z przypadku takiego, /Wespół z klasztorem […]”. Jest to zapewne Kościół św. Jerzego.
w. 85. „Przeto nam trzeba prosić Pana Boga, / By nas mijała
taka ciężka trwoga […]”. Jest to zapewne zachęta do śpiewania suplikacji Święty Boże.
w. 90. Poeta mówi o dwóch pożarach w Wilnie i Wieliczce, które
szczególnie dotknęły Rzeczypospolitą w tym czasie.
w. 122-123. „[…] i Ojczyzny włości / W cale zachować […]”. Sens
– zachować w całości terytoria Rzeczypospolitej.
Summary:
The publication presents the historic document on the fire in Vilnius dated
back to the seventeenth century. The text can be interpreted from both, historic and
literary perspective. The text is filled with biblical allusions; it also refers to the natural disasters as well as those caused by people during the Age of Baroque.
Key words: fire, Baroque, Vilnius
Streszczenie:
Publikacja to w istocie prezentacja tekstu źródłowego z komentarzem na
temat pożaru w Wilnie w pierwszej połowie XVII w. Tekst źródłowy można czytać
w historycznej, jak też literaturoznawczej perspektywie. Całość nasycona jest aluzjami
biblijnymi, jak też odnosi się do podobnych katastrof, które występowały w okresie
baroku.
Słowa kluczowe: pożar, barok, Wilno
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Manfred Richter
(Berlin)

М.А.Полякова. Становление базовых
моделей школ в Западной Европе в XVI
веке.– Калуга: Издательство «Эйдос», 2016.–
272 с. (ISBN 978-5-905697-79-1)
Maria A. Poliakowa, Die Entstehung alternativer Basismodelle der
Schule in West-Europa im XVI Jahrhundert- Kaluga: Verl. Eydos,
2016.– 272 S. (ISBN 978-5-905697-79-1)
In der vorliegenden Monografie wird die Entstehung alternativer Schultypen in Westeuropa im XVI. Jh. behandelt. Es werden ihre
historischen Voraussetzungen und die soziokulturellen Bedingungen
erforscht wobei auch die Besonderheiten der behördlichen Festlegung
von schulischen Institutionen analysiert werden.
Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel, deren erstes – „Schulen
als Sozialisierungsinstitutionen der heranwachsenden Generationen“
– die theoretische Grundlage der Untersuchung aufzeigt und eine
Erörterung der Schule als einer Sozialisierungsinstanz enthält, die
sich aus dem gesellschaftlich institutionalisierten Anspruch auf Bildung
legitimiert. Die Autorin teilt die aus einer historisch-pädagogischen Retrospektive gewonnene, von verschiedenen Historikern entwickelte
Interpretation des Begriffes Bildung, welche vom Wortsinn des deutschen Begriffs ausgeht und darunter die Wiederherstellung des Gottesbildes, genauer gesagt: das Sich-aus-bilden eines von Gott in der
Menschenseele gesäten Samens versteht. Dank dieser auf die
deutsche Mystik (Meister Eckhart) zurückgehenden Auslegung kann
man unter Bildung nicht nur die Aufgabe einer gesellschaftlichen
Institution verstehen, sondern auch das unaufhörliche Streben eines
jeden Menschen nach Selbstverwirklichung und Vervollkommnung.
Im Mittelpunkt des Kapitels steht das Problem unterschiedlicher Typen von Schulbildung. Zu diesem Zweck werden in erster Linie drei grundlegende Dichotomien „Schüler– Elternhaus“, „Schüler–
Schüler“ und „Schüler– Lehrer“ konstruiert, welche wesentliche (vor
allem materielle) Beziehungen im Schulleben wiedergeben und den
Charakter der westeuropäischen Schule in den vielseitigen
Zusammenhängen der Neuzeit zu verstehen verhelfen. Für ausschlaggebend hält die Verfasserin die erste Dichotomie, welche die Grund-
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sätze von Schulzeit- und Unterrichtsraum- Gestaltung angibt. Auf
diese Dichotomie lassen sich alle anderen Merkmale der Schulmodelle zurückführen, die durch die Vielfältigkeit des Lehrprozesses bedingt sind. Laut Ihrem Dichotomie-Prinzip, sondert die Verfasserin
zwei Basismodelle von Schulen aus, welche in diesem Buch als
Studiumsschule und Konviktschule unterschieden werden. Im ersten
Schultyp bleibt die Beziehung des Schülers zum Elternhaus und zu
seiner sozialen Gruppe erhalten, im zweiten Falle handelt es sich um
eine geschlossene Lehranstalt, wo der Schüler nur von den Erziehern
gelenkt und kontrolliert wird.
Nach dem erstem Basismodell gestalten ihre Tätigkeit die so
genannten Volksschulen, welche im Laufe der lutherischen Reformation in vielen deutschen Ländern gegründet wurden und deren Leben
auf Grund zahlreicher Schulordnungen reglementiert wurde; das
zweite Modell ist von den Jesuitenkollegien vertreten, die in Europa
als eine Reaktion auf die Verbreitung des Protestantismus (Gegenreformation) entstanden.
Poliakowa meint, dass sich diese zwei Basismodelle der Schulen
auch weiter (bis in unsere Zeit) erhalten haben trotz aller unvermeidlichen späteren Transformationen. Dabei existieren sie sowohl in der
reinen Form (traditionelle Tagesschulen, vs. Militärschulen), als auch
in allerlei Kombinationen (z. B. Internatsschulen mit unterschiedlicher Aufenthaltszeit der Kinder, darunter auch die Schulen für behinderte Kinder, oder britische Boarding Schools).
Diese Charakterisierung der Schulbildung in historischer Retrospektive scheint nach Begründung zu verlangen, welche in den weiteren Kapiteln der Monografie vorgenommen wird.
Das zweite Kapitel – „Basismodelle der Schule in der Geschichte
der westlichen Bildung (VI. Jh.v. Chr.– Mitte des XIV. Jh.)“ - ist der
Geschichte der Schulbildung von der Antike bis in die Frührenaissance gewidmet. Ungeachtet solcher chronologischen Anordnung des
Stoffes behandelt die Verfasserin vor allem die Grundzüge der Bildung jeder historischen Epoche. So findet sie in der antiken Schultradition die Entstehung und das Zustandekommen konstanter Merkmale der Schulbildung heraus, wogegen die Schulen des Mittelalters
gemäss ihrer Mannigfaltigkeit und entsprechend ihrem korporativen
Charakter behandelt werden. Von besonderem Interesse sind in diesen Zusammenhang die Paragrafen über die Schulbildung zur Zeit des
Frühchristentums, in welcher mit Nachdruck betont wird, dass die
christliche Zivilisation als eine Art Synthese jüdischer und antiker,
vor allem altgriechischer, Kultur entstanden war, im Römischen
Reich weiterlebte und dabei eine reiche Lehrtradition im Latein
entwickelte.
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Einen Wendepunkt in der Geschichte der westlichen Bildungstradition verbindet die Autorin mit der Erfindung des Buchdrucks,
welcher die Sprache für die Menschen „sichtbar“ und die Bildung
dank der Vervielfältigung der Bücher wesentlich zugänglicher gemacht hat.
Im dritten Kapitel – „Die Entwicklung des Schulwesens in
Westeuropa im XVI. Jh.“ – handelt es sich um die Kritik der traditionellen Schule in der Renaissance und deren idealistische und religiöse
Bildungsprogramme. Das zu jener Zeit erwachte und vielfach bekundete Interesse für die Fragen der Volksbildung und insbesondere für
das Schulwesen wird daraus erklärt, dass die Gesellschaft Westeuropas eine neue Stufe in ihrer Auffassung der Notwendigkeit pädagogischer Prozesse erreicht hatte. Zum ersten Male tauchte damals die
Frage auf, ob der Genuss einer guten Bildung nur den wenigen Erwählten zugänglich sein soll oder ein natürliches Grundbedürfnis
jedes Menschen darstellt, von welchem die Zukunft des Menschen
und die Möglichkeit, sein Wesen und sein Leben, auch in religiöser
Hinsicht, zu vervollkommnen abhängen.
Wie es sich aus den Ausführungen von Poliakowa ergibt, bewirkten diese Umstände die behördliche Festlegung von Basismodellen der Schulen, was in den beiden letzten Kapiteln des Buches eigens
behandelt wird. Dabei wird die Legitimierung von Schultypen nicht
nur vom Standpunkt der Soziologie aus interpretiert, sondern auch in
Hinsicht auf das Zustandekommen bestimmter Schulinstitutionen.
Das vierte Kapitel – „Legitimierung des Basismodells Studiumsschule zur Reformationszeit in Deutschland“ – beginnt mit einer kurzen Charakteristik pädagogischer Ansichten des Begründers der Reformation Martin Luthers und von dessen Vorstellungen von der
Schule als einer Bildungsinstitution. Die Verfasserin kommt zur
Schlussfolgerung, dass Luther der Schulbildung eine besondere Bedeutung beimaß, weil er glaubte, dass die Eltern nicht fähig genug
seien, ihre Kinder richtig auszubilden. Aber er meinte zugleich, dass
der Grundstein zur religiösen Bildung schon im Elternhaus vom
Hausvater gelegt werden muss. Als ein Hilfsmittel dafür schuf der
Reformator seine Katechismen.
Diese luthersche Auffassung des Elternhauses als eines Mittlers
von Volkstraditionen und Berufsfertigkeiten zur heranwachsenden
Generation bedingte allem Anschein nach auch seine Vorstellung von
der Schule als einem Ort, wo sich die Kinder nur zeitweilig aufhalten,
um sich gewisse Kenntnisse anzueignen, ihre Beziehung zum Elternhaus aber nicht einbüßen. Eben das ist es, was das Wesen der
Studiumsschule ausmacht, welche in den deutschen Ländern zustande kam und in zahlreichen Schulordnungen festgehalten wurde, de119
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ren bedeutendste (Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im
Kurfürstenthum zu Sachsen, Der ehrbaren Stadt Braunschweig
Christliche Ordnung, Hochfürstlich Württembergische große Kirchenordnung) Poliakowa sorgfältig analysiert.
Das Kapitel enthält auch eine kurze Charakteristik des sogenannten Schulmethodus, einer Schulordnung aus dem XVII. Jh., in
der die Ideen Luthers und anderer Reformatoren in die Praxis zur
Zeit des dreißigjährigen Krieges konsequent umgesetzt wurden, was
nach der Meinung der Verfasserin von der endgültigen Legitimierung
des Basismodells Studiumsschule in Deutschland zeugt.
Im fünften Kapitel – „Legitimierung des Basismodells Konviktschule“ – gibt Poliakowa eine kurze Übersicht der Entstehungsgeschichte der Gesellschaft Jesu und ihrer gegenreformatorischen Aufklärungstätigkeit, wobei sie sich auf eine eingehende Analyse (Entstehungsgeschichte, Struktur, Hauptideen u. Ä.) der bedeutendsten Leistung der Jesuiten auf dem Gebiet der Pädagogik konzentriert, die
unter dem Namen Ratio studiorum bekannt ist. Der systematische
Vergleich der Ratio mit den protestantischen Schulordnungen bringt
die Verfasserin zur Schlussfolgerung, dass alle das Schulsystem
gestaltenden Dokumente in vielen Aspekten übereinstimmen. Das
betrifft in erster Linie ihre ideologische und ordnungsmäßige Zielstellung, doch ebenso ihren Lehrstoff und das lässt sich natürlich auf ihre
gemeinsamen (west)europäischen christlichen Quellen zurückführen.
Die Unterschiede beschränken sich vor allem auf die Gestaltung der
Schulzeit und des Unterrichtsraumes, was sich in der gesamten
Schulpraxis auswirkt und, entsprechend dem Standpunkt der Autorin, die spezifischen Kennzeichen beider Basismoldelle der Schulen
bedingt.
Abschließend ist zu betonen, dass die besprochene Arbeit nicht
als eine alternative Erziehungs- oder Schulgeschichte aufgefasst werden darf. Vielmehr will sie eine innovative, logisch begründete Sicht
anbieten auf das Problem der Schule als einer Sozialisierungsinstitution auf dem Hintergrund der Vielfalt gesellschaftlichen Lebens. Damit, so hofft die Autorin, mögen günstige Voraussetzungen für weitere Forschungen im Bereich der Volksbildungsgeschichte geschaffen
sein.

Summary:
The reviewed book presents research done on the history of education, in
particular formation of schooling model in sixteenth-century European culture. The
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reviewed monograph is of great educational value. It is most useful for scholars practicing interdisciplinary research.
Key words: school, Europe, sixteenth century
Streszczenie:
W recenzowanej książce przedstawiono badania dotyczące historii edukacji,
a w szczególności kształtowania modelu szkolnego w kulturze europejskiej XVI w.
Recenzowana monografia ma duża wartość poznawczą i edukacyjną. Może być
zwłaszcza przydatna dla uczonych, którzy prowadzą badania interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe: szkoła, Europa, wiek szesnasty
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Renata Tarasiuk
(WH UPH, Siedlce)

Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski,

Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach
po roku 2000, Warszawa,
Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN,
2016, 296 s.
Paradoksy kulturowej inkluzji
Książkę o nowych polskich narracjach o Żydach, autorstwa
Elżbiety Janickiej i Tomasza Żukowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Instytutu Badań Literackich w skrócie można
określić interdyscyplinarną lekturą tekstów kultury, otwartą na konteksty pozatekstowe. Jej właściwą treść stanowi polemika ze stereotypami, fałszywymi mitami, stygmatyzacją i tabuizacją. Takie bowiem
demony, zdaniem Autorów, wyłaniają się z lektury.
Przemoc antysemicka, sygnowana w tytule pytaniem, jest
przez Autorów określona jako wydarzenie kulturalne i artystyczne,
stanowiące jedną z płaszczyzn kształtowania zbiorowej świadomości,
nierzadko uwikłanej w „terror poprawności politycznej” (s. 135).
W wywiadzie dla „Polityki” Elżbieta Janicka nie zaprzecza, że
filosemityzm sam w sobie stanowi ekspresję uczuć pozytywnych,
z tym jednak zastrzeżeniem, że obiektem tak wykreowanych uczuć nie
jest sam podmiot, ale wyobrażenie o nim. Wykreowany, wyobrażony
i wyidealizowany „Żyd” musi dać się lubić, zatem nie może mówić
rzeczy, ani stawiać pytań, które mogą wzbudzić nasze zakłopotanie1.
Filosemityzm, postawa odwrotna wobec antysemityzmu, apologizuje
Żydów i wszystko, co żydowskie, ale oprócz apologii upowszechnia
własne paradygmaty. Według Janickiej, materiałem w konstrukcji
filosemickiego przekazu są te same wyobrażenia, które kształtują
przekaz antysemicki. Różnica polega jedynie na „woli” filo- i antysemickiej.

1Joanna

Podgórska, Jak mówić o Żydach. Sobie współczując. Rozmowa z Elżbietą
Janicką i Tomaszem Żukowskim o tym, jak filosemici wspierają antysemitów,
„Polityka”, 18 października 2016.
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Główną cechą przemocy filosemickiej, co z całą mocą podkreślają Autorzy książki, są dobre intencje. Przemoc polega na ustanowieniu i obronie pewnego porządku myślenia, na wymuszeniu określonych przez jedną ze stron reguł gry.
Przedmiotem analizy Janickiej i Żukowskiego jest postrzeganie
Żydów, zwłaszcza ich (nie)obecności po Zagładzie w XXI-wiecznej
polskiej rzeczywistości. Dla Autorów istotne jest, w jaki sposób dziś
opowiadamy o tej wspólnej polsko-żydowskiej historii i koegzystencji,
jakim językiem, przy pomocy jakich kontekstualizacji, jakie są tego
konsekwencje.
Interpretując różne teksty polskiej kultury XXI w., Autorzy
próbują skonstruować odpowiedź na postawione w tytule książki pytanie. Przemoc antysemicka, egzemplifikacja przemocy symbolicznej,
jest ulotna, niemal niezauważalna, dokonywana często jedynie przy
pomocy pozasłownych środków perswazji, ale właśnie dzięki wykorzystaniu tych narzędzi podporządkowuje sobie ludzi i narzuca im schematy myślenia. Przemoc symboliczna dokonuje się z udziałem samych ofiar, literalnie prowadząc do zdominowania przez grupę
sprawczą grupy podporządkowanej. Oczywisty jest podział i dominacja, przybierająca formę trybu rozkazującego. Radykalną odmianą
przemocy symbolicznej jest gwałt symboliczny, polegający na marzucaniu jednostce norm niezgodnych z jej systemem aksjonormatywnym. Dominująca kultura ustanawiając swój porządek unicestwia po
drodze inne systemy wartości2.
Ofiary przemocy symbolicznej w narracji Janickiej i Żukowskiego są milczące i nieobecne. Nie uczestniczą bezpośrednio w aktach
gwałtu, które dokonują się na nich dokonują w wykreowanych tekstach kultury. Przemoc ikoniczna i gwałt na nieobecnych kreują określony proces myślowy u odbiorcy, oparty, na co zwrócili uwagę Autorzy w rozmowie z Joanna Podgórską, na dyskretnym emocjonalnym
szantażu3.
Treść książki krąży wokół tych zachowań odniesionych do idei
inkluzji pośmiertnej, jaką żywi aplikują martwym, a większość mniejszości. Autorzy przeanalizowali te praktyki w Polsce po 2000 r. Wstrząs
symboliczny wywołany ukazaniem się książki Jana Tomasza Grossa
i dyskusja, jaka rozgorzała wokół niej w różnych środowiskach intelektualnych, stanowi dla Autorów cezurę, która otwiera późniejsze
dyskursy. Wstrząs wywołany narracją Grossa w kontaminacji z tek2Por.

Michel Wieviorka, Wspólnoty wyobrażone w czasach globalizacji kulturowej,
[w:] Idem., Dziewięć wykładów z socjologii, tłum. Agnieszka Trąbka, Kraków 2011,
s. 37-39. Idem, Podmiot przemocy, Ibidem, s. 148-149.
3Joanna Podgórska, Jak mówić o Żydach...op.cit.
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stami kultury z lat 80-tych i 90-tych (film Claude'a Lanzmanna
Shoah, sprawa klasztoru Karmelitanek, esej Jana Błońskiego Biedni
Polacy patrzą na getto) tworzy tetralogię logiczną.
Dobre intencje kryją w sobie dawne demony – to przesłanie
książki. Po wnikliwej analizie wybranych tekstów autorzy konkludują,
iż mamy w nich do czynienia z narracją wykluczającą w nowej formie,
co prawda pozbawioną złych intencji, paradoksalnie utkaną z aktów
dobrej woli, ale nacechowaną ukrytymi znaczeniami, ujawniającymi
paradygmat kształtowany przez lata przez rozmaite instytucje transmitujące wzorce kultury, wspólne dla większości społeczeństwa. Narracje wskazane przez Autorów przez pryzmat utartych klisz i zakonserwowanych stylów myślenia, opowiadają o polsko-żydowskiej koegzystencji i chociaż są całkowicie uwolnione od demonicznej złej woli,
paradoksalnie wskrzeszają demona.
Poddane analizie teksty ukonstytuowane są z różnych materii,
zatem Autorzy użyli różnych narzędzi i korzystali z różnych warsztatów do ich odczytania. Każdy tekst kultury omówiony w osobnym rozdziale (jest ich pięć) implikuje przejrzysty podział treści książki.
Żonglowanie ikonami
Wędrówkę po tekstach kultury rozpoczyna rozdział Przechwycenie dokumentu, który jest wnikliwą lekturą filmu Jolanty Dylewskiej Po-lin. Okruchy pamięci z 2008 r.. Film spotkał się z bardzo
życzliwym przyjęciem zarówno publiczności, jak i krytyków. Spośród
znaczących nagród, które otrzymał, należy wymienić: Nagrodę Publiczności „Złote Zęby” na Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago
(2008 r.); trzecią nagrodę w kategorii pełnego metrażu na Festiwalu
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym (2008 r.); Nagrodę
im. Krzysztofa Kieślowskiego „Ponad Granicami” na Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku (2009 r.); główną nagrodę „Złoty Feniks” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Żydowskie Motywy” w Warszawie (2009 r.); nagrodę „Złota Taśma” Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Istotne jest, że
Jolanta Dylewska potraktowała swój film jako antidotum na dyskurs
Jana Tomasza Grossa, mimo iż te dyskursy nie są współistnieją ze
sobą w płaszczyźnie chronologicznej, fabuła opowieści Dylewskiej
zamyka się bowiem w rzeczywistości przedwojennej. Elżbieta Janicka
i Tomasz Żukowski zwracają uwagę na konstytutywną dla całości Polin, implikującą sugestywny odbiór obrazów, mozaikową technikę
montażu i autorską kontrolę nad materiałem źródłowym. Wrażenie
polsko-żydowskiej harmonii wzmocnione tu zostało przez zestawienie
obok siebie dwóch komponentów budujących nostalgię, z których
125

R. V 2017, z. 1 (8)

wyłania się jednoznaczny, sielankowy obraz współistnienia, pozbawiony warstwy symbolicznej4. Autorzy podkreślili również kwestię
użycia przez Reżysera Po-lin czasu teraźniejszego spajającego narrację, redundantnie stwarzającego złudne poczucie „długiego trwania”
tamtego świata. Tę samą ułudę implikuje ”wzięcie w nawias” czasu
Zagłady, co ponadto usuwa z pola przemyśleń odbiorcy imperatyw
nazwania mechanizmów zbrodni. Zagłada, „dziura w dziejach”, jak ją
określił Levinas, jest tu literalnie pojętą luką w narracji, która dodatkowo uniemożliwia zbliżenie do siebie dwóch dyskursów: czasu zaprzeszłego i czasu teraźniejszego5. Autorzy, w kontekście poetyki pisarstwa historycznego Haydena White'a 6, sugerują, że Autorka scenariusza pisze historię według własnych reguł i własnego wyobrażenia
o niej. Respektując prawo do wyrażania wolności w każdej kreacji
artystycznej, Autorzy nie dokonują oceny moralnej dzieła sensu
stricto, podkreślają natomiast dyskretną obecność w filmie przemocy
ikonicznej, wyrażonej poprzez epatowanie starannie dobranymi i ułożonymi w „logiczne” ciągi obrazami7.
Na opisanie postaw Polaków podczas „Ostatecznego Rozwiązania” Elżbieta Janicka proponuje termin „obserwacja uczestnicząca
wtajemniczona”, zwracając uwagę na fakt, który eksponowała Barbara
Engelking w Zagładzie i pamięci8 , odmienności polskich i żydowskich
losów w czasie wojny, bowiem Polacy nie potrzebowali Żydów, by przetrwać, natomiast Żydzi nie byli w stanie przetrwać bez pomocy Polaków. „Obserwator-uczestnik” zastępuje „świadka”9. Świadek w projekcie Dylewskiej świadczy o czasie zaprzeszłym, o Zagładzie wprost milcząc, co jest szczególnie wymowne w kontekście kadrów filmu ukazujących przedmioty oddające klimat żydowski. Nie pada pytanie o ich
właścicieli ani spadkobierców. W prawie formalnym świadek to osoba
powołana do złożenia zeznań stanowiących dowód w postępowaniu,
która może jednak w ściśle określonych okolicznościach uchylić się od
tego obowiązku. Ma to miejsce w opisywanej przez Autorów narracji –
4Elżbieta

Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka, „Studia Litteraria Historica”
1/2012, s. 6.
5Stosuję czas zaprzeszły narracji umownie w stosunku do wydarzeń, które miały
miejsce przed Zagładą, Zagłada to czas przeszły, teraźniejszy to czas, jaki nastąpił po
niej.
6Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. Ewa Domańska, Marek
Wilczyński, Kraków 2010.
7Agnieszka Ogonowska, Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków 2005; Eugeniusz
Wilk, Przemoc ikoniczna czy„Nowa widzialność” ,
8Barbara Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holokaustu i jego konsekwencje
opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.
9Świadek – to kluczowe pojęcie przy pomocy którego możliwe jest opisanie relacji
podczas Zagłady.
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następuje tu bowiem uchylenie się od odpowiedzi na kluczowe pytanie, co więcej, pytanie nie zostaje nawet sformułowane, gdyż z góry
zakłada się, że odpowiedź mogłaby narazić kogoś na jakiekolwiek negatywne następstwa. „Ściśle określona okoliczność” ma miejsce, gdy
o tragedii Auschwitz Dylewska „opowiada” legendą o rabbim Elimelechu, wędrującym z bratem Zusją z miasta do miasta. Nad całością
umieszczono jakby symboliczny znak nakazu milczenia, rozciągnięty na
imperatyw nie zadawania pytań. Na niezwykłą sugestywność interpretacji jednego z kadrów filmu Dylewskiej zwrócił uwagę Jerzy Elżanowski.
Chodzi o umieszczenie w tym samym polu znaczeń domowego ołtarzyka
i mezuzy na drzwiach domu. Spojrzenie Najświętszej Marii Panny z ołtarzyka na mezuzę i ukryte w niej wersety z Księgi Powtórzonego Prawa
Elzanowski interpretuje przy pomocy terminu „przemoc domowa” przeniesionego kontekstualnie z nauk społecznych do języka kreacji artystycznej. Ofiarą przemocy padła tu „tkanka mieszkalna”, która stała się
polem walki o przetrwanie w czasach wojny10.
Krwawy spektakl w Będzinie
Przemoc i zbrodnia to tematy przyciągające wielu czytelników
gatunków kryminalno-sensacyjnych i widzów, pasjonatów tożsamych
filmów. Uczestnictwo „na żywo” w krwawym teatrze, spektaklu,
happeningu, wcielenie się w rolę oprawcy lub ofiary może być jeszcze
bardziej pociągające 11. O epatowanie krwawymi obrazami, trywializacji, komercjalizacji i poetyce kiczu w przedstawianiu tragedii Holokaustu wiele napisano12. Infantylne przepracowanie historii i tworzone na tym fundamencie narracje popkulturowe mnożą się, gdyż odpowiadają jednak potrzebom globalnego społeczeństwa, w którym
wszystko jest na sprzedaż. Tomasz Żukowski spojrzał na problem
z innej perspektywy, wpisując się w konwencję metodologiczną i postulaty całej narracji. Rozdział, zatytułowany Korekta rzeczywistości,
10Jerzy

Elżanowski, Udomawianie przemocy: zapiski ze społeczno-przestrzennego
wtargnięcia w antropogeniczną warstwę Warszawy, [w:] Obecność,/Brak/ Ślady.
Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie, wystawa w Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, 11.03-25.04 2016, s. 172-174.
11Bogusław Sułkowski, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, Łódź
2006. Gwałt i przemoc w kinie i telewizji, z drugiej strony jest tu współuczestnictwo
w krwawym teatrze na żywo, ci którzy są w roli oprawców, odgrywają krwawe przedstawienie na żywo. Zob. też Iwona Morozow, Obrazy przemocy w kinie postmodernistycznym, s. 91-100; Łukasz Braun, Fotografia, podróżowanie i przemoc obrazów,
[w:] Antropologia przemocy. Przemoc w kulturze, red. Iwona Morozow, Janina
Radziszewska, Wrocław 2011.
12Tej problematyce poświęcono w całości pismo: „Zagłada Żydów. Studia i materiały”,
nr 6/2010.
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zawiera autorską refleksję wokół analizy rekonstrukcji getta w Będzinie, który był przed wojną „Jerozolimą Zagłębia”. Niepokój wzbudza
atmosfera zabawy towarzysząca rekonstrukcji. Projekt, wpisujący się
w modę na historyczne inscenizacje, odbył się, pomimo licznych głosów krytyki. Jego organizatorem był Adam Szydłowski, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego, lokalny społecznik i pasjonat historii miasta, który w spektaklu był jednocześnie lektorem i aktorem, odgrywającym rolę niemieckiego żandarma. W role oprawców i ofiar wcieliła
się miejscowa młodzież.
W założeniu projekt miał być inscenizowaną opowieścią o żydowskich współobywatelach miasta. Na placu Kazimierza Wielkiego,
miejscu pełnym wiekowych kamieniczek, oddającym klimat przedwojennych realiów zgromadziło się kilkaset osób. Getto będzińskie znajdowało się w innej części miasta. Za ekwiwalent wojennej rzeczywistości posłużyła umieszczona przy skwerze tablica z napisami po polsku
i niemiecku: „żydom do parku wstęp wzbroniony”, której towarzyszyły
powiewające flagi ze swastyką. Spektakl rozpoczęła scena z udziałem
dziewczynki grającej na skrzypcach Majn jidysze mame, utwór znany w
Polsce za sprawą przekładu Mariana Hemara, oddający przedwojenne
realia, mówiący o tęsknocie syna do matki i matki do syna, o katastrofie
i śmierci. Gwiazdy Dawida na ubraniach aktorów, opowiadanie lektora
o obronie bunkra przez członków Żydowskiej Organizacji Bojowej,
odtworzenie scen wywózki, płacze, poszturchiwania i krzyki miały
przenieść widza w holokaustowe realia.
Tomasz Żukowski zwrócił uwagę, iż równolegle z będzińską inscenizacją realizował się inny projekt, oparty na scenariuszu stanowiącym kontaminację spielbergowskiej Listy Schindlera i będzińskiej
rekonstrukcji - W ciemności Agnieszki Holland, film, w którym Autor
dostrzegł ten sam emocjonalny mechanizm przemiany, umieszczony
na osi: aktor-bohater-odbiorca.
Będzińska rekonstrukcja zdaniem Autora utkana jest z intencji
przekroczenia dystansu dzielącego od Innego, implikującej na skutek
(być może mimowolnego) uwikłania w inne teksty kultury, zacieranie
śladów współuczestnictwa (s. 114). Również zrekonstruowani (nieobecni) Żydzi milczą o swojej tragedii. „Milczenie Żydów – pisze Żukowski – jest symptomem przemocy wpisanej w projekt przekroczenia bariery inności za pośrednictwem współczującego wejścia w rolę
eksterminowanych” (s. 119-120).
„Tęsknię za Tobą Żydzie”
W rozmowie z Arkadiuszem Gruszczyńskim Tomasz Żukowski
zaakcentował, że historia Żydów w Polsce to historia dyskryminacji,
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a dyskryminowanych większość z reguły nienawidzi i pogardza nimi 13.
Tę historię dyskryminacji próbował przełamać w nowatorskim projekcie performer, artysta parateatralny, twórca wielu akcji społecznych - Rafał Betlejewski. Jego dwa kompatybilne wobec siebie projekty sytuują się pomiędzy happeningiem, jako formą sztuki wizualnej,
a sensu largo akcją społeczną. Pierwszy projekt - Tęsknię za Tobą
Żydzie nie nazywa Zagłady wprost, nie odnosi się też wprost do jakiejkolwiek formy przemocy. Tęsknota sygnowana hasłem ma stanowić
ważny – przełomowy – moment na poziomie psychologicznym jednostki, a wtórnie grupy. Tęskniący w projekcie Betlejewskiego ipso
facto stają się wyłączeni z grupy stosującej przemoc. Sami siebie rozpoznają jako radykalnie innych, tych, którzy nie chcą utożsamiać się
z eksterminacją, podkreślają własną niewinność. Betlejewski wykorzystał technikę graffiti, kojarzoną z ciągiem antysemickich napisów
na murach, obecnych w przestrzeni społecznej przy milczącej aprobacie. Ukryty przekaz Betlejewskiego miał być emitowany odmiennym
archaicznym krojem liter, aczkolwiek faktem pozostaje nacechowanie
wykluczeniem słowa „Żyd”, jak napisał Michał Głowiński „Żyd znaczyć
może tyle, co ten , którego uważam za obcego, ten, którym gardzę” 14.
Betlejewski próbuje za wszelką cenę przełamać pejoratywną siłę
tkwiącą w semantyce „Żyda”, deklarując, że swoim działaniem chce
odzyskać słowo Żyd, zawłaszczając je od antysemitów i umieszczenie
na platformie służącej do wyrażania pozytywnych emocji. Performer
spontanicznie wciągał publiczność w proces tworzenia, do wnętrza
dzieła, a komunikacja w tym projekcie odbywała się jednocześnie
w trzech wektorach: między artystą a pozostałymi uczestnikami projektu, między samymi uczestnikami, między uczestnikami projektu
a odbiorcą. Dzieło zbiorowe in statu nascendi podjęte, przemyślane
zostało jako trudny dialog z przeszłością. Tomasz Żukowski zwrócił
uwagę, ze tego typu praktyki komunikacyjne są typowe dla społeczeństw ponowoczesnych15.
Spontaniczne zainteresowanie uczestnictwem w projektach
Betlejewskiego dałoby się wytłumaczyć wzrostem zainteresowania
kulturą żydowską, potwierdzanym w badaniach Ireneusza Krzemińskiego, z których wynika że filosemityzm dobrze funkcjonuje w polskiej współczesnej świadomości16. Michael Steinlauf w Pamięci nieprzyswojonej zwrócił uwagę na fakt, że polska pamięć Zagłady po
13Arkadiusz

Gruszczyński, Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przepis na dobrego
Żyda, „Tygodnik Powszechny” 29.08.2016.
14Michał Głowiński, Mara i zło, [w:] Idem, Pismak 1863, Wraszawa 1995, s. 43.
15Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka?..., s. 125.
16Piotr Forecki, Anna Zawadzka, Od antysemityzmu do Żydów, http://krytyka
polityczna.pl/kraj/forecki-zawadzka-od-antysemityzmu-do-Zydow/

129

R. V 2017, z. 1 (8)

wojnie była silnie dyskontowana politycznie, zacierana i manipulowana, a dodatkowe przekłamywanie historii w edukacji szkolnej i w mediach, uniemożliwiało rzetelne poznanie przeszłości i zmierzenie się
z tym tragicznym doświadczeniem 17. Tony ekspiacyjne ostatnich dekad, wynika z narracji Janickiej i Żukowskiego, często jednak bazowały na wyobrażeniach, stereotypach i mitach, kontekstualizowanych
w nowych czasach. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego po
1989 r., zmiany w polskim prawie wyznaniowym, nowe umocowania
prawne dla funkcjonowania gmin wyznaniowych oraz żydowskich
organizacji w Polsce spowodowało wzmożone zainteresowanie tematyką żydowską, jednak w dużej mierze jako pochodna fascynacji innością, obcością, egzotyką. Już w roku 1989, na fali transformacji ustrojowej rozpoczęło się przywracanie pamięci, które Elżbieta Janicka
określiła „konstruowaniem nowej opowieści o tożsamości i przeszłości
wspólnoty, podporządkowane nowym potrzebom i interesom, niekoniecznie tylko symbolicznym” (s. 161). W obszarze tych przemian,
uwzględniając tym samym nowatorski sposób kreacji dzieła artystycznego, sytuują się projekty Betlejewskiego.
Jednym z elementów redundantnych projektu Tęsknię... było
zajmowanie przez przypadkowych przechodniów miejsca przy pustym
krześle. Puste krzesło, skądinąd symbol nieobecności, wypełnione
zostało „kolektywnymi fantazjami” (s. 150), na temat tych, którzy
zniknęli (nikt nie wie/nie chce wiedzieć, w jaki sposób?). Uczestnictwo w zbiorowej fotografii w rocznicę Marca 68' na Dworcu Gdańskim, skąd z biletem w jedną stronę Żydzi opuszczali Polskę, niczego
nie wyjaśniło, przekształciło jedynie tęskniące, spersonalizowane „Ja”
w grupowe „my.
Radykalną kontynuacją Tęsknię... stał się projekt Płonie stodoła, performance, nawiązujący w sposób symboliczny do spalenia jedwabieńskiej stodoły. Do symbolicznego spalenia doszło w Zawadce
pod Tomaszowem. Przekaz wpisany w projekt Betlejewskiego miał pokazać, że Zagłada nie wniknęła jeszcze do polskiej świadomości. Spalone w stodole białe kartki miały symbolizować wyznanie win i wyrzeczenie się wszystkich złych intencji skierowanych pod adresem Żydów
(s. 123). Żukowski mówi w tym miejscu o zestawieniu logiki prowokacji
z logiką kulturowego wyparcia wpisany w styl działania charakterystyczny dla ponowoczesności (s. 124).

17Michael

C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, tłum. Agata
Tomaszewska, Warszawa
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Gettowy most i przestrzeń aryjskich kryjówek
„Zatrzymał mnie Probst i kazał puszczać publiczność na most.”
(z Dziennika Adama Czerniakowa).

Zimą 1942 r. w zamkniętej dzielnicy żydowskiej w Warszawie,
nad ulicą Chłodną zbudowano drewniany most dla pieszych. Była to
konsekwencja wprowadzenia w życie rozporządzeń administracyjnych
okupanta dotyczących podziału miasta i związanych z tym ograniczeń.
Kosztami tego przedsięwzięcia, jak również jego wykonaniem, obciążono Adama Czerniakowa, przywódcę Judenratu. 11 stycznia 1942
roku Czerniaków zanotował w Dzienniku: „Na Chłodnej budują drewnany most dla pieszych z ghetta”18. Most stał się symbolem gettowej
rzeczywistości, chociaż wcześniej już takie mosty wzniesiono w gettach: łódzkim i kowieńskim. Lekarz Henryk Makower, zanotował, że
Rada Żydowska zainwestowała w budowę duży kapitał (mowa o dziesiątkach tysiecy złotych) na skonstruowanie tego imponującego mostu, który był piękny, drewniany, masywny, wysokości dwóch pięter,
szeroki i wygodny19.
W rozdziale IV, zatytułowanym Oczyszczenie przez rozdzielenie, Elżbieta Janicka odniosła się do upamiętnienia mostu nad Chłodną
w Warszawie. Warszawska ulica Chłodna, pisze Autorka „znalazła się w
centrum procesu kumulacji znaków pamięci i tożsamości o rosnącym
natężeniu” (s. 161), co wynikało z bogatej historii ulicy. Cztery obiekty
upamiętniające drewniany most na Chłodnej pojawiały się konsekwentnie po roku 2000. Zrekonstruowany most autorstwa Tomasza
Leca z 2012 r. stanowi obiekt centralny, organizujący przestrzeń, spajający ulicę, niczym klamrą (s. 162). Janicka pyta o rekonstruowany
podmiot, o sposób, w jaki jest on po tej rekonstrukcji możliwy, a raczej
zastąpiony przez imaginację. Autorka przywołuje opinię Jacka Leociaka
na temat oryginalnego gettowego mostu, który sta-nowił zaprzeczenie
wszelkich pozytywnych sensów, jaki most wnosi do kultury symbolicznej20. To, co dla Żydów było mostem – narzędziem tortur fizycznych
i psychicznych, dla Polaków i Niemców – widowiskiem (s. 165). „Kariera mostu który dzieli – pisze Janicka powołując się na formułę Josefa
Kirmana – jest zatem zjawiskiem podwójnie pośmiertnym” (s. 167). Ma
ona bowiem miejsce po zlikwidowaniu rzeczy i eksterminacji ludzi,
18Adama

Czerniakowa dziennik z getta warszawskiego, red.Marian Fuks, Warszawa
1983, s. 240.
19Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego 1940 – 1943, Warszawa 1987,
s 175.
20Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Wrocław
1997, s. 61, cyt. za: Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka?...s, 164.
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przeciwko którym most wzniesiono. Problem rywalizacji symbolicznej
pojawił się wraz z zagospodarowaniem ulicy Chłodnej i nazwaniem
wysepki na środku ulicy Skwerem Księdza Jerzego, wraz z umieszczeniem tam pokaźnego krycyfiksu. Widok Izraelczyków i Żydów z całego
świata w klimacie tej rywalizacji symbolicznej dwóch „pomników męczeństwa” nie pozostawał obojętny dla wielu przypadkowych obserwatorów (s. 168-169). Naznaczanie przestrzeni” - kategoria zastosowana
przez Manuela Castellsa – użyta została przez Autorkę stało się w opisywanym przypadku polem gry o władzę symboliczną, demonstracji siły
i symbolicznej agresji (s. 171).
Ostatnim tekstem kultury, poddanym analizie w rozdziale V,
zatytułowanym Lapsus freudowski, jest powołana do życia 20 października 2012 r. przez Jakuba Szczęsnego i grupę projektową „Centrala” instalacja artystyczna pod nazwą „Dom Kereta”, która miała
stać się symbolicznym darem dla „żydowskiego pisarza z poczuciem
humoru”. „Keret House” wpisuje się w prezentowany już ciąg kumulacji znaków pamięci ulicy Chłodnej. Znajduje się on dokładnie w pobliżu skrzyżowania Chłodnej i Żelaznej na warszawskiej Woli. Ulokowany w 152 centymetrowej szczelinie (w najwęższym miejscu ma on 92
centymetry), imituje „nowoczesną przestrzeń” żydowskiej kryjówki
w podwójnej ścianie, literalnie w szczelinie między powojennym blokiem mieszkalnym przy ul. Chłodnej 22, a przedwojenną kamienicą
przy ul. Żelaznej 74. Instalacja wewnątrz ulokowana jest na trzech
poziomach i zaprojektowana jako obiekt mieszkalny.
Paradoks i niestosowność tego tekstu kultury Elżbieta Janicka,
odnosi szczególnie do przeszłości rodziny Kereta, jej doświadczenia
żydowskiego losu w czasie Zagłady, w podwójnej ścianie. Brak empatii,
a dodatkowo gra polityczno-kulturowych interesów uczyniła mieszkanie Kereta przedmiotem przetargowej rywalizacji. Do mieszkania w
szczelinie mieli przybywać z wizytą wielcy twórcy z całego świata, jak
również obiecujący młodzi artyści wyłonieni w konkursie. To, podkreśla
Janicka, przewrotność polskiej gościnności, za którą Etgar Keret musi
się odwdzięczyć, inaczej odebrany mu zostanie aprobatywny przydomek „żydowskiego pisarza z poczuciem humoru”. Wnikliwa analiza
projektu nie pozostawia złudzeń, ze wyłania się z niego raczej czarny
humor z nutą goryczy w tle.
Konkluzja
Elżbieta Janicka słusznie podkreśla, że mechanizmy wykluczenia, jak i rozmaite kulturowe animozje, istnieją niezależnie od deklarowanych światopoglądów czy stanowisk politycznych i w równym
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stopniu pojawiają się w środowiskach konserwatywnych, jak i liberalnych i postępowych.
Przemoc filosemicka?... prowokuje do przemyśleń. Dziś, kiedy
dialogowi polsko-żydowskiemu poświęca się tak wiele miejsca w przestrzeni publicznej, refleksje zawarte w książce mogą ten dialog ożywić.
Z całą pewnością nie można przyjąć w całości treści tej książki bezkrytycznie, ale to jest właśnie istotą odważnych, twórczych dyskursów,
w które wpisana jest prowokacja rozumiana w sensie pozytywnym
i konstruktywnym.
Summary:
The text is an invitation to read a book about new Polish narratives about
Jews, which was published by the Institute of Literary Research. The book is an interdisciplinary reading of cultural texts open to non-textual reality. Its content is
polemic with stereotypes, false myths, stigmatization and tabooing. Such peculiar
"demons", according to the authors, emerge from reading.
Key words: Jews, myth, stereotype
Streszczenie:
Tekst jest zachętą do lektury książki o nowych polskich narracjach na temat
Żydów, która ukazała się nakładem wydawnictwa Instytutu Badań Literackich. Książka jest interdyscyplinarną lekturą tekstów kultury, otwartą na rzeczywistość pozatekstową. Jej treść stanowi polemika ze stereotypami, fałszywymi mitami, stygmatyzacją
i tabuizacją. Takie osobliwe „demony”, zdaniem Autorów, wyłaniają się z lektury.
Słowa kluczowe: Żydzi, mit, stereotyp
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Oksana Blashkiv
(WH UPH, Siedlce)

Anna Gaidash, Yulia Klymchuk.
Move Ahead Through Movies:
Student’s Manual, Part I.
Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 2013. 75 p.

Anna Gaidash, Inna Red’ka,
Yulia Klymchuk, Nataliya Bezpalova.
Move Ahead Through Movies:
Student’s Manual, Part II.
Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 2014. 120 p.
As films have become an inseparable part of daily life, it is only
natural they eventually have become an integral part of foreign language teaching and learning. Despite the increasing number of books
and Internet sources presenting novel approaches to using media in
the process of foreign language teaching, a new manual on teaching
language through film will always draw teacher’s attention.
Move Ahead Through Movies: Student’s Manual is prepared by
the group of university teachers of the Translation Department at the
Institute of Humanities, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine.
Part I of Move Ahead Through Movies edited by Anna Gaidash and
Yulia Klymchuk presents six unites designed on the basis of six films
and complementary with the topics (Love and Marriage, Education,
There is No Place Like Home, Weather, Meals and Cooking and Fashion) covered during the integral course of the English language (level
B 1). The units consist of pre-, post-watching and while-watching activities focused on vocabulary as well as creative writing and critical
thinking tasks. The proposed unit layout aims at creating a pattern to
reinforce vocabulary practice. Thus, each unit begins with the main
characters’ introduction and a short film description (pre-watching
warm-up), continues with sets of phrases taken from the film, explained and supported by examples. For that matter the film is divided into logical episodes, which allows to work with the given film during several lessons in succession depending on time available, thematic vocabulary or discussion topic. The after-watching section
includes a long list of exercises, like questions for comprehension,
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discussion questions (commenting on the quotes from the film), several lexical exercises, test to check understanding of the film plot, exercises on translation, short texts for reading and summarization as
well as suggested topics for argumentative essays. The choice of texts
for reading and summarization usually provides a wider historical
and cultural background complementary with the plot/time/setting of
the film, which if used during discussions assist vocabulary practice
and develop socio-cultural competence of students.
While the overall approach of the manual illustrates language
learning through popular culture, the very choice of films (Hollywood
production from 1993-2009) suggests another way of using this manual, which is teaching contemporary American culture through film.
Thus, the film adaptation of “The House of Mirth” provides an opportunity to introduce the social atmosphere of American society in early
twentieth century, position of women in it, and gender roles of the
time, while the reading material prompts to look at the development of
cinema from the perspective of Edith Wharton, the author of “The
House of Mirth”, a Pulitzer Prize winner and a Nobel prize nominee.
Discussing “The House of Mirth” together with “Mona Lisa Smile” and
“Devil Wears Prada”, which capture the glimpses of American society
over the whole twentieth century, unveiling the portraits of extraordinary ordinary women of their time against the background of changing
society and its values, the students get a possibility to personalize the
experience of some characters, discuss it, and get a better understanding of contemporary American society. Techno-disasters, humanity vs.
technology, culture and science vs. violence, responsibility issues can
be addressed through discussion based on “Avatar.” Man’s destiny
may be approached through “Ratatouille” and “Groundhog Day,”
providing background for fruitful discussions.
Part II of Move Ahead Through Movies edited by Anna Gaidash,
Inna Redko, Yulia Klymchuk, and Nataliya Bezpalova preserves the
unit layout of Part I while expanding the techniques of film study.
Besides the usual set of units, the manual is accompanied by a larger
introduction focused on the film-stylistics and three appendices
which provide the presentation and description of camera shots, symbolism of colours, and a suggested pattern for film analysis, which
makes it useful for the film study course as much as the language
ones. The choice of films falls onto the first decade of the twenty-first
century (“Stranger than Fiction,” “Wit,” “Julie & Julia,” “The Blind
Side,” “The Smurfs,” “Around the World in Eighty Days,” “The Young
Victoria”) and is organized around the following topics: Choosing
a Career, Health, Leisure and Sports, Travelling, Britain and the British. In comparison with Part I, Part II enlarges the culture context
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with African-American and transatlantic component inviting exploration of the position of African-Americans in the US in different periods of its existence (“The Blind Side”) and peculiarities of national
characters and stereotypes (“Julie & Julia,” “The Young Victoria”).
Each teacher working with these manuals will appreciate the
collection of classroom activities based on the films. However, the
books may successfully serve as handbooks for independent leaners of
English who want to expand their vocabulary and skills of film analysis. With the rising resistance of the younger generations to reading
long pieces of literature, the reference to films as the source for topical vocabulary may prove to be more effective. I highly recommend
Move Ahead Through Movies to both teachers and students of English.
Summary:
Move Ahead Through Movies: Student’s Manual is prepared by the group of
university teachers of the Translation Department at the Institute of Humanities,
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. Each teacher working with these manuals will appreciate the collection of classroom activities based on the films. However,
the books may successfully serve as handbooks for independent leaners of English
who want to expand their vocabulary and skills of film analysis.
Key words: Film, Student, Teacher, English language, Handbook
Streszczenie:
Prace Move Ahead Through Movies: Student’s Manual zostały przygotowane
przez grupę nauczycieli akademickich z Zakładu Tłumaczeń w Instytucie Humanistycznym Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki na Ukrainie. Wydaje się, że każdy
nauczyciel doceni ten zestaw zajęć dla grup lekcyjnych oparty na filmach. Zgromadzone materiały mogą z powodzeniem służyć jako podręczniki dla wszystkich chętnych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie leksyki filmowej i analizy dzieła filmowego.
Słowa kluczowe: film, student, nauczyciel, język, podręcznik
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Extract from
Anna Gaidash, Yulia Klymchuk.
Move Ahead Through Movies:
Student’s Manual, Part I.
Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 2013.

Lesson II
Mona Lisa Smile
(Melodrama, 2003)

Pre-watching Activities:

Exercise 1. Study major characters:
1.

Katherine Ann Watson – teacher

2.

Betty Warren – student, newspaper editorial writer

3.

Bill Dunbar – professor of Italian

4.

Jocelyn Carr – president of Wellesley College

5.

Dr. Edward Staunton – supervisor

Exercise 2. Read the plot summary and retell it:
A free-thinking art professor Katherine Ann Watson has accepted
a position teaching art history at prestigious Wellesley College. Watson
is a very modern woman, particularly for the 1950s. For the most part,
the students all seem to be wasting their time, waiting to find the right
man to marry. But her views differ from the dominant culture of the college. She teaches them to question their traditional societal roles.
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While-watching Activities
Words and Expressions:
Episode 1: Arrival
1.

Art History department – college studies of past events considered paintings,
drawings and sculptures

2.

to pursue – to follow someone or something, usually to try to catch

3.

single-mindedly – very determined to achieve something

4.

pedigree – a person's family history, education and experience, or the history of an
idea or activity (She lacked in pedigree)

5.

bohemian – a person who is interested in art, music and/or literature and lives in
a very informal way, ignoring the usually accepted ways of behaving

6.

to fit in – to be the right size or shape for someone or something

7.

to make a difference – to be not like something or someone else, either physically
or in another way

8.

terrific summer – very good (It was a terrific summer)

9.

I'm dying to meet her – I want to see her very much

10. I am every woman – the greatest possible or that can be imagined
11. hi-fi – a set of electronic equipment which is used to play recorded sound, especially music
12. I don't think I can go a year without a hot plate – the main character wants to say
it will be hard for her not to have hot dishes for such a long period of time
Episode 2: First session
1.

speech, elocution and poise – subjects in the female college

2.

sacrosanct – thought to be too important or too special to be changed

3.

we'd be instant friends – we will become friends very quickly

4.

Wounded Bison – a cave painting with natural rock formation in Spain

5.

B.C. – an epoch used in dating years prior to the estimated birth of Jesus Christ

6.

sophisticated – clever in a complicated way and therefore able to do complicated
tasks
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7.

to single out – to choose one person or thing from a group for special attention,
especially criticism or praise

8.

herd of horses – a group of horses

9.

Snake Goddess – a figure of a woman holding a snake in each hand found during
excavation of Minoan archaeological sites in Crete

10. funeral mask – a death mask that is a wax or plaster cast made of a person’s face
following death
11. Mycenae is an archaeological site in Greece
12. Minoan was a Bronze Age civilization that arose on the island of Crete and flourished from approximately the 27th century BC to the 15th century BC
Episode 3: Dinner
1.

How do you get work done with all that sunshine? – We tan in class. – In other
words, people from California are sunburnt, and Miss Watson jokes that they have
their classes outside.

2.

Your first class left a lot to be desired, Miss Watson. – Your first lecture was not
perfect (it must be better).

3.

to turn out - to show up, to appear suddenly or unexpectedly

4.

to be worthy of our attention – to deserve to be given attention, noticed.

5.

the Sistine Chapel – the best-known chapel in the Vatican City

6.

Tough, huh? – It was difficult, wasn’t it?

7.

Snobs, right? – A snob tends to patronize, rebuff, or ignore people regarded as social inferiors and imitate, admire, or seek association with people regarded as social superiors.

8.

So you got a fella? (informal) - Do you have a boyfriend?

9.

Long distance. Torture. – It is hard to live so far away.

10. babbling – very talkative
11. fake - not authentic or genuine
12. They have claws underneath their white gloves. – It means that the female students are ruthless in preserving the status quo, which means their status at the top
of the social heap.
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13. The alumnae, their offspring, the faculty. – The school-leavers, their children, the
lecturers.
14. Watch out for yourself – take care of yourself
15. a word of advice – a cautionary advice about something imminent
16. Don't let those girls know that they got to you. - Don’t show them that they hurt
you.
Episode 4: The Second session. In the dormitory. At the feast.
1.

syllabus – a summary outline of a discourse, treatise, or course of study or of examination requirements; a plan showing the subjects or books to be studied in a
particular course

2.

a tacky velvet – painting a smooth painting with soft fabric lacking style or good
taste; tawdry

3.

Rotted side of meat is art – The character wants to say that bad side of the meat is
art.

4.

It's a snapshot. - An informal photograph taken quickly, typically with a small
hand-held camera.

5.

Screw you. – Go to hell!

6.

dream boat is something that is highly desirable: luxurious, well-designed automobile or other vehicle.

7.

to encourage – to support

8.

He's only escorting Connie as a favor. – He comes with Connie out of kindness.

9.

torrid affair – a very emotional love affair in which the pair of lovers experience
very strong feeling of love and sexual attraction.

10. pimple – grudge (Don't be a pimple!)
11. William Holden – an American actor
12. abject – pleading, apologies, forgiveness
13. Electra complex – the Oedipus complex as manifested in young girls.
14. Got an extra ciggie? Do you have a spare cigarette?
15. to take it literally – to take it word for word
16. the winning hoop – final successful round
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17. buggies – purpose-built vehicle powered by a traction kite
18. promiscuity – sex with relatively many partners (Betty's cheerleader for promiscuity).
19. alumnae – female graduates or former female students of a school, college, or
university.
20. p's and q's – to mind your manners/ Be on your best behavior (Amanda needs to
start minding her p's and q's).

Episode 5: Preparations for Betty’s wedding. Amanda is fired.
1.

fitting – an occasion when a bride tries on clothing being made or adjusted (You already had your fitting?)

2.

to nudge the idea into one’s head – to move slowly and almost reach a higher
point or level

3.

the theatrics – theatrical art

4.

Scout's honor - said when you are trying to make someone believe that you are
telling the truth

5.

impeccable - perfect, with no problems or bad parts

6.

It's out of my hands. - If you refuse something out of hand, you refuse it completely without thinking about or discussing it

7.

a booth - a partly closed area, table, or small tent at a fair, exhibition, or similar
event

8.

crossroads - a place where two roads meet and cross each other

9.

to get the edge – to get nervous and not relaxed

10. an easy A – the highest score earned simply

Episode 6: In a café with the professor of Italian. Amanda is packing. Katherine’s studio.
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1.

a forward thinker – confident and honest in a way that ignores the usual social
rules and might seem rude

2.

teasing – the act of annoying a woman or women in a public place

3.

to slap a wrist – a gentle warning or punishment (Five years ago, they'd have
slapped my wrist).

4.

protection of everything - the act of protecting or state of being protected
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5.

subversive - trying to destroy or damage something, especially an established political system

6.

campus - the buildings of a college or university and the land that surrounds them

7.

No man's land – nowhere

8.

editorial – article in a newspaper that expresses the editor's opinion on a subject
of particular interest at the present time (People who inspire me, artists I admire,
editorials I don't).

9.

You gave me a C – satisfied mark

10. straight A's – the highest marks only
11. horticulture – the study or activity of growing garden plants
12. I sound like a pompous ass – like an animal too serious and full of importance
Episode 7: Dialogue in the dormitory. Test. The Wedding. Scene with the bartender.
1.

scoop – a story or piece of news discovered and published by one newspaper before all the others (I'll get the scoop tomorrow).

2.

Keeping up with the Joneses – If someone or something keeps up with someone,
they do whatever is necessary to stay level or equal with that person

3.

I'm getting a Manhattan – a type of alcoholic drink

4.

I'll take a Jack and ginger – another type of alcoholic drink

5.

He's making his move – to leave a place

6.

Ladies' choice? – when a lady invites a gentleman to dance

7.

Good catch. – Nice job!

8.

He's a morsel. – very attractive and desirable

9.

In the flesh – in real life, and not on TV, in a film, in a picture, etc.

10. Overlapped – if two or more activities, subjects, or periods of time overlap, they
have some parts that are the same
11. The South Pacific – The South Pacific Area was a multinational U.S.-led military command active during World War II.
12. brushoff – the act of refusing to listen to or talk to someone (Is this the brushoff?)
13. I don't wanna take advantage. – (informal) want to
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14. mortgage – an agreement that allows you to borrow money from a bank to buy
a house or apartment, or the amount of money itself
15. You couldn't shine his shoes. – you don’t deserve him

Episode 8: New paintings. At Betty’s home. Katherine’s visitor.
1.

Jackson Pollock – famous American artist

2.

I was getting used to the idea of dead, maggoty meat being art, now this. – The
student wants to say that everything can be called art

3.

unorthodox – breaking with convention or tradition; not orthodox

4.

calls – signals; claims

5.

traditionalists – people who adhere to tradition, especially in cultural or religious
practice

6.

big hush-hush secret – confidential, clandestine secret

7.

pitter-patter – tapping of toddlers of the young couple (Are we gonna hear the pitter-patter of little Spencers?)

8.

to gab – to swear (You swear you won't gab to anyone?)

9.

on a lark. – For a joke, for fun.

10. We take a rain check? – To refuse politely an offer.
11. to tidy up – to clean, make up, neaten.
12. I love you so much I would move to this elitist icebox if you want me to. – Snobbish fridge, here by fridge Paul means that it’s very cold in this part of the country.
13. fiancé – groom
14. thrilled –very excited (You must be thrilled).
15. to catch one’s breath – to take a short break; to ease off
16. Best of tidings! – Greetings, news, advice.
17. Nancy'll have a heart attack. – She will be very disappointed and angry.
18. The last time I checked, we weren't on this track. – Katherine wanted to say they
didn’t discuss the possibility of their marriage before.
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Episode 9: Introducing Van Gogh. Secret Club. Betty’s editorial. Katherine’s lecture.
1.

Throw yourself into work. – Busy yourself with work.

2.

Paint by numbers. – Painting with the instruction.

3.

integrity – the quality of being honest and having strong moral principles

4.

You can conform to what other people expect or you can be ourselves. – You can
be what other people want you to be or just be yourselves.

5.

A sight for sore eyes – to make somebody glad by one’s presence.

6.

the AR – the secret club “Adam’s Rib”

7.

oath – a vow.

8.

Pearl Harbor – An almost landlocked inlet of the Pacific on the S coast of the island
of Oahu, Hawaii. Much of the harbor and surrounding lands is a United States Navy
deep-water naval base.

9.

overseas – abroad (And by June, he was sent overseas)

10. to blab – to tell somebody information that should be kept secret (I'm sorry to
blab)
11. to split up – to separate, to end romantic relationships
12. withholding – an abstinence: the act of not doing something, esp. something that
gives you pleasure (You don't believe in withholding, do you?)
13. to but – to intrude (You're good at butting into people's business).
14. Mr. Grouchy – Somebody who is bad-tempered or often complaining.
15. Magna cum laude – with great honor; with great praise; the second of three designations for above-average achievement in examinations.
16. to recite Chaucer – To repeat Chaucer aloud from memory.
17. girdle – a piece of woman's underwear that fits closely around the body from the
waist of the thigh, designed to make a women look thinner.
18. Class dismissed. – Lesson is canceled.
Episode 10: The President. With Bill. At the Cape. At the swimming pool. At the party.
1.

They're biding time until somebody proposes! – to wait calmly for a good opportunity to do something

2.

inconceivable – impossible to imagine or think of
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3.

ruse – a trick intended to deceive someone

4.

A finishing school disguised as a college. – having an appearance that hides the
true form

5.

philandering – sb. who enjoys having sex with a lot of different women without
becoming emotionally involved with any of them

6.

I'm a sucker for war stories in Romance languages. – to like something so much
that you cannot refuse it or judge its real value

7.

platoon – a small group of about ten or twelve soldiers, with a lieutenant in charge
of it

8.

shed – a small building, usually made of wood, used for storing things

9.

famished – extremely hungry

10. hideaway – a place where someone goes when they want to relax away from other
people
11. vomititious – disgusting (He's positively vomititious, Giselle).
12. fling – a short sexual relationship with someone
13. Cheers! – a friendly expression said just before you drink an alcoholic drink
14. to keep track of something – to make certain that you know what is happening or
has happened to someone or something
15. swell – (here) an important person (Miss Watson, you've been real swell to her).
16. to commute – to make the same journey regularly between work and home (Well,
that's an awful long commute to get dinner on the table by 5:00).
Episode 11: Betty and her mother. Joan’s got married. Betty’s in despair. The faculty.
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1.

bargain – an agreement between two people or groups in which each promises to
do something in exchange for something else (This is the bargain you made, Elizabeth. We all did).

2.

Some accept late admissions. – a system that allows students to go to a college
without having any special qualifications for it

3.

Her fate is sealed. – to determine finally the fate of someone

4.

to elope – to leave home secretly in order to get married without the permission
of your parents (We eloped over the weekend).
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5.

sacrifice – to give up something that is valuable to you in order to help another
person

6.

dorm – a large room containing many beds, especially in a boarding school or university (There's no women allowed in the dorms!)

7.

brunch – a meal eaten in the late morning that is a combination of breakfast
and lunch (What happened to Sunday brunch?)

8.

Once they've all sampled you, they'll toss you aside like a used rag. – to taste
a small amount of food or drink to decide if you like it

9.

outburst – a sudden forceful expression of emotion, especially anger

10. enrollment – the official list of members of a course, college, or group (Enrollment
for her class next year is the highest the department's had).
11. to turn in – to return something to an organization or a person in authority (She'd
have to promise to turn in her lesson plans.)
12. in advance – before a particular time, or before doing a particular thing
Episode 12: Bill’s friend. Betty and her mother.
1.

looker – a physically attractive person, usually a woman (He told me you were
a looker)

2.

fancy – the person you are having a sexual relationship with, but are not married
to

3.

to pull one’s leg – (idiom) to joke (Well, somebody's been pulling your long leg).

4.

were stationed - to cause especially soldiers to be in a particular place to do a job

5.

Hell of a nice guy. – extremely, or extremely big; a man, woman, teacher, etc. that
you admire very much

6.

Just give me a chance to straighten things out, okay? – to manage stuff

7.

adjustment – ability to become more familiar with a new situation (There's always
a period of adjustment).

8.

Don't wash your dirty laundry in public. – An idiom meaning not to be public in anger.
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Episode 13: Letter of the president. Farewell.

1.

this invitation is absolutely conditional upon the following - describes an offer or agreement that depends on something else being
done

2.

syllabus – an outline or a summary of the main points of a text, lecture, or course of study.

3.

All lesson plans must be submitted – to give or offer something for
a decision to be made by others

4.

term –a period when college or school is in session.

5.

to provide counsel – advice

6.

faculty – the teachers or instructors of the university or college; the
branch of learning at college or university.

7.

To gussy up – to give somebody or something a smarter or more interesting appearance; to decorate.

8.

to file for a divorce – to keep papers for legal dissolution of a marriage; to begin a legal process

9.

to drop by – to visit (Maybe I
can drop by next year?)

10. Keep you on your toes – to
force someone to continue giving all their attention and energy
to what they are doing.
11. wanderer – a person who strays or roams into something or some
place.
12. to seek truth – to keep looking for truth

After-watching Activities
Questions for Class Discussion:

1. The basic theme of this movie is:
a) You can’t trust anyone
b) You can only trust persons of your sex
c)

148

You can always trust persons of the opposite sex

Inskrypcje. Półrocznik

d) You can trust your supervisor
2. Why do people in the movie try to discourage protagonist from following
her dream?
a) They are jealous of your dream
b) They are not following cultural values
c)

Their dream is not realistic

d) They should follow your parents goal
3. The most important reason for marriage is:
a) to make babies and change diapers
b) to fulfill the dreams of your parents to have grandchildren
c)

to have a secure happy relationship

d) none of the above
4. The reason the teacher did not stay for the second year was:
a) The administration set goals too high for her to achieve
b) The students did not like her style of teaching
c)

She wouldn’t be able to motivate the students to follow their
dreams

d) Her teaching would have been to old textbooks
5. In the movie, professor Watson used satire to illustrate problems with:
a) The administration of the college
b) How women used their education after marriage
c)

The artistic values used to judge modern art

d) The study habits of the students
6. What is the attitude of your grandmothers in the context of the movie?
a) They want girls to marry so they can have grandchildren
b) A woman’s place is in the home to care for the husband and
children
c)

A woman should be financially independent during marriage

d) A woman can have a profession even while married
7. What were the successful results at the end of the movie (choose three):
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a) The editor understood Katherine Watson’s decision
b) Most of the students were able to get married to professional
men
c)

A student decided to enter Yale to study law

d) Professor Watson was offered a job for the second college year
e)

Katherine Watson was able to follow her dream

f)

The man was able to convince Katherine to marry him.
Lexical exercises:

Exercise 1. Match the words on the left with the meaning on the right.
Adjectives:
a. conditional

1. disgusting

b.

vomititious

2. snobbish

c.

abandoned

3. very excited

d.

philandering

4. painful and uncomfortable
because of injury

e.

perfect

5. breaking with convention or
tradition

f.

inconceivable

6. enjoying having sex with
a lot of different women

g.

sore

7. left alone, deserted

h.

thrilled

8. describes an offer or agreement that depends on something else being done

i.

elitist

9. impossible to imagine or
think of

j.

unorthodox

10. complete and correct in
every way

Verbs:
a. to seek

1. to taste

b.

2. to travel to work
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c.

to file for

3. to run away to be married

d.

to gussy up

4. to joke

e.

to submit

5. to get back

f.

to pull one’s leg

6. to visit

g.

to turn in

7. to arrange

h.

to sample

8. to look for

i.

to elope

9. to begin a legal process

j.

to commute

10. to decorate

Nouns:
1. department

a. a summary outline of a discourse,
treatise, or course of study or of
examination requirements

2.

pedigree

b. a group of animals

3.

hi-fi

c. art of careful public speaking, using
clear pronunciation and good breathing

4.

speech

d. calm confidence in a person's way of
behaving

5.

elocution

e. theatrical art

6.

poise

f. a very unpleasant experience

7.

herd

g. a set of electronic equipment which
is used to play recorded sound,
especially music

8.

torture

h. a part of an organization such as
a school, deals with a particular
area of study or work

9.

syllabus

i. the ability to talk, the activity of talking, or a piece of spoken language

10. theatrics

j. a person's family history, education
and experience, or the history of
and idea or activity
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Exercise 2.
I.
Match the words on the left with their opposites on the right.

II.
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1.

bohemian

a.a difficult C

2.

terrific

b.to keep silence

3.

sacrosanct

c.invitation

4.

instant

d.profane

5.

sophisticated

e.boring

6.

to babble

f.wrong

7.

impeccable

g.academic

8.

an easy A

h.slow

9.

brushoff

i.simple

10.

thrilled

j.calm, moderate

Match the words on the left with the words or phrases of similar meaning
on the right.
1.

to pursue

a.to sunburn

2.

to tan

b.to support

3.

tough

c.confident and honest

4.

to watch out for oneself

d.to follow

5.

alumnae

e.difficult

6.

faculty

f.photo

7.

snapshot

g.grudge

8.

to encourage

h. to take care of oneself

9.

pimple

i.school-leavers

10.

forward

g.lecturers
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Exercise 3. Choose a suitable word or phrase from the film you have watched to
complete the lines.
1. teacher 2. will fail 3. compromise 4. threatening 5. pedigree 6. disrespect
7. college 8. bohemian 9. to teach 10. compelled 11. department 12. first-year
13. subversive 14. conservative 15. class 16. fail 17. pursued
Betty Warren: [voiceover] All her life, she had wanted to _______ at Wellesley _______. So,
when a position opened in the Art History _______, she _______ it single-mindedly until she
was hired. It was whispered that Katherine Watson, a _______teacher from Oakland State,
made up in brains what she lacked in _______. Which was why this _______ from California
was on her way to the most _______ college in the nation.
Betty Warren: Don't disregard our traditions just because you're _______.
Katherine Watson: Don't disrespect this _______ just because you're married.
Betty Warren: Don't disrespect me just because you're not.
Katherine Watson: Come to class, do the work, or I'll _______ you.
Betty Warren: If you _______ me, there will be consequences.
Katherine Watson: Are you _______ me?

Betty Warren: [voiceover] My _______, Katherine Watson, lived by her definition and would not _______, not even for Wellesley. I dedicate this to an extraordinary woman, who lived by example and _______ us all to see the world
through new eyes.

Exercise 4. Give the English equivalents for the Ukrainian words and expressions.
Богиня змій; похоронна маска; технічно складні; священний; мова та ораторське мистецтво; стадо коней; неортодоксальний, нетрадиційний; перехопити
подих; наречений; заради сміху, як жарт; прибиратися,чепуритися; поклянись,
що нікому не розбовтаєш; програма, план навчання; знімок; ну тебе!; палкий
роман; не будь занудою; сприймати все буквально; випускниця; веди себе як
слід, стеж за своєю поведінкою; кафедра історії мистецтв; цілеспрямовано;
апаратура для високоточного відтворення звуку.
Exercise 5. Translate the following text into English:
Після виходу на екрани художньої стрічки «Посмішка Мони Лізи» у 2003 році
кінокритики згадали про телеспектакль 1977 року по сценарію п’єси Венді
Вассерштайн «Незвичайні жінки та інші». І хоча ці фільми розділяє більше чверті
століття (26 років), вони розповідають про особливе покоління жінок –
інтелігентних, привабливих, освічених, незвичайних. Персонажі і телеспектаклю
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і фільму відбуваються в американських жіночих коледжах у той історичний
період, коли почали відбуватися зміни в системі американських суспільних
відносин на користь жінок. На відміну від «Посмішки Мони Лізи», телеспектакль
“Незвичайні жінки та інші” має рамочну композицію – експозиційна та фінальна
сцени демонструють зустріч випускниць жіночого коледжу в ресторані, яка
відбувається у теперішньому часі, тоді як решта сцен першого та другого актів
переносяться на шість років у минуле на територію кампусу. Втім, подібно до
фільму 1977 року, «Посмішка Мони Лізи» продовжує дискусії на раніше
табуйовані теми в публічних розмовах: наприклад, колежанки відкрито та без
зайвої сором’язливості обговорюють засоби запобігання можливої вагітності.
У телеспектаклі роль однієї з головних персонажів виконала блискуча акторка
Меріл Стріп, а у фільмі 2003 року роль головної героїні втілила в життя
талановита Джулія Робертс.
Writing

1. Write an essay on one of the following topics:
a)

Katherine Watson wanted to make a difference in "the most conservative college in the nation". Expand on that.

b)

Describe Katherine’s students in detail: the most ruthless Betty, brainy
Joan, plain and insecure Connie and reckless Giselle. Follow the development of each of these characters.

c)

Compare this movie with the teleplay "Uncommon Women and Others": find out what is in common and what is different in female students’ lives in the USA.

2. Summarize in English the following fragment from history of the US cinema:

Золотий вік Голлівуду
Період з 1927 по 1941 роки Девід Паркінсон, автор «Історії кіно», назвав
золотим віком Голлівуду. Американські фільми домінували на ринках усього
світу. Вони визначали горизонт глядача, незалежно від того, йшлося про аспект
формальний чи про теми реалізованих фабул. Це в свою чергу означає, що
кінематографії інших країн орієнтувалися на формулу класичного американського
кіно. З появою звуку (прем'єра першого звукового фільму «Співак джазу»
відбулася в жовтні 1927 року) фільми набрали ще більшої динаміки, чіткішої
структури і виразності,
Жанрова палітра розширилась (з'являються мюзикл, гангстерські фільми,
костюмовані видовища, як і раніше, вестерн та побутова комедія). Одна з улюблених тем американського кіно — злочини. З'явився новий тип детективів —
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гангстерські фільми, зокрема, про «подвиги» чікагського гангстера Аль Капоне.
Класик цього жанру — Джозеф Штернберг, який зображав американські низи
(«Підпіля», 1927, «Доки Нью-Йорка», 1928). «Підпілля» побило касові рекорди,
режисер показав екзотику середовища, розкрив психологію людей злочинного
світу.
Серед проблем, які хвилюють будь-яке суспільство, почесне місце займає
проблема виміру справедливості. Немає нічого дивного, що інтерес до виміру
справедливості є у всіх кінематографіях світу. В'язень у в'язниці, якого нищать
психічно і фізично, неодноразово ставав головною дійовою особою фільмів.
У багатьох фільмах показували випадковість думки присяжних, їхні упередження
і перестороги проти людей, які з тих чи інших причин потрапляли на лаву
підсудних. Про це, зокрема, йдеться у фільмі Сіднея Люм'єта «Дванадцять розгніваних чоловіків» (1957).
Script of the movie:
http://www.allsubs.org/subs-download/mona-lisa-smile-2003-2-97-6fps-1-cd-en-divxforever-internal-notimportant/92488/

***
LITERATURE:
Брюховецька Л. Кіномистецтво / Лариса Брюховецька. – К. : Логос, 2011.
– 392 с.
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Urszula Markiewicz
(UKSW, Warszawa)

W kolorach życia.
Urszula Tom: Tango o zmierzchu
Zatańcz ze mną!
Obejmij i prowadź z melodią
Nim okna zimnym spojrzeniem
Zaśmieje się czas
(Urszula Tom: Tango o zmierzchu)

Tango o zmierzchu jest bodaj czternastym tomem poetyckim
w dorobku twórczości Urszuli Tom1. Zbiór zawiera wyłącznie same
utwory poetyckie, choć autorka nie stroni od łączenia poezji z prozą.
Różni się on od poprzedniego tomiku Przystanek przed snem, który
jest wielojęzyczny.
Czytelnik w przedstawionym zbiorze dostaje niejako do ręki intymny świat poetki przepełniony bliskością Boga, rodzinnymi wspomnieniami i odczuwaniem miłości – elementu nader ważnego na przestrzeni całej twórczości Urszuli Tom.
Zauważamy tutaj także prowadzone rozważania nad istotą kobiety i jej funkcjonowania w otaczającym świecie. Bliska jej jest natura,
a także religia. Poszukuje kolorów życia podczas obcowania z przyrodą,
personifikuje rośliny, nadając im interesujące cechy ludzkiego odczuwania. I tak w wierszu bez tytułu kreśli artystka interesujące paralele
między światem przyrody a rzeczywistością relacji miłosnych:
Twoje ręce pieściły brzozę
Blond dziewkę
W podartych pończochach
Nim roztarłeś jej biel
Zamarzło ci serce
Teraz kochasz jarzębinę
Ta – gorąca czerwienią stroju
Częstuje cię ogniem
O twórczości poetki siedleckiej pisały m.in. Elżbieta Kur (Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność. Red. Klaudia Jastrzębska, Jolanta SawickaJurek, Ewa Borkowska. Siedlce 2013, s. 185-188) oraz Beata Walęciuk-Dejneka (Poezja kobiet – interpretacje. Siedlce 2015, s. 133-144).
1
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A ja – cóż
Ja jestem leszczyną
I twardy mam dla ciebie
Orzech2

W przedstawionej sytuacji lirycznej poetka prezentuje fascynującą grę
żywiołu, jakim jest przyroda i sprzężonego z nią odczuwania kobiecych
uczuć. Wszystko tutaj przeplata się ze sobą na zasadzie kontrastów:
biała i niewinna brzoza z gorącą jarzębiną, a na końcu leszczyna, która
zamyka się w sferze intymności, podając twardy orzech jako symbol
trudności.
Tango o zmierzchu to zbiór pełen witalności, zauważalnego
Bergsonowskiego élan vital. Pęd życia jest tutaj traktowany jako szerokie spectrum patrzenia na świat poprzez autorkę. Od modlitewnego
skupienia do zachwytu nad naturą i miłością. Dynamizm połączony
z sublimacją i afirmacją uczuć jest ciekawym zjawiskiem w zaprezentowanym układzie tekstów. Gdyby zostały one ułożone schematycznie,
rytm tomiku zostałby zaburzony. Utwory korespondują ze sobą w swoistym tańcu, co odnosi się także do tytułowego tekstu Tango o zmierzchu:
Tym tańcem podwójnie rozdartym
Zakręć i wymuś – zabawić!
Nim czas – swój krok ostateczny
Przede mną zamierzy postawić
Niech jęknie muzyka żarłocznie
W obrotach zaiskrzą kolana
Parkiet – jak życie przemierzmy
Kwadransem ofiarowania
Wyrwijmy minuty ostatnie
Tangiem co zmierzchem się pali...3

Urszula Tom zaprasza do tanga czytelnika prezentując przed
nim świat przepełniony klimatem naturalności i fascynacji Kresami.
Prowadzi dialog z Bogiem, odkrywając własne intymne przeżycia,
prowadząc wiwisekcję kobiecej duszy wespół z jej funkcjonowaniem
w rzeczywistości jako żony i matki. Sięga wzrokiem w czas wspomnień
i odkrywa przed odbiorcą kolejne karty jej poetyckiego istnienia.
Zbiór ten pokazuje interesującą drogę poetki poprzez fascynację „ziemią siedlecką”, Kresami i urokliwym Wilnem, za którym od2
3

Urszula Tom: Tango o zmierzchu. Siedlce 2015, s. 47.
Tamże, s. 17.
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czuwa nostalgię w swych utworach. Ważna w tych tekstach jest także
natura i afirmacja życia, jaką ujawnia autorka. Wystarczy wziąć do
ręki ten tomik i zatonąć w „tangu co zmierzchem się pali” 4.
Summary:
The review article presents the volume of poems by Urszula Tomasik Tango
o zmierzchu. The poetry by Urszula Tomasiuk is sensual. The new book of poetry is
an explosion of sensuality. The poet uses literary comparisons: the world of nature human love. The reviewed book is an interesting proposition for readers.
Key words: Urszula Tomasiuk (Urszula Tom), poetry, love
Streszczenie:
Prezentowana recenzja dotyczy tomiku poetyckiego miejscowej autorki Urszuli
Tomasiuk (Tom) – Tango o zmierzchu. Poezja Urszuli Tomasiuk jest nasycona obrazami zmysłowości. Poetka stosuje charakterystyczne porównania i paralele: świat natury – świat ludzkiej miłości. Tomik poetycki jest interesującą pozycją czytelniczą i powinien znaleźć uznanie wśród odbiorców.
Słowa kluczowe: Urszula Tomasiuk (Tom), poezja, miłość

4

Tamże.

159

IV
TWÓRCZOŚĆ

Inskrypcje. Półrocznik

Urszula Tom
(Siedlce)

Szukając Dziadka
Styczeń 2016 roku nie był zbyt mroźny. Niewiele śniegu i tylko
czasem na drzewach szron. Szarawe, krótkie poświąteczne dni mijały
szybko i pracowicie. W dniach wolnych od zarobkowych zajęć, dźwięki
karnawału dodawały smaku zimowym wieczorom. Bale, odwiedziny,
spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi, pogaduszki przy gorącej herbacie czy bardziej okazałym stole, były jak najbardziej na miejscu
i sprawiały radość. Miło jest mieć z kim dzielić kolorowo-dymne ciepło świec i w smaku wina mieć upodobanie. W lustrach wieczoru
oglądać kochane twarze i celebrować przyjazne słowa. W ich rozkosznej miękkości dopatrywać się miłości, szacunku, znajdować sens następnego dnia...
Na propozycję Danusi przystałam od razu i teraz oczekiwałam
tego dnia. Załatwiono za mnie wszystkie formalności paszportowowizowe i pozostało już tylko mieć nadzieję, iż wycieczka będzie udana,
czyli znajdę to, czego szukam. Pani profesor Danuta Sz. – to w tej podróży mój duchowy i fizyczny przewodnik, bo ja bez znajomości języków wschodniosłowiańskich byłam trochę bezradna. Fajnie jest mieć
przyjaciół, pomogą przy wymianie pieniędzy, zakupach, a zwłaszcza
w zrozumieniu zaistniałych sytuacji, jeśli będzie taka potrzeba. Przetłumaczą i wytłumaczą, pouczą. Wśród podróżujących miałam jeszcze
innych zaprzyjaźnionych i miłych mi ludzi. Jechała bowiem Luda z
synkiem Maksem. Luda M. to też pracownik naukowy siedleckiego
Uniwersytetu i też osoba, która doskonale odnajduje się w krajach
poza naszą wschodnią granicą. W takiej obstawie i po taką przyjemność chciało się jechać. A jechaliśmy na Białoruś z wizytą do Dziadka
Mroza i była to oficjalna wycieczka organizowana przez biuro podróży
z pełnym programem i przewodnikiem. Wyjechaliśmy ze świtaniem.
Było nas dwa pełne autokary, a większość to szkolna młodzież pod
opieką swoich nauczycieli. Na granicy poszło całkiem sprawnie. Nikt
się nikogo nie czepiał, wycieczka krótka, jednodniowa, w określone
miejsce i całkiem niedaleko.
Okazałe Muzeum Kolejnictwa w Brześciu, ogromne maszyny
pod gołym niebem zwiedziliśmy szybko i sprawnie. Można było dotykać, zaglądać, wchodzić do środka, pytać. Na Twierdzę Brzeską popatrzyliśmy z daleka, bo nie ona była celem, na miasto rzuciliśmy okiem
bardzo pobieżnie. Przewodnik starał się wtłoczyć w nas jak najwięcej
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wiadomości, zwłaszcza tych historycznych, ale też uczulić na piękno,
kulturę. Dostaliśmy również cenne wskazówki pod kątem ewentualnych zakupów, co warto nabyć, co jest smaczne i tanie, ile i co można
przewieźć przez granicę. Jednak wszystko to było tylko przy okazji,
celem bowiem była wdzięczna wizyta w bardzo atrakcyjnym miejscu.
Jedziemy z Brześcia do Kamieniuków, a jest to odległość około 60
kilometrów. Tam znajduje się centrum administracyjne puszczy.
Białowieska Puszcza kryje w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich
jest tajna siedziba Białoruskiego Dziadka Mroza. Ten odpowiednik
naszego Świętego Mikołaja przyjmuje i nagradza grzeczne dzieci,
chętnie pozuje do zdjęć i daje drobne prezenty, nawet odwiedzającym
go dorosłym. Ja też dostałam kalendarz i ciasteczko z piernika. Wymaga od gości szacunku, specjalnego zawołania, wypowiedzenia zaklęcia czy specjalnej formuły, by jego łaskawość mogła wyjść z drewnianego, barwnego pałacyku i wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką powitać gości. Jego „woje” pilnują bramy i otwierają ją na umówione hasło.
Bramy strzegą również dwie drewniane figury Dęba i Wiąza. Zacny
długobrody Dziadek w czerwonym, pięknym płaszczu, każdemu podał
rękę, życzliwie zagadał. Ciepły i przyjazny zupełnie jak nasz Święty.
W pobliżu „baśniowego” domostwa Dziadka Mroza wybrał sobie miejsce zaczarowany krąg dwunastu miesięcy, który jednoczył przybyszów
we wspólnym śpiewie i dobrze wróżył na przyszłość. Pracownicy Białowieskiej Puszczy w pięknych strojach oprowadzają po atrakcyjnych
alejkach ozdobionych niewielkimi i bardzo kolorowymi drewnianymi
budowlami, pełnymi niespodzianek, legend, tajemnic i wróżb. Dostajemy gorące placki (bliny) i wyborną herbatę. Jesteśmy usatysfakcjonowani, pokrzepieni fizycznie i napełnieni duchowo, a przed nami
jeszcze wspaniałe atrakcje. Duży, rozłożony na 15 hektarach kompleks
rozrywkowy zaskoczy nas jeszcze nie raz, gdyż obok poznanego już,
choć bardzo skrótowo, czarownego Gospodarstwa Dziadka Mroza, ma
jeszcze co pokazać. Na terenie Białoruskiego Parku Narodowego można wypożyczyć rowery, pojeździć bryczką, uczestniczyć w zabawach,
festynach, i zimą i latem. Puszcza Białowieska w republice Białoruś to
Państwowy Park Narodowy, poruszać się można tylko wyznaczonymi
szlakami, w zgodzie z przepisami i najlepiej z przewodnikiem. Jest to
znacznie większy obszar od polskiej części puszczy!
Jest zima, my mamy tylko jeden dzień a przed nami bardzo
przyjemny czas spędzony w Muzeum Przyrody w Kamieniukach. Historię Puszczy Białowieskiej można oglądać w nim na dwa sposoby:
z ogromnego ekranu atrakcyjny, dość długi film z życia puszczy, dla
nas emitowany po polsku i poprzez wystawę ekspozycji. Ta – przygotowana z rozmachem, bardzo obrazowo i naturalnie, z opisami i podświetleniem robi ogromne wrażenie. Wita nas olbrzymi żubr. Wy164
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pchane zwierzęta pokazane są w ich naturalnym środowisku, ptaki,
gady, ryby, płazy, owady. Przyciągają wzrok ekspozycje przedstawiające sceny z przeszłości puszczy, dawnych mieszkańców przy pracy,
bartników zbierających miód od dzikich pszczół, książęce polowania,
jest figura cesarskiego łowczego w pełnym umundurowaniu i w akcji,
bogata dokumentacja fotograficzna z carskich polowań Mikołaja II.
Jest na co popatrzeć, czego posłuchać, a poszczególne boksy ustawione są tak, że zwiedzający jest jakby w samym środku ogromnego, otaczającego go lasu i jego mieszkańców. Jakby cofnął się w czasie i brał
czynny udział w tym, co się dookoła dzieje....
Wracaliśmy bogatsi o nowe doświadczenia, napełnieni historią i pięknem, z bagażem przyjemnych wzruszeń i nadzieją, nadzieją,
iż uda się ochronić to wspólne dziedzictwo. Sama puszcza bowiem
zrobiła na mnie wrażenie największe. Jej uroda, jej problemy, umieranie i odradzanie, eksploatacja. Z autobusowych okien podziwialiśmy
żywe zwierzęta zamknięte w wolierach. Niby wolne, ale nie do końca...
Puszcza zależna jest od człowieka, jego mądrości i zrozumienia dla
praw przyrody żywej; ochrona tego skarbu ludzkości jest obowiązkiem
wobec przyszłych pokoleń, również i względem Stwórcy tego i wielu
innych dzieł. Niezrozumienie, nieuszanowanie, nie dbanie, komercja
– czyli głupota – nieuchronnie prowadzą do wyniszczenia i nieodwracalnych zmian. Zasłyszane wiadomości i moje własne rozważania na
temat tego, tak blisko nas istniejącego świata, świata natury zaowocowały dalszymi poszukiwaniami informacji na temat tego terenu.
Jeszcze mam pod powieką już samą drogę w głąb puszczy. Szukając
Dziadka jechaliśmy wąską, jednokierunkową drogą wiodącą po dawnym nasypie kolejowym, a puszcza otwierała przed nami niezwykle
urodziwy korytarz. Styczniowa aura po lekkiej odwilży uczyniła drogę
szczególnie piękną, jak z krainy baśni. Koronkowy szron pokrywał
wysmukłe, dumne drzewa i bajecznie przyodział wszelaką pomniejszą
roślinność. Sam trakt po dawnej kolei też w bieli i sunęliśmy puszczańskim tunelem, odsłaniającym iście baśniowy pejzaż. Tu zima była
bardziej wyrazista niż u nas, ze śniegiem, lekką mgiełką i ta wszechobecna, połyskująca srebrem szadź nadająca obrazom niezwykłość...
Po drugiej wojnie światowej w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej pojawiło się pięć żubrów kupionych w Polsce w roku 1946
(ostatniego zwierza w tej jej części zabito w 1919 roku). Stadko wypuszczono na wolność w roku 1953. Protoplasta białoruskiej gałęzi
królów puszczy „Puginał”, wypchany po śmierci jest jednym z głównych eksponatów w kamieniuckim Muzeum Przyrody. W roku 1991
białoruska część Puszczy Białowieskiej uzyskała status pierwszego
w Republice Białorusi Państwowego Parku Narodowego. W przeciwieństwie do polskiej części jest on jednorodnie zarządzany. Są w nim
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różne strefy funkcjonalne – od ochrony ścisłej, przez częściową rekreacyjną, po gospodarczą. Ważniejsze drogi leśne (zwane strategicznymi) są wyasfaltowane. Przy drogach las jest uporządkowany, bez powalonych drzew, oczyszczony. To, co w nim najcenniejsze, jest w głębi, w ukryciu. Najdziksze są tam tereny podmokłe. W puszczy po stronie białoruskiej przeważają bory, nie ma wielu śladów po pasmowych
zrębach, jakie obserwujemy po naszej stronie. Trudniej też znaleźć,
charakterystyczne dla polskiej części, wielkie dęby, rosnące zwykle
w grądach. Przeważają sosny i wiele z nich osiąga imponujące rozmiary. Puszcza po stronie naszego sąsiada zaskakuje ilością inwestycji. Na
jej terenie znajdują się też ogrodzone tereny wojskowe. W roku 2006
uczeni polscy i białoruscy z obu części puszczy podpisali rezolucję
uznającą rok 1909 za początek ochrony przyrody na jej terenie. Białoruś na swojej części wytyczyła szlaki turystyczne, w tym dwa samochodowe (jeden 50-cio kilometrowy, a drugi ma więcej, bo aż 120
km), trzy szlaki dla turystów na rowerach oraz pieszy. Poza Gospodarstwem Dziadka Mroza, do atrakcji należy oglądany (niestety tylko
czasem i tylko z zewnątrz) pałacyk myśliwski prezydenta Białorusi –
Wiskuli. W tej nazwie kryje się rządowy ośrodek, kompleks hotelowy
dla VIP-ów. Na obrzeżach puszczy znajduje się zabytkowa, świetnie
zachowana XII-wieczna ceglana Biała Wieża, widoczna z daleka na tle
zielonych ścian okolicy. To od niej Puszcza Białowieska wzięła swoją
nazwę. Ten mieszkalno-obronny biały obiekt stoi w miasteczku Kamieniec. Kiedyś to były tereny polskie. Tam też znajduje się pomnik
założyciela miasteczka (1276 r) – księcia Włodzimierza Wołyńskiego
z żubrem. Turystom poleca się też obejrzenie cerkwi św. Symeona
z 1914 roku i kościoła św. Piotra i Pawła.
Żyjąc jeszcze przez jakiś czas puszczą, myślę o miejscach na
Ziemi pełnych niewysłowionych dzikości, niemalże pierwotnych,
o niezakłóconym rytmie natury, tak silnie urzekających i zniewalających, że można się zatracić. Do jednych z tych miejsc należy bez wątpienia Białowieska Puszcza, rozumiana bez podziałów, jako bezcenna
całość, sanktuarium przyrody. Wokół drzewa-olbrzymy, na dnie
omszałe kłody często gigantycznych rozmiarów, pełno grzybów i dziki
aromat wilgoci, żywej wilgoci, organizmu złożonego z miliardów
osobników żyjących w niezwykle skomplikowanej wspólnocie, z ich
nieprzerwanym cyklem wzrostu, śmierci, zaniku, odradzania. Spojrzeć
w głębię puszczy, to tak jakby spojrzeć wstecz na swoje korzenie. Od
kiedy w ogromnej Prapuszczy starego kontynentu pojawił się człowiek, rozpoczęła się historia jej zaniku. Stopniowo przez stulecia kurczył się obszar naturalnych lasów pierwotnych. Przepadały bezpowrotnie...
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Świeży ślad odbity w mojej pamięci z obrazów przeżytych tak
niedawno, zaowocował pragnieniem szukania dalej, głębiej a sprawy
puszczy stały się także moimi sprawami. Idąc za ta myślą, wzięłam
udział w otwartym seminarium naukowym zorganizowanym przez Instytut Biologii w siedleckim Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, dotyczącym puszczy a zatytułowanym Czy tajga odchodzi z Puszczy Białowieskiej?. W ostatnim czasie o puszczy zrobiło się głośno za
sprawą gradacji kornika drukarza i decyzji podejmowanych przez leśników. Seminarium poświęcono głównie naturalnym zmianom, jakie
zachodzą w przyrodzie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiono wyniki
badań prowadzonych w puszczy po naszej stronie granicy. Na moje
pytanie o współpracę leśników i naukowców po obu stronach granicy,
bo puszcza jest jedna, choć gospodarzy ma wielu, nie dostałam satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Po prostu takiej wzorcowej współpracy
polsko-białoruskiej na rzecz puszczy – nie ma, właściwie to nie ma
żadnej...
Swój zachwyt nad urokami przyrody, dziękując Boskiemu jej
Stwórcy, wyrażę słowami naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza z epopei Pan Tadeusz – Księga trzecia.
„...Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem,
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem,
Leszczyna jak menada z zielonymi berły,
Ubranymi jak w grona, w orzechowe perły;
A niżej dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin,
Ożyna czarne usta tuląca do malin,
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce,
Jak do tańca stojące panny i młodzieńce
Wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona
Wysmukłością kibici i barwy powabem:
Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem.
A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki
Patrzą siedząc w milczeniu: tu sędziwe buki,
Tam matrony topole i mchami brodaty
Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty...”
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Dariusz Bednarczyk
(Jelenia Góra)

Złoty Pierścień

Siergijew Posad
W bezkres pozłacane kopuły
twierdzy z chłopów pańszczyźnianych
samego Rublowa i Czarnego
eremu białych murów
Z opanowania barw drzemiących stropów
urodą pyszni niezdobytą
nad grobem orłów polskich litewskich pogoni
bukwami ze szkolnej legendy Siergija
Centrum na placu przed soborem
tylu ludzi z teczkami rysunków
a obok zakątki pełne natchnienia
nad Konczurą mętną czasem burą
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Pieresław Zaleski
Na nizinie
lasami w kierunku Moskwy
po drodze Archangielska
dawniej – punkt strategiczny!
Oznaczony wałami
skąd wyruszał ten ziomal Newski
ćwiczebnej chwały znad Piotrowej floty
jak małe morze – jeziora Plieszczijewa!
Biel cerkwi ze śródmieścia
pośród ścian zacisznych klasztorów
gdzie czuwa ten stary Dołgoruki
i – pogan Błękit czterotonowy!

170

Inskrypcje. Półrocznik

Rostów Jarosławski
Pękają kopuły bielą dźwięczące mury
radości bądź żalu pod mocnym stropem
spiżowym śniegiem i mroźnym żarem
trzynastu zawodników robi w metalu!!!
Groźny świątobliwy na wieczną wieczną chwałę
na postrach na modłę pod ogromnym niebem
dźwięczących harf kunsztu ludwisarzy
w pysznym koncercie ech poza Nero fale
Pękają kopuły celebrą dźwięczące mury
radości bądź żalu pod mocnym stropem
spiżowym śniegiem i mroźnym żarem
trzynastu zawodników robi w metalu!!!
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Jarosław
Wzdłuż nadbrzeża władczej Wołgi
Niekrasowa sprawiedliwego
od tysiąc dziesiątego
Jarosław daleko od Krakowa
Przy krytym ryneczku
co niedaleko Czerwona Cerkiew
w bliskości samodzierżnej skarpy
Jarosław daleko od Krakowa
Niczym fresk Florencji na złotym polu
oknami w stronę rzeki
hen z kosmosu Walentyna
Jarosław daleko od Krakowa
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Włodymir
Nad Klaźmą
60 kilosów od Moskwy
pośród bojarskiej sławy łanów
torsy i kształtne piersi kosztem Suzdalu
W zaśpiewie błyszczących włóczni
gdzie z końskich ogonów
płomień zżerał i krew wsiąkała
atakami chanów
Pod niebiosami rzezi
koronacji zamierzchłej chwały
był sobie Hercen
i Newski pochowany
Nad Klaźmą
60 kilosów od Moskwy
pośród bojarskiej sławy łanów
torsy i kształtne piersi kosztem Suzdalu
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Suzdal
Ponad rozległe pola
w kępach mnichów
i porostów kaburach
nad Kamionką
która wpływa do samotnej Nerli
rozpartych monastyrów
wspomina jak piastun
z których pięć zostało.*
W bezkresie katorgi
harf i złotych lutni
napięciu kopuł cebuli
ikony w modlitewnej żałobie
po spadku
który wzięła ta niewdzięczna Ukraina!
* Kiedy odbudują następne, zmień sobie liczbę porządkową.
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Emilia Woźniak graduated in English Studies from the Faculty of Humanities of
Siedlce University. She obtained an MA for her thesis Representations of the Ruined
Maid in Literature.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres e-mail: emiwoz92@wp.pl
Maciej Sidorowicz studiował anglistykę na Wydziale Humanistycznym UPH
w Siedlcach. Pisze pracę magisterską o Celtach.
Maciej Sidorowicz completed his degree studies at the Faculty of Humanities of
Siedlce University. He is working on his MA thesis titled The Celts – Myths, Truths
and Legends Presented in Historical-Cultural Texts, Literary Works and Film Documents.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres e-mail: ilmaligno665@gmail.com
Elżbieta Zawadowska-Kittel, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalizuje się w glottodydaktyce. Obecnie prowadzi wykłady i seminarium
magisterskie z tego zakresu w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Jest autorką wielu publikacji na tematy glottodydaktyczne, a także rzeczoznawcą podręczników do języków
obcych (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Jej badania zaprezentowane w pracy
doktorskiej obejmowały efekt zwrotny matury z języka angielskiego na proces uczenia
się i nauczania. Obecnie zajmuje się wpływem innowacji edukacyjnych, takich jak
Krajowe Ramy Kwalifikacji na poziom nauczania języków obcych na różnych poziomach.
Elżbieta Zawadowska-Kittel, PhD, is currently running MA seminars for students specializing in teaching methodology as well as translation workshops at
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. She is the author of numerous publications on didactics and TESOL, and a specialist of the Ministry of National
Education of the Republic of Poland in English language teaching handbooks. Her
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PhD thesis centered on the after-effects of the school leaving exam in English on
teaching and learning processes. One of the most important areas of her academic
expertise is the influence of educational innovations, such as the State Qualification
Framework, on the standard of teaching foreign languages at different levels.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres e-mail: elzbietazawadowska@gmail.com
Urszula Somla-Kalicka (ur. 8 listopada 1980 roku w Siedlcach, w Polsce) – jest
nauczycielem i lektorem języka angielskiego. Od roku 2004 pracuje w gimnazjum
w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii. Somla-Kalicka jest absolwentką I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach (1996-2000), następnie ukończyła studia licencjackie z zakresu filologii angielskiej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach w 2004 roku. Równolegle studiowała zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie otrzymała swój pierwszy tytuł magistra w 2005 roku. W 2006 ukończyła Wyższą Szkołę
Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, gdzie uzyskała drugi tytuł
magistra w zakresie dydaktyki języków obcych. Urszula Somla-Kalicka jest autorką
akademickich artykułów opublikowanych w dwóch monografiach wieloautorskich
w roku 2016, pod redakcją naukową prof. Anny Klim-Klimaszewskiej: Inwencja
w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Komunikacja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Urszula Somla-Kalicka (born in Siedlce, Poland, November 8th, 1980) is an English language teacher and instructor. Since 2004 she has worked at a lower-secondary
school in Zelkow-Kolonia. Somla-Kalicka finished Boleslaw Prus High School in
Siedlce in 2000, then she earned a BA in English Philology at the Academy of
Podlasie in Siedlce in 2004. At the same time, she studied Marketing and Management at Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw,
where she received her first Master’s degree in 2005. In 2006 she finished
Aleksander Gieysztor Pultusk School of Humanities with her second Master’s degree
in Didactics of Foreign Languages. Urszula Somla-Kalicka is the author of academic
articles published in two multi-author monographs in 2016, edited by Professor Anna
Klim-Klimaszewska: “Invention in Teaching Children, Teenagers and Adults” and
“Communication in Education of Children, Teenagers and Adults”.
Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii,
ul. Siedlecka 202,
08-110 Siedlce
Adres e-mail: ulas7@op.pl
Barbara Bandzarewicz (ur. 13 października 1993 r. w Białej Podlaskiej) – studentka studiów II stopnia filologii polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na wybranych
zagadnieniach dotyczących literatury międzywojennej oraz współczesnej. Interesuje
się ponadto kwestiami z dziedziny Public relations oraz marketingu. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat twórczości prozatorskiej Michała Choromańskiego.
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Barbara Bandzarewicz (born 13 October 1993 in Biała Podlaska) is an MA student
of Polish philology at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Her
research interests focus on interwar and contemporary literature. She is also interested in Public Relations and Marketing, and is currently preparing her MA thesis on
Michał Choromański’s fiction.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres e-mail: b.bandzarewicz@gmail.com
Marek Tomasiak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa. Jest biegłym sądowym w dziedzinie wypadków
komunikacyjnych oraz funkcjonariuszem Służby Celnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z obszaru nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jego główne zainteresowania dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, transporcie i komunikacji powszechnej.
Marek Tomasiak is a graduate of Warsaw University of Technology, Faculty of
Mechanical Engineering, Energetics and Aviation. He is an expert witness in the field
of traffic accidents and an officer of the Customs Service. He is currently preparing
his PhD dissertation in the field of security studies at the Faculty of Humanities at
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. His main interests are traffic
safety, transport and public communication.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres: e-mail: tomasiak_m@wp.pl
Andrzej Borkowski, historyk i teoretyk literatury, edytor, slawista i komparatysta.
W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się zwłaszcza problemy baroku
słowiańskiego oraz wybrane zagadnienia literatury XX w. i najnowszej. Autor książek
naukowych: Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie plewiony”
(Siedlce 2011), Pejzaż współczesny z barokiem w tle. Szkice o literaturze i kulturze
(Siedlce 2012), Лабиринты дискурсов в славянских литературах эпохи барокко. Религия – политика – общество (Siedlce 2015).
Andrzej Borkowski is a historian and literary theorist, editor, Slavicist and comparativist. Among his research interests are problems of Slavic Baroque and theoretical aspects of twentieth-century and contemporary literature. He is author of three
monographic studies: Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie
plewiony” (Siedlce 2011), Pejzaż współczesny z barokiem w tle. Szkice o literaturze
i kulturze (Siedlce 2012), Лабиринты дискурсов в славянских литературах
эпохи барокко. Религия – политика – общество (Siedlce 2015).
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres e-mail: andborkowski@vp.pl
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Manfred Richter, ur. 1935 r. pastor, teolog ewangelicki, historyk i pedagog. Autor
książek na temat ekumenizmu i Jana Amosa Komeńskiego, m.in. : Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności (Siedlce 2016).
Manfred Richter, born in 1935, is a pastor, evangelical theologian, historian and
educator. He is author of books on ecumenism and Jan Amos Comenius, among
others: Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności (Siedlce 2016).
Milinowskistr.24, D,
14169 Berlin
Adres e-mail: richter_kunstdienst@web.de
Renata Tarasiuk, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Historii
Bezpieczeństwa, kierownik Pracowni Historii Bezpieczeństwa Międzynarodowego
w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH, sekretarz studiów doktoranckich nauk o bezpieczeństwie INSiB, sekretarz redakcji i redaktor tematyczny czasopisma „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”, członek komitetu redakcyjnego serii
tomów „Colloquia Judaica. Dialog słowiańsko-żydowski”. Zainteresowania naukowe:
bezpieczeństwo kulturowe i religijne polskich Żydów, zagłada polskich Żydów, bezpieczeństwo polityczne i polityka historyczna Państwa Izrael, konflikty polityczne
i militarne na Bliskim Wschodzie.
Renata Tarasiuk, PhD. She works at the Department of Security History, Head of
the Department of History of International Security at the UPH Institute for Social
and Security Studies; she is a secretary of doctoral studies in INSiB Security Science,
editorial secretary and editor of the “Doctrina. Socio-political Studies”, member of
editorial committee of the “Colloquia Judaica”. Scientific interests: cultural and religious security of Polish Jews, the extermination of Polish Jews, political security and
historical policy of the State of Israel, political and military conflicts in the Middle
East.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny,
Ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Adres e-mail: judaicasiedlce@wp.pl
Oksana Blashkiv jest asystentem w Zakładzie Literatury Anglojęzycznej Instytutu
Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH w Siedlcach. Uzyskała tytuł magistra
Narodowego Uniwersytetu „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej" w roku 2002. Tytuł
doktora uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2009 r.
Jest autorem licznych artykułów i dwóch monografii. W ciągu ostatnich kilku lat jej
zainteresowanie poszerzyły się na studia kulturowe, współczesne teorie kulturowe
i powieść uniwersytecką.
Oksana Blashkiv, an assistant professor at the Institute of Modern Languages and
Interdisciplinary Research, at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
Dr. Blashkiv received an MA from National University Kyiv-Mohyla Academy,
Ukraine in 2002 and PhD in Slavic Literary Criticism from Maria Curie-Skłodowska
University in Lublin, Poland in 2009. She is an author of numerous articles and two
monographs. Although her primary field of expertise is Slavic Studies, over the past
several years her research has expended into Cultural Studies, contemporary cultural
theories, and the college novel.
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Urszula Markiewicz – absolwentka filologii polskiej UPH w Siedlcach. Doktorantka na Wydziale Humanistycznym UKSW w Warszawie. Interesuje się prozą XX wieku, głównie jej odmianą eksperymentalną, jak również wpływem literatury powszechnej na teksty krajowe po 1956 roku. Prace związane z rozprawą doktorską
skupiają się dookoła twórczości wybitnego pisarza powieści historyczno-fantastycznych, Teodora Parnickiego i problemu genologii jego dzieł, głównie w późnym
okresie działalności.
Urszula Markiewicz is a graduate of Polish Philology at Siedlce University. She is
currently a PhD student at the Faculty of Humanities at UKSW in Warsaw. Urszula
Markiewicz is interested in twentieth-century fiction, mainly experimental works, as
well as the influence of world literature on national writing after 1956. She is working
on a thesis about Teodor Parnicki, an eminent writer of historical and fantastic novels.
Urszula Markiewicz
Ul. Leśna 12
08-200 Łosice
Adres e-mail: UrszulaMarkiewicz@poczta.fm
Urszula Tom (Tomasiuk), poetka i pisarka, animator kultury. Wielokrotnie odznaczana i wyróżniana za swą twórczość. Autorka zbiorów wierszy: Wiano (Kraków
2004), Przystanek przed snem (Siedlce 2014), Gdzie ptak po polsku śpiewa… (Wilno
2014).
Urszula Tom (Tomasiuk) is a poet, writer and cultural animator. She has been
honoured and distinguished for her work on several occasions. Urszula Tom is author
of poetry collections: Wiano (Kraków 2004), Przystanek przed snem (Siedlce 2014),
Gdzie ptak po polsku śpiewa… (Wilno 2014).
Siedlce, 08-103
Ul. Piaski Zamiejskie 66
Adres e-mail: urszulatom@op.pl

Dariusz Jacek Bednarczyk, ur. w Jeleniej Górze. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Był kilkukrotnie wyróżniony w ogólnopolskich konkursach literackich. Publikował teksty literackie w czasopismach w Polsce i za granicą (Australia, Kanada, Rosja, Mołdawia).
Dariusz Jacek Bednarczyk was born in Jelenia Góra. Graduate of the Faculty of
Law and Administration, University of Wrocław. He has been honoured and distinguished for her work on several occasions. He published his literary texts in many
magazines in Poland and abroad (Australia, Canada, Russia, Moldova).
Jelenia Góra, 58- 506
Ul. Karłowicza 2/93
Adres e-mail: dar.jbed@gmail.com
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